
Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo - PUC-SP

Fernando Henrique Lacerda Stutz 

Cinema estrutura  

Estudo genealogico do cinema estrutural 

MESTRADO EM COMUNICAÇÃO E SEMIÓTICA

SÃO PAULO

2015



Fernando Henrique Lacerda Stutz

Cinema estrutura
Estudo genealogico do cinema estrutural 

MESTRADO EM COMUNICAÇÃO E SEMIÓTICA

Tese apresentada a Banca Examinadora da
Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo,
como exigencia parcial para obtencao do titulo de
Doutor em  Comunicacao e Semiotica sob a
orientacao do Profa. Dra. Maria Lúcia Santaella
Braga



Banca Examinadora



Agradecimentos

A dona Sebastiana da Silva, Edna, Roberto, Sarah, Rafael, Laura, Carlos, Teodoro, Luis,

Leandro, Paulo, Alexandre, Fernando, Cao, Arlindo, Lucia, Jorge, Renata, Priscila, Kate, Peter, Kurt,

Hollis, Ken, Stan, Hans, Viking, Oskar, Sergei, Douglas, Robert, John, Décio,Murilo, Roberto, Joana,

Maria, Lia, Ike, e outros responsáveis pela inspiracao, rigor, destreza e fascinio.



Resumo

Em 1969 o critico de cinema P.A.Sitney alertou para o fato de que, de súbito, um cinema da

estrutura “havia emergido”.  Apesar de imprecisas, suas observacões foram responsáveis por

desencadear um longo processo de discussões acerca  de um tipo de cinema que, em sintese,

caracterizava-se por ser auto-reflexivo e anti-ilusionista. A exploracao da materialidade da

pelicula fotoquimica, dos métodos alternativos de projecao e captacao, dos sistemas matemáticos

de montagem e articulacao entre som e imagem, bem como de uma série de outros procedimentos

que chamavam a atencao para a estrutura do cinematografo, foram tomados como caracteristicas

centrais daqueles “filmes estruturais”. 

Buscando uma visao genealogica dos fatos e tomando como base autores fundamentais do

método genealogico, especialmente Nietzsche e Benjamin, aliados a investigacao de dados

historico-documentais, esta pesquisa tornou explicito que a emergencia de uma cinematografia

voltada para sua propria estrutura derivou do desdobramento historico de um processo marcado

pela emancipacao do cinema como arte e, consequentemente, pela elaboracao de alternativas ao

conjunto de codigos convencionados pela indústria cinematográfica. Das vanguardas da década de

1920 aos movimentos artisticos do pos-guerra dos anos 1950, a vontade pela aquisicao de uma

linguagem “essencialmente cinematográfica” mobilizou artistas e cineastas a produzirem obras

experimentais que problematizaram tais codigos, fazendo emergir o cinema estrutural.

A partir de Nova Iorque, Londres e Viena, desenvolveu-se um tipo de producao que priorizou

discutir as bases constituintes da experiencia e do discurso cinematográfico - da percepcao visual

aos processos cognitivos. De modo heterogeneo, as chamadas obras estruturais nao apenas

lancaram novas luzes sobre o proprio fazer-cinema, expandindo seus limites; mas também

demonstraram a possibilidade de utilizá-lo como um meio útil para a especulacao filosofica.

Fazendo “filmes sobre filmes”, os realizadores estruturais completaram o projeto vanguardista de

encarar o cinema como arte autônoma que, voltando-se para sua propria estrutura, também

tornou visiveis a estrutura das coisas, do homem, e de seu pensamento. 

Palavras-chave: cinema, experimental, vanguarda, estrutural



Abstract

In 1969 the film critic P.A.Sitney said that, suddenly, a cinema structure "had emerged."

Although imprecise, his observations were responsible for triggering a long process of discussions

about a kind of cinema that, in general, was characterized by self-reflectiveness and anti-

illusionist processes. The exploration of the filmstrip's materiality, of the alternative projection

and camera-capture methods, of the different editing processes and articulation between sound

and image, as well as a number of other procedures that called attention to the cinematic

structure, were taken as central features of those "structural films."

In the search of a genealogical approach of the facts and building on key authors of the

genealogical method, especially Nietzsche and Benjamin, alongside with the help of historical-

documentary data, this research has made clear that the emergence of a dedicated

cinematography to its own structure, had derived from a historical development marked by the

emancipation of cinema as art, as well as from the development for developing alternatives to the

set of cinematic codes agreed by the film industry. From the avant-garde of the 1920s to the

artistic movements of the postwar 1950s, the will to acquire an "essential” cinematic language

have mobilized artists and filmmakers to produce experimental works that questioned such

codes, giving rise to the structural films.

New York, London and Vienna, altogether saw the development of a filmic production that

prioritized to discuss the structural basis of cinematic experience and cinematic discourse – from

the visual perception phenomena, to cognitive processes during the view. Heterogeneously, the

so-called structural works not only cast new light on the film practice itself, expanding its limits;

but also demonstrated the possibility of using cinema as an useful instrument for philosophical

speculation. Making "films about films", the structural filmmakers completed the avant-garde

project of employing film as an autonomous art-form, turning its attention to its own structure,

and thereby making the structure of things, the man and his thought more and more visible. 

Keywords: experimental cinema , experimental, avant-garde, structural film
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Introducao

Tome-se um filme como um origami. Tal qual uma dobradura que se define por uma forma

sintética, o origami tem a sua logica sustentada no processo que o levou a ser feito. Ou melhor,

conhece-se a qualidade do origami pelo processo de dobradura. Poder-se-ia sugerir que o

desdobramento do origami exibe sua logica de construcao e desmantela sua significacao

primordial, revelando a matéria da qual é feito – no caso, uma folha de papel. Mais

profundamente, este desdobramento permite revelar os elementos que contribuiram para a sua

construcao, por exemplo, as maos que o dobram bem como uma tradicao cultural que

desenvolveu tal método de dobradura. Neste sentido, um origami guarda consigo uma trajetoria

de desenvolvimento cultural e, porque nao, técnico.

 Um filme poderia ser tomado da mesma forma. Seu desdobramento poderia encaminhar

duas perspectivas complementares: uma,  a que nos conduz a historia contada pelo filme, e outra,

a que nos conduz a historia do desenvolvimento da linguagem e da técnica do proprio cinema.

Neste sentido, um filme pode conter em si todos os filmes. Tomemos, a titulo de exemplo, um

filme peculiar, no qual nao se conta, nem pretende contar, qualquer historia. Resta para o

processo de desdobramento “apenas” aquela segunda perspectiva: a da historia do

desenvolvimento da linguagem e da técnica do cinema.  Desdobrando este filme nota-se que, ao

eliminar suas atribuicões narrativas, privilegia-se a propria estrutura que o compõe. Ou melhor, o

desdobramento deste filme revela que, nao tendo nenhuma historia, suas preocupacões estao

voltadas para a propria matéria de que é feito, tanto quanto para os proprios métodos e processos

que o originaram. Neste sentido,em substituicao as historias, este filme revela a historia do

desenvolvimento do cinema, a historia da estrutura do cinema. De maneira alegorica, sao estes os

chamados filmes estruturais que, quando desdobrados, revelam nao apenas a logica que os

constituem, mas também a matéria da qual sao feitos.

A producao de  filmes sobre filmes que caracterizou o cinema estrutural desenvolveu-se por

volta dos anos 1960 e 70, como resultado de um longo processo de desenvolvimento do cinema

experimental. A busca pela constituicao de uma linguagem especificamente cinematográfica,

conciliada com o os valores de auto-reflexividade que circulavam nos movimentos artisticos

daquela época, fomentaram a producao de filmes que discutiram a constituicao do cinema tendo

em vista seus aspectos materiais, bem como seus processos de construcao de sentido. 

Tal como nos parece, a metáfora da dobradura é bastante adequada quando diante de um

fenômeno como o cinema estrutural pelo fato de que,  além de indicar a possibilidade de se

refletir sobre a estrutura do filme, também assinala que esta estrutura revela, por si, o processo

de desenvolvimento do proprio cinema. É neste sentido que podemos tomar tal metáfora como
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um recurso alegorico afim de que se introduza um método de análise - o método genealogico. Tal

como compreendemos, somente tal método pode fazer relevar de maneira concreta e factual, os

percursos que levaram ao desenvolvimento de fenômenos como o cinema estrutural. Na

realidade, a genealogia já está presente nos filmes estruturais de modo embrionário, justamente

porque tratam da estrutura do cinema, ou melhor, porque exploram os modos que deram forma a

este dispositivo enquanto técnica e linguagem. Este tipo de cinema, portanto, prescinde de um

repertorio historico-critico porque evoca os processos que deram origem ao seu dispositivo e,

como se pretende demonstrar, apenas o método genealogico é capaz de apresentar tal repertorio

de modo satisfatorio. O cinema estrutural, encarado como um dos principais movimentos do

cinema experimental do pos-guerra, necessariamente devém das propostas experimentais

testadas nas vanguardas do inicio do século XX. É por isso que, tal como sugere Foster (2013),

facam-se genealogias para que se compreendam estes fenômenos artisticos como uma elaboracao

sobre o passado que nos auxilia a compreender de modo mais adequado o futuro.

Assim, neste trabalho, privilegiou-se o tal método genealogico afim de que se identifique as

bases que deram origem ao cinema estrutural, bem como as suas principais caracteristicas

enquanto um dos fenômenos mais significativos da producao cinematográfica experimental. Para

isso, em um primeiro momento será visto como a ideia da genealogia e do experimentalismo

foram trabalhadas por Nietzsche e Benjamin, consecutivamente. O embasamento a partir destes

dois filosofos fornecerá as bases para que se compreenda o cinema estrutural como uma prática

nascida a partir da interseccao de diferentes perspectivas historicas trabalhadas pela arte, de

modo geral, e do cinema experimental, de modo especifico. Veremos como a ideia de

experimental, baseada no conceito de experiencia em Benjamin, foi levada as últimas

consequencias pelos cineastas estruturais. 

Em um segundo momento, será feita uma genealogia do cinema experimental -  matriz do

cinema estrutural - passando por tres principais etapas de seu desenvolvimento: os primordios do

cinema, investigando as invencões que deram origem ao cinematografo; os primeiros-cinemas,

identificando as primeiras aplicacões que o cinema obteve enquanto a indústria do

entretenimento se formava; e as vanguardas historicas, que compreenderam o cinema como um

meio de expansao de suas ideias em favor de uma nova visualidade, e de uma nova linguagem

artistica. 

Em um terceiro momento, serao recuperados as definicões e os eventos historicos que deram

origem ao termo “cinema estrutural”, refletindo as diversas abordagens feitas ao o conjunto de

práticas que caracterizou o fenômeno. Em um quarto momento, serao levantados os núcleos de

producao nos quais as obras estruturais surgiram, especialmente ressaltando como a producao de

Nova Iorque, Viena e Londres esteve conectada com movimentos artisticos e politicos

desenvolvidos nestes tres polos. 
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Em um quinto e último momento, será feita uma análise das principais caracteristicas do

cinema estrutural vistas a partir da genealogia feita. Neste momento, serao trabalhados os

conceitos desenvolvidos por durante toda a genealogia aplicados a alguns casos de filmes

estruturais, demonstrando como estes filmes dialogam com a historia do cinema e quais questões

lancam para o presente. 

 É válido lembrar que, ao longo de toda a exposicao do trabalho, privilegiou-se o

detalhamento historico e o destaque de fatos que colaboraram para a consecucao de alguma

caracteristica explorada pelos filmes estruturais. Este detalhamento também foi foi feito a partir

de autores e temas que nao aparecem na maior parte dos trabalhos especializados. Neste sentido,

este trabalho também visa fornecer ao leitor as fontes bibliográficas que, na maior parte das

vezes, sao omitidas – o que compromete a difusao de estudos mais especificos como o caso do

cinema estrutural. Tal como se notou, a carencia da bibliografia nacional especializada obrigou a

selecao de autores que vem se dedicando ao estudo do tema e, considerando este fato, privilegiou-

se a exposicao mais minuciosa de suas ideias, afim de que o pesquisador interessado tome esta

pesquisa como fonte de referencia e ponto de partida. Tal como cremos, o destaque destas

filigranas historicas e a amplitude historica, sao elementos imprescindiveis para que se

compreenda o assunto com a profundidade e o rigor que o mesmo nos sugere. 
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 1. Capitulo 01 -  Genealogia do cinema experimental

Admite-se já nos dias atuais, na ideia de um conhecimento organizado – contudo radicular,

orgânico, repleto de caminhos alternativos, inversões e as mais ou menos geniais acerca da sua

existencia. Mesmo que nao tratem exatamente do cinema, homens como Ezra Pound podem –

além de serem comumente tomados como subterfúgio – guiar os caminhos iniciais de uma

reflexao que pretende ser sagaz e produtiva. Para o poeta, a literatura poderia ser  bem estudada a

partir de uma busca de seus “elementos puros”, tanto quanto em uma ciencia exata. O resultado

da busca concluiria que a literatura teria sido criada por seis classes de pessoas: 

1. Inventores – homens que descobriram um novo processo, ou cuja obra inaugura a

utilizacao de um processo até entao desconhecido.

2. Mestres – combinando alguns processos, estes homens obtem melhores resultados

dos que seus antecessores, sendo aperfeicoadores.

3 . Diluidores -  homens que chegam depois dos outros dois, e cuja obra nao atinge

resultados tao impressionantes quanto seus antecessores;

4 . Bons escritores sem qualidades salientes – homens contemporâneos dos Mestres,

mas que nao podem a eles serem comparados;

5 . Beletristas – homens que “nao inventaram nada”, mas colaboraram para o

aperfeicoamento de algumas partes de um processo, sendo especialistas;

6. Lançadores de modas – sao aqueles que nao sabem o que estao fazendo, porque

objetivam uma outra coisa – geralmente a copia mal feita

Pound por fim adverte que so poderá haver um conhecimento profundo e sério acerca do

tema aquele que cultivar o discernimento através de sua propria experiencia, cuidadosamente

evitando aceitar opiniões daqueles que nao tenham, eles mesmos, produzido qualquer coisa

importante; nem tampouco daqueles que nao assumiram o risco de expor suas opiniões. Sem

dúvidas, Pound está aqui falando de literatura, com propositos, motivos e circunstâncias bastante

diferentes. Mas vejamos o caso mais pelo lado das semelhancas, do que pelo lado das diferencas.

Se nao tomados em sequencia, ou melhor, se compreendidos nao conectados por  uma linha

imaginária que os liga em um sentido superficialmente evolutivo, os tipos de escritores nos

auxiliam a construir a genealogia – sobretudo quando encaramos o cinema “em aberto”, em

constante desenvolvimento e mudanca, como  qualquer fato cultural seriamente tomado. E ainda,

contradizendo a ambicao purista do poeta, vemos geralmente duas ou mais destas personalidades

se manifestarem nos verdadeiros realizadores.  

Alexander Kluge, o incansável cineasta-ensaista alemao, poderia ser tomado como um
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mestre-beletrista, tanto por sua admirável filmografia quanto por sua acuidade em lancar luzes

sobre a genealogia do proprio cinema. Em uma das curiosas ideias  presentes no seu Geschichten

vom Kino, formula sobre as Três máquinas que constituem o cinema (Kluge, 2007, p.81-89). A

máquina de número 1, atribuida aos irmaos Lumière e a Thomas Edison, combina o “principio da

máquina de costura” com o “principio da bicicleta”, no par câmera-projetor. A máquina de número

2, funciona segundo o principio da opera, do teatro, das quermesses e do circo: uma entrada, uma

saida, uma sala de apresentacao, um público e uma caixa onde se paga o ingresso. E a máquina de

número 3 encontram nas penny-arcades seu  melhor exemplo: máquinas automáticas inicialmente

individuais onde “passantes entediados e perdidos pela cidade” poderiam entrar e, ao custo de um

centavo, olhar por um orificio a exibicao de filmes de curta duracao. O aumento da procura destas

máquinas favoreceu o aparecimento de salas em lojas e oficinas onde o orificio foi substituido

pelo projetor, dando entao origem ao cinema tal como conhecemo-lo. Para Kluge a invencao do

cinema - “como tantas outras coisas boas” - teria ocorrido sem planejamento prévio, e sua

existencia ampara-se na articulacao destes tres modelos de máquina, indicando uma certa

dependencia historica da técnica – ou da questão da técnica nos dizeres de Heidegger [[ ***

mencao a concepcao de Heidegger com relacao a técnica ]] - por parte do cinema. Nao seria

abusivo dizer que grande parte da historia do cinema confunde-se com o desenvolvimento de

novas tecnologias, na medida em que novas possibilidades sao viabilizadas. Esta perspectiva nao é

nova e aponta para sujeitos como Jean-Louis Comolli e Jean-Louis Baudry,.

Por um caminho mais analitico e teorético, Siegfried Zielinski (1999), um dos grandes

representantes do uso do método arqueológico das midias, divide a busca pelas origens do cinema

em tres principais frentes: o desenvolvimento da imagem fotográfica, a decomposicao e

recomposicao do movimento, e as técnicas de projecao. A conjuncao destas tres variáveis técnicas

durante o século XIX por parte dos grandes inventores, deu origem ao cinema que, tao logo, foi

apropriado pelos artistas. Nao cumpre, porém, estabelecer uma relacao causal de primeira ordem

entre as invencões tecnologicas e as criacões artisticas, nem arriscar em um “antes e depois” das

mesmas.

A técnica pode ser compreendida, aqui, como a razao de existencia daquilo que Vilém Flusser

originalmente chamou de imagens técnicas: “aquelas que sao produzidas por aparelhos que, por

sua vez, sao produtos da técnica” (Santaella, 2008, p.119). Para o filosofo tcheco (definitivamente

um inventor) as primeiras imagens técnicas comecaram justamente com a fotografia – da qual o

cinema originariamente prescinde – representando uma nova etapa em nossa cultura a cultura,

que “evoluiu” das imagens tradicionais (pré-historicas) para os textos (historicos) e destes, para

as imagens técnicas (pos-historicas).  

Conforme apontam Sanatella e Nöth (2008, p.120), Flusser encara tais imagens técnicas como

sendo produto de uma “programacao” - ou melhor,  o conjunto das  potencialidades inscritas no
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aparelho, fruto dos  “textos cientificos” (Flusser, 2011, p. 33-35). A programacao, longe de ser uma

operacao efetuada por um autômato, depende de um operador que domina mais ou menos a

logica encarnada no aparelho. A paradoxal  “escolha programada” é feita pelo operador da forma

geralmente lúdica -  fotografo está liberado para brincar com o aparelho e entao produzir

imagens. Tais imagens, nada mais sao do que o agrupado ordenado de pontos (se observados em

close-up) que imaginam o mundo na tentativa de explicá-lo, afastando-o da consciencia mágica,

caracteristica das imagens tradicionais. Os pontos sao reunidos em uma superficie através de um

gesto “que vai do abstrato ao concreto” (Flusser, 2008, p.19), e esta superficie tem por funcao

apontar para as coisas, “informar o mundo”, significar  seus programas, mostrando cenas que

visam programar seus receptores. 

As cenas mostradas devem ser analisadas em funcao do programa a
partir do qual foram projetadas. Ora, isso exige critérios novos, nao
mais do tipo “verdadeiro ou falso” ou do tipo “belo e feio”, mas do
tipo “informativo ou redundante”. A razao é que o significado das
imagens técnicas é de espécie jamis vista antes da invencao dos
aparelhos. (Flusser, 2008, p.54)

Fica claro que compreender a imagem técnica nao é exatamente saber, ponto a ponto, como é

produzida; nem tampouco compreender o aparelho é saber do que é feito – Flusser, como bom

filosofo, aponta que frequentemente  o erro está na pergunta que fazemos, e nao nas respostas

que obtemos. Compreender o aparelho e, consequentemente a imagem que ele gera, é mais

identificar  o que o torna “jogável”, “brincável”; é compreender “as virtualidades contidas nas

regras”, e menos os materiais e procedimentos dos quais e pelos quais é feito, afinal: “Nao é a

madeira do tabuleiro e das pedras que torna o xadrez jogo.” (ibdem, p.46). 

 Ora, a imagem do cinema, tal como compreendemos, é fundamentalmente uma imagem

técnica e, como tal, deve ser através do exame dos meios e processos de producao que poderemos

melhor compreende-lo. Georges Sadoul, entendeu que o cinema, como qualquer outra invencao

tecnologica, deveria ser compreendido a partir do exame conjunto de técnicas que lhe deram

forma, em um processo historico de dezenas de variáveis, onde a atribuicao a um nome apenas

nao seria possivel.

Ficariamos muito embaracado se quiséssemos atribuir a um
único inventor a criacao das estradas de ferro, do automovel,
do aviao ou do rádio... O cinema é ainda mais complexo...nao
pôde, portanto, surgir da noite para o dia no cérebro de um
inventor genial. Foi necessário, para que nascesse, acumular o
trabalho de centenas de investigadores, em numerosos paises,
durante mais de meio século. (Sadoul, 1956, p.16)

O método escolhido para o tal exame é, justamente, o genealogico. Note-se que a genealogia nao
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será utilizada senao como um método para mapear parentescos possiveis do cinema e, entao,

orientar uma reflexao sobre sua vertente experimental que, conforme já mencionado, parece

ganhar forca justamente a partir da consideracao de suas potencialidades técnicas. Assim,

prossigamos iniciando pelos mais prováveis familiares do cinema assinalando (nos moldes de

Flusser) possiveis “programas” (formas leves) presentes no percurso de sua evolucao. 

… queria contar a historia do cinema de maneira nao apenas
cronologica, mas antes um pouco arqueologica... queria mostrar
como se produziram certos movimentos, tal como na pintura se
poderia contar como se criou a perspe... Ora, também o cinema nao
se fez de qualquer jeito. Foi feito por homens e mulheres que vivem
em sociedade, num dado momento, que exprimem e imprimem esta
expressao... Deve haver camadas geologicas, deslizamentos de
terrenos culturais... e para isso sao necessários meios de visao e
meios de análise, nao forcosamente muito poderosos, mas
adequados. (Godard, 1989, p.11)

* * *

As diferentes, amplas, complexas, obtusas, extensivas, exiguas, precárias e sofisticadas

historias do cinema convergem para  um único ponto: o principio é o movimento, e movimento

visivel (Rosenfeld, 1009, p.51). Sua origem movedica aponta, em termos gerais, para uma certa

vontade inconsciente , um curioso prazer de vermos imagens, e imagens em movimento. As

origens de tal fenômeno nao cabem aqui serem tratadas, mas de fato é um campo que tem

mobilizado centenas de especialistas de áreas distintas concentrados em compreender a funcao

que, por exemplo, o Schaulust de Freud ou o inconsciente ótico de Walter Benjamin, exercem na

cultura humana1. Sem grandes psicologismos, o tal prazer parece ter sido sublimado em uma

técnica mista de atividades mais ou menos artesanais, mais ou menos cientificas, cujo

desenvolvimento coincide com o florescimento da modernidade. Na qualidade de genealogia,

devemos considerar a consecucao da historia do cinema tensionada entre estas duas “atividades”:

cientificas e artesanais ou, em termos alegoricos, apolineas e dionisiacas. Assim, devem ser

observados por um lado, a ordem e a causalidade do rigor cientifico; e  por outro a busca quase

desmedida pelo prazer de ver. 

Afim de que se visualize melhor a genealogia pretendida, devemos localizar cada uma destas

duas qualidades, apolinea e dionisiaca, levando em consideracao a constituicao técnica do cinema

conforme uma divisao sugerida por Zielinski (1999). Em suas escavacões arqueologicas, o

pesquisador alemao identificou tres ordens de invencões que originaram o cinema: a

decomposicao-recomposicao do movimento, a imagem fotográfica, e a projecao de imagens. Como

1 A este respeito ver também estudos especializados na interseccao entre teoria filmica e psicoanálise – Rosalind 
Krauss,  The Optical Uconscious....  Laura Mulvey Visual and other pleasures, London: Palgrave Macmillan, 2009.
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qualquer processo historico , ta is invencões desenvolveram-se simultânea e

contemporaneamente. Porém, tal como se pretende encaminhar a discussao, podemos notar uma

acentuacao dos aspectos “apolineos” tanto nos processos de composicao-recomposicao do

movimento, quanto na imagem fotográfica. Enquanto os aspectos  “dionisiacos” encontram-se em

maior evidencia no desenvolvimento dos meios de projecao da imagem. Nao seria necessário

dizer que a validade de ambos os aspectos depende da consideracao de sua complementaridade,

ou seja, que a logica se completa na diversao e vice-versa. 

Modificando um pouco o roteiro da arqueologia de Zielinski, buscaremos mais nos

“inventores” do que nas “invencões”, as fontes para a construcao da genealogia afim de que

evitem-se os perigos metafisicos a que qualquer atividade intelectual encontra-se exposta,

reforcando a ideia de que as coisas dependem das pessoas. É verdade que os chamados primeiros

inventores do cinema nao sabiam o que exatamente poderia estar por vir – seria um erro assumir

tal premissa. Portanto, convém compreende-los de acordo com seus objetivos iniciais, ou deles

aproximarmo-nos o máximo possivel, como quer qualquer esforco hermeneutico. Tais objetivos,

como pretende ser demonstrado, sao de fundamental importância para que se faca ver o que

esteve sob a superficie do desenvolvimento técnico do cinema, ou melhor, quais logicas possiveis

podem estar incrustadas no cinema enquanto imagem técnica. Neste sentido,  destaquemos – em

um primeiro momento -  aqueles sujeitos que desenvolveram os processos de decomposicao-

recomposicao do movimento, como também da fotografia, a partir de seus interesses cientificos. E

em um segundo momento, identifiquemos aqueles outros que, dados a vertigem do espetáculo,

dedicaram-se a invencao das técnicas de projecao. 
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 1.1. Pré- cinemas  - das cavernas a cronofotografia

O parentesco com a ciência

Em seu aspecto “apolineo” é possivel dizer que  o prazer de ver coisas em movimento foi

dissecado conforme a dúvida metodica. O rigor analitico que nomes como Athanasius Kircher,

Christiaan Huygens,  Joseph Plateau, Simon von Stampfer, evocam é um forte indicio de que o

cinema emergiu das inquietacões cientificas. Em linhas gerais, este tronco da genealogia reúne

fisicos, médicos, astrônomos, matemáticos, quimicos que direta e indiretamente contribuiram

para a criacao do aparelho do cinema.

 O impacto de seus trabalhos precisa ser avaliado em um contexto de profundas transformacões

sociais, econômicas e culturais protagonizadas, em grande parte, por novos métodos cientificos.  O

século XIX, periodo onde tais transformacões podem ser melhor localizadas,  traz consigo a marca

de uma ciencia  positivista que confiou a razao, e sua instrumentalizacao, um progresso

amplamente desejado. Conceitos como o tempo, o espaco, a luz e o movimento foram submetidos

a um exame critico pela ampliacao dos meios experimentais que, gradativamente, tornavam

possivel a visualizacao do mundo. O resultado pode ser entrevisto em um conjunto de imagens

que, nos moldes de Flusser, sintetizam um determinado conhecimento sobre o mundo, tanto em

seus aspectos gerais quanto particulares. Estas imagens, que sao técnicas enquanto traducões de

textos cientificos, encontram-se misturadas em duas das invencões que deram origem ao cinema. 

Cavernas

If art began in the caves, its starting point was not the space of
architecture, with light differentiating vertical pillar from horizontal
slab, but that of the labyrinth, with no light, no differentiations, no
up, no down. Its master image is the Minotaur, not Narcissus.
(Krauss, 1993, p.168)

Werner Herzog – outro mestre-beletrista -  obteve em 2010 a permissao do governo frances para

registrar o interior da intocável caverna de Chauvet. Situada em Ardèche - Chauvet Pont-d'Arc no

sul da Franca e rigorosamente preservada das interferencias humanas e animais, a caverna abriga

em seu interior um dos mais impressionantes registros da atividade humana do Paleolitico

Superior. Inscritas em suas imensas paredes irregulares, estao imagens de animais em diferentes

posicões e situacões – cenas de caca de leões, bisões, antilopes, rinocerontes, ursos. O poder das

imagens é comovente e é desprezivel qualquer   tentativa de descrever verbalmente. Talvez por

isso Herzog tenha obtido como resultado um filme-ensaio de rara sensibilidade. O registro

estereoscopico utilizado para captar as imagens de dentro da caverna permite, mais ou menos,
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termos a impressao de estarmos dentro dela. Seu ambiente escuro, úmido e tortuoso é reforcado

por imagens digitais as vezes precárias, ruidosas, considerando as condicões de iluminacao e de

manipulacao das câmeras. Ve-se pouco, mas o suficiente. Lâmpadas especiais foram utilizadas

para que figuras irretocáveis, cujos tracos fariam inveja a Brancusi, sejam contempladas. O

espanto com a sintese dos desenhos, sua estranha precisao e familiaridade, aumenta quando, em

determinado momento, os especialistas que cuidam da tal caverna dizem estarmos diante de

imagens de uma época da qual o passado foi totalmente apagado. So restam suposicões e

reconstrucões com exatamente aquilo que, por qualquer milagre natural, continuou

inapelavelmente preservado. A caverna abrigou por cerca de 27.000 anos estes desenhos no mais

profundo silencio. Em alguns destes desenhos notam-se particularidades: desenhos duplicados e

replicados, um em cima do outro, superpostos com pequenas variacões entre si, parecendo

esbocos de um artista irrequieto. Desenhos formando sequencias, na medida em que se percorre a

caverna e olha-se para este, depois aquele, e finalmente aquele outro ponto. Estao ligados

curiosamente por uma logica. Em determinado momento do filme, um dos especialistas atenta

para a enorme semelhanca que alguns daqueles desenhos mantém com os story-boards –

utilizados hoje em dia na producao de filmes. Neles estao implicitas, hoje, ideias de continuidade

tanto espacial quanto narrativa. O que o arqueologo sugere é que a semelhanca pode indicar uma

proximidade entre o cinema e as pinturas pré-historicas pela observacao de um ponto singular: o

da representacao do movimento. Em um dos painéis mais impressionantes, observa-se uma

sequencia com dezenas de leões perfilados na parede, acompanhando o seu relevo em uma

extensao bastante grande. Parecem estar correndo ou, no minimo, movimentando-se – tal é a

forca que estes desenhos sobrepostos imprimem. Estes, especialmente, estao em uma área que os

geologos e arqueologos presumem estar imersa em absoluta escuridao há milenios. Como

desenhos de tamanha complexidade foram ali desenhados? Para que desenhar no fundo de uma

caverna totalmente escura? Quem os teria feito? As questões sao encaminhadas por Herzog

pessoalmente aos especialistas que, com todo o cuidado que lhes é caracteristico, respondem

apenas com suposicões. Contudo, o que permanece latente e vivo no filme é o impacto que as

imagens causam na mente de quem as ve. A ideia (pouco sutil, é verdade)  de que as “figuras em

movimento” antecipam em milenios a invencao do cinema,  convence pela experiencia in loco na

sala de cinema – versao atualizada da caverna: sala escura onde pessoas estao reunidas para

“assistir” a imagens que “rememoram” situacões vivenciadas do lado de fora da caverna. As

semelhancas param por ai. Mas fica uma impressao curiosissima  sobre as possiveis razões, os

métodos, os supostos responsáveis e a funcao que aquelas imagens ocupavam em um tempo que

nos é tao remoto. 

Um dos membros da equipe dedicada aos estudos da caverna de Chauvet, Marc Azèma, é o

responsável pela analogia entre o story-board e as pinturas da caverna no filme de Herzog. O
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arqueologo frances tem trabalhado a ideia de que a representacao do movimento é um dos

recursos centrais  das pinturas parietais do Paleolitico Superior. 

Utilizando conceitos de Erwin Panofsky e baseando-se na enorme contribuicao que  André Leroi-

Gourhan deu a arqueologia moderna, Azèma vem estudando um corpus de cerca de 4500 imagens

encontradas em 141 sitios arqueologicos diferentes – do sul da Franca ao norte da Espanha, área

onde existem os melhores e mais bem preservados indicios da cultura magdaleniana2. Tal como

sintetiza Leori-Gourhan sobre o periodo referido:

É a grande época das placas gravadas com animais e figuras
humanas, de centenas de objetos decorados, das dezenas de
cavernas de paredes recobertas com pinturas de animais e sinais,
das sepulturas com objetos funerários e ocre. No final do
Magdalenense, a arte transforma-se rapidamente...Depois, no
momento em que termina a glaciacao de Würm, o florescimento
artistico extingue-se completamente. (Leroi-Gourhan, 1987, p.119)

Em seu ensaio La representation du movement au Paleolithique supérieur, Azèma (2006, p.

480-502) demonstra que a conexao entre as pinturas das cavernas e o cinema existe

principalmente sob o ponto de vista dos processos empregados – no caso, a decomposição do

movimento. Longe de ser uma excecao na arte do Paleolitico como um todo, a representacao do

movimento aparece de 38 a 45 por cento nas imagens das cavernas, nao apenas em Chauvet, mas

também em Trois-Frères, Lascaux, Roc-aux-Sorciers, etc. Via de regra estas imagens representam

animais em diferentes tipos de situacões – o que também leva a crer na proximidade da atividade

“artistica” com as atividades dedicadas a caca. E em sua maioria as imagens que simulam o

movimento foram feitas em locais de muito dificil acesso: grandes vaos entre pedras, tetos, frisas,

acompanhando o relevo de paredes muito sinuosas, levando a crer que os homens daquela cultura

provavelmente cultivavam uma nocao espacial completamente diferente da que temos hoje

(ibdem, p. 483). A parca presenca de herbivoros indica também que a maioria das imagens é

protagonizada pelas espécies mais perigosas: os leões, os rinocerontes e ursos, geralmente em

situacões de locomocao e/ou reacao a algum tipo de estimulo. Em sua maioria sao retratados pelo

seu perfil direito e o movimento é sugerido em partes especificas (chamadas de “potencialmente

dinâmicas”)  sendo tres delas as mais recorrentes: cabeca, membros inferiores e cauda. Para o

arqueologo, a producao de tais imagens sao fruto da conexao de observacões dos cacadores e dos

artistas que, integradas, constituem um sistema de convencões gráficas que permite avaliar e

caracterizar o comportamento dos animais. Tais convencões, analisadas a partir de um quadro

comparativo, ainda permanecem vigentes em nossa cultura de maneira implicita. A despeito do

2 O chamado terceiro periodo do Paleolitico Superior por H. Breuil que se concentrou em territorios onde 
hoje é a Franca e a Espanha, tendo indicios de ter se espalhado de Portugal até a Polônia. Periodo 
localizado entre20.000 a.C e 12.000 a.C. (LANTIER, Raymond. A vida pré-histórica. Sao Paulo: Difusao 
Européia do Livro, 1965, p. 59-62), ; 
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grande desenvolvimento cientifico e das tecnologias de representacao, os padrões gráficos

levantados, podem ser identificados em continuidade na arte egipcia, arte chinesa do periodo Han,

na Tapecaria de Bayeux, nos quadros de Géricault, e mesmo hoje em historias em quadrinhos e

desenhos animados modernas. 

Divididos entre movimentos “discretos” e “espetaculares”, os padrões identificados

geralmente indicam comportamentos dos animais como “agressivos” e “nao-agressivos”. Por

exemplo, existem pinturas  onde o que se “move” é apenas a cauda, ou a cabeca, possivelmente

indicando uma reacao pouco agressiva (animacao segmentada). Em outras (animacao

coordenada), é a conjuncao do movimento da cabeca com o movimento das patas que sugere

possivelmente a ideia de locomocao acompanhada por alguma reacao mais agressiva, do tipo

perseguicao. O primeiro tipo é o mais recorrente.

A profundidade do assunto tao especifico certamente foge dos limites e alcance desta

pesquisa. Contudo, é possivel dizer que por volta de 1975 A. Leroi-Gourhan foi um dos primeiros a

refletir sobre o tema, categorizando os movimentos em quatro tipos. Tratando apenas de dois

deles –animacao coordenada e segmentada, mencionados acima -  Azèma aprofundou a

problemática e identificou dois processos técnicos que permitiram que o tal “movimento” fosse

representado. O primeiro é a sobreposição de imagens sucessivas - onde figuras supostamente de

um “mesmo animal” estao sobrepostas, e apenas uma parte de seu corpo parece variar, ou mover-

se. A imagem parece única, mas alguma detalhe é multiplicado variavelmente indicando a

impressao de um movimento. Na sobreposicao, a representacao de um deslocamento  se dá  por

uma so imagem, cuja parte inferior – as partas – estao sobrepostas e apresentam grande variacao.

É a condensacao de imagens diferentes em um mesmo registro, em um mesmo centro, que parece

abrigar a ideia (ou impressao) de um movimento. O resultado pode ser visto abaixo , e nota-se que

muitas vezes a sobreposicao compromete a identificacao de tracos do animal, que parece borrado

em sua parte inferior – considerados os atributos do realismo pictorico. Este tipo de processo é o

que mais ocorre no corpus estudado por Azèma, e podem ser encontrados nas pinturas de

Périgod (Lascaux), nos Pirineus (les Trois-Frères, Gourdan, Massat), em Quercy (Sainte-Eulalie) e

também na Peninsula Ibérica (Altarima, Foz Côa). Em suma, note-se que neste processo o que

parece estar em jogo é a mudanca, ou variacao, como recurso que encaminha a ideia de

movimento através de um “efeito” optico ou visual.

O segundo processo é o de justaposicao de imagens. Trata-se de um caso um pouco mais

complexo de analisar por lidar com o entrelacamento de imagens sucessivas, que apresentam

alguma diferenca entre si.  Constituem um sequencia, um conjunto seriado, uma fila de imagens

que, geralmente,  sugerem  um deslocamento rápido, por exemplo a Frisa dos felinos da gruta de la

Vache (Ariège). Este caso é mais comum em cavernas onde se localizam grandes paredões e

também passagens estreitas, sendo portanto menos frequente. Observa-se neste tipo de processo
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o uso de composicões feitas de pequenas “cenas”, ou outras muito grandes, com cerca de vinte

animais em deslocamento. Trata-se de um processo, neste caso, de serializacao onde nao existe

uma imagem única e central, mas uma sequencia de imagens que, percorridas pelo olhar, indicam

o transcorrer de um ou mais movimentos. 

Embora dedicado aos avancos técnicos da arqueologia e queira justificar a validade da

etologia como método eficaz para o estudo e interpretacao das pinturas mencionadas, Azèma

lanca luzes importantes para a ideia de que já na pré-historia existiam indicios de representacao

de movimento, sobretudo porque tem contato direto com as obras e trabalha incessantemente no

sentido de preservá-las. Note-se os esforcos por equipes de pesquisadores em mapear e

reconstruir digitalmente algumas cavernas, afim de que sejam estudadas com mais cuidado sem

colocar em risco as pinturas. O estudo analitico e cientifico deste tipo de obra, porém, aponta para

alguns problemas recorrentes, sendo que grande parte deles tem a ver com a dificuldade de

compreensao dos padrões de representacao de movimento. Mesmo concluindo que a perspectiva

do “mobilismo” está totalmente ligada com a maioria das pinturas do Paleolitico Superior, Azèma

argumenta que trata-se de apenas hipoteses que muitas vezes encontram grandes complicadores

para serem comprovadas (2006, p.485). Trata-se de um passado muito distante que, mesmo com

a tecnologia mais avancada, torna-se impossivel de reconstruir senao parcialmente. Tome-se por

exemplo o fato de muitas pinturas apresentarem um aspecto inacabado, onde apenas cabecas sao

representadas, ou ainda o fato de que  nao se sabe ao certo se a sobreposicao de imagens

corresponde a um “autor” ou a diversos autores, que ao longo de milenios nao so retocavam as

pinturas como também acrescentavam outras imagens por cima. Além da complexidade dos

desenhos, somam-se outras dificuldades tais como  a  localizacao das imagens - conforme

mencionado, as pinturas geralmente acompanham o relevo das paredes da caverna em grandes

extensões, ou em locais de acesso quase impossivel; além da falta de iluminacao, uma vez que em

quase noventa por cento dos casos as cavernas estao imersas em completa escuridao. Tais

dificuldades revelam, que estas imagens em “movimento” revelam-se mais dificeis de serem

visualizadas.  

As ideias de Azèma encontram eco em Edward Wachtel, pesquisador das midias

frequentemente mencionado no contexto da analogia caverna-cinema (Machado, 2008, p. 11-12).

Por um viés menos técnico e partindo de premissas bastante diferentes, Wachtel argumenta que

as pinturas mencionadas efetivamente devem ser compreendidas como formas precursoras do

cinema, atribuindo a elas um relacionamento com o tempo e o espaco mais cinemático do que

pictorico (1993, p. 135). Sua perspectiva lida muito mais com a recepcao das imagens do que

propriamente uma análise mais estrutural das mesmas. É nisto que concorda com Azèma.

Deparando-se com a frustracao em tentar compreender as pinturas in loco por motivos muito

semelhantes (imagens confusas, locais de dificil acesso) comenta que seu desconforto acabou
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quando, por uma contingencia, utilizou como fonte de luz uma lamparina. Com o fogo, as imagens

comecaram a adquirir “movimentos”, ou “efeitos de movimento” - atribuidos tanto a

irregularidade da fonte luminosa, como a irregularidade da superficie em que estao gravadas. O

fogo, uma das tecnologias mais primitivas, permitiu com que as imagens fossem melhor

compreendidas e seu “cinematismo” revelado, tornando mais evidente a questao de que tais

imagens nao podem ser tomadas conforme os padrões hodiernos de nossa cultura. É bem verdade

que grande parte das conclusões de Wachtel devem-se aos trabalhos de Siegfried Giedion,

historiador suico da arte e da cultura, discipulo de Wöllflin, que também relata experiencias no

mesmo sentido (1960, p. 71 – 89). 

A abordagem de Gidieon  é mais especifica  no que diz respeito a consideracao de que as

ideias de espacialidade e temporalidade do homem pré-historico eram completamente diferentes

das que possuimos hoje em dia. Para o historiador, as imagens de todas as culturas trazem

consigo alguns modelos de visão de mundo, e no caso dos magdalenenses tal visao ainda estava

sendo formada. Provavelmente as nocões de tempo e espaco ainda nao haviam sido separadas, e

constituiam um todo mais homogeneo, bastante diferente do modelo antropocentrico e cartesiano

por nos ainda hoje adotado:

The pictorial composition of prehistoric artists is not rational to our
way of thinking...Ambiguity, the existence of apparent contradictions
and of the interweaving of events without regard to our sense of time
(before and after) are the matters that find expression in primeval
art... The eyes of prehistoric man were free. (Giedion, 1948, p.35)

Muito embora nao tenha se dedicado diretamente a questao da representacao do movimento,

Giedion compreendeu que  a utilizacao do fogo como fonte luminosa abre os caminhos da

interpretacao daquelas imagens.   A variacao da luz permite com que as diferentes figuras

aparecam e desaparecam de acordo com sua posicao (tochas e lamparinas sao geralmente usadas)

combinadas com a  irregularidade das chamas,  necessárias para guiar o olhar. 

The engraved lines, and even the colored surfaces, lose their intensity
under a strong light and sometimes disappear altogether. Only a soft
side-lighting lumiere frisee—can awaken their original strength.
Only in this way can the fine veining of the drawings be seen
unsmoothered by their rough background. […] In these cases it is
clear that prehistoric man was more anxious to hide his artistic
creations than to expose them. They came and went in the dim light
of his flickering lamps. (ibid, p.79)

Tal olhar necessita de uma atitude contemplativa e menos objetivista para se fazer completo.

Neste sentido supõe-se que tais imagens possuiam originalmente uma certa funcao mágica – tal

como compreendia Flusser (????). A escolha dos locais de dificil acesso, tal como também

argumentam outros arqueologos no filme de Herzog, é uma demonstracao do cuidado e da
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relevância que as pinturas tinham para a cultura magdalenense , um contexto onde as imagens

deveriam ser antes escondidas, do que expostas, tamanho “poder” que nela vigorava. Sabe-se que

os homens das cavernas nao habitavam em seu interior mas sim  em suas entradas (Giedion,

1960, p.76), utilizando-a apenas como protecao e abrigo. O interior das cavernas era

provavelmente considerado sagrado, mágico, um espaco nao-configurado, escuridao completa e,

portanto, muito perigoso. A ideia do perigo e do desconhecido, estruturantes para qualquer forma

primordial de religiosidade e/ou espiritualidade3, favoreceu o aparecimento das pinturas nas

paredes das cavernas, como corolário da existencia de um “espaco sagrado”. A funcao cúltica das

imagens, de maneira bastante primitiva é verdade, concretizava-se na medida em que os rituais

eram realizados, simbolizando uma ruptura no tempo e no espaco comuns. Dai, possivelmente a

importância da ideia de movimento estar presente em tais imagens. Falar de imagens “animadas”,

neste sentido, é evocar uma das formas mais elementares da religiao que, neste momento da

evolucao, representa um dos passos para o processo civilizatorio:  o animismo (Giedion, 1960, p.

83). Imagens animadas, cheias de vida e movimento, atualizavam o espaco virtual do sagrado, no

interior das cavernas. 

Se, para Wachtel (1993, p. 139) as pinturas so podem ser compreendidas na medida em que a

experiencia da visao se articula com a consideracao de uma temporalidade (que viabiliza a ideia

do movimento) e para Azèma (2006, p. 497) o movimento é o que fundamenta a existencia de tais

imagens, para Giedion ( movimento e temporalidade estao em funcao  da espacialidade da

caverna. É no reino “desconhecido e obscuro” do interior das cavernas que se configura como um

espaco privilegiado que nao corresponde as nossas expectativas formais, mas que serviu as

intuicões de um espaco sagrado. Nao é o espaco da arquitetura, mas um outro, da ordem do

labirinto como queria Rosalind Krauss (1993, p.151-153) a partir de Georges Bataille. Neste

espaco é necessário ter olhos-livres para que se perceba bem as imagens e para que nelas se

experimente o movimento. 

As associacões entre o cinema e as pinturas parietais vem ganhando relativamente bastante

atencao na medida em que se popularizam os resultados das pesquisas dos arqueologos,

historiadores e etnologos. Machado (2008, p.11-15) em suas incursões sobre os “pré-cinemas”

baseia-se no trabalho de Wachtel concluindo que “...quanto mais os historiadores se afundam na

historia do cinema, na tentativa de desenterrar o primeiro ancestral mais eles sao remetidos para

trás, até os mitos e ritos dos primordios” (2008, p.14). Mesmo que nao seja possivel falar de

“autores” e “realizadores” especificos para basearmos a genealogia proposta,  a tal ancestralidade

anônima do cinema deve ser justificada pela presenca de processos de composicao de imagem,

certamente dependentes de uma cosmovisao. Considerando a suposta unidade que as dimensões

3 A este respeito ver os trabalhos de Rudolf Otto, O sagrado – um estudo do elemento não-racional na ideia 
do divino e a sua relação com o racional . Sao Bernardo do Campo: Metodista, 1985;  e Emile Durkheim, 
As formas elementares da vida religiosa. Sao Paulo: Martins Fontes, 2009 
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tempo e espaco tinham na pré-historia, a ideia de movimento foi representada de forma

igualmente homogenea segundo os processos mencionados de sobreposicao e justaposicao. A

confusao das imagens sobrepostas, a consideracao de uma experiencia de visualizacao adequada,

sugerem que o movimento era reflexo de um modelo de realidade, marcando entao tanto o

inconsciente óptico humano em formacao, quanto um saber pré-objetivo sobre a realidade.  Em

ambos os casos, deve-se tomar as imagens como formas elementares de conhecimento humano –

máxima que prevalecerá durante algum tempo na Antiguidade, sendo obliterada pelo

desenvolvimento escrita que inaugura uma nova etapa no desenvolvimento do Ocidente. O

interesse pela objetividade da imagem, de sua colocacao  como forma de conhecimento, será

retomado com grande intensidade em meados do século XIX, periodo no qual estao localizados os

mais antigos patriarcas do cinema .

 * * *

 1.2.Brinquedos Óticos – Inventores

Século XIX – Ciência e visualidade

Percorrendo a historia em saltos, nota-se que a ideia do movimento associado a imagem

acompanhou a evolucao das civilizacões de forma discreta. A progressiva racionalizacao do

espaco obteve seus reflexos no alto desenvolvimento da arquitetura, escultura e pintura – da

Antiguidade Clássica ao Renascimento. 

Reproduzir o movimento pela imagem é uma das aspiracões mais
antigas da humanidade...Percebe-se claramente este anseio ao se
contemplar certos desenhos egipcios nos muros de templos e na
parede de túmulos...É que o fenômeno do movimento sempre
preocupou profundamente o espirito humano. Ele é uma das
manifestacões mais caracteristicas da vida animal e humana.
(Rosenfeld, 2009, p.52)

Em termos de producao de imagem,  o movimento tendeu a ser representado em funcao de

um certo realismo otico: ponto de vista singular, fracao de tempo privilegiada. Sobreposicões e

justaposicões cederam lugar a ordenacao dos eventos em um espaco racionalizado. Nao seria

absurdo dizer que as imagens tenderam a imobilizacao do olhar, como pretende demonstrar

qualquer historia mais ou menos convencional da pintura no Ocidente. 

Curiosamente ou nao, milenios apos as pinturas de Chauvet terem sido feitas, processos
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muito semelhantes voltaram a aparecer -  nao que estivessem totalmente esquecidos, mas que

provavelmente tenham sido preteridos a outros que melhor atendiam as exigencias de uma visao

de mundo mais ordenada, regular e estática. A transformacao desta visao foi sendo

progressivamente implementada por uma conjuncao de fatores -  a industrializacao, os avancos

cientificos, as profundas transformacões sociais, a “racionalizacao do tempo”, alto

desenvolvimento das meios de locomocao e transporte,  etc. O limite das transformacões teve

como palco o século XIX, marcado por um profundo empirismo cientifico na busca do

conhecimento, amparado pela constituicao de um homem a um so tempo observador e objeto de

análise. 

The nineteenth century witnessed an explosion of experimental
ingenuity in all areas of science. The senses were at the center of
many of the dramatic departures … The hallmark of the century was
the invention of instruments  wich enabled the experimental
investigation if the phenomena
(Wade, 2005, p. 109)

Em Techniques of the observer,  ensaio publicado no final da década de 1980, Johnatan Crary

(1988, p.12-13) avalia que as mudancas mencionadas acima favoreceram o surgimento de um

novo tipo de observador/sujeito como parte integrante de uma nova abordagem do “visivel” -

compreenda-se por “visivel” a forma mais genérica de circunscrever diferentes perspectivas da

reflexao e producao de imagens, fenômenos oticos, etc. Conforme argumenta Crary (1988, p.6) tal

nova “abordagem” está marcada pela grande enfase que a ciencia conferiu a tais assuntos, tanto

na elaboracao de um novo conhecimento empirico da visao, quanto do desenvolvimento de novas

“técnicas do visivel”. Aliás, o interesse que os fenômenos oticos suscitaram aos pesquisadores

provavelmente acompanha o desenvolvimento da propria ciencia. De Aristoteles a Newton, de

Seneca a Berkeley, de Bacon a Helmholtz, muito se produziu e discutiu acerca da forma pela qual

vemos o mundo: como suas imagens sao formadas na mente, nos olhos, na realidade. Para Crary

(ibdem, p.13-14) a mudanca nas pesquisas foi dada por conta de alguns autores que, debrucados

sobre questões especificas, colaboraram para  o desenvolvimento da máquina do cinema. As

especificidades das questões orbitaram em torno do fenômeno optico destacando por um lado

fenômenos exteriores, como a composicao da luz, as trajetorias dos raios luminosos; e por outro

lado fenômenos interiores, como a formacao de imagens na retina, a percepcao do movimento,

etc.

Johann Wolfgang von Goethe (1996, p. 41-175), por exemplo, tratou em sua Doutrina das

cores  de um fenômeno fundamental para a consecucao das primeiras tecnologias que deram

origem ao cinema: a persistencia da visao. O fenômeno descrito por Goethe fez reorientar as

pesquisas de percepcao visual, que tiveram que considerar outros modelos diferentes aos da

camera obscura. Em termos gerais a persistencia da visao preconizada por Goethe (Nachbild, ou
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Afterimage) é um fenômeno que se dá pela preservacao durante algum tempo de uma informacao

luminosa no aparelho optico humano. Conforme o autor alemao, a experiencia do

desaparecimento da imagem é gradativa, acompanhada por um gradiente colorido,

correspondente ao espectro luminoso descoberto por Newton.

Num quarto o mais escuro possivel, deixe que o sol brilhe por uma 
fresta de tres polegadas de diâmetro na janela, sobre um papel 
branco e olhe de certa distância fixamente para o circulo iluminado.
Quando se fecha a abertura e se olha para a parte mais escura do 
quarto, ve-se diante de nos uma imagem circular. O meio circulo 
parecerá claro, incolor, tendendo moderadamente ao amarelo; a 
borda, entretanto, logo parecerá púrpura. Demora um certo tempo 
para que essa cor púrpura possa encobrir, da borda para o centro, o
circulo inteiro, eliminando finalmente por completo o centro claro. 
Assim que o púrpura aparece no circulo inteiro, a borda comeca a 
se tornar azul...A imagem mingua pouco a pouco, tornando-se mais 
fraca e menor... (Goethe,1996, p.59-60)

Por um lado, as experiencias e ideias registradas por Goethe no inicio do século XIX (a

primeira publicacao de Zur Farbenlehre, data de 1810) indicam nao apenas o apelo fisiologico que

a ciencia dedicada aos estudos da optica adotará, mas também a possibilidade de uma ciencia

empirica que se baseia na constituicao de um sujeito. Esta perspectiva, que olha “para fora a partir

de um dentro”, estendeu-se por todo o século XIX e caracterizou a ciencia moderna em uma

crescente fenomenologia que, passo a passo, incorporava a subjetividade no processo de producao

do conhecimento. A adocao da subjetividade da visao  - ou dos processos visuais – impulsionou os

primeiros esforcos de médicos e fisiologistas: Hermann von Helmholtz, Johann Friedrich Herbart,

Johannes Müller, Gustav Fechner, Ernst Weber e Wilhelm Wundt, constituindo as bases da

psicologia experimental.

Por outro lado, no estudo dos aspectos exteriores dos fenômenos opticos, também ocorreram

grandes mudancas. A luz passou a ser vista despida de seus “privilégios ontologicos” com a

pesquisa de Jean Augustin Fresnel, por exemplo, que ressaltava os aspectos mensuráveis de seus

efeitos, verificados através dos incipientes principios da eletricidade e do magnetismo (Crary,

1988, p.8). De acordo com Zielinsky (1999, p.45), cientistas como Michael Faraday, Charles

Wheatstone, Peter Mark Roget, John Herschel, James Clerk Maxwell também contribuiram

enormemente para o aprimoramento dos aspectos “energéticos” da luz4 e dos fenômenos opticos,

que passaram a ser compreendidos racional, material, estatistica e numericamente.

4 “In Maxwell's theory of electromagnetism, where for the first time electricity and magnetism were treated 
extensively together, it was shown that 'the whole of optics is but a special case: light is a wave form in an 
electromagnetic field'” (Zielinsky, 1999, p.54)
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The models of subjective vision outlined by Goethe and
Schopenhauer... also must be seen against the profound changes
which took place in the theories of the nature of light. The shift from
emission and corpuscular theories to undulatory or wave motion
explanations have a major significance for nineteenth-century
culture as a whole.(Crary,1988, p.8-9)

Especificamente a persistencia da visao foi um dos fenômenos que mais contribuiu para que

os estudos opticos avancassem rapidamente, sobretudo na perspectiva dos fisiologistas e

médicos. Mesmo que já tivesse sido registrada desde a antiguidade – por Aristoteles, Ptolomeu,

Ibn al Haytham e Leonardo da Vinci (Gunning, 2011, p.28), para Crary (1988, p.9) este fenômeno

ganhou seu melhor tratamento no século XIX,  abrindo caminho para duas principais questões

ainda inéditas: a autonomia da visao, ou a existencia de imagens para o sistema optico humano

independentemente da presenca de estimulos externos; e a ideia da processualidade da visao, a

partir da adocao de uma dimensao temporal na percepcao visual.  

O que possibilitou este tratamento durante o século XIX é o que Nicholas Wade (2005, p.109)

nomeou como uma revolução instrumental. A visao tornou-se, em paralelo a oftalmologia e a otica,

um campo de estudos com certa autonomia gracas a um conjunto de instrumentos que

possibilitaram uma investigacao empirica nos moldes da modernidade. Aparelhos de medicao e

de visualizacao foram desenvolvidos para que estímulos e respostas fossem bem controlados,

considerando que em um contexto experimental o controle sobre ambos é o que faz sustentar

enquanto atividade cientifica.

Since the scientific revolution in the seventeenth century, instruments
had been applied to investigate natural phenomena. An obvious
example in the context of vision was the prism, which facilitated the
analysis of light and experiments on the perception of color. However,
in the early nineteenth century, the instruments of sensory discovery,
particularly in vision, were found to have a popular as well as a
scientific attraction. They were called philosophical toys.
(Wade, 2005, p. 110)

Brinquedos filosoficos, também chamados de brinquedos oticos, eram baseados em

principios visuais/oticos básicos expressos de maneira pioneira. Estes brinquedos geralmente

serviram como instrumentos de apoio as experiencias, principalmente no contexto dos estudos da

percepcao visual. Tal como a fisica desenvolveu seus instrumentos no século XVIII para a análise

de fenômenos como a gravidade, a eletricidade ou o magnetismo, a ciencia visual desenvolveu

seus instrumentos com os mesmos principios cientificos, a saber: isolamento das variáveis e sua

manipulacao para a mensuracao e controle dos eventos. Para Wade (2005, p.111) estes

brinquedos estao para a ciencia visual tanto quanto o microscopio esteve para a biologia. Durante

todo o século XIX estes instrumentos auxiliaram na investigacao de uma centena de fenômenos
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visuais sendo que  alguns deles despertaram interesse pelo público leigo, adquirindo o status de

brinquedos comercializáveis.  

O estereoscopio, o fenacistoscopio, o caleidoscopio, o cronoscopio, o taumatropio, e tantos

outros “brinquedos”5 estao presentes nos primeiros capitulos de qualquer historia do cinema

dada sua consideracao como os mais primitivos antecessores do cinema (referencias!!!) . A maior

parte destas historiografias, quando nao assume uma perspectiva evolucionista, encontra nestes

instrumentos cientificos principios de funcionalidade da imagem em movimento, sobretudo

mecânicos. 

Por ora, administremos esta perspectiva, considerando que tais brinquedos estao

diretamente relacionados a invencao da técnica do cinema, principalmente no que diz respeito

aos meios mecânicos de producao do efeito de movimento através da imagem. Apenas neste

sentido é que podemos dizer que o cinema resultou do desenvolvimento das pesquisas cientificas,

responsáveis pela criacao de tais brinquedos.  Nao é possivel dizer, contudo, se existe uma ordem

causal entre a conceituacao do fenômeno e sua realizacao em termos empiricos. Gunning (2011,

p.30-31) sugere que sejam compreendidos em uma “logica circular”na qual nao é possivel deter-

se em supostas origens, ou seja: que a fabricacao destes brinquedos nao devem da conceituacao

de seus efeitos, e nem o contrário. Desviando de incongruencias logicas, Edwin Carels sugere que

vejamos tais brinquedos  mais como consequencias das pesquisas, do que a causa das mesmas. De

qualquer maneira, convém que analisemos tais precursores do cinema em contiguidade ou ainda,

justapostos – sem atribuicões causais das quais nao se pode ter certeza factual.

Uma avaliacao deste tipo revela que em tais brinquedos vigoram procedimentos análogos

aqueles encontrados nas cavernas. Sabe-se que os brinquedos oticos caracterizam-se pela

sequencialidade de imagens e a necessidade de um movimento real – a “brincadeira” está no

efeito que este movimento promove a nossa percepcao. A paradoxal relacao entre imagens

estáticas e o efeito de movimento pode ser relacionada aqueles processos presentes nas imagens

das cavernas, a saber: a decomposicao de uma realidade temporal a partir da justaposicao e da

sobreposicao de imagens. Nestes brinquedos a justaposicao (imagens fixas seriadas) e a

sobreposicao (como efeito do movimento-real) estao presentes virtualmente e sao atualizadas na

medida em que a relacao “brinquedo-sujeito” é estabelecida. A novidade destes brinquedos é a

existencia de um movimento real e a singularidade da imagem, conforme será demonstrado. A

diferenca ocorre no plano da sintese espaco-temporal. Poderiamos arriscar que as pinturas das

cavernas sao constituidas de imagens múltiplas imoveis e uma observacao movel, reveladoras da

espacializacao do tempo. Nos brinquedos opticos, por sua vez, constituem-se de uma imagem

singular movel (do ponto de vista da percepcao) e uma observacao imovel, revelando a

5 Também chamados de philosophical optical toys por alguns autores, (cf. Gunning, 2011, p.32), que vem 
uma relacao direta entre tais aparelhos e  conceitos filosoficos que discutiam a temporalidade, a 
percepcao da realidade, etc;
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temporalizacao do espaco. Em ambas circula um processo de sintese tempo-espacial do qual é

possivel extrair uma determinada visao de mundo. Se no Paleolitico Superior espaco e tempo

eram considerados como uma unidade indissociável, e as imagens eram provavelmente utilizadas

como meios de producao do conhecimento; no século XIX tal estatuto da imagem manteve-se

como útil ao conhecimento, todavia um conhecimento cientifico marcado pela dissociacao do

tempo e espaco, além de uma enfase nos aspectos quantificáveis/mensuráveis  que caracterizam a

“racionalizacao” do tempo mencionada por Doane ( XXXXX). Tal como já assinalado, durante o

século XIX surgiram invencões que deram uma nova direcao a representacao do movimento, a

maioria delas conjugadas com pesquisas sobre a percepcao visual e outros fenômenos oticos. 

Diferentemente do anonimato e da carencia de informacões que temos acerca do tempo pré-

historico, é possivel que um percurso  mais preciso  seja reconstruido a partir do século XIX, afim

de que a genealogia se encaminhe. É verdade que nao se trata de um processo “evolutivo” no

sentido mais clássico do termo,  mas é fato que houveram responsáveis pela invencao de

máquinas precursoras da quilo que viria a ser chamado de cinema. Chamemo-los tais

responsáveis  de “inventores”, porquanto abriram os caminhos para um novo momento da

representacao do movimento.

Mark Roget e Ayrton Paris

“... se a roda de uma carruagem fosse observada passando atrás de
uma cerca com estacas verticais, os raios da roda, vistos através dos
intervalos das estacas, apareciam como uma série de linhas curvas
completamente imoveis, mesmo que a roda se movesse
rapidamente. O mesmo efeito podia ser constatado com a roda
parada, quer o observador movesse a cabeca, quer corresse
olhando para os raios. (Mannoni, 2003, p.212)

Por volta de 1824, o médico ingles Peter Mark Roget (1879 – 1869)  registrou suas

observacões sobre um curioso “efeito visual”: situado atrás de uma cerca com grades verticais, viu

um trem passar na sua frente e, fixando sua visao nas rodas do trem, notou que a certo ponto elas

pareciam estar congeladas, paradas. Num outro ponto pareciam estar girando na direcao oposta, e

em um outro, notou grandes distorcões curvilineas em seus raios6. É possivel que “The

explanation of an Optical Deception in the appearance of the Spokes of a Wheel seen through

vertical Apertures”, estudo de Roget que contém a experiencia mencionada publicado em 1824,

seja um dos primeiros documentos que melhor demonstra o interesse que a percepcao visual e

suas “deficiencias” suscitavam no inicio do século XIX, sobretudo em relacao a percepcao do

movimento. Embora suas conclusões sejam hoje avaliadas como equivocadas, o relacionamento

da percepcao visual com a velocidade do objeto visto, foi uma das chaves para que melhor se

6 In: https://archive.org/details/philtrans09492299 acessado em 05/07/2014
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compreendesse as condicões necessárias para estimular o fenômeno já conhecido como

“persistencia da visao”. 

Roget's observations suggested to him how the location of an
observer in relation to an intervening screen could exploit the
durational properties of retinal afterimages to create various effects
of motion. (Crary, 1988, p.19)

Suas impressões levaram a considerar a relatividade da posicao do observador  como um

dado indispensável na observacao de um objeto em velocidade variável. A conjuncao destas

variáveis, somadas a persistencia da visao, fazia com que as rodas do trem fossem vistas

distorcidas, curvadas, em movimento contrário ou paradas. Um fato semelhante  foi observado

pelo fisico Michael Faraday, por volta de 1831, na ocasiao da descoberta da inducao

eletromagnética, viabilizada pelo que ficou conhecido por Disco de Faraday –  dispositivo que

lembra em muito alguns brinquedos oticos7.

Porém, foi com John Ayrton Paris (1785 – 1856) outro médico ingles, que a questao tomou

forma. Também impressionado por fenômenos visuais, Paris criou o taumatrópio8 - considerado

um dos primeiros brinquedos opticos que sintetizavam o principio da “persistencia da visao”. Sob

a alegacao de que o tenha utilizado para demonstrar a Royal Society de Londres  o efeito

mencionado por volta de 1824 (Gunning, 2011, p.31), o brinquedo ainda hoje impressiona por sua

simplicidade: composto de um pequeno disco circular (de papel ou papelao), onde em cada um

dos lados eram desenhadas figuras diferentes. Nas extremidades do disco eram fixados dois

cordões/fios. Segurados por cada uma das maos e torcidos,  o par de fios fazia o disco girar em um

mesmo eixo e, girando, via-se uma única imagem formada. O giro do disco resultava na somatoria

das duas figuras desenhadas em cada um dos lados. A velocidade com que girava nao permitia aos

olhos dissociar uma imagem de outra, justamente por conta da persistencia visual. O tempo que

uma imagem demorava para ser “apagada” da visao era superior ao da exposicao da outra

imagem. Por este motivo argumentava-se que via-se apenas uma imagem – composta de duas

partes sobrepostas.

Alguns raros exemplares preservados pela Bibliothèque Nationale francesa e o Musée du

Cinéma em Paris (Mannoni, 2003, p.215) demonstram que os temas das figuras eram

cuidadosamente escolhidos, para tornar o efeito da soma das imagens mais interessantes. Alguns

7 “Consistia em um par de rodas verticais, com dentes em torno de suas circunferencias, e montadas sobre
o mesmo eixo. Do lado do observador, a primeira roda possuia dezesseis entalhes fundo e regularmente 
espacados. As dezesseis aberturas da segunda roda eram mais curtas, porém dispostas com a mesma 
regularidade. Por meio de uma manivela, acionavam-se os dois disco, que giravam em sentido contrário 
e a mesma velocidade. Via-se entao aparecer um anel dentado e fixo, com duas vezes mais dentes do que 
cada uma das rodas em movimento... em diferentes velocidades, o anel “virtual” parecia  mover-se 
vagarosamente.” (Mannoni, 2003, p.221)

8 A origem etimologica de taumatrópio vem do grego antigo: θαύμα (thâuma) =  algo maravilhoso, 
incrivel+  τροπή (tropé) =  giro, volta
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deles eram mais inocentes, outros mais irônicos e engracados.  De um lado um homem careca, de

outro uma peruca de mulher; de um lado um pássaro, de outro uma gaiola vazia; de um lado um

cavalo, de outro um cavaleiro – sao estas as figuras que foram preservadas. A graca estava

justamente em ver o careca usando uma peruca, o pássaro preso na gaiola, o cavaleiro montando

o cavalo. Os taumatropios que no comeco foram utilizados para fins exclusivamente cientificos – o

proprio Ayrton Paris em 1827 utilizou-o como meio “didático” em suas obras sobre filosofia e

educacao –; comecaram a ser comercializados genuinamente como brinquedos.

Embora hajam divergencias nas bibliografias especializadas - para Manonni (2003, p.214),

por exemplo, a primeira descricao do taumatropio é atribuida a David Brewster no Edinburgh

Journal of Science no ano de 1826 – os taumatrópios datam da década de 1820 e nao tiveram seu

sucesso por muito tempo prolongado por conta da invencao e popularizacao de outros

instrumentos mais “sofisticados”. No entanto, alguns aspectos deste simples brinquedo devem ser

ressaltados.

Em primeiro lugar, a ideia da sobreposicao obteve um tratamento curioso: se no caso das

pinturas parietais as sobreposicões eram feitas em uma mesma imagem, em um mesmo espaco,

caracterizam pela imobilidade e poderiam ser observadas de imediato; no taumatropio, as

imagens foram dissociadas espacialmente, cada uma em um espaco diferente, caracterizando-se

pela mobilidade e sendo necessário um determinado tempo para que fossem observadas. Mesmo

que o resultado da imagem do taumatropio fosse uma imagem estática, sem a sugestao de um

deslocamento e/ou movimento nas figuras, a associacao entre movimento e imagem faz-se

necessária. Na verdade o movimento feito pelas maos e transferido para o disco, gera um efeito de

completude, ou de somatoria; e nao exatamente de deslocamento, como sugeriam as pinturas

parietais. Por isso talvez nao seja adequado que tais brinquedos sejam caracterizados como

precursores do cinema enquanto “representacao do movimento”.

Em segundo lugar, porém, pode-se encontrar uma justificativa para sua associacao com o

cinema. O que o taumatropio parece inaugurar é a necessidade do movimento mecânico num

contexto pictorico. Em termos fisico-matemáticos, este movimento mecânico (repetitivo e

constante) caracteriza-se pelo deslocamento de um corpo em um espaco, durante um certo

tempo, sob a acao de uma determinada energia. Assim,  a experiencia da visualizacao da imagem

demanda um certo tempo, “dura” um determinado periodo para se fazer vista. Sem esta duracao a

imagem nao existe. A introducao do movimento mecânico no contexto da producao de imagens,

fez com que a temporalidade fosse valorizada como fator fundamenta a percepcao visual. Mesmo

que a temporalidade da percepcao já estivesse implicitamente presente na cultura visual do

ocidente, foi com a introducao do movimento mecânico que esta relacao tornou-se mais explicita.

Ou melhor, tornou-se mensurável, quantificável e previsivel – todos os aspectos diretamente

ligados a “racionalizacao” que o tempo era submetido entao (Doane, 2002).
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Em terceiro lugar, a imagem do taumatropio também inaugurou a ideia de uma certa

“virtualidade “ da imagem. Justamente porque prescindia de um movimento mecânico e de um

tempo para ser apreciada, e por conta da sua incompletude considerando sua constituicao

(partes isoladas), a realizacao da imagem passou a ser dada como um “efeito” do movimento,

como algo que “de fato” nao existe, ou ainda, como uma virtualidade que precisa ser atualizada.

Note-se que o taumatropio provavelmente tenha sido inventado justamente para demonstrar uma

“falha” em nossa percepcao visual. Assim, a imagem nele vista seria  “ilusoria”, “enganosa” e

“fantasiosa”, considerando que em nossa visao existem funcões que  “nao correspondem a

realidade”. Tal falibilidade dos sentidos encontra suas raizes em filosofias racionalistas por um

lado, onde o corpo e a mente eram dissociados. No intuito de valorizar uma investigacao que

perseguisse cada vez mais a “verdade”, Descartes chegou a supôr que nossos sentidos

atrapalhavam a busca pelo conhecimento de tipo mais elevado.

Desprezando as implicacões filosoficas que obteve,  o taumatropio – como o proprio nome diz

– encantava (e talvez ainda encante). É possivel que o encanto esteja exatamente na “virtualidade”

da imagem, no espaco entre-imagens, na relacao entre as partes, no processo da soma -  nao tanto

no resultado da somatoria. Esta perspectiva vem sendo considerada mais adequada pela maioria

dos autores contemporâneos que, como Gunning, destacam nestes brinquedos principios que

foram preservados e  desenvolvidos pelo cinema. O que os une é o encantamento por esta

habilidade (e nao “defeito”) que nossa visao possui, tao bem sintetizado pelo taumatropio: 

Why, in fact, shouldn't this ability to see the superimposed image be
viewed as a faculty, an ability, rather than a defect?..After all, this is a
toy, a device to give pleasure, not cause frustation We certainly feel
as we twist the thread of the Thaumatrope and watch the image it
produces...that we are seeing in a different manner; we glimpse a
virtual world. (Gunning, 2011, p.34)

Durante praticamente todo o século XIX, porém, o “encanto” foi sustentado pela maioria dos

inventores como um defeito da visao humana. O estudo de tal defeito mobilizou-os  a se

debrucaram sobre o caso, inventando outros instrumentos para uma melhor avaliacao do

fenômeno. Se o taumatropio de John Ayrton Paris e Peter Mark Roget utilizava o movimento como

recurso de sobreposicao de uma imagem fixa, é possivel dizer que apenas com Plateau, Stampfer e

Purkinje, a ideia da representacao do movimento encontrou suas melhores formulacões e

exemplos. 
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Joseph Plateau

É comum encontrarmos o nome do fisico Joseph Plateau (1801-1883) como um dos mais

antigos personagem desta genealogia. O cientista belga dedicou-se a pesquisa de fenômenos

fisicos e naturais, como a tensao superficial e a acao capilar em liquidos, mas foi seu interesse nos

fenômenos opticos que o tornaram conhecido. Conta-se que seu fascinio pelo fenômeno da

persistencia das impressões luminosas foi adquirido olhando para o sol. Apos observar por 25

segundos o sol, notava que a “imagem” ainda mantinha-se presente durante um certo tempo. O

fato que despertou a curiosidade de Plateau, levou-o a encaminhar uma pesquisa que visava

medir com precisao a duracao das impressões luminosas. Existem registros de que por volta de

1827 Plateau tenha publicado Correspondance mathématique et physique, um estudo pioneiro que

“desafiou as tentativas anteriores de medicao do tempo das impressões luminosas” (Manonni,

2003, p.215). Os resultados, contudo, so seriam melhor avaliados em 1829, quando publicou sua

tese de doutorado sob orientacao do astrofisico Adolphe Quetelet na universidade de Liège.

Dissertation sur quelques propriétés des impressions produites par la lumière sur l'organe de la vue ,

trouxe uma enorme contribuicao para os estudos, conforme Laurent Mannoni destaca em  em tres

pontos:

1. que qualquer impressao requer um periodo de tempo
perceptivel para sua formacao completa, assim como para seu
desaparecimento total;
2. que, quando uma impressao desaparece, a velocidade de
seu decréscimo é tanto mais lenta quanto mais a impressao se
aproxima do fim;
3. que a duracao total das impressões, do momento em que
estao a toda forca ao momento em que sao imperceptiveis, foi
de aproximadamente um terco de segundo, ou 0,34 segundo,
para ser exato. (Manonni, 2003, p.216)

 

A precisao da medicao de Plateau foi devida, em parte, ao desenvolvimento de dois

instrumentos que utilizou em suas experiencias. O primeiro deles foi nomeado de anortoscópio e

criado por volta de 1826. A principal funcao deste instrumento era demonstrar a possibilidade de

produzir imagens fixas a partir de movimentos mecânicos, e que era possivel gerar distorcões a

partir de imagens aparentemente “corretas”, e vice-versa. 

Atento as pesquisas de Roget, Plateu deu uma forma definitiva ao anortoscopio em 1836 –

quando foram comercializadas. O aparelho consistia de um disco rigido de papel onde uma figura

anamorfica era desenhada. Na frente deste disco e no mesmo eixo, era colocado um outro disco

pintado de preto com quatro fendas estreitas dispostas em cruz. Através de um mecanismo de

engrenagens e roldanas, os discos eram girados em direcao e velocidades diferentes; como

resultado, via-se uma imagem perfeitamente fixa e destorcida por entre as fendas. O principio do

anortoscopio lidava com as mesmas observacões de Roget, mas estava acrescido da figuratividade
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das imagens. Os discos de Plateau tinham imagens distorcidas como que esparramadas na

circunferencia do disco, de variadas temáticas.

No caso do anortoscopio, o encantamento vinha da possibilidade de produzir uma imagem

fixa e destorcida a partir de uma imagem indecifravelmente distorcida em um disco em

movimento – progresso notável em termos de cálculo de distorcao de imagem, perspectiva e

sobretudo persistencia das imagens a partir do que viria a ser chamado muito mais tarde de

obturador. Plateau avancou mais ainda nas pesquisas, desta vez ocupado com alguns mecanismos

da Roda de Faraday. As rodas de Faraday tinham um principio parecido com o do anortoscopio,

mas o efeito da estabilizacao era dado apenas por um conjunto de rodas dentadas, sem muito

interesse visual. 

Por volta de 1832, possivelmente Plateau teve contato com as rodas de Faraday (Mannoni,

2003, p.221) e decidiu aprimorá-las utilizando um principio parecido com o que havia usado no

anortoscopio,: o uso de imagens figurativas que despertassem mais interesse nas pessoas, e

tornasse o efeito mais incrivel. Ao que tudo indica, a primeira opcao de Plateau foi de dispôr

imagens repetidas que, quando girado os discos, seriam vistas como uma única imagem e fixa.

Este método em muito pouco diferia daquele de Faraday – o resultado era uma imagem

estabilizada e imovel. Porém, provavelmente atento ao que mais encantava as pessoas no

taumatropio, Plateau chegou a conclusao de que poderia usar figuras ligeiramente diferentes para

que dessem a impressão de movimento. Em suas proprias palavras, descreveu em 1832 o que

definitivamente caracterizou sua segunda invencao: o fenacistoscopio.

Se, em vez de ter apenas figuras identicas, fizermos de modo que
passem de uma forma ou posicao para outra forma, fica claro que
cada um dos setores... portará uma figura que diferirá ligeiramente
daquela que a precedeu; de sorte que, se a velocidade for bastante
grande para que todas essas impressões sucessivas se unam umas
as outras, mas nao a ponto de se tornarem confusas, acreditamos
ver cada pequena figura mudar gradualmente. (ibdem, p. 222)

O surgimento deste novo brinquedo/aparelho nao so apoiava-se no fenômeno da persistencia

da visual, como também ampliava suas potencialidades. Do grego phénaks (enganar, iludir,

trapacear) + scopein (olhar para alguma coisa, enxergar algo) o fenacistoscopio tornou-se um

sucesso, sendo comercializado na Gra-Bretanha, na Bélgica e na Franca pelos nomes de

fantasmascópio ou fantascópio, muito embora Plateau nao tenha participado dos lucros das

vendas. Como o proprio nome sugere, o fenacistoscopio encantou as pessoas por promover a

ilusao do movimento a partir de imagens fixas, trapaceando e/ou enganando um principio

elementar da percepcao visual.
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Seu funcionamento básico era simples: em um disco dividido em 16 “fatias” eram inseridas,

em cada fatia, uma imagem que correspondia a uma “fase” de um movimento; e nos limites de

cada fatia eram feitas pequenas fendas. Com o apoio uma haste ligada ao centro do disco e com

aparelho virado para um espelho, girava-se o disco e através das fendas era possivel ver, refletida

no espelho, a sequencia das imagens que,apareciam animadas. 

[...]quando submetemos o disco a experiencia em questao, vemos
com surpresa, e a ilusao é completa, todos estes pequenos
dancarinos girando em torno de si mesmos, com o sentido da
pirueta dependendo da velocidade e direcao da rotacao do disco,.
As figuras nao podem ser feitas semµap a traco; mas percebemos
que, para se produzir toda a ilusao possivel, elas devem ser
sombreadas e coloridas... Nao insistirei na variedade das ilusões
curiosas que podemos criar com esse novo meio; deixo a
imaginacao das pessoas... 
(Mannoni, 2003, p.222)

O fenacistoscopio inovou por articular ao movimento mecânico, um principio que orientou

todas as futuras formas pré-cinematográficas: a decomposicao do movimento em imagens fixas. A

genialidade de Plateau esteve exatamente no fato de ter colocado em cada fatia do disco o

“instante” de um movimento, prevendo que com o disco movimento a sequencia de imagens seria

vista re-animada. É possivel pensarmos que Plateau tenha empregado elementos de outros

brinquedos e invencões, mas o que chama atencao é o processo que o levou a seccionar um

movimento em partes. O mais provável é que tenha utilizado um raciocinio inverso, a saber: que

tenha previsto o resultado da soma antes do processo da somatoria. Em outras palavras,

poderiamos pensar que em um primeiro momento, Plateau tenha imaginado uma mulher

dancando, por exemplo. Em seguida, a partir do que o disco lhe sugeria, tenha imaginado

instantes da mesma mulher dancando, sabendo que estas partes lhe entregariam um todo. Isto

evidencia que Plateau tenha provavelmente utilizado um raciocinio indutivo (???): pensando a

reconstrucao de um todo a partir da decomposicao de suas partes. 

O que parece existir ai, ainda, é uma logica circular – nao podemos exatamente saber se

pensamos primeiro em um todo, e depois inferimos nele partes; nem que pensamos as partes

para entao termos a ideia de um todo. A tal logica circular, em certo sentido, assemelha-se em

muito ao que Hegel chamou de dialética. Por dialética, compreendia um processo que estruturava

a realidade fazendo-a evoluir constantemente. A despeito da divisao tripartite de tese-antitese-

sintese, o que chama atencao no processo dialético é a valorizacao da temporalidade como

estrutura fundamental da realidade. A decomposicao do movimento e sua recomposicao

idealizadas por Plateau operam na mesma logica, endossando a existencia de uma estrutura

temporal e testemunhando sua natureza. O fracionamento do tempo-espaco nas fatias do disco

talvez seja um dos exemplos mais claros do processo de racionalizacao que o tempo sofreu no
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século XIX (Doane, 2002) – ou seja, de sua decomposicao em pequenas partes. Nao que

mantenham entre si uma relacao causal, mas é possivel tomar o instrumento de Plateau como um

testemunho de uma determinada “visao de mundo”, tanto quanto as pinturas de Chauvet. 

Ora, na vida real nossos movimentos nao sao exatamente compostos de partes, nem o tempo

parece ser composto de instantes -  mas de um fluxo ininterrupto de acões e movimentos. Mesmo

a nocao de instante, que caracterizará o desenvolvimento da fotografia, naquele momento nao era

totalmente evidente. Estas implicacões filosoficas serao ressaltadas apenas algumas décadas

depois, em contiguidade a evolucao do registro fotográfico.

Embora Plateau tenha possivelmente utilizado a faculdade imaginativa e seu instrumento

fosse tomado como um brinquedo, seu objetivo era demonstrar um fenômeno quantificável e

analisável . A consecucao desta demonstracao foi unicamente proporcionada pelas pesquisas que,

por sua vez, indicaram duas dimensões da percepcao visual:  uma objetiva, e outro subjetiva. 

 e identificou o fenômeno como a “persistencia retiniana”, e pos-imagem (o Nachbild já informado

por Goehte) 

 Simon von Stampfer – Estroboscopia 

Simon von Stampfer (1792 – 1864) foi um matemático, agrimensor e inventor austriaco que

dedicou-se por muito tempo ao estudo da astronomia,  desenvolvendo instrumentos de medicao e

observacao  astronômicos. Sua abordagem matemática no cálculo das distorcões de imagem no

uso de lentes, o  levou querer decifrar ilusões oticas encontradas ao longo da pesquisa. É provável

que por volta de 1830, Stampfer tenha tomado conhecimento das pesquisas de Faraday,

principalmente do desenvolvimento do Disco de Faraday.  Impressionado com os resultados

atingidos pelo fisico ingles,  Stampfer passou a dedicar-se ao caso e, por volta de 1833, inventou o

chamado estroboscópio – cujos efeitos e funcionalidades aproximavam-se em muito ao

fenacistoscopio de Plateau, curiosamente desenvolvido no mesmo periodo (Herbert, 2000, p.295).

Nao sabe-se ao certo qual dos dois instrumentos foi criado primeiro, mas o fato dos registros

historicos identificarem-os como contemporâneos so reforca a validade dos métodos empregados

para demonstrar o fenômeno otico em questao. Stampfer provavelmente nutria interesses

diferentes dos de Plateau, mas o seu estroboscopio demonstra de maneira explicita a ideia da

articulacao entre uma tecnologia mecânica e a producao de um efeito de movimento. Em outras

palavras, desconstruindo seu estroboscopio percebe-se que o único meio encontrado para

demonstrar um efeito proveniente de um movimento era justamente reconstrui-lo

mecanicamente. A tecnologia material envolvida no processo – o disco perfurado, o eixo

concentrico, a forca mecânica – demonstra a relacao paradoxal entre um movimento real e um

movimento aparente e/ou estroboscopico. 
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Apparent or stroboscopic motion refers to perceiving motion from a
rapid sequence of systematically differing static images. It is
contrasted to real motion, in wich objects change their location over
time, although the same objections to the use of the term could be
raised as were for subjective colors. (Wade, 2000, p.232)

A descricao do efeito demonstrado pelo estroboscopio de Stampfer (Wade, 2000, p.209),

demonstra que a ideia do processo intervalar entre uma informacao visivel e outra nao-visivel, ou

melhor, entre presenca e ausencia de luz  já era conhecida. Para o matemático, qualquer “acao da

visao era baseada em momentos singulares”, e estes deveriam ser intercalados afim de que as

imagens fosse apreendidas de maneira nitida e clara – caso nao fossem alternadas com intervalos

de ausencia de luz, as imagens seriam vistas somadas umas as outras gerando apenas um efeito de

sobreposicao por acúmulo que nao possibilitaria o reconhecimento de uma figura/imagem nitida.

Ao que tudo indica, a estroboscopia de Stampfer estaria baseada exclusivamente na consideracao

da persistencia da retina e de sua duracao, tal como Plateau. O efeito de mascaramento obtido por

meios mecânicos reforcou esta perspectiva “mecanicista” da percepcao visual humana. 

Stampfer indicates the role of aperture and shutter in aligning image
and the viewer and exposing the still images to a brief view in such a
way thtat the transition between images is occluded. Like a
mechanical conjuror, the shutter hold the moment of change (when
one image replaced another) from view. (Gunning, 2011, p.35)

 

A abordagem mecanicista, porém, nao foi a única a ser utilizada na explicacao do caso. O

estudo minucioso do aparelho otico e do sistema nervoso humanos, acabaram resultando em uma

perspectiva que chamou atencao para os aspectos subjetivos envolvidos na percepcao. Tal

perspectiva representou um marco na evolucao dos estudos  sobre o tema,  retomando a

abordagem fenomenologica lancada por Goethe, e dando origem a psicologia da percepcao e a

psicofisiologia. 
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Jan Evangelista Purkinje

The name of Purkinje is inextricably linked with subjective visual
phenomena; he gave them that title, and he added greatly to the
detail of their description, as well as defining various subcategories
within wich the phenomena could be considered (Wade, 2000, p.157)

Jan Evangelista Purkinje (1787 - 1869) pode ser visto como um ponto de interseccao entre as

perspectivas idealistas e mecanicistas dos estudos da percepcao. Conjugando suas habilidades

como médico, biologo, fisiologista, anatomista e filosofo, o checo Purkinje fez importantes e

pioneiras descobertas nas áreas da embriologia, biologia celular, funcionamento do coracao, do

cérebro e sobretudo da visao humana.  Criador de um dos primeiros departamentos de fisiologia

no contexto universitário, circulou entre Viena, Berlin, Sao Petersburgo e Paris conduzindo suas

pesquisas. Entre Newton e Goethe, Purkinje aprimorou os estudos da percepcao visual dedicando-

se aos fenômenos já mencionados, inaugurando uma nova abordagem. Argumenta-se que tenha

sido o criador da perspectiva subjetivista nos estudos da percepcao muito por conta de seu

interesse pelo já citado trabalho de Goethe. Sua leitura da Doutrina das cores lhe sugeriu, ainda

como estudante de medicina em Praga, investigar os fenômenos da persistencia da visao, da

relacao entre as cores e a retina, dentre outros aspectos da visao humana tratados por Goethe.

Como resultado, publicou em dois volumes Beitrage zur Kenntniss des Sehens in subjectiver

Hinsicht (Contribuições para a compreensão da visão em seu aspecto subjetivo) estudos detalhados

acerca dos fenômenos visuais entre 1819 e 1823, ano no qual tornou-se professor de fisiologia na

universidade de Breslau sob a indicacao do proprio Goethe em consequencia de sua admiracao

pelomédico checo.  De acordo com Wade (1999, p.158), embora a perspectiva subjetiva já tivesse

algum registro na historia, a contribuicao de Purkinje foi a de detalhar, classificar e descrever com

grande precisao fenômenos como: padrões visuais estroboscopicos, imagens internas obtidas sob

pressao dos olhos, efeitos de estimulos galvânicos, pontos cegos, visualizacao do fluxo sanguineo

no globo ocular, visao singular e dupla, movimentos oculares, pos-imagens, visao indireta,

percepcao de movimentos aparentes e reais, acomodacao da visao, dentre outros

comportamentos e padrões do sistema visual humano. Suas ideias foram marcantes nas obras de

outros especialistas como Johannes Müller e Charles Wheatstone, principalmente por ter

formulado que existem muitas sensacões que nao dependem exclusivamente de estimulos

externos, sendo portanto consideradas subjetivas – como o proprio Purkinje diz a respeito de tais

fenômenos visuais subjetivos em 1819: 

There are sensations which do not correspond to anything outside
the body. In so far as they imitate the qualities and forms of external
things, they thereby often give rise to illusions, phantoms, or
appearances with no corresponding reality. These can be referred to
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as subjective sensory phenomena. (Wade; Brozek, 2008, p. 38) 

No que diz respeito ao relacionamento das ideias de Purkinje e ao desenvolvimento dos

brinquedos oticos, tais como o fenacistoscópio e o estroboscópio, ele mesmo teria construido o seu

kinesiscope ( o u phorolyt): aparelho semelhante aos de Stampfer e Plateau, mas que nao

necessitava do uso de um espelho. Em seu aparelho, Purkinje separou as instâncias da imagem e

do mascaramento, e com dois discos distanciados, virados um para o outro no mesmo eixo, foi

capaz de produzir o mesmo efeito. A temática do kinesiscope era diferente: figuras abstratas

simulavam os  padrões visuais observados em condicões especiais9, e imagens figurativas eram

também usadas com fins didáticos.  Em um dos discos do kinesiscope preservados até hoje, ve-se

uma sequencia de imagens que ilustram o funcionamento do coracao - Purkinje utilizava este

“brinquedo otico” como recurso para demonstrar o batimento cardiaco durante suas aulas na

universidade. Existem registros de que, para ele, este instrumento poderia ampliar em muito a

producao de conhecimento, com a possibilidade inclusive de se desenvolver como uma forma

especial de entretenimento:

…  it is possible to present various kinds of the wave motion of liquids,
sound, and light, the most complex machines in their motion; in the
field of physiology, the motion of the heart, the blood circulation, the
nerve currents, the muscle activity; in natural history, the movement
of various animals on the ground and in the air, the most diverse play
of colors, physiognomic expressions on the human face, dramatic
motions, the growth of plants and other organic bodies, figurative
representation from all sides, [...] These performances can take place
either on a smaller scale or in any enlargement on transparent
surfaces. [...] this thing will become in time a special branch of fine
arts, in which it will not suffice to create only a single moment of the
evolving act, but also a complete story and complete narrative...10

Curiosamente, nao foi através do kinesiskope que Purkinje formulou sobre dois dos conceitos

que se tornaram fundamentais para o desenvolvimento de outras técnicas de registro e

representacao  visual do movimento: a pós-imagem e os movimentos aparentes.

O termo Nachbild, anteriormente mencionado em relacao ao trabalho de Goethe, foi utilizado por

Purkinje de modo diferente. Ciente da complexidade do fenômeno, é provável que tenha

consultado obras de outros autores para definir em seus proprios termos o caso. Wade (1999, p.

160) faz um levantamento de pesquisadores que tentaram, desde a antiguidade, definir a pós-

imagem, demonstrando que o fenômeno sempre foi conhecido, porém nao muito bem

especificado tal como em  Aristoteles, Ptolomeu, Seneca (63), Newton (1717), Jurin (1738), Buffon

9 Purkinje, submeteu-se as mais variadas experiencias para identificar padrões visuais a partir de 
estimulos externos e internos; conforme Wade e Brozek (2008, p.56), as experiencias de Purkinje  
incluiam a observacao direta do sol, choques elétricos no sistema ocular, pressao aplicada nas pálpebras,
dentre outras experiencias que pretendiam simular condicões limite para a formacao de imagens. 

10 http://web.archive.org/web/20060718181421/http://homes.visions.cz/archemedia/e_purkinje.html 
Acessado em 10/07/14
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(1743), Scherffer (1761),Franklin (1765), Robert Darwin (1786). Purkinje, ao tomar

conhecimento de tais experiencias,  foi capaz de delimitar melhor o fenômeno dividindo-o entre

Nachbilden e Blendungsbilder. Ambos os termos referem-se as pós-imagens, porém o primeiro diz

respeito apenas aquelas imagens formadas a partir de estimulos externos; e o segundo termo

trata daquelas imagens “mentais” ou “mnemônicas” produzidas internamente, sem a presenca de

estimulos externos. Embora a discussao tenha sido levada mais adiante com mais precisao por

Gustav Fechner (Kittler, 1999, p.120) e Charles Wheatstone (Wade;Brozek, 2008, p.50) um pouco

apos a publicacao dos estudos de Purjinke, o médico checo foi o pioneiro na sistematizacao sobre

a pos-imagem abrindo o caminho para a articulacao entre fisiologia e psicologia e sugerindo que

muitas das percepcões visuais podem nao encontrar bases fisiologicas para sua explicacao, mas

no estudo do cérebro e de nosso sistema nervoso. É verdade que na época nao haviam condicões

para que se afirmasse com precisao sobre a relacao dos fenômenos com o a mente, mas é possivel

que neste sentido Purkinje tenha sido um dos precursores da neurociencia. Tanto as Nachbilden,

cujos desdobramentos encontram-se no efeito de Purkinje11 e as imagens de Purkinje-Sanson;

quanto as Blendungsbilden, indicadas no contexto da imaginacao, memoria e vertigem12; foram

consideradas como bases nas quais se estrutura a percepcao do movimento, principalmente o

movimento obtido no fenacistoscopio, no estroboscopio e no seu kinesiskope.

A contribuicao de Purkinje também deu-se por ter diferenciado a percepcao do movimento

conforme duas situacões: movimento real e movimento aparente.  Por movimento real

compreendia um deslocamento fisico de qualquer ordem, podendo ser visualizado de diferentes

formas. O movimento aparente, por sua vez, foi tratado dentro do contexto das chamadas

vertigens, e seria produzido por estimulos externos ou internos,  cuja realidade nao dependeria de

um deslocamento real. O movimento aparente corresponderia a uma “ilusao” que geralmente

acompanhava algum tipo de vertigem ocasionada por: rotacao do corpo, estimulos elétricos,

isquemia cerebral, olhar para baixo a partir de grandes alturas, ou como pelo uso de drogas, álcool

e narcoticos. O efeito nomeado de pós-movimento também foi incluido neste movimento, como

resultado da fixacao visual por um determinado tempo de uma informacao luminosa onde

regularidade e constância fossem atuantes. Quando exposto a um tipo de estimulo deste genero  e

imediatamente interrompido, notava-se a presenca deste pós-movimento que fazia com quaisquer

outros estimulos visuais, internos ou externos, fossem vistos como animados. Os padrões de

comportamento deste tipo de movimento foram cuidadosamente estudados por Purkinje através

da observacao dos movimentos oculares. Sua classificacao,  presente na sua última obra New

contributions (1825), também orientou as pesquisas de percepcao do movimento que, entao,

11 Purkinje's Shift – efeito identificado como a variacao progressiva de cores em relacao de 
complementaridade (negativo e positivo) apos um estimulo externo, dependendo da intensidade 
luminosa;

12 Purkinje's tree –  efeito obtido com a flicagem de luz paralela aos olhos, que possibilita ver as veias 
internas do globo ocular formando imagens “abstratas”;
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deveriam considerar a perspectiva subjetiva, assumindo a existencia de leis internas responsáveis

pela percepcao e pela producao de ilusões de movimento.

The motion aftereffect, as its names implies, is a successive
phenomenon. Following fixation o some moving source, like a river or
a waterfall, subsequently viewed stationary objects appear to move
on the opposite direction. The fixation must be prolonged (many
seconds or a minute) and pursuit eye movements should be
suppressed. This is what Aristotle seems to have done when viewing
running  water in a river, and he reported that thereafter stationary
objects appeard to be moving. (Wade, 1999, p.212)

Ambos os aspectos destacados das ideias de Purkinje obtiveram um impacto considerável

nas pesquisas especializadas e certamente influenciaram o desenvolvimento da psicofisiologia no

século XIX. A pós-imagem e os movimentos aparentes demonstraram que a percepcao humana

deve ser tomada tanto do ponto de vista externo/objetivo, quanto do ponto de vista

interno/subjetivo. Neste sentido, Purkinje aparece como um exemplo de “inventor” do inicio do

século XIX que, objetivando o conhecimento cientifico, contribuiu na direcao de tres principais

pontos: a admissao dos valores subjetivos da percepcao, a exploracao empirica dos fenômenos de

percepcao, e a admissao da visao/visualidade como objetos do conhecimento (Crary, 1988, p.5-6).

Estes tres pontos foram fundamentais para o desenvolvimento das pesquisas cientificas durante o

periodo em questao e fomentaram a producao dos chamados brinquedos oticos/filosoficos. Tais

aparelhos apesar de originalmente destinados ao estudo dos fenômenos oticos, fundamentaram

as bases conceituais sobre as quais o cinema, principalmente em relacao aos processos de

decomposicao-recomposicao do movimento, foi construido décadas depois. 

* * *

O que se seguiu depois do desenvolvimento do fenacistoscopio de Plateau, do estroboscopio

de Stampfer e do kinesiskope de Purkinje, foi uma sucessao de aprimoramentos e melhorias feitos

por outros cientistas e interessados pelo tema durante as décadas de 1830 a 1840. Tal como já

assinalado, estes instrumentos foram rapidamente incorporados na cultura popular através de

sua comercializacao sob a rubrica de “brinquedos oticos”. O interesse das pessoas justificava-se

pelo ineditismo de tal efeito visual e sobretudo pela utilizacao de imagens animadas figurativas.

Em 1834, o matemático ingles William George Horner (1786 - 1837) adaptou o fenacistoscopio

para uma melhor visualizacao. Basicamente, Horner distribuiu o disco original de Plateau em um

cilindro cujas paredes foram divididas de acordo com as “fatias” do disco. Em cada pedaco, uma

sequencia de fases sucessivas de um  movimento eram inseridas. Na parte superior do cilindro

eram feitos  pequenos cortes criando “janelas” através das quais as figuras da parte interna
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poderiam ser vistas. A base do cilindro era sustentada por uma haste que proporcionava um

movimento circular. Girando a uma certa velocidade e olhando do lado de fora do cilindro, as

figuras internas poderiam entao, ser vistas animadas através das janelas do cilindro. O brinquedo

foi nomeado primeiramente de daedaleum, mas foi comercializado por volta de 1835 sob o nome

de zootrópio (do grego zoé = vida + tropos = movimento). A roda da vida tornou-se igualmente um

sucesso ao ampliar as capacidades do fenacistoscopio e possibilitar a sua visualizacao por duas ou

mais pessoas.  

A ideia de ampliar os meios de visualização dos brinquedos oticos foi aprofundada mais ainda

por Charles-Émile Reynaud. O inventor e naturalista  frances tomou como base o zootropio para

sua nova invencao que integrava um conjunto de técnicas bastante sofisticadas para a época:

imagens registradas em vidro, técnicas de  litogravura, sobreposicões  e uso de jogos de espelhos,

todos estes elementos que permitiram um “realismo” cada vez maior, ambicionado pelos

entusiastas dos brinquedos oticos. Misto de entretenimento e projeto pedagogico, em sua versao

chamada de praxinoscópio,  as “janelas” do cilindro do zootropio  foram eliminadas e substituidas

por um cilindro interno de espelhos, cujas faces correspondiam a cada fase do movimento que

revestiam a parte interna do cilindro externo. O conjunto era colocado em movimento e girando, a

sequencia de imagens eram vistas animadas - refletidas nos espelhos do cilindro interno.

Reynaud, que pretendeu inaugurar a “ciencia ilustrada”, comercializou mais de 100 mil

praxinoscopios em poucos anos, tornando-se um sucesso para uma sociedade que exaltava

valores burgueses da vida moderna, sobretudo em Paris. As temáticas que acompanhavam o

praxinoscopio evocavam motivos familiares, caseiros e bem-comportados, reflexos de uma certa

inocencia que submergia pouco a pouco com os avancos da modernidade. A contribuicao

inquestionável de Reynaud, contudo, nao pode ser esquecida, principalmente por ter sido capaz

de sintetizar em um único aparelho diferentes funcões do que viria a caracterizar o espetáculo

cinematográfico. 

* * *

Durante toda a segunda metade do século XIX, muitos outros brinquedos foram

desenvolvidos e  comercializados, apresentando algumas outras modificacões e/ou variacões

acessorias – geralmente melhorando o sistema de visualizacao, sempre com o intuito de

possibilitar sua apreciacao para um maior número de pessoas ao mesmo tempo. O mutoscópio, o

zoopraxiscópio, o kinetoscópio, o phonoscópio, o fantascópio, o bioscópio (Machado, 2008, p. 34)

foram todas “variacões” sobre um mesmo “tema”. Em outras palavras, todos estes brinquedos

oticos traziam consigo um dos principios que fundamentou a invencao do cinema: a
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decomposição-recomposição do movimento. Embora tenha suas origens nas pinturas parietais do

Paleolitico Superior, este principio (Kittler, 2009), foi desenvolvido com mais precisao pelos

inventores do século XIX que objetivaram demonstrar suas teorias a respeito do funcionamento

do sistema visual humano, bem como de outros fenômenos do mundo fisico. 

Do ponto de vista logico, ve-se que nestes brinquedos a decomposicao do movimento foi

articulada por dois fatores: a divisao do movimento em imagens fixas de duracao iguais, e a

sequencializacao das imagens de forma ordenada e linear, ou melhor, a justaposicao das figuras

lado a lado. A recomposição, por sua vez, foi encaminhada por dois outros fatores: o uso de

dispositivos mecânicos com um eixo central; e a acao de uma energia cinética para a producao de

movimentos circulares.  

Note-se que o processo de decomposição se caracteriza pela segmentacao de uma duracao

(do fluxo temporal) em unidades iguais ordenadas de forma linear. É interessante observar que os

zootropios acompanhavam tiras de papel onde estavam impressas impressas diferentes

sequencias de movimentos “decompostos”, antecipando em algumas décadas o rolo de pelicula

cinematográfica. Cada tira continha uma determinada temática, de maneira que era possivel

apreciar o brinquedo trocando estas tiras. Indo um pouco mais longe, é possivel inferir que a

logica linear presentes nestas tiras de papel denote uma concepcao de mundo caracteristica do

século XVII – tal qual uma reta seccionada. A enfase nos aspectos mensuráveis e quantificáveis do

tempo e do espaco, revela a ideia de um universo mecânico, ordenado, logico, previsivel e,

portanto, positivamente compreensivel pelo o uso da razao. 

Consecutivamente,  o processo de recomposição também apoia-se nesta concepcao mecânica,

especialmente  pela maneira que o funcionamento do brinquedo é organizado: uso dispositivos

circulares, uso de uma energia cinética, sistema de flicagem. Note-se que a circularidade do

brinquedo, presente no uso de discos e nos movimentos por eles executados, foi uma das formas

identificadas como mais adequadas para exemplificar um fenômeno que, em tese, se desenrola em

um determinado tempo. Ora, a qualidade linear e irreversivel do tempo nao pode ser burlada,

sobretudo por um meio mecânico de pouca velocidade. Dai que o brinquedo demonstra o

fenômeno ao “extrair” uma fracao de tempo e “expô-la” ad infinitum. Possivelmente a necessidade

de repeticao que caracteriza a metodologia cientifica sobreposta a utilizacao da imagem como

recurso de demonstracao, tenha encontrado na circularidade a sua melhor estratégia. Note-se

que, atentos a tais questões, os inventores tenham produzidos sequencias de imagens que nao

apenas dao a ilusao do movimento, mas de um movimento continuo. A visualizacao de qualquer

um dos brinquedos demonstra também um efeito ininterrupto, denunciando possivelmente a

natureza continua da temporalidade. De qualquer modo, as ideias de repeticao e de continuidade

serao  preservadas durante todo o desenvolvimento do cinema, tornando-se mais ou menos

evidentes em sua historia - conforme será visto.
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É preciso dizer, ainda,  que a logica do brinquedo – que é a logica da continuidade encarnada

na imagem e em seu movimento - ampara-se em caracteristicas do sistema visual humano.  Parte

delas sao mecânicas, parte delas nao-mecânicas. O resultado da visualizacao das fracões de um

movimento decomposto sequencialmente, feita de maneira intervalar (mascaramento) so era

possivel por conta da persistencia retiniana, da pos-imagem e do pos-movimento. Se por um lado

a mensuracao do tempo necessário para a fixacao de uma imagem na retina, por exemplo,

resultou em explicacões objetivistas e mecanicistas do fenômeno; por outro lado, o estudo das

pos-imagens, por exemplo, abriu espaco para uma interpretacao mais subjetivista da percepcao

visual. 

O fisico e médico ingles William B. Carpenter(Herbert, 2008, p.294), em comentário critico

sobre os brinquedos oticos em uma revista cientifica da sociedade britânica em 1807, argumentou

que o uso de tais brinquedos permitiria cultivar o pensamento cientifico estruturando-se na

diferenciacao do “real” e do “aparente”. O conteúdo de seu comentário, como testemunho

especializado da época,  indica a compreensao de que os efeitos visuais eram em parte

ocasionados por funcões fisiológicas e parte por questões mentais – obviamente indissociáveis.

Para ele, tensao entre o “real” e o “aparente” é o que conferia um movimento continuo aquelas

imagens fixa, situado entre os olhos e a mente.

[...]it seems to be as continuous as it would br in nature; and this
apparent continuity can only be explained by attributing it to a
mental filling-up of intervals between the images actually received
through the visual sense , converting (so to speak) a series of steps
into a smooth incline. This mental action becomes very perceptible,
when we study the illusions exhibited by the Zootrope (Herbert,
p.298)  

 É curioso, porém,  que mesmo com os avancos de alguns setores da fisiologia e da  psicologia

que admitiam a subjetividade como parte integrante no processo perceptual (conforme Purkinje e

a tradicao psicofisiologica), prevaleceu a ideia de que a percepcao estava condicionada apenas

pelo aparato fisiologico humano. Conforme Crary  comenta (2013, p.34), ao ser demonstrado

empiricamente a dependencia exclusiva do corpo, a visao e todos os outros sentidos “pôde ser

anexada e controlada por técnicas externas de manipulacao e estimulo.” Foi esta a conquista da

psicofisiologia que tornou a sensacao mensurável, inscrevendo-a no campo do “quantificável e do

abstrato”. 

Possivelmente deste modo que se solidificou a ideia de que a ilusao do movimento

encontrava sua melhor explicacao na persistencia retiniana. Tal fenômeno acompanhou a propria

historia do desenvolvimento do cinema, e constou como uma de suas mais preciosas bases

teoricas. Embora tenha sido resgatada no inicio do século XX e marcado a consecucao da

psicologia experimental, a subjetividade dos processos perceptivos viu-se sufocada na metade do
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século XIX. A imersao em um contexto racionalista, onde os valores humanos eram cada vez mais

confundidos com a sua forca de trabalho, reforcavam a compreensao mecanicista do corpo

humano – caracterizando o que Michel Foucault (2000) tratou como sendo a transicao para a

modernidade. Esta transicao, da qual os brinquedos oticos certamente fazem parte, demonstrava

a firme conviccao de que o conhecimento  tinha “condicões anatomofisiologicas”, marcada pelo

saber objetivo que pretendia exercer um controle cada vez maior sobre as coisas, nomeando-as,

classificando-as, organizando-as em um grande sistema que explicava o mundo. A criacao de um

novo sujeito – que protagonizou esta transicao – foi acompanhada por sua identificacao como

corpo biologico, cujos desvios poderiam ser corrigidos, cujas falhas deveriam ser disciplinadas,

cujos impulsos poderiam ser controlados. Fato é que o desenvolvimento dos brinquedos oticos, e

das pesquisas sobre a visualidade, serviram a criacao deste corpo controlado cujos olhos, nervos,

cérebro eram destrinchados amiúde.

[...] a modernidade comeca quando o ser humano comeca a existir
no interior de seu organismo, na concha de sua cabeca, na
armadura de seus membros e em meio a toda a nervura de sua
fisiologia; quando ele comeca a existir no coracao de um trabalho
cujo principio o domina e cujo produto lhe escapa; (Foucault, 2000,
p. 438)

A transicao para a modernidade – que consta como uma zona de transicao na ideia de

Foucault – acompanhou o florescimento de um novo regime de visibilidade onde o conhecimento

era construido pela objetivacao das sensacões, objetivando sua validade universal. A acao de ver

somada a constituicao de um novo sujeito, impulsionou nao apenas a ciencia mas também a arte.

Nao caberia aqui esbocar uma avaliacao critica da arte pictorica no periodo em questao, mas é

evidente que todas as formas de producao de imagens desde a segunda metade do século XIX

também sofreram grande impacto dos estudos cientificos da visao.

A importância que o tema da percepcao visual atingiu se fez sentir no trabalho de todos estes

cientistas e pesquisadores que, por meio e por causa de suas invencões, sao considerados

patriarcas do cinema. A despeito de seus objetivos iniciais, em alguma medida seus brinquedos

oticos saciaram aquela vontade semi-inconsciente de vermos imagens em movimento, coroando a

ideia de que conhecer é ver. Nao por acaso a enfase da visualidade se fez presente nos nomes que

acompanhavam os brinquedos mencionados: fenacistoscopio, praxinoscopio, zoopraxinoscopio,

phonoscopio.  Note-se que em quase todos eles, a ideia do termo grego scopein encontra-se

presente13. O termo, além de indicar a acao da visao como o “olhar para algo”,  também possui

originalmente um caráter analitico que sugere seu uso como uma atividade de inspeção, de exame,

13É verdade também que  alguns nomes trazem a marca da mecanizacao do olhar, indicada pela terminacao
tropos: como taumatropio, zootropio;  além de sugerir uma forca mecânica em uma acao de girar, revolver, 
virar, também indicam uma caracteristica fundamental para a consecucao da imagem em movimento: a 
mudanca. O grego antigo tropos geralmente indica uma mudanca, uma transformacao que, portanto, 
depende da ideia da diferença para se fazer verdadeira.
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de verificação – que possivelmente se alinha com a abordagem cientificista da visao empregada

pelos inventores em questao. O mesmo termo sugere também uma certa objetivação do olhar,  de

uma visao que se dirige para um objetivo especifico, um escopo, um alvo – como algo que

pretende ser atingido e, portanto, demanda de uma expectativa prévia. Muito provavelmente este

suposto objetivo, também encontra-se nos brinquedos que, por assim dizer, pretendiam

demonstrar um fenômeno do nosso sistema visual. 

Estes caracteres presentes na terminacao scope podem nos auxiliar em destacarmos tais

brinquedos como sendo os precursores do cinema como máquinas que sistematizaram o processo

d e decomposição-recomposição do movimento a partir de uma perspectiva objetiva, mecânica e

cientificista. Os métodos empregados para a sua consecucao foram aqueles mesmos da ciencia

positiva, e seu objetivo principal era tornar visivel e demonstrável o comportamento da luz, o

funcionamento dos olhos, etc. Contudo, o resultado de tal operacao entregou um “efeito”

fascinante que já fazia fronteira com os interesses cientificos. A comercializacao destes

instrumentos deveu-se ao encantamento pelas figuras animadas, pelas transformacões que

ocorriam naquelas imagens, pela mágica que “cientificamente” era produzida. Possivelmente é

nisso que reside o caráter do brinquedo pelo qual tornaram-se conhecidos. 

O fato de serem geralmente pequenos, pensados em uma escala laboratorial/doméstica, os

fez adquirir uma certa facilidade em serem manipulados, e tratados efetivamente como

brinquedos.

Part of its attraction lies in the manipulation of the apparatus itself,
which one holds in one’ s hand, as much as in the evanescent image it
produces, which Doane characterizes as their tactility, manipulability
and materiality. (Gunning, 2011, p. 41)

Se por um lado a decomposição-recomposição destes brinquedos apoiava-se na abordagem

mecânico-matemática dada a percepcao visual, a luz e seus componentes; por outro lado, o efeito

da imagem em movimento era demonstrado pela utilizacao de figuras basicamente artesanais. Sem

considerar suas temáticas, as imagens presentes em todos os brinquedos eram de natureza

pictorica, obtidas a partir de processos manuais, sugerindo mais ainda a sua dimensao lúdica e

imaginativa. A artesanalidade destes instrumentos so foi vencida quando substituida pelos

sistemas de registro de imagens, ou seja, pela introducao dos meios fotográficos que

desenvolviam-se mais ou menos nas mesmas circunstâncias. A associacao dos processos de

descomposição-recomposição do movimento com as técnicas de registro possivelmente

encaminharam para a formulacao da técnica cinematográfica tal como a conhecemos ainda nos

dias de hoje. Tal como será demonstrado, tal associacao desenrolou-se na segunda metade do

século XIX, e foi encabecada por outros patriarcas do cinema, considerados também como

inventores. 
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 1.3. Fotografia

 

O século XIX nao foi apenas o século do desenvolvimento dos processos de decomposição-

recomposição do movimento, mas também o da criacao dos sistemas de registro e reprodução

mecânica da imagem. Estes sistemas compreendem todos aqueles dispositivos que, em termos

gerais, deram origem a imagem fotográfica. Esta, por sua vez, é o segundo dos elementos

mencionados que deram origem ao cinema em seu aspecto tecnologico (Zielinsky, 1999, p.44). 

A questao da fotografia deve ser colocada conforme seu uso em conjuncao ao procedimento de

decomposicao-recomposicao do movimento. É a sua conjuncao com o “motor” (ou com a logica do

movimento) que possibilitou o surgimento do cinema de forma mais definida, conforme

argumentam autores como Manovich (2002), Kittler (1999) e Zielinsky (1999) em suas

arqueologias do cinema. Estas arqueologias, embora apontem trajetorias diferentes, sugerem que

se os brinquedos oticos forneceram o coração da atividade cinematográfica, a fotografia lhe

concedeu os olhos pelos quais o mundo foi visto e através dos quais imagens foram vistas, ou

melhor, reveladas.

A mechanical eye became coupled with a mechanical heart;
photography met the motor. As a result, cinema — a very particular
regime of the visible — was born. Irregularity, non-uniformity, the
accident and other traces of the human body, which previously
inevitably accompanied moving image exhibitions, were replaced by
the uniformity of machine vision. (Manovich, 2002, p.251)

A constituicao de tal “máquina da visao” prescindiu do desenvolvimento da fotografia em

aspectos  particulares, dos quais gostariamos de destacar apenas dois: a imagem fotográfica  como

representacao do real; e a imagem, como desdobramento da questao do registro em relacao a

questões temporais.  

Representação do real 

A ideia da fotografia como registro e representacao do real é certamente um dos temas que

norteiam qualquer teoria fotográfica ou, ainda, qualquer teoria da arte a partir do século XIX – em

diferentes perspectivas. O impacto que seu desenvolvimento teve na producao de imagens na

modernidade  vem sendo exaustivamente analisado, e é bem verdade que o sintamos diariamente

nas mais variadas situacões cotidianas dada a sua incorporacao na cultura popular. É fato que a

fotografia  reorientou a discussao e a producao das imagens no ocidente e, considerando a

profundidade que tais questões evocam, bem como os propositos desenhados pela genealogia;
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seria inocencia querer abarcá-las no momento,  mesmo que parcialmente. Valeria mencionar que

valiosas obras foram dedicadas a tais questões (Bazin, 1945; Dubois, 2002; Barthes, 1984;

Machado, 1984) e devem ser consultadas afim de que o valor da fotografia seja melhor

compreendido. Por ora, convém apenas mencionar que a sua invencao possibilitou um novo

regime do visível principalmente por conta da reprodutibilidade mecânica. Tal como já assinalado,

a fotografia constitui-se enquanto uma imagem técnica, ou seja, traducao direta de um conjunto

de “textos cientificos” (FLUSSER XXX). Tecnicamente, seu desenvolvimento pode ser localizado no

“entrecruzamento de dois aspectos”: um de ordem quimica - acao da luz sob certas substâncias

em uma determinada superficie; e outro de ordem fisica - formacao da imagem através de um

dispositivo otico (Barthes, 1984, p.22).

Em seu aspecto físico, a fotografia é o resultado de um conjunto de invencões desenvolvidas

no sentido de aprimorar as técnicas de pintura. Embora os principios elementares da perspectiva

para a criacao de imagens já estivessem arquitetados de Aristoteles e Euclides, até Kepler e

Newton; foi com a camera obscura que a pintura pôde dar continuidade ao seu projeto realista

com mais eficácia.

Consistindo de uma “caixa negra inteiramente lacrada, que deixava vazar luz por apenas um

orificio, de forma que os raios luminosos penetravam no seu interior fazendo projetar numa das

paredes o 'reflexo' dos objetos iluminados” (Machado, 1994, p.33), a camera obscura ofereceu aos

pintores a possibilidade de representarem a realidade com uma “maior fidelidade”. Em termos

gerais, Leon Battista Alberti e Leonardo da Vinci (Aumont, 2004, p.147), foram os que melhor

codificaram os métodos para a utilizacao de tal técnica no Renascimento, ampliando com mais

precisao a conquista do espaço, tal como compreendido pelos gregos, dada pela representacao

pictorica através das leis da perspectiva central, ou da perspectiva artificialis.  

A relacao otica entre o olho do observador e o objeto para o qual ele
olha pode ser representada por um sistema de linhas retas saindo
de cada ponto da superficie frontal do objeto e encontrando-se no
olho. O resultado é um tipo de pirâmide ou cone, cujo ápice se
encontra no ponto do olho. Se esta pirâmide de raios de luz for
interceptada por um painel de vidro perpendicular a linha de visao,
a imagem sobre o vidro será uma projecao do objeto... (Arnheim,
1994, p.271)

Tal como compreendida por Alberti em sua obra De pictura (1443), a funcao da pintura era a

aproximar-se ao máximo da imagem que se via naturalmente, entregando uma imagem estável,

cristalina, nitida, organizada de acordo com as leis que, até entao, regiam a formacao imagens no

sistema visual humano. A técnica da perspectiva artificialis era baseada, portanto, naquilo que

Alberti compreendia por  “pirâmide visual”: uma espécie de pirâmide que correspondia ao ângulo

de visao do olho, do qual saiam raios em todas as direcões formando uma pirâmide. O vértice da
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pirâmide era considerado o centro visual, e localizava-se no centro do olho. Deste vértice os “raios

visuais” seguiam em direcao aos objetos e a eles se conectavam gerando seus contornos, que

entao podiam ser desenhados. Assim, em termos gerais, era possivel construir um sistema

geométrico baseado em um único ponto de partida – o ponto de fuga – para o qual todas as linhas

que compunham o espaco em sua frente convergiam. Basicamente, a funcao do pintor era

seccionar um “pedaco”plano da pirâmide, e assinalar dentro dele os contornos dos objetos, colorir

suas superficies, etc.

Nao será, pois, a pintura outra coisa que a interseccao da pirâmide
visual representada com arte por linhas e cores nima dada
superficie, de acordo com uma certa distância e posicao do centro e
o estabelecimento de luzes. (Alberti, 1989, p. 83)

O dispositivo, por vezes atribuido a Leonardo, foi obtendo melhorias ao longo das décadas. O

orificio da câmera por onde a luz entrava, por exemplo, foi implementado por  lentes que

possibilitavam a formacao das imagens com mais nitidez, corrigindo distorcões comuns aquele

tipo de imagem, especialmente nas bordas. No século XVI, Daniel Barbaro, um eclesiástico

estudioso de matemática e otica, desenvolveu um sistema optico composto  por lentes côncavas e

convexas que foram posteriormente acopladas a câmera obscura, resultando em imagens mais

objetivas, alusao ao nome que conjuntos de lentes fotográficas tem hoje em dia, as “objetivas” (cf.

Bazin, 1991, p.23).

Parte pelos avancos dos estudos da otica, parte pela prática diária dos artistas, escultores e

pintores, os aprimoramentos da camera obscura tornaram-se conhecidos pelos trabalhos de

Joseph Nicéphore Niépce (1765 – 1833) e Louis Daguerre (1787 – 1851) que, em meados de

1820, desenvolveram métodos de fixar as imagens já obtidas através do orificio na câmera escura,

em superficies/substâncias fotossensiveis. Dai o seu aspecto quimico, que concluiram, por assim

dizer, o processo que deu origem a fotografia e a câmera fotográfica em sua forma mais elementar.

O principio da fotografia permanece identico ao da camera
obscura, com a diferenca de que o orificio é substituido por
uma objetiva, comportando em geral inúmeras lentes, sendo o
fundo polido substituido por uma pelicula ou placa sensivel a
luz, o que permite o registro automático da imagem. (Couchot,
1993, p. 37)

A chamada automatização das técnicas de figuracao, como quer Couchot (1993, p. 38),

ganhou com a fotografia a possibilidade de objetivamente representar o “real”, sobretudo pelo

desenvolvimento das tecnologias quimicas de fixacao da imagem. Embora o “real” seja um tema

espinhoso cuja complexidade nao podemos senao tangenciar,  é o vinculo entre representacao e

fixacao (ou registro) que nos parece indicar a natureza da imagem fotográfica de maneira mais

clara – natureza esta compartilhada também pela imagem cinematográfica. 
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A descoberta de substâncias fotossensiveis como o betume da Judéia e os compostos de prata,

nos séculos XVIII e XIX,  permitiram que se completasse o projeto do Quattrocento da

representacao como espelho do real, tal como pretendiam os pintores da época. A substituicao do

véu de Alberti, ou do vidro de Leonardo na camera obscura, foi possibilitada pelo

desenvolvimento de placas metálicas sob as quais eram despejadas as tais substâncias

fotossensiveis. Na medida que os raios luminosos passavam pelo orificio da câmera, depois pelo

conjunto de lentes, sensibilizavam o anteparo colocado no fundo da caixa escura de maneira

organizada e, depois de um certo tempo, registravam a miniatura invertida da imagem exterior. 

A evolucao da heliografia ao daguerreotipo, passando pelo calotipo até chegar no papel

branco, nos processos de prata coloidal e no desenvolvimento de lentes mais rápidas, foi

conquistada ao longo de um tempo relativamente curto. A fotografia viu-se rapidamente inserida

no contexto geral da sociedade moderna, sobretudo por sua funcao como retrato. A fixacao dos

rostos em uma superficie durável fez com que milhares de familias tipicamente burguesas

almejassem a aquisicao de seus proprios retratos para que fossem “eternizadas”, vencendo a acao

do tempo, e para que fossem facilmente rememorados quando quisessem.

Se Niépce necessitava em 1829 cerca de trinta minutos de sensibilizacao, em 1860 Nadar

carecia de cerca de vinte segundos para obter uma boa imagem – e o tempo diminuia na medida

em que novos processos eram descobertos, por toda a segunda metade do século XIX (Virilio,

1994, p.41). O resultado foi um menor tempo de exposicao, maior naturalidade nas poses, maior

nitidez das imagens – e tal aumento de  velocidade reforcou o dispositivo fotográfico como um

meio preciso para “capturar o real”. 

A perspectiva como modelo de realidade

A apreciacao deste aspecto realista que a fotografia trouxe consigo, caracterizou a maior

parte da sua producao, tanto prática quanto teoricamente.  Os aspectos da mimese, do realismo,

do figurativismo, do registro, da analogia, dentre outros termos que tratam da representacao por

semelhanca, marcaram a historia da fotografia sobretudo por conta de suas atribuicões técnicas. 

O parentesco com a câmera obscura, por exemplo, endossa o “realismo” do processo fotográfico,

talvez por trazer em sua base um modelo epistemologico de realidade amparado no conceito do

visivel, onde as representacões sao tanto mais reais quanto mais se parecerem com aquilo que

vemos no mundo. 

Neste sentido, o visivel como o modelo para a realidade condicionou o regime da representacao

no Ocidente por séculos, tomando por base as nocões de espacialidade da geometria euclidiana

que, por sua vez, deveu-se a sistematizacao de como as coisas nos parecem dispostas no espaco. A

descoberta da perspectiva é um destes exemplos. 
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Conforme já assinalado, a perspectiva artificialis (o u perspectiva central, geométrica, uniocular,

linear e albertiana) buscou um esquema de composicao pictorica que viabilizasse a ilusao de um

espaco com profundidade em um plano bidimensional. Para tanto, sintetizou um sistema de

correspondencia entre pontos de um objeto real, e seus análogos em uma imagem – utilizando um

modelo de construcao espacial matemático. Acompanhando a logica do renascimento, os pintores

foram levados a utilizar tais métodos.

Em um sentido mais amplo, o processo fazia corresponder o ponto de vista do pintor com o

do observador, através do ponto de vista da câmera - criando um certo alinhamento entre os

elementos que comecava no objeto e terminava no olho do observador, passando pelo olho do

pintor, pelo orificio da câmera, pela mao do pintor... Tal  alinhamento fortaleceu a perspectiva

como uma técnica adequada para a obtencao uma imagem “realista”, funcionando nos mesmos

moldes de um espelho, onde a imagem reflete a realidade.

Dizia-se, naquela época, que por ser um sistema de representacao
baseado nas leis cientificas (leia-se euclidianas) de construcao do
espaco, a perspectiva renascentista deveria nos dar a imagem mais
justa e fiel da realidade visivel. Dizia-se mais: essa mesma
perspectiva deveria corresponder a visao da natureza mais proxima
daquela do olho humano... (Machado, 1994, p.63)

Erwin Panofsky, que dedicou muito tempo na reflexao sobre tais questões, compreendeu que

o fator do realismo  estava no alinhamento entre Sujeito, Objeto e Imagem (em um tempo e

espaco) que a técnica criava . Esta correspondencia de pontos de vista criou uma ilusao

suficientemente grande para que as pinturas obtidas por meio da câmera obscura fossem

consideradas como legitimas representacões do real, ou melhor, como re-apresentações

verdadeiras do que se ve no mundo através dos proprios olhos. 

É curioso notar que a criacao da perspectiva difere em muito de outras tantas culturas que,

por exemplo, basearam suas representacões no emprego de arranjos bidimensionais (como é o

caso dos egipcios, da arte medieval, etc.) ou perspectivas isométricas. Argumenta-se que

provavelmente tenha nascido da busca de uma convergencia espacial na criacao de um espaco

pictorico homogeneo, ou como um tipo de resposta a “necessidades culturais muito particulares”

(Arnheim, 1994, p. 270). Talvez as necessidades correspondessem aquela necessidade de ilusao

que Bazin (1991) afirmou devorar as artes plásticas pouco a pouco, e que foi retomada pela

fotografia.

A ilusao da imitação da natureza encontrou na perspectiva artificialis a sua melhor

sistematizacao  tornando-se hegemônica na tradicao figurativa Ocidental desde o Renascimento.

Indo mais além, nota-se que sua aplicacao nao apenas forneceu um modelo de representacao, mas

seguramente atuou como testemunho vivo de uma determinada visao de mundo.
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Acreditou-se que o novo espaco do Renascimento estava baseado
na descoberta de um sistema de representacao fiel do universo...
produto de uma atitude do espirito humano, renovacao da matéria
imaginativa pelo menos tanto quanto das técnicas positivas. O
essencial é que se entenda bem que se trata de um espaco ficticio,
nao de um espaco real... que serviu de contexto ao esforco paciente
de quinze geracões...  (Francastel, 1990, p.106)

Esta abordagem, que entreve nas técnicas, métodos e formas de producao de imagem,

modelos de visao de mundo, encontra-se alicercada em parte daquilo que Ernst Cassirer que

compreendeu  por  “formas simbolicas”. Para o filosofo alemao, diferentes manifestacões da

ordem do discurso, da arte, da técnica, constituiam as formas simbolicas: um conjunto de

construcões intelectuais e sociais que mediam o relacionamento do homem com o mundo,  cujo

desenvolvimento se dá de certo modo autônomo.

Este aspecto foi retomado por Erwin Panofsky que compreendeu a significacao da

perspectiva nao apenas como um método de composicao figurativa, mas uma forma simbólica que

apreendeu o espaco de uma determinada maneira, que sintetizou as concepcões do visivel e do

mundo de sua época. Alertando que em todas as épocas é possivel apreender uma determinada

perspectiva, Panofsky indica que a perspectiva artificialis tornou-se paradoxalmente possivel e

necessária por conta da já mencionada concepcao espacial sistemática, ordenada

matematicamente, infinita, homogenea (Aumont, 2009, p.214). Sua configuracao e uso deste

espaco, leva a crer que suas raizes remontam a um conjunto de fatores politicos, econômicos,

tecnologicos, cientificos, estilisticos e certamente ideologicos.Nao por acaso Panofsky

compreendeu a perspectiva como reflexo de um determinado modelo de realidade cujas bases

gnoseologicas estao na constituicao de um Sujeito singular, centro de referencia e medida de

todas as coisas, um proprio sujeito “cartesiano”. Nao sao poucos os autores que se referem a

perspectiva como um desdobramento claro do humanismo, de um lado por articular a concepcao

espacial e visual baseado na funcionalidade da percepcao humana; e de outro lado, por centralizar

a perspectiva em apenas um ponto único, como simbolo da singularidade do homem na natureza,

ou paradoxalmente da onisciencia, onipresenca e onipotencia divinas. Sendo assim, a qualificacao

“mais ou menos real” da pintura responde a uma ideia bem fundamentada sobre a realidade,

bastante antropocêntrica – indicando que as técnicas figurativas nao sao apenas meios para criar

imagens, mas também meios de perceber e interpretar o mundo”(Couchot,1993, p.37)

Deslocando um pouco a questao, e desvencilhando-se de visões muito esquemáticas, Ernst

Gombrich (1986,p.224) reconheceu por trás do funcionamento da perspectiva, a presenca de uma

logica de negociacao. Segundo esta logica, pretende-se que “a imagem se pareca com o objeto e o

objeto com a imagem”. A negociacao depende de um certo arranjo de fatores, e apenas em

consideracao a este arranjo é possivel falar em realidade, verdade, etc. A técnica da perspectiva,
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embora tenha adquirido enorme complexidade enquanto prática, baseia-se em uma constatacao

muito simples: a de que um olhar estacionário nao dobra esquinas, ou melhor, de que, parados,

geralmente vemos imagens de modo muito semelhante ao que se nos apresenta a maior parte das

pinturas produzidas com a câmera obscura. Note-se que o que baseia a tal técnica, neste nivel, é a

percepcao humana conjugada com sua sistematizacao matemática. Ambas correspondem a um

arranjo particular que, conforme será tratado mais adiante, devém de uma postura centralizadora

e estática. Tais valores certamente estao carregados ideologicamente, sobretudo em uma época

que se almejava a estabilidade e a centralizacao do poder, seja ele terrestre ou celestial. 

A discussao sobre as possiveis funcões e raizes da perspectiva podem ser onerosas demais

para prosseguirmos. Convém apenas ressaltar que seu desenvolvimento caracterizou por séculos

a pintura ocidental e, junto dela, uma visao de mundo centralizadora, rigida, esquemática , e

paradoxalmente humanista – considerando que nao é possivel falar de um humanismo, mas de

vários, que se modificam em pontos acessorios, e que se integram em pontos essenciais. A

continuidade do uso da perspectiva artificialis obtida com desenvolvimento da fotografia,

recolocou a importância do recurso como forma simbólica para o mundo ocidental, e seus

desdobramentos serao vistos a seguir.

O automatismo como modelo do real

Com o aprimoramento da câmera obscura e a pesquisa de substâncias fotossensiveis,

possibilitou-se a automatizacao do registro ampliando a apreciacao realista da imagem figurativa.

Tal como assinalado, a substituicao do homem que pintava a imagem no anteparo do fundo da

caixa escura por uma superficie fotossensivel, aprofundou a “ilusao especular” (Machado, 1994) e

encaminhou a ideia de uma maior objetividade da imagem. Bazin (1991, p.22) confirmou esta

objetividade, compreendendo que a exclusao da acao humana no processo de registro era a

garantia de um maior realismo figurativo, tendo certamente subvertido “a psicologia da imagem”.

Com a fotografia, a genese da imagem encontrava-se em processos automáticos, mecânicos e

quimicos – e nao mais pelas maos do pintor. A fixacao da fotografia poderia, em seus termos, dar

continuidade com maior vigor aquela vocacao original da arte de exorcizar o tempo,  ou de

“embalsamar” pedacos de uma determinada realidade. A concepcao de Andre Bazin no seu

importante Ontologia da imagem fotográfica  de 1945, coloca-o como um dos defensores da

fotografia enquanto espelho do real. A concepcao mimética deve-se basicamente a constatacao de

sua “genese automática” (Dubois, 2012, p.27) ou seja, da existencia de um processo relativamente

autônomo na obtencao de uma fotografia. Dizemos “relativamente”, porque de fato nao se trata de

um processo autônomo – considerando que a operacao da máquina também se fazia necessária

naquele momento. Todavia, era esta certa autonomia que permitia o registro da realidade de
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forma “mais objetiva, mais realista”. 

De modo geral, este discurso é aquele que acompanha a opiniao comum de que a fotografia é

a imitação mais perfeita da realidade. Tal ideia remonta, como já mencionamos, ao proprio

surgimento da fotografia. Tao logo inventada e divulgada, já comecava a ocupar o seu espaco na

sociedade tanto por seu uso como objeto mnemônico (retrato) quanto por sua dimensao

historicista, ou documental. 

Fato é que, tao cedo, já teria ocupado o lugar da pintura, em alguns setores, sob a justificativa de

ser mais fidedigna a realidade. É verdade que as primeiras fotografias careciam de retoques e

correcões, e que grande parte de sua consideracao como mais realista advém do conhecimento

dos procedimentos técnicos envolvidos na obtencao da fotografia (Fabris, 1991,p. 22-23). É

conhecida a reacao que o surgimento causou principalmente no circulo de artistas.

As argumentacões, a favor ou contra, concentravam-se nas propriedades mecânicas do

funcionamento da câmera e no modo pelo qual a fotografia, sine manu facta, se opunha ao longo e

penoso trabalho manual do artista. A ausencia da acao direta humana, neste sentido,

fundamentava a qualidade analógica que a fotografia apresentava. Roland Barthes, um dos

grandes representantes desta tradicao que ve na fotografia uma analogia perfeita entre imagem e

referente, encarou a fotografia como uma espécie de ressurreição, que permite eternizar um rosto,

um corpo, um amor em uma imagem. Para o autor frances, a realidade da fotografia estava em sua

relacao direta com o referente, em sua dependencia incondicional. Sem referente nao seria

possivel falar em fotografia. Alguma coisa tem que “estar lá”, para que a fotografia exista – a

“presenca da coisa jamais é metaforica”

A foto é literalmente uma emanacao do referente. De um corpo real,
que estava lá, partiram radiacões que vem me atingir, a mim, que
estou aqui... Uma espécie de vinculo umbilical liga a meu olhar o
corpo da coisa fotografada: a luz, embora impalpável, é aqui um
meio carnal, uma pele que compartilho com aquele ou aquela que
foi fotografado. (Barthes, 1984, p.121)

As bases de tal abordagem estao no processo que Schaeffer (1996) chamou de arché, ou seja,

no conhecimento prévio das especificidades da imagem fotográfica, da consideracao de seu

funcionamento técnico. Tal conhecimento leva a crer que a obtencao da imagem deva-se a um

processo analogico entre o referente e a representacao,em uma espécie de traducao

“transparente”. 

Para Couchot  (1993, p.41) a fotografia, como técnica derivada da câmera obscura, encaminha

a criacao de uma “relacao biunivoca” entre um objeto real e a transposicao, ponto a ponto, de sua

imagem por meio da luz. Existiria uma certa aderencia ao real  através de “fios invisiveis de luz” -

uma fidelidade mecânica na fotografia. Desconsiderando a discussao mais aprofundada sobre as
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naturezas signicas da fotografia, é possivel identificar nestes argumentos uma conexao fisica entre

a representacao e o representado, fato que autoriza sua qualificacao indicial. Em outras palavras,

indo mais além do tratamento da fotografia como espelho do real, é possivel dizer que ela pode ser

considerada como um traço do real, como uma marca fisica de uma dada realidade.

Evidentemente a enfase aqui é na arché do processo. O proprio Charles Sanders Peirce,

sistematizador da ciencia dos signos,  já teria identificado a fotografia como um índice, justamente

por conta da existencia de uma “representacao por contiguidade fisica do signo com seu

referente” (Dubois, 2012, p.49-51). Peirce, longe de tomar inocentemente a fotografia como uma

representacao realista, chama atencao para a acao do registro fotográfico que articula um

processo de semelhanca fisica entre referente e imagem.

As fotografias sao muito instrutivas, pois sabemos que, sob, certos
aspectos, sao exatamente como os objetos que representam. Essa
semelhanca, porém, deve-se ao fato de terem sido produzidas em
circunstâncias tais que foram fisicamente forcadas a corresponder
ponto por ponto a natureza (Peirce, 1978 in:Machado, 1994, p.35) 

Para Dubois (2012, p. 50) Peirce lanca as balizas de uma perspectiva teorica que vai além da

abordagem mimética, mais analitica e concentrada nos processos signicos de producao

fotográfica. Esta abordagem, mais contemporânea, contempla a natureza técnica do processo

fotográfico avaliando-o como o traco de u m real, repleto de singularidade, particularidade e

presentidade. É como se fosse a marca de uma pegada na lama indicando que alguma coisa “de

fato esteve ali”. So nesse nivel seria possivel falar da fotografia como uma imagem da realidade.

Porém de qual realidade? A volta para o tema espinhoso é proposital. Longe de querer

explorar o universo de possibilidades que o assunto sugere, é válido resgatar a ideia de que toda

imagem traz consigo um conjunto de ideias e valores que sustentam uma visao de mundo. Se com

a perspectiva artificialis  é assim, com a fotografia nao é diferente. Parte por ser um

aprimoramento da câmera obscura, parte por trazer consigo a logica da “automatizacao da

representacao”, a fotografia encarna em seu dispositivo um conjunto complexo de ideias e valores

que formatam uma determinada visao de mundo. 

Para Machado (1984) este tal visao de mundo é o que caracteriza uma certa ideologia

implicita no  funcionamento do dispositivo, ou melhor, nas relacões que a câmera gerencia. A

existencia de um modelo perspético e da automatizacao do registro nao garantem, por si sos,  a

fidelidade com o “real”. É o arranjo dos elementos envolvidos, sua boa operacao e orientacao que

garantem a tal “imagem da realidade”. Neste sentido, a fotografia é tao maior do que a propria

câmera, as lentes, etc. É um processo, e deve ser avaliado como tal.

Se nao existir a câmera escura, a lente com seu poder organizador
dos raios luminosos, um diafragma rigorosamente aberto como
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manda a análise da luz operada pelo fotômetro, um obturador com
velocidade compativel com a abertura do diafragma e a
sensibilidade da pelicula, se nao houver ainda uma fonte de luz
natural ou artificial modelando o referente e um operador regendo
tudo isso, também nao haverá fotografia, muito embora o candidato
a referente possa estar disponivel. (Machado, 1994, p. 39)

Adotando uma postura  de base marxista, Machado entreve que o conceito de realidade tal

como popularizado pelas relacões de consumo e poder, é demasiado passivo – como se a

realidade fosse algo per se, algo que existisse a parte de toda acao humana. Pelo contrário, a

realidade é  ativa: feita de escolhas, acões, contingencias e decisões a todo momento. ”A fotografia,

portanto, nao pode ser o registro puro e simples de uma imanencia do objeto” (ibdem, p.40) , mas

uma produtora de realidade ela mesma. Dai ser considerada como um traco de um real, nao do

real abstrato, genérico, universal. Ao que parece, esta perspectiva dá conta de fotografias e

processos fotográficos que nao necessariamente lidam de forma figurativa com o “real”, mas que

baseiam-se em suas proprias caracteristicas indiciais. A fotografia tomada pelas vanguardas do

comeco do século XX, tal como veremos, tomaram partido desta logica, resgatando a tradicao

iniciada por Henry Fox Talbot e Hyppolite Bayard, ao lidar com aspectos essencialmente

fotográficos. Trabalharam assim, em direcao a uma espécie de autoreferencialidade, que

fundamentou uma parcela considerável do cinema experimental. 

Avaliando o desenvolvimento da fotografia, contudo, fica mais ou menos evidente o seu

emprego quase que sempre  como “registro da realidade”. Walter Benjamin, em uma das mais

originais reflexões  sobre o tema, deixa claro o caráter paradoxal da fotografia e sugere que seu

surgimento tenha nao so feito fazer a ver a realidade visivel, mas também algo de invisivel. O

impacto que exerceu desde sua criacao se fez sentir por dois lados: o primeiro, por ter servido de

“testemunha” de uma determinada realidade – talvez tenha sido a orientacao menos consciente

dos processos envolvidos na obtencao da fotografia. O segundo, por ter transformado a propria

ideia de realidade . Era este  aspecto que pretendia reforcar, afim de que a fotografia fosse tomada

como uma atividade autônoma, artistica, criadora e modeladora de uma nova realidade.

Benjamin, como bom filosofo, compreendeu o valor da fotografia e a forca de seu uso.

Avaliando a historia da fotografia, diagnosticou que tratava-se de uma questao de alfabetizacao

visual -  o analfabeto do futuro nao seria aquele que nao soubesse escrever, mas aquele que nao

soubesse fotografar e, portanto, ler as proprias imagens (Benjamin, 2012, p.115). Esta relevância

fez-se sentir sobretudo na capacidade que a fotografia trouxe de fazer ver o “invisivel” da

realidade, trazendo a tona algo de inconsciente do homem. Havia algo de diferente na imagem

fotográfica que fugia ao controle e manipulacao da câmera, algo de casual na realidade:

Apesar de toda a pericia do fotografo e de todo o planejamento na
postura de seu modelo, o observador sente a necessidade
irresistivel de procurar nessa imagem a pequena centelha do acaso,
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do aqui agora... A natureza que fala a camera nao é a mesma que
fala ao olhar; é outra, especialmente porque substitui um espaco
preenchido pela acao consciente do homem por um espaco que ele
preenche agindo inconscientemente […] (Benjamin, 2012, p. 113)

 Considerando o arranjo, o dispositivo e os elementos que ocasionam uma situacao

fotográfica, Benjamin via que existia um traco do real exclusivo a fotografia, algo que nos

possibilitava acessar a realidade em um nivel nunca antes visto. Este nivel era fruto da condicao

mecânica da fotografia e que, tempos depois, tornou-se fundamental para o desenvolvimento do

cinema. Nao era apenas a logica perspética da fotografia que encaminhava uma visao de mundo,

mas a possibilidade de registrar imagens em uma velocidade nunca antes imaginada.  

Percebemos, em geral, o movimento de um homem que caminha,
ainda que de modo grosseiro, mas nada percebemos de sua postura
na fracao de segundo em que que ele dá um passo. A fotografia
torna-a acessivel. Através dos seus recursos auxiliares […] so a
fotografia revela esse inconsciente otico, como so a psicanálise
revela o inconsciente pulsional. (Benjamin, 2012, p.100)

Benjamin compreendeu esta natureza revelatória da fotografia, que tornou visiveis as

imagens que nao conseguiamos ver a olho nu. E o diz  nao apenas referindo-se a visualizacao de

detalhes do espaco (pela utilizacao das lentes macro e da ampliacao) mas também  a visualizacao

de um detalhe de um movimento que se desdobra no tempo: um instante. Esta capacidade

inaugurava na representacao figurativa uma nova ideia de temporalidade que tornava possivel a

fixacao de um instante, e abria espaco para o acaso. A existencia deste tempo fugaz, impassivel,

selvagem, que nao possibilitava senao o seu registro, chamou primeiramente atencao de cientistas

que, aproveitando-se desta “habilidade fotográfica”, usaram a fotografia para obter “provas

concretas” de fenômenos até entao apenas “imaginados” e, portanto, invisiveis. 

A ideia do instantâneo

Com o desenvolvimento de novas e melhores substâncias de fixacao, diminuiu-se o tempo de

exposicao necessário para a obtencao de uma fotografia. Annateresa Fabris (1991, p.16-21) indica

que a evolucao deu-se em um periodo relativamente curto e possibilitou, do colodio úmido (1839)

a pelicula de rolo de George Eastman (1895) que os retratos fossem tirados com mais rapidez e,

quicá, mais naturalidade. A ambicao por um realismo cada vez maior certamente foi um fator

decisivo para a maior velocidade de captacao:

Diversas pesquisas voltam-se para o proprio dispositivo fotográfico
para melhorar seus “desempenhos”. Essas pesquisas sempre irao
no sentido de um melhoramento das capacidades do mimetismo do
meio, Trata-se de tornar cada vez mais verdadeiro, de estar cada
vez mais proximo da visao real que temos do mundo. (Dubois,
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2012, p.32)

Curiosamente nota-se que mesmo com a possibilidade da obtencao de um retrato em poucos

segundos, a ideia da pose fotográfica e de sua composicao estática, centralizada e organizada de

acordo com a tradicao renascentista, vigorou por muito tempo, e talvez ainda hoje seus resquicios

possam ser vistos em qualquer apanhado de imagens técnicas14.  Benjamin observou o fato de que

se preservavam nos retratos fotográficos os mesmos cenários e moldes de composicao dos

retratos pintados a mao. Tais resquicios da pintura levavam a crer na existencia de um periodo de

transicao, onde a capacidade de registrar os instantes ainda estava sendo testada. 

Progressivamente a absorcao desta capacidade foi acompanhada pelo barateamento das

técnicas de captacao e revelacao de imagens. Estes dois fatores fizeram com que a fotografia

obtivesse uma crescente comercializacao e popularizacao. Sua presenca tornou-se conhecida

tanto no ambiente doméstico – no caso dos retratos, que possibilitavam rememorar os parentes

queridos por muito tempo – e também no ambiente público que se configurava sobretudo pela

forca dos jornais e revistas. Nestes, as noticias, reportagens e matérias empregavam a fotografia

como 'prova' de algum fato, como 'informacao' de um determinado momento, orientando seu uso

de forma objetiva, informativa, factual. Possivelmente o encantamento que a fotografia obteve

nestes meios foi por tornar visivel o que antes era apenas nao exatamente invisivel, mas

certamente “imaginado”. Paisagens de lugares distantes, retratos de outras culturas, imagens de

acidentes dentre outras coisas fantásticas, assinalavam o poder criador da fotografia na realidade.

Nao demorou para que cientistas, por outro lado, tomassem-na também como meio de

demonstracao cientifica de fatos e fenômenos antes apenas teorizados a partir de evidencias

evanescentes. É verdade que instrumentos como o telescopio, o prisma, e mesmo o microscopio

tivessem sido inventados bem antes que a fotografia, e o conhecimento obtido através de suas

imagens tenham resultado em novos modelos de compreensao da realidade. Contudo,  foi a

capacidade de fixacao e registro durável do dispositivo fotográfico que levou seu emprego como

prática cientifica. No periodo de 1860 a 1890, diferentes experiencias foram feitas por cientistas

com a inclusao de meios fotográficos em suas pesquisas. (exemplos tipo raio-x e etc...) Uma delas

destacou-se pelo uso que fez da capacidade fotográfica de fixar instantes, e tendo associado-se aos

principios descobertos nos brinquedos oticos, deram origem ao cinema.

O fato de que a fotografia poderia “revelar” aspectos invisiveis da realidade e faze-lo de modo

muito veloz, captando instantes, mobilizou pesquisadores interessados em compreender o

movimento dos corpos em geral – tanto de animais como seres humanos. Sabe-se que o

movimento, em termos básicos, é um deslocamento no espaco durante um certo tempo; e que um

14Dos mesmos modos que, talvez, o aspecto “mágico” da fotografia preservou-se por muito tempo ,ou ainda
é preservado : basta notar a violencia aparente que nos causa ver um retrato de alguém ser destruido, 
rasgado. Seriam resquicios da funcao o original das imagens e, portanto, Bazin estaria certo ao dizer que a 
fotografia era uma espécie de santo sudário?

56



dos métodos da ciencia é a decomposicao de um fenômeno em partes, para uma melhor avaliacao.

Foi considerando tais fatos, fisiologistas como Marey e fotografos como Muybridge, investiram

seus esforcos em busca da captação do movimento, visando desmistificar sua natureza fugaz de

maneira objetiva e cientifica.

 1.4. A captação do movimento

Existem indicios de que a captacao e o registro do movimento tenha sido um dos desafios que

a fotografia se impôs desde 1849. Fotografias de transeuntes em movimento, de navios em portos

e carruagens nas ruas, sao indicios de que o movimento associado a fotografia já era uma

realidade  mais ou menos conhecida. Foi so em 1858,  com a invencao definitiva da fotografia

instantânea, que o movimento foi objetivado como assunto a ser representado. Na ocasiao,

relatada por Fabris (2004, p.51), o professor de anatomia da Universidade de Harvard relatava as

experiencias fotográficas realizadas com o intuito de produzir proteses para vitimas da Guerra

Civil norte-americana. Na mesma época, diversas publicacões sobre hipologia (o cavalo era o meio

de transporte mais comum no século XIX) tratavam da locomocao do cavalo  sob um viés

cientifico. A divulgacao de aparelhos fotográficos despertava cada vez mais interesse em seu uso

funcional no contexto cientifico, principalmente nas pesquisas fisiologia humana e animal.

As raizes que justificam o interesse por parte dos fisiologistas e psicologos podem estar

relacionadas com o alto desenvolvimento das linhas de producao na segunda metade do século

XIX na Europa e nos Estados Unidos. Doane (2006, p.6-8) indica que existia uma atmosfera

favorável para o desenvolvimento de tais pesquisas que, em última análise, serviam a indústria

objetivando maior produtividade dos funcionários e, consequentemente, maior lucro dos patrões.

Os objetivos eram compreender de que maneira os trabalhos eram melhor executados em menor

tempo, gastando menos forca e menos dinheiro. Os métodos foram progressivamente sendo

desenvolvidos, mas em geral lidavam com o registro dos movimentos executados pelos

funcionários das fábricas nas atividades mais diversas. O trabalho do já mencionado Siegfried

Giedion Mechanization takes command (1948), compila uma série de estudos feitos desde a

década de 1860 referentes a progressiva mecanizacao que vinha sendo implementada nas linhas

de producao. Em particular, consta a pesquisa encomendada por Frederick Taylor que

impulsionou a criacao de um setor da indústria dedicado a administração científica, que integrou

as áreas da psicologia experimental, da fisiologia e da administracao. Nomes como Hugo

Münstenberg e Frank B. Gilbreth, colaboraram para o desenvolvimento das pesquisas produzindo

desde testes de admissao e vocacionais, até sistemas de análise fotográfica que visavam treinar os

operários indicando os movimentos “corretos a serem executados” (Giedion, 1948, p. 102).  

Institutos de pesquisa formavam-se nas grandes cidades da Alemanha, Inglaterra, Franca e
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Estados Unidos, e proliferavam os estudos de processos laborais de alta precisao, objetivando

sempre a maior produtividade do trabalho (Zielinski, 2006, p.272).  Conquistas territoriais,

guerras civis,  conflitos e disputas que fomentavam a criacao dos estados nação, também

articulavam-se com as pesquisas cientificas visando o melhor rendimento das tropas, a producao

de tecnologias bélicas e  o estudo analitico do comportamento do exército inimigo.

Servindo aos interesses comerciais, militares e cientificos a experiencia do registro do

movimento esteve marcada por um objetivo comum:  identificar o modo como os corpos se

movimentam. No dominio da ciencia, tal identificacao necessitava de meios de análise para que

fosse possivel uma avaliacao mais criteriosa e, considerando seu nivel de desenvolvimento, a

fotografia foi identificada como o melhor recurso para tanto. O dispositivo fotográfico conectou a

producao do conhecimento teorico com a producao de imagens principalmente por trazer consigo

a possibilidade de registrar instantes de modo “realista”,  disponibilizado a captação da realidade

ao mesmo tempo que reorientou-a para outros horizontes.

Doane (2006) defende que  a utilizacao da imagem fotográfica para tais finalidades,

colaborou para um processo de “racionalizacao do tempo”. O termo sugerido pela teorica

americana, identifica um conjunto de eventos que remodelou a compreensao do tempo e da

realidade na segunda metade do século XIX. O emprego da fotografia para os estudos de

locomocao e movimentacao mencionados, deu-se de uma tal maneira que nao apenas tornou-se

peca chave para a compreensao desta transicao no pensamento , como também fundamentou a

criacao do cinema, cujas implicacões filosoficas serao avaliadas mais adiante. 

As experiencias de cientistas como Etienne-Jules Marey, Braune e Fischer, Aleksei Gastev,

Frank Gilbreth, entre outros, corroboram tais ideias. Tratam-se de estudos de psicofisiologia e de

biomecânica, que desenvolveram técnicas de registro dos mais variados movimentos através de

representacões gráficas e fotográficas. A possibilidade da fotografia de “congelar” o tempo foi

fundamental para a consecucao destas pesquisas porque permitiu decompor o movimento em

instantes. A captacao sucessiva de fotografias de um movimento continuo durante um certo

periodo de tempo, permitia visualizar, em um mesmo espaco, sua trajetoria e comportamento.

Fato é que, entre 1870 e 1890, as experiencias destes cientistas reorientaram a propria natureza

da fotografia, que nao era apenas tomada como uma “traco do real”, mas também como a

“escritura do tempo”.

Em consecucao a genealogia proposta, dois nomes podem ser identificados como outros

patriarcas fundadores do cinema, considerados aqui na qualidade de inventores. Trata-se de

Etienne-Jules Marey e Eadweard Muybrige, homens que se tornaram conhecidos por seus

métodos de registrar o movimento utilizando a fotografia, os quais fundamentaram o

funcionamento da câmera cinematográfica. Suas historias e seus experimentos se confundem e,

portanto, devem ser avaliados em conjunto. Apenas a titulo da clara compreensao, encadearemos
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a historia de acordo com a relevância dos fatos cuidando para que sejam vistos como análogos e

complementares, nao sem assinalar suas diferencas.

* * *

Etienne-Jules Marey

Etienne-Jules Marey (1830 - 1904) foi um importante fisiologista  frances que dedicou sua

carreira praticamente inteira a questao do registro do movimento.  Seu nome certamente consta

em qualquer historia do cinema, e é a sua qualidade de inventor que gostariamos de ressaltar

nesta genealogia. Embora haja uma grande carencia de suas informacões biográficas, sabe-se que

foi nascido em 1830 em Beaune, na Franca, em um lar modesto onde obteve uma educacao

religiosa, e que sempre almejou ser engenheiro (Dagognet, 1992, p. 8) mas acabou ingressando na

área de medicina sob os auspicios dos pais. Mudou-se para Paris em 1849 e ali iniciou seus

estudos de medicina com enfase em cirurgia e fisiologia. Sua tese de doutoramento em 1859,

confirmou uma  carreira médica bem sucedida e lhe conferiu posicões de destaque no Hospital de

Paris e no Collège de France. Dividido entre suas duas casas-laboratorio, uma em Paris e outra nos

arredores de Nápoles, Marey pôde desenvolver suas pesquisas cujo principal e maior interesse

manteve-se o mesmo: a vida. A especializacao como fisiologista, a pericia em anatomia e a

curiosidade da engenharia fizeram com que Marey participasse de um grande avanco nas técnicas

de representacao e estudo de diferentes formas de vida, concentrando-se naquilo que considerava

ser seu fenômeno mais essencial: o movimento. Para ele o movimento era o fator em comum de

diferentes espécies, presente nas mais variadas escalas de vida e, portanto, merecia ser estudado

com cuidado.

Em termos gerais sua producao é dividida em tres fases. A primeira corresponde a seu

interesse pelos movimentos internos de um organismo, geralmente observados nos orgaos (ciclos

do coracao, tremores musculares, ventilacao pulmonar). A segunda corresponde aos estudos de

movimentos exteriores observados na locomocao animal e humana (trote dos cavalos, vôo dos

pássaros, saltos dos homens, mergulho dos peixes, etc.). E por último, estudou o comportamento

de liquidos e gases em diferentes situacões (padrões de ondulacao da água, redemoinhos no ar,

cinética de fluidos de diferentes densidades, etc.). Todas estas fases, por sua vez, foram

caracterizadas por aquela que possivelmente foi sua mais fundamental contribuicao tanto para a

ciencia quanto para a arte: sua paixao pelo registro. Tal como sugere Doane (2006, p. 48-49), a

relevância de Marey está principalmente em sua “obsessao pela indexicalidade” que resultou em

uma busca incessante de produzir sistemas de registro capazes de fixar diretamente fenômenos

naturais, espacial e temporalmente, minimizando a acao do homem e encaminhando um
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conhecimento positivamente cientifico.

Marey's brilliance lay in the discovery of how to make recordings
without recourse to the human hand or eye. Nature had to testify to
itself, to translate itself through the inflection of curves and subtle
trajectories that were truly representative. Hidden, minute and
fleeting, life's movements had to be captured (life is movement and
nothing else). (Dagognet, 1992, p. 31)

O inicio de sua carreira como pesquisador marcou-se pelo interesse, tal como já mencionado,

no comportamento dos orgaos internos do organismo. Primeiramente dedicou-se ao estudo do

fluxo sanguineo tendo publicado em 1868 Le Mouvement dans les fonctions de la vie, obra onde ia

deixando mais ou menos claro a sua metodologia de trabalho e análise seguramente inovadores.

Como qualquer fisiologista, estava ocupado em quantificar e mensurar a atividade dos orgaos

para, entao, melhor compreender seu bom ou mal funcionamento e assim possibilitar um

diagnostico com mais propriedade. Em sua época, a maior parte do conhecimento produzido

sobre o pulmao, o coracao, o estômago, o figado, a corrente sanguinea,  etc, era obtido por

intermédio da observacao direta, ou seja, utilizando os sentidos humanos, sobretudo a visao e o

tato. Insatisfeito com os métodos disponiveis em sua época, viu-se obrigado a desenvolver seus

proprios instrumentos. Para ele a vivisseccao nao era suficiente para compreender as

funcionalidades dos orgaos durante um periodo adequado, e nem o tato e a visao poderiam ser

suficientemente confiáveis –  todos os sentidos eram enganosos demais para demonstrar um

conhecimento verdadeiro (leia-se cientifico) sobre o funcionamento real da natureza (Dagognet,

1992, p. 43). 

Diante deste panorama, inciou o desenvolvimento de  instrumentos que lhe fornecessem

dados confiáveis sobre os organismos em “condicões normais”. Para tanto, baseou-se em um

principio duplo que orientou todas as suas pesquisas desde 1860: o registro dos eventos

independente da acao humana, e a recriacao dos fenômenos em situacões mais ou menos

controladas. Tais bases da ciencia moderna encaminharam Marey para o desenvolvimento de

técnicas de registro amparadas em processos de gravação e reprodução que lhe forneceram duas

principais coisas: a boa “visualizacao” do fenômeno, e sua consequente boa “leitura”.  Os

chamados métodos gráficos embora viessem sendo inventados desde o comeco do século XIX,

ganharam com Marey uma complexidade nova.  Aparelhos como o tonografo, o esfigmografo, o

cardiografo, o pneumografo, o miografo, o melografo e outros mais baseavam-se na transposicao

gráfica de oscilacões e movimentos vitais de orgaos, veias, etc. Esta transposicao era geralmente

feita utilizando sensores que captavam a variacao desejada, e sistemas de registro (cilindros …..)

que “traduziam” as vibracões para uma superficie durável. Marey deu atencao, por ocasiao da

publicacao de 1868, especialmente ao esfigmografo (aparelho que mede as vibracões arteriais), o

miografo (aparelho que mede a contracao dos músculos) e o cardiografo (aparelho que mede os
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movimentos do coracao) – cuja conjuncao de registros  lhe serviram para compreender a

circulacao sanguinea. Em todos estes instrumentos vigorava a relacao fisico-mecânica dos

sensores associada a sua traducao gráfica que permitiam ao fisiologo estudar a dinâmica interna

do organismo, compreender seus movimentos,  ritmos, frequencias, intensidades e amplitudes, de

forma continua durante um certo tempo (ibdem, p.56). A possibilidade de examinar

exaustivamente os registros e de mensurá-los, consideradas por Marey as condicões essenciais de

qualquer instrumento de análise, eram justamente obtidos em funcao da simplicidade do sistema

gráfico, que isolava apenas o “essencial” do movimento. Através deste sistema, entrevia a uniao da

fisiologia e da anatomia com uma prática de “exegese cientifica”, capaz de escrever e ler os

movimentos da natureza. Esta “escritura”, para ele, nao deveria ser confundida com formas de

linguagem porque também eram enganosas e cheias de artificios que afastavam o registro do

fenômeno registrado. O sistema gráfico era a melhor traducao do fenômeno por ser, por conexao

fisica se quisermos, um traco do real.

The 'trace', in contrast, was to be considered nature's own expression,
without screen, echo or interference: it was faithful, clear and, above
all, universal. All we had to do was translate what nature itself told
us about itself. All we had to do was to listen. (Dagognet, 1992,  p.63)

O aprimoramento das técnicas desenvolvidas sobretudo pela escola alema de fisiologia

(Helmholtz, Christoph Aeby, Gabriel Valentin), foram conferindo a Marey uma grande notoriedade

na medida em que também foi ampliando o escopo de sua pesquisa. Foi na década de 1870 que

seu interesse pelos movimentos internos foi diminuindo em detrimento dos movimentos

externos, tanto de animais quanto de humanos. A complexidade da tarefa de inferir sobre o

comportamento dos orgaos considerando seu dificil acesso, possivelmente o fez reorientar seu

interesse por volta de 1870 (ibdem, p.65) para o deslocamento dos corpos em suas mais variadas

ocasiões. Tal interesse deu-se, em sua fase inicial, através do animal que em sua época mais

despertava a curiosidade e o interesse: o cavalo. 

Conforme o que já foi dito anteriormente, o cavalo era o principal elemento de tracao motora

em meados do século XIX  e portanto havia um grande interesse no estudo de suas

funcionalidades e capacidades. Apesar de estudos semelhantes, Marey publicou em 1873 o

resultado dos seus esforcos em direcao a locomocao animal através de seus métodos gráficos. La

Machine animale: locomotion terrestre et aérienne, trouxe a público diversas experiencias

executadas por Marey no inicio da década de 1870. Dividido em tres partes – Forcas e orgaos,

Locomocao Terrestre, Locomocao Aérea – o livro de Marey dispensava enorme atencao na

utilizacao do cavalo para a avaliacao da locomocao de quadrúpedes. 

As primeiras experiencias de registro de locomocao animal comecaram com a análise das

pegadas do cavalo em uma pista de solo macio. As marcas deixadas pelas patas do cavalo
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indicavam o tipo de locomocao, a pressao feita e as distâncias percorridas15. Porém, insatisfeito

com a imprecisao e limitacao deste método, Marey inventou um novo meio para analisar o

deslocamento do animal.  Ele adaptou instrumentos de medicao pneumáticos nas patas e tronco

do cavalo como se fossem sensores, que estavam ligados a um sistema de gravacao operado por

um  cavaleiro em cima do animal. Ao andar, trotar e galopar, o cavaleiro registrava a atividade do

cavalo, e mais precisamente, de cada perna e cada pata. O resultado era um conjunto de

informacões gráficas que indicavam a atividade do animal em cada parte do percurso, com

variacões bastante detalhadas e precisas. 

A publicacao de La Machine animale, demonstrava a amplitude que a pesquisa de Marey

visava ter. Em sua segunda parte, o fisiologista avancou para a investigacao da locomocao aérea,

registrando uma série de estudos sobre o vôo dos pássaros e insetos. Nestes, métodos

semelhantes aos de Jules Antoine Lissajou (Etude optique des mouvements vibratories, 1873)

foram inicialmente utilizados. Dada a dificuldade de utilizar os mesmos principios presentes na

análise do movimento de quadrúpedes, Marey viu-se obrigado a utilizar sistemas de obervacao

oticos, mas que nao possibilitavam o registro direto do movimento das asas e limitava muito o

comportamento natural dos animais. 

O livro de Marey obteve logo sucesso e despertou curiosidade no meio especializado

especialmente por duas principais questões: em primeiro lugar, a despeito da complexidade do

sistema utilizado na análise dos quadrúpedes, Marey foi capaz de notar que por um breve periodo

de tempo, todas as patas do cavalo estavam sem tocar no chao (Dagognet, 1992, p.72). E em

segundo lugar, ficava claro que os meios utilizados para a análise da locomocao aérea

necessitavam um aprimoramento – nao era possivel registrar com precisao, movimentos tao

delicados e “leves” como os de uma pomba ou uma abelha. Tais fatos também contrariaram

Marey, que continuava em busca de métodos mais eficazes.

Em 1978,  a revista francesa La nature publicou no dia 14 de Dezembro uma série de fotos

que traria a Marey e a comunidade cientifica uma nova luz para os problemas mencionados.

Tratava-se de uma sequencia de fotografias ordenadas sucessivamente, que demonstravam as

fases do galope de um cavalo. Em duas destas fotografias notava-se que as patas do cavalo

permaneciam completamente fora do chao – chegando a conclusões muito proximas daquelas de

Marey, embora muito mais contundentes  considerando a utilizacao do registro fotográfico. A

publicacao feita por Tissandier,  editor-chefe da La Nature  e  entusiasta da fotografia na Franca,

fez com que colocasse Marey, de quem também era amigo, em contato com o autor daquele

interessante estudo: Eadeweard Muybridge, outro nome fundamental para esta genealogia.

15 Note-se que desde o comeco, este tipo de sistema de análise do movimento deu-se em funcao dos 
aspectos indiciais (como indices) do movimento – tal como a metáfora da “pegada na lama” mencionada.
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Eadweard Muybridge

Há quem diga que a conexao entre Marey e Muybridge tenha algo de mistico: ambos possuem

as mesmas inicias E-M (Etienne Marey – Eadweard Muybridge), ambos nasceram em 1830 e

faleceram ambos em 190416.  As coincidencias sao muitas e é possivel que o destino tenha lhes

reservado um lugar de destaque na primeira parte da historia do cinema. Diferentemente de

Marey, porém, Muybridge nao foi exatamente um homem da ciencia – sua trajetoria foi um pouco

menos objetiva e programada do que a do fisiologo frances. Nascido e criado na Inglaterra,

atendendo pelo nome de  Edward James Muggeridge, obteve uma educacao simples e alguns

percalcos da vida familiar lhe fizeram optar por arriscar imigrar para os Estados Unidos. Em

busca de uma vida mais agitada e venturosa, cruzou o territorio norte-americano estabelecendo-

se em Sao Francisco em 1855, entao com apenas 25 anos. O ambiente de profunda transformacao

na California lhe possibilitou um certo sucesso financeiro tendo trabalhado como vendedor de

livros e representante da London Printing and Publishing Company.  A caminho de Londres por

ocasiao de uma viagem a trabalho, Muyggerige, tendo modificado seu sobrenome para Muygridge,

sofreu um grave acidente de carroca, fato que lhe marcou profundamente por ter sofrido graves

contusões na cabeca. Sua recuperacao na Inglaterra lhe possibilitou que tomasse conhecimento

dos processos fotográficos e aprendesse com grande rapidez o oficio de fotografo. De volta aos

Estados Unidos em 1867, reconquistou seu prestigio através da nova carreira. Eximio fotografo,

particularmente interessado por paisagens inospitas e “duras”, e trabalhando sob o nome de

Muybridge, criou um estúdio de fotografia e revelacao portáteis. O Helios Flying Studio, lhe

possibilitou o registro em largo formato do vale do Yosemite, e de outras paisagens que se

tornaram icones da transformacao da costa oeste dos Estados Unidos. 

 [[ auto-retrato de Muybridge no Yosemite Valley]]

Atento as novidades nos processos fotográficos que diminuiam os tempos de exposicao e

ofereciam novos materiais sensiveis, Muybridge iniciou suas experiencias na obtencao de

fotografias instantâneas. Em meio a estas experiencias e principalmente concentrando seus

esforcos na producao de obturadores de alta velocidade, Muybridge deparou-se com um desafio

que lhe rendeu fama. Embora os registros historicos sejam imprecisos e hajam divergencias entre

os especialistas, conta-se que por volta de 1872 Muybridge conheceu em Sacramento Leland

Stanford (1824 – 1893),  ex-governador da California, presidente da Central Pacific Railroad e

fundador da renomada universidade Stanford. Stanford era um homem muito rico,  visionário  e

cultivava um paixao enorme por cavalos de corrida - em sua fazenda em Palo Alto criava os mais

belos exemplares da espécie. A razao do encontro foi atribuida a uma suposta aposta feita entre

Stanford e um amigo seu, onde Stanford teria sugerido que em um determinado momento do

16  “Vivement le Cinéma” (Jerôme Prieur, Franca, 2011, 110min) 
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galope, os cavalos mantinham as quatro patas sem tocar no chao. Feita a aposta, Muybridge foi

convidado a fazenda de Palo Alto para entao ajudá-los a obter provas convincentes sobre o

deslocamento dos animais. 

In brief, Stanford telegraphed Muybridge from his residence in
Sacramento, requesting that he secure photographic evidence for
him that a horse trotting at top speed has all four feet off the ground
at one point in his stride. (Haas, 1972, p. 14)

A velocidade do galope normal dos cavalos inviabilizaram a obtencao das fotografias por

Muybridge por algum tempo, fato que so foi superado quando o fotografo ingles desenvolveu um

obturador suficientemente rápido para capturar uma imagem do cavalo em alta velocidade,

aproximadamente 40 km/h (Mannoni, 2003, p.306). A fotografia datada de 1872, da qual nao se

possui mais nenhuma evidencia, capturou o cavalo Occident em pleno movimento e despertou

enorme curiosidade por ocasiao de sua publicacao em diversos jornais nos Estados Unidos e na

Inglaterra. Considerando as limitacões técnicas da época que entregavam uma imagem de pouca

qualidade, sendo frequente uso de retoques a mao, a fotografia foi acusada de fraude e o proprio

Stanford nao se satisfez com o resultado, tendo solicitado outro teste com mais precisao e onde

fosse possivel visualizar melhor o movimento do cavalo. As metodologias e técnicas para a

obtencao da prova almejada por Stanford demorariam alguns anos para serem completamente

resolvidas em 1878. Neste meio tempo a vida pessoal de Muybridge nao colaborou para a

obtencao dos resultados desejados. Envolvido em um crime que custou a vida de Harry Larkins,

amante de sua jovem mulher Flora; Muybridge foi preso por um tempo e depois julgado, sendo

absolvido pela justica local. Apos o tumulto, o fotografo conseguiu dar continuidade a sua

pesquisa e, em 1877, conseguiu obter fotografias na razao de um milésimo de segundo. Junto a

Stanford, pensou um método que fosse capaz de registrar o movimento do galope completo: obter

fotografias sequenciais das diversas fases do movimento do cavalo.  Em 1878, na fazenda de Palo

Alto, uma pista foi preparada para que o cavalo pudesse correr e ser fotografado com nitidez – em

toda sua extensao e perpendicularmente foi estendido um pano branco para que o cavalo nao se

confundisse com o fundo da paisagem. Em um dos lados da pista foram distribuidas 12 câmeras

fotográficas de alta precisao, espacadas em intervalos identicos. Estendidos através da pista e

numerados sequencialmente, fios de algodao se conectavam ao mecanismo de obturacao das

câmeras. Na medida em que o cavalo passasse por cada destes fios, rompendo-os, uma fotografia

seria obtida, ao acionar o mecanismo de cada câmera. O resultado foi maior do que o esperado –

12 fotografias com as fases sucessivas do movimento. 

As fotografias tinham por fim encerrado a aposta e servido como prova irrefutável de que em

certo momento do galope, o cavalo tirava todas as patas do chao. Publicada no mesmo ano na

64



Scientific American, no jornal londrino The Field e na revista francesa La Nature, a reproducao da

sequencia fotográfica  obtida por Muybridge repercutiu enormemente nos circulos academicos e

nos entusiastas da fotografia. A metodologia de obtencao de instantâneos fotográficos sequencial

e continuamente eram completamente novos e reorientavam as experiencias de captacao e

registro do movimento feitas até entao.  

Registros apontam que o método utilizado tenha sido inspirado em diferentes fontes

disponiveis. Em primeiro lugar, argumenta-se que Stanford e Muybridge provavelmente já

tivessem contato com os discos de fenacistoscopio, alguns dos quais apresentavam a ideia de um

cavalo a galope (Mannoni, 2002, p. 305). Em segundo lugar, porém, justifica-se que a publicacao

d e La Machine Animale de Marey, traduzida para o ingles em 1874, teria fundamentado as

experiencias em questao, sugerindo através de métodos diferentes que por algum tempo os

cavalos tiravam todas as patas do chao 

Reading [Marey's] famous work  on Animal Mechanism inspired
Governor Stanford's first thoughts on the possibility of solving the
problem of locomotion with the help of photography (30 cameras
obscura with electric shutters placed 12 inches from each another
(Dagognet, 1992, p.88)

A consecucao das experiencias deram origem a publicacao em 1881 de uma obra conjunta de

Muybridge e Stanford, The attitudes of animals in motion, contendo sequencias fotográficas de

outras espécies de animais (porcos, touros, bois, etc) e inclusive humanos em deslocamento.

Muybridge, entusiasmado com o sucesso das fotografias, vislumbrou a producao de zootropios

substituindo os desenhos a mao, pelas fotografias, mas as técnicas disponiveis na sua época so lhe

permitiram aprimorar o zootropio e criar o seu “zoopraxiscopio”, o qual será tratado mais a

frente. 

Em termos gerais,  o resultado das experiencias renderam a Muybridge o ingresso no

ambiente dos interessados na questao do registro do movimento, sobretudo pela publicacao do

The attitudes of animals in motion - conta-se que o interesse que o livro de Muybridge alcancou foi

tido pelos mais variados representantes da inteligencia de sua época: em uma lista de pedidos a

editora do livro recém-publicado estao os nomes de Ernst Mach, Wilhelm Wundt, Adolph Menzel,

Hermann von Helmholtz, Thomas A. Edison e Louis Pasteur (Zielinski, 1999, p.56) .

Em 1881 Muybridge percorreu diversas cidades da Europa, difundindo suas descobertas e

processos fotográficos, sendo aclamado como uma celebridade. Em Paris, estreitou sua relacao

com Marey, profundo admirador dos trabalhos do ingles, com quem desenvolveu, ao lado de

Stanford e do pintor  Jean-Louis-Ernest Meissonier, um ciclo de palestras com o intuito de

divulgar os resultados da pesquisa sobre a locomocao animal, em especial, do cavalo. Embora o

conteúdo das exposicões de Muybridge nao fosse totalmente cientifico (para muitos, ele nao

passava de um artista engenhoso, hábil em divulgar as descobertas em momento oportuno), o

65



interesse que seus trabalhos despertou foi particularmente grande na comunidade cientifica e,

neste sentido, sua historia cruzou a historia de Marey.  A confluencia dos trabalhos de ambos

apontou para duas direcões diferentes, embora complementares. Por um lado, Muybridge deu

continuidade ao seu projeto, aprimorando cada vez mais o método que havia utilizado desde

1878. Por outro lado, Marey decidiu pela incorporacao da fotografia em suas pesquisas, tendo

obtido resultados diferentes aos de Muybridge. 

No que diz respeito a Muybridge, apos sua visita a Europa e tendo rompido suas relacões com

Stanford apos desacordos por conta de publicacões onde o industrial americano nao fazia mais

mencao aos trabalhos de Muybridge (Animals in motion -     ; Horse in motion -   ), o fotografo ingles

foi convidado pela Universidade de Pennsylvania para dar continuidade a suas experiencias. Ali,

em um laboratorio-estúdio financiado pela universidade, Muybridge aprimorou suas técnicas

utilizando  chapas secas de gelatina em cerca de 24 câmeras, todas elas equipadas com

disparadores automáticos, reduzindo o tempo de exposicao em certos casos para

aproximadamente 1/6000 de segundo. Tais melhorias resultaram em  sequencias de movimentos

fluidos, precisos e muito mais nitidos. A liberdade, o tempo e a amplitude do estúdio que

dispunha, lhe possibilitaram o registro de uma variedade enorme de movimentos. Associado ao

zoologico de Filadélfia, Muybridge registrou as mais variadas espécies animais. Nao restrito ao

estudo de quadrúpedes, também passou a registrar movimentos humanos em diferentes

situacões. Homens e mulheres, geralmente semi-nus ou completamente nus, descendo escadas,

saltando, exercitando-se ou interagindo com elementos ainda nao captados em movimento, como

a água. Nestas fotografias nota-se nao apenas o rigor cientifico de Muybridge, mas também sua

preocupacao em encaminhar seus métodos para o dominio da arte. Nao sao raras as composicões

(principalmente aquelas que registram humanos) que o fotografo parece sugerir situacões pré-

narrativas, antecipando em algumas décadas o cinema. Sao micro-cenas em que vemos desfilar

suas modelos preferidas, exibindo seus corpos, dancando e brincando. Algumas delas

surpreendem por sua ousadia: registrou belas mulheres beijando-se e fumando, e ele mesmo se

dispôs a ser retratado nu, embora já bastante idoso -  lembremos que estas imagens fazem parte

do século XIX! 

A compilacao de cerca de 781 composicões contendo ao todo mais de 20.000 fotografias,

executadas entre 1884 e 1885 (Fabris, 2004, p.54),  resultou na publicacao Animal locomotion

(1887) e constituiu a obra prima de Muybridge que, desde entao, viveu da divulgacao desta obra

colossal até sua morte, em 1904. 

A única censura que se lhe pode fazer, como aos demais
pesquisadores, é ter ele adotado definitivamente um so e único
método de tomada de vistas. Muito embora tenha sido aperfeicoada
ao longo dos anos, ma solucao técnica que consistia em fotografar o
movimento com baterias de 24 ou mesmo 40 câmeras nao tinha
futuro. (Mannoni, 2003, p. 317)
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Embora contasse com uma variedade bastante grande de objetos retratados – homens,

mulheres, animais de várias espécies – a base sobre a qual trabalhou manteve-se a mesma.

Patenteado nos Estados Unidos, Inglaterra, Franca, Alemanha e alguns outros paises, o “aparato

para a fotografia de objetos em movimento” de Muybridge baseava-se em um principio já mais ou

menos estruturado pelos brinquedos oticos: a decomposicao do movimento. A utilizacao de

diversas câmeras resultava na obtencao de diversas fotografias que, posteriormente eram

dispostas lado a lado. O movimento era decomposto em funcao da capacidade das câmeras

fotográficas registrarem instantes em alta velocidade. A sequencializacao era obtida de forma

espacial – dispunham-se as câmeras lado a lado. 

A novidade, porém, era a utilizacao da fotografia como um “legitimo meio de representacao

do real” - e o meio fotográfico passou a ser reconhecido como um meio realista nao apenas pela

sua familiaridade com a câmera obscura, mas pela possibilidade de captar os movimentos reais da

natureza.O processo de recomposicao do movimento, por sua vez, foi timidamente articulado por

Muybridge em seu zoopraxiscopio seguindo a mesma logica dos brinquedos opticos, apenas

visando a substituicao dos desenhos pelas sequencias fotográficas.

* * *

 

No que diz respeito a Marey, por outro lado, observa-se que desde a publicacao das

fotografias de Muybridge em 1978, o fisiologo frances tenha pensado em reorientar sua pesquisa

para uma nova direcao: a substituicao do método gráfico para o método fotográfico. Para

Dagognet (1992, p.89)  a transicao que objetivava a inclusao deste novo processo deve ser vista

em conjuncao com um aparelho desenvolvido pelo fisico Pierre Jules Janssen. Foi observando os

trabalhos de Muybridge e de Janssen que Marey conseguiu dar continuidade a sua pesquisa de

modo mais satisfatorio, criando por volta de 1881 a cronofotografia. 

Já foi dito que a repercussao dos trabalhos de Muybridge na Europa mobilizou a comunidade

cientifica dedicada ao estudo do movimento com enfase na fisiologia e anatomia.  O impacto do

uso da fotografia para registrar movimentos animais e humanos, fez-se sentir a partir de 1880

quando Marey iniciou a substituicao dos seus sistemas gráficos. A transicao implicava em adotar

uma representacao mais realista, em contraste com a representacao sintética e analitica que os

meios gráficos anteriormente lhe davam. A escritura do movimento, nos termos de Marey, dar-se-

ia através das imagens, dos instantes fotográficos. Por um lado esta técnica lhe possibilitava uma

análise com menos interferencia no comportamento natural dos animais, possibilitando que

situacões como o vôo dos pássaros fossem melhor registradas.

Por outro lado, porém, o método fotográfico de Muybridge necessitava uma estrutura demasiado
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grande e rigida para que movimentos mais “finos” fossem capturados com o realismo que

satisfizesse as ambicões analiticas do fisiologista. Para tanto, Marey, em uma carta a Tissandier

em 1878, solicitando para que o editor da revista La Nature que lhe colocasse em contato com

Muybridge , explicou que gostaria de ver o método fotográfico associado aquele que tinha visto no

fuzil fotográfico17 de Jules Janssen (Manonni, 2003, p. 329). Tal fato denuncia que Marey

provavelmente já havia vislumbrado a utilizacao da fotografia em seus experimentos, mas nao

havia ainda sido convencido de que seria uma boa opcao.

O chamado fuzil fotográfico foi provavelmente apresentado a Marey por Alphonse Pénaud,

outro inventor e cientista frances que havia admirado o processo criado pelo fisico em questao.

Ocupado em suas tentativas de registrar fotograficamente fenômenos celestes, Janssen viu-se

obrigado em diminuir o tempo de exposicao para que os objetos por ele captados fossem melhor

visualizados.  Para isso, desenvolveu um aparelho nomeado de fuzil fotográfico com o qual era

possivel tirar fotos sucessivas em um curto intervalo de tempo. Foi com este instrumento que

conseguiu registrar a passagem de Venus sob o Sol em 1874 - muito embora a condicao precária

das imagens obtidas nao obtiveram sucesso no meio cientifico(Sadoul, 1948, p. 68).

Capaz de fotografar 48 poses em 72 segundos em um disco daguerreotipo, o fuzil fotográfico

foi sugerido pelo fisico (em um artigo no Bulletin de la Societé Française de Photographie -1876)

como um grande avanco na obtencao de fotografias de alta velocidade, conclamando biologos e

pesquisadores a fazer uso de seu experimento. Atento a isso e tomando conhecimento das

fotografias de Muybridge, Marey empenhou-se na construcao de seu proprio fuzil fotográfico

conforme seus critérios e necessidades. Em parceria com seu entao assistente, Georges Demenÿ

(1850 - 1917), desenvolveu seu fuzil cronofotográfico em meados de 1882, capaz de obter doze

imagens por segundo (Fabris, 2004, p. 55). 

Em sequencia, insatisfeito com os resultados, Marey abandonou a ideia do fuzil

cronofotográfico e desenvolveu o “cronofotografo”: um aparelho que adaptava a câmera

fotográfica dotada de uma única placa de vidro fotossensivel, a um obturador giratorio que

operava a dez vezes por segundo. A alta sensibilidade do material utilizado, e a construcao de

trilhos para que a enorme câmera se deslocasse sem grandes trepidacões, possibilitavam o

registro do movimento em larga escala e com muito mais qualidade do que o instrumento

anterior. Foi com este aparelho que Marey e Demenÿ obtiveram os melhores resultados, tendo

registrado uma grande variedade de animais. 

O que se seguiu foram so melhorias. Em 1888 foi possivel substituir a placa de vidro onde as

imagens eram registradas, por uma tira de papel fotossensivel que tornava possivel a captacao de

20 imagens por segundo eram registradas.  E em 1891 o cronofotografo atingiu sua melhor forma,

17 Existem outras nomenclaturas para o aparelho criado por Janssen nas bibliografias especializadas, tais 
como “rifle fotográfico”, “revolver fotográfico”. Porém, utilizaremos apenas o nome “fuzil fotográfico” 
para evitar confusões.
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com  a substituicao da tira de papel pela bobina de celuloide (pelicula transparente de 90mm, com

cerca de 1,20m de comprimento) desenvolvido por George Eastman18, que possibilitou o registro

de cerca de 40 imagens por segundo inaugurando uma nova era na obtencao de cronofotografias.

De acordo com Mannoni (2003, p. 338), o mecanismo para a movimentacao interna da pelicula foi

inventado por Marey em conjunto com Demenÿ e seu engenheiro Otto Lund, utilizando principios

eletromagnéticos  de tracao, e fundamentou a possibilidade da recomposicao do movimento (ou

sua sintese) em um momento posterior, tal como será visto adiante.

Todos estas aprimoramentos foram feitos entre 1882 e 1904 (ano de sua morte)  em Bois de

Boulogne, ou  na “Station Physiologique” - um centro de estudos de fisiologia construido

especialmente para Marey e adaptado as necessidades da cronofotografia, contendo boa

iluminacao, espaco para colocacao de trilhos, fundos neutros, pisos regulares, etc. Fazendo frente

a outros dois dos grandes cientistas de sua época, Louis Pasteur e Claude Bernard, Marey

declarava-se um entusiasta da ciencia da vida, que nao poderia ser feita exclusivamente em

laboratorios. Neste estudio-laboratorio, Marey conseguiu registrar o comportamento nao apenas

de cavalos, caes, gatos e pássaros, mas também de peixes, artropodes, enguias, insetos e moluscos.

Além de animais, é conhecido o fato de que, principalmente por sua associacao com Demenÿ  (que

era um interessado nos estudos da educacao fisica) o estudo do comportamento humano foi

realizado tendo sido registrado nas mais diferentes situacões. Saltos em altura, saltos com vara,

lutas de boxe, combates de esgrima, escavacao com pás e picaretas, voltas de bicicleta, escalada de

árvores, e outras acões cotidianas foram registradas por Marey e Demenÿ, inicialmente

interessados nos aspectos fisiologicos do corpo humano (note-se a já mencionada aplicacao

destes estudos para fins militares) e posteriormente com aplicacões pedagogico-psicologicas, esta

seguindo uma tradicao já iniciada por Albert Londe. (1858 – 1917).  Eximio fotografo, Londe foi

contratado por Jean-Martin Charcot para dar continuidade a suas pesquisas médicas no hospital

da Salpetrière de Paris, onde pôde registrar através de meios muito semelhantes aos de Marey, o

comportamento de pacientes histéricos da clinica. A cronofotografia de Londe, porém, nao

objetivava registrar sequencialmente as fases da crise histérica, mas apenas registrar seus

momentos mais relevantes. Cabia ao fotografo, e nao tanto ao mecanismo do cronofotografo, a

escolha do momento do registro e, assim, nao se obtinha a decomposicao regular do movimento,

tal como em Marey ou mesmo em Muybridge (Machado, 2011, p. 19)

As pesquisas dos anos na Station Physiologique foram compiladas e publicadas no ano de

1894 sob o titulo de Le mouvement, que constitui a obra prima de Marey. Apesar de ter publicado

obras que também consagraram as evolucões de sua técnica cronofotográfica (Les vol des oiseaux –

18 Vale lembrar que já em 1888 as câmeras Kodak, de Eastman, eram comercializadas na Europa - “Seu rolo
de papel comportava cem diferentes imagens, e a boa sensibilidade do brometo de prata gelatinoso 
possibilitava vistas instantâneas de pessoas e animais em movimento, a luz do dia, embora nao 
“sequencialmente”, ao modo de Marey” (Manonni, 2003, p. 338)
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1890; Études de physiologie artistique faites au moyen de la chronophotographie – 1893) esta

última e capital obra sintetiza, por muitos motivos, todas as contribuicões que Marey deu a

fisiologia e a representacao do movimento. Destes muitos motivos, podemos selecionar dois por

sua relevância em conjuncao a historia do cinema e da arte.

Em primeiro lugar, chamamos atencao para o fato de que a obtencao de fases consecutivas de

um movimento em uma única chapa fotográfica (primeira fase do cronofotografo) resultou em

uma imagem constituida de “sobreposicões”. Neste sentido, pode-se dizer que o interesse do

registro do movimento para Marey era menos a decomposicao do que sua sintese. A sobreposicao

dos trote de cavalos, do andar homens e do vôo dos pássaros, neste caso, sugere que Marey

objetivava a apreciacao da trajetoria do movimento, muito menos que a identificacao dos corpos

que o executavam. Possivelmente este efeito de sobreposicao tenha advindo da singularidade da

câmera do cronofotografo em oposicao as 24 câmeras de Muybridge:

Havia uma clara diferenca entre o método de Marey e aquele de
Muybridge. A prática do fotografo ingles proporcionava uma ilusao
cinemática, uma vez que os diferentes aparelhos retinham fases de
um movimento dividido, ao passo que as experiencias de Marey
permitiam “reunir numa mesma fotografia uma série de imagens
sucessivas que representam as diferentes posicões que um ser vivo
ocupa durante um movimento de locomocao”. (Fabris, 2004, p.55)

A sintese, ou a reuniao, das imagens sem divisao entre elas favorecia a apreciacao do

movimento como um fenômeno contínuo, do mesmo modo que, talvez, as pinturas parietais foram

feitas. Tal como já assinalado, a sobreposicao opera na logica da continuidade espacial e

geralmente serve para ser vista in totu. Apesar de decompor o movimento em “instantes”, tanto as

pinturas do Paleolitico Superiror quanto as cronofotografias mencionadas, oferecem uma imagem

integral da qual nao se é possivel distinguir com precisao os instantes, mas através da qual é

possivel constatar um fluxo. Em ambas as imagens, a sobreposicao destes instantes é o que nos

autoriza dizer que sua visualizacao encerra em si mesma a natureza paradoxal de tensao entre

tempo e espaco: diante delas ficamos um pouco confusos se nos propusermos  a tentar identificar

a sucessao ordenada dos instantes; mas por outro lado, identificamos sensivelmente a existencia

de um movimento fluido, sua direcao, suas variacões, etc. As implicacões filosoficas que este

método de sobreposicao sugere serao avaliadas posteriormente, quando serao discutidas as

possiveis bases epistemicas com que a técnica cinematográfica opera. Por ora, basta ressaltar que

o registro do movimento através da sobreposicao de imagens fotográficas ganhou sua mais

perfeita aplicacao com a fase inicial da cronofotografia de Marey.  

Em segundo lugar, chamamos atencao para a os recursos de sintese utilizados por Marey em

algumas das fotografias. É valido lembrar que existem indicios de que o proprio Marey por vezes
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nao considerava a sobreposicao um efeito desejável, considerando a confusao decorrente de sua

visualizacao, onde nao era possivel identificar nitidamente os instantes de cada posicao (Manonni,

2003, p. 338). A sobreposicao para ele, nao era exatamente um recurso ruim, mas em conjuncao

com o “realismo” que a fotografia trazia consigo, impedia a utilizacao do cronofotografo para fins

cientificos, onde a compreensao de um fenômeno depende de sua “boa leitura”. Fato é que, para

tornar mais “legivel” a “anotacao do movimento”, Marey criou alguns recursos com os quais era

possivel burlar o realismo fotográfico, encaminhando suas imagens para algo mais parecido com

as técnicas de justaposição. Em uma “volta ao método gráfico”, Marey se propôs, em alguns casos,

a eliminar todo o conteúdo figurativo e reforcando apenas as estruturas mais relevantes do

movimento. Para registrar o deslocamento de um homem, por exemplo, vestiu uma roupa

completamente preta no sujeito, na qual  fixou fitas brancas ou materiais reflexivos em toda

extensao lateral. Da cabeca aos pés, com linhas e pontos, o sujeito tinha uma espécie de

“exoesqueleto” delineado na parte lateral de seu corpo. Com um fundo também homogeneo (pisos

e paredes revestidos de preto), Marey conseguiu capturar o deslocamento do homem e, como

resultado, obteve uma imagem esquemática onde se viam articulacões e membros em

deslocamento, constituindo quase como um diagrama do movimento – semelhantes aqueles

obtidos com seu método gráfico.

Através destes recursos Marey foi capaz de utilizar o cronofotografo para analisar o

movimento com mais precisao, identificando claramente as sucessivas fases do deslocamento, a

inclinacao dos membros e o espaco percorrido. A utilizacao da fotografia funcionava, neste caso,

apenas como meio de seccionar o tempo em instantes, uma vez que sua figuratividade implicava

num “excesso de informacao” e resultava em uma imagem detalhista demais para ser

cientificamente analisada.

Chronophotography “only gives an approximate idea of the sequence
of the various phases of movement, because its record is one of
intermittent indications, instead of the continuous record of a curve.”
The points, lines, and curves of geometric chronophotography not
only reduce the overwhelming and excessive detail of the
photographic image, but also allow chronophotography to mimic the
graphic method. (Doane, 2002, p. 49)

A técnica da justaposicao (overlapping) para solucionar o problema da ininteligibilidade da

sobreposicao durou alguns anos, mas foi repensada por ocasiao da inclusao da bobina de papel e

depois celuloide. Com este novo método tomavam-se as diferentes fases do movimento na

extensao da pelicula, de forma vertical ou horizontal. A imagem resultante nao era uma única

chapa em que as imagens estavam sobrepostas ou justapostas, mas uma sequencia de imagens

(em uma única tira de papel ou celuloide) dispostas uma depois da outra. A nitidez de cada

instantâneo era muito boa devido a distância que as diferentes imagens mantinham entre si. O

problema, desta vez, estava na sintese das imagens. Sua visualizacao simples nao permitia que se
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tivesse muita ideia do deslocamento obtido senao através da imaginacao. Talvez neste sentido

que Marey tenha incluido em Le mouvement um último capitulo que trata justamente da sintese

do movimento. 

 Although chronophotography represents the successive attitudes of a
moving object, it affords a very different picture from that which is
actually seen by the eye when looking at the object itself. In each
attitude the object appears to be motionless, and movements, which
are successively executed, are associated in a series of images, as if
they were all being executed at the same moment. The images,
therefore, appeal rather to the imagination than to the senses.
(Marey, 1895, p. 304)

A solucao para o caso nao estava tao longe. Marey, ciente das pesquisas sobre fenômenos

oticos e visuais, toma como base os trabalhos de Plateau, e discute o uso de fenacistoscopios e

zootropios para a sintese do movimento, considerando as caracteristicas do sistema visual

humano. Atento ao fato de que estes instrumentos lidavam com imagens artesanais (portanto

bastante questionáveis do ponto de vista cientifico), cita os trabalhos de Zeeky, Muybridge e

Anschütz como formas preliminares de inclusao da fotografia nos brinquedos oticos, e coloca que

as invencões de Raynaud com o praxinoscopio, de Demenÿ com o Photophone, podem ser bons

exemplos para a cronofotografia. Antecipando alguns anos dos primeiros projetores

cinematográficos, Marey alerta para o principio da reversibilidade que existia no cronofotografo.

Para ele, tratava-se de inverter a logica da captura de imagens que, em termos gerais, o resultado

seria mais ou menos o mesmo: a projecao de imagens em movimento, ou a reconstituicao do que

foi decomposto. Citando problemas de escala, foco e problemas que seriam solucionados anos

mais tarde com a conjuncao de diferentes aprimoramentos técnicos, Marey encerra almejando a

construcao de um projetor cronofotográfico. Neste novo aparelho, aplicaria a reversibilidade do

processo de registro de imagens sob uma logica também inversa: se na câmera o tempo de

exposicao tinha que ser o menor possivel para a melhor visualizacao do movimento, no projetor a

mesma imagem deveria ter o maior tempo possivel para o movimento também ser melhor

comprendido. Além disso, a troca das imagens deveria ser feita de modo rápido e intervalar, a

intensidade da luz deveria ser muito alta (cita o uso da luz elétrica) e a fixacao de cada imagem

durante uma fracao de tempo deveria ser muito bem feita afim de que o movimento fosse

integralmente visualizado (Marey, 1895, p. 318). Marey nao conseguiu plenamente dar forma a

seu projetor mas seu raciocinio certamente influenciou muitos dos inventores que, no final da

década de 1890, colaboraram para o aprimoramento das técnicas mencionadas, dando origem aos

primeiros exemplos consistentes de máquinas de cinema, tal como veremos no proximo topico.

As ambicões de Marey, contudo, sempre foram guiadas pelo espirito cientifico. Um pouco

diferente de Muybridge, se o fisiologista pretendia que suas sequencias cronofotográficas fossem
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reanimadas, nao era com o intuito de encantar os espectadores com imagens ousadas, mas para

possibilitar ao homem da ciencia, a observacao do fenômeno de modo analitico, quando nao a

exaustao19. O intuito cientifico acompanhou também  a temática de seus registros que, se vistos de

modo linear, apresentam um interesse crescente por fenômenos fisicos e abstratos da natureza,

tais como o deslocamento de fluidos e gases. Seus últimos “filmes cronofotográficos” registram

ondas do mar, o comportamento do vapor d'água em condicões especiais, e denunciam, por um

lado, o olhar cientifico do fisiologista frances.. Embora utilizando a imagem, Dagognet (1992)

defende que os objetivos de Marey eram menos dedicados aos olhos do que a mente. O

desenvolvimento de todos os seus sistemas de registro indicam que seus objeitivos era apresentar

a realidade dos fenômenos de forma sintética, analitica, mensurável e quantificável.

In trying to see the invisible and imperceptible, he appealed not to
sight, wich veiled and distorted rather than revealed, but to
recording instruments, wich were flexible (electrometers,
dynamometres, ergometres) and sensitive to variation, flux, current
and change. The resulting graphic expression simplified it and made
comparison possible (…) The method also allowed space to be
mastered (…) as well as time (…) The union of the two constituted
'movement' itself, and hence the chronophotography that measured
it. (Dagognet, 1992, p. 184)

 

A ambicao cientifica caracterizou outros “patriarcas” como Ottomar Anschütz e Georges

Demenÿ. Como já mencionado, este último desenvolveu o fonoscopio, antecipando, por outro lado,

o uso da imagem em movimento associada ao som. A invencao de Demenÿ foi projetada para

auxiliar surdos e mudos, e consistia de um aparelho que exibia ininterruptamente a sequencia

animada de um rosto humano (o proprio rosto de Demenÿ) falando uma frase que era ouvida

através de um sistema de amplificacao20 de maneira sincrônica. A leitura labial fazia com que os

pacientes fossem capazes de aprender a ouvir ou a ler usando a conjuncao da visao com a audicao.

 One of the series of images, published in La nature in 1892, presents
a mouth silently gesturing “ Vi-ve la France!” that, when automated,
opens and closes, and opens and closes again, virtually ad infinitum. 
(Pasi, 2010, p. 75)

Demenÿ, ao contrário de Marey, via em seu invento um potencial comercial de grande valor.

Neste sentido, tentou viabilizar recursos financeiros para que o fonoscopio fosse comercializado

na Franca através de uma associacao entre outros cientistas (Manonni, 2003, p. 341). Uma

sequencia de brigas envolvendo dinheiro, patentes, e certamente o “genios dificeis” de Marey,

19 Note-se que no último capitulo mencionado de Le mouvement, Marey sugere que a pelicula utilizada no 
projetor cronofotográfico seja emendada de maneira a formar um circulo, possibilitando a visualizacao 
ininterrupta da sequencia de imagens, da mesma maneira que o brinquedo otico. Possivelmente Marey 
tenha antecipado por algumas décadas o uso de loops na projecao de peliculas cinematográficas. 

20 A tecnologia de gravacao de som vinha sendo desenvolvida em paralelo durante a segunda metade do 
século XIX. Aparelhos como o fonografo, já havia sido patenteado por Thomas Edison em 1880.
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Lund e Demenÿ, fizeram naufragar o projeto e atrasaram por alguns anos a associacao entre estas

invencões e a indústria do consumo. 

* * *

De modo geral, todos estes cientistas estavam ocupados em desenvolver instrumentos para

aprimorar o conhecimento cientifico, baseando-se nos principios de análise e sintese e buscando,

entre diferentes meios, o auxilio para tornar visivel o que parecia invisivel na realidade. O século

XIX, como defende Wade (XXXX), foi um periodo onde se viu uma revolução dos instrumentos

científicos, tendo demonstrado um “progresso veloz” das ténicas do visivel.

Por um lado o surgimento dos brinquedos oticos, evidencia o interesse que o mecanismo da

visao obteve por parte de fisicos, médicos, fisiologistas e matemáticos, aprofundando as pesquisas

já feitas tanto sobre a natureza da luz e seus fenômenos complementares, quanto a formacao das

imagens nos olhos e na mente humana. O proprio funcionamento dos brinquedos é um produto

direto das pesquisas que se dedicaram a compreender a visualizacao do movimento. Em sua

maioria, por terem descoberto fenômenos como a persistencia visual e retiniana, lograram em

produzir instrumentos de análise experimental que baseavam-se nos principios de

decomposicao-recomposicao do movimento através de imagens fixas. O sucesso que os

brinquedos oticos tiveram, porém, demonstra como se alastraram muito rapidamente para além

do dominio da ciencia.

Por outo lado o desenvolvimento da fotografia, como tecnologia do visivel,  deu-se também

muito por conta do seu emprego por parte de cientistas que aprimoraram-na a passos largos.

Conquistas como a instantaneidade, através da reducao do tempo de exposicao com novas

substâncias; e a obtencao de fotografias sequenciais, por conta do desenvolvimento de

obturadores mais rápidos e mecanismos de controle e tracao das fitas sensiveis; possibilitaram o

emprego da fotografia como tecnologia apta para registrar o movimento, tal como pretendido

pelos cientistas da época. A qualidade realista e documental da fotografia foi enfatizada pela

captura de objetos em movimento, com intuito analitico por parte de fisiologos interessados em

compreender melhor o movimento dos corpos, mensurando, quantificando, analisando passo-a-

passo sua atividade. Nesse sentido, tornou-se possivel fixar em instantes um fenômeno continuo.

Por um lado, a decomposicao do movimento associou-se a fotografia sustentando sua qualidade

de registro, de armazenamento, e de preservacao que caracterizou grande parte das outras

invencões que povoaram a segunda metade do século XIX (Kittler, 2009, p.251). A recomposicao

do movimento, por outro lado, foi progressivamente sendo aprimorada. Da sobreposicao de

imagens na cronofotografia de Marey, até a adaptacao dos instantâneos fotográficos nos

brinquedos oticos, algumas décadas foram necessárias. 
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… the 1870s marked the transition from hand-drawn or painted
series of pictures creating illusions of motion to photographically
precise objetifications of the surfaces or reality... On the basis of
exposure times that were getting progressively shorter, increasingly
photographic techniques were improved and used to take pictures of
the successive stages of rapid motion. (Zielinsky, 1999, p.61)

A manutencao do uso de tais tecnologias para fins cientificos foi raramente contestada e

prevaleceu por muito tempo a ideia de que o “novo meio” que se delineava era capaz de servir ao

homem como um instrumento de producao de conhecimento. O registro do movimento de

homens a animais conecta-se, neste aspecto, com as pinturas do Paleolitico Superior que, a

despeito de sua funcao cúltica, possibilitava a construcao de um conhecimento mais ou menos

objetivo21. O dominio sobre a realidade que impulsionou o saber humano desde as mais antigas

civilizacões, favoreceu o surgimento dos aparelhos mencionados. Seu uso para fins documentais,

juridicos, industriais, militares e cientificos, endossa a articulacao entre técnica e ideologia. Ao

nosso ver, nao foi diferente com o cinema considerando essa genealogia.

* * *

No final do século XIX, depois dos estudos de René du Boys-
Reymond e Ernst Mach, e as experiencias fisiologicas de Wilhelm
Wundt e Etienne-Jules Marey, os institutos e departamentos de
fisiologia e medicina envolvidos nessa pesquisa tornaram-se
laboratorios de midia avancados... A série de fotografias de Anchütz
e Muybridge abriu caminho para os espacos sensacionais, onde os
corpos eram vistos em movimento: o cinema; (Zielinski, 2006,
p.268)

Enfim, tanto os brinquedos oticos quanto a “cronofotografia” correspondem aquelas

invencões que, conjugadas, deram origem ao cinema. Faltava pouco para que sua invencao se

desse por concluida por volta 1894-95, quando os irmaos Lumiére fizeram a primeira projecao

oficial de um “filme” no Salon  Indien du Grand Café em Paris, no Boulevard dos Capucines. O fato,

como argumenta Sadoul (1956, p.21) “marcou, por seu triunfo, a estréia de uma arte e uma

indústria que, na maior parte dos paises, tomaram por designacao […] o nome do aparelho

frances: Cinéma”. Foi apenas no final do século XIX que a producao automática de imagens

(fotografia) e a projecao de imagens foi finalmente combinada dando origem ao cinema,

principalmente em funcao da captação e registro do movimento (Manovich,2002, p.252). 

 A genealogia feita até aqui, destacou a origem cientifica dos patriarcas “inventores” que

descobriram os principios de decomposicao-recomposicao de imagens, bem como desenvolveram

técnicas de registro do movimento através da imagem fotográfica - ambas as técnicas que deram

21 Conforme o trabalho de Azèma (2006), tais pinturas poderiam ser tomadas como as primeiras 
iniciativas da formulacao do conhecimento e, quicá, poderiam ser tomadas como formas embrionárias 
de etologia.
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origem a câmera cinematográfica. Faltava a conjugacao com outra técnica que fundamentou o

cinema: a projecao. Tal como veremos, nao foi a ideia da ciencia que lhe conduziu, mas sim a ideia

do espetáculo - por onde o consumo e o comércio foram introduzidos, dando forma definitiva a

forma mais elementar da prática cinematográfica. 

 1.5. O Cinematografo (o lado demoniaco)

A despeito da proximidade com a ciencia e de um ideal “apolineo” em sua constituicao

técnica,  o cinema sempre manteve um certo aspecto demoniaco, quando nao “dionisiaco”, desde

seu surgimento. Nao sao raros os enredos filmicos que apelam para o universo dos fantasmas, dos

mortos, das maldicões e espiritos ocultos. É conhecido o fato de que um dos primeiros grande

realizadores do cinema dito foi,  ele mesmo, um magnifico ilusionista – George Meliés. E, ainda, se

fôssemos olhar com mais cuidado as invencões já mencionadas, veriamos que os desenhos de

alguns fenacistoscopios já apresentavam imagens grotescas: ratos saindo por buracos, lindas

mocas se transformando em velhas horrendas, demônios escancarando suas bocas malditas. 

Mesmo algumas das sequencias fotográficas de Muybridge, havia algo de pervertido ou, no

minimo, improprio para o pudico saber científico. Talvez por conta do obscurantismo que envolve

o mencionado “desejo inconsciente de vermos imagens em movimento”, há quem diga que a

consecucao dos primeiros capitulos da  historia do cinema (Bazin 1999; Sadoul, 1956; Machado,

2011) foram menos marcados pelo  método cientifico, do que pelo desvario e criatividade de

alguns artesaos, muitos deles ligados as forcas obscuras que, nao se sabe ao certo, mobilizam tais

desejos inconscientes22. De acordo com esta perspectiva, o cinema nasceu das maos de mágicos,

prestidigitadores, ilusionistas e comerciantes com conhecimento técnico apenas o  suficiente para

ter feito lograr suas ideias de divertimento. Se houve de fato um parentesco com inventores e

cientistas, é o lado mistico, esotérico e heuristico da ciencia que deve ser enfatizado, conforme

estes autores, endossando que o cinema nao emergiu de um projeto de pesquisa cientifico bem

coordenado, mas da confluencia de expectativas de diversao e encantamento -  bem como do uso

do método de tentativa-e-erro comumente aplicado a qualquer descoberta que se torna célebre.

… o cinema nao deve quase nada ao espirito cientifico. Seus pais
nao sao de modo algum eruditos... Até mesmo Edison nao passou de
u m bricoleur genial, um monstro do concurso Lépine. Niepce,
Muybridge, Leroy, Joly, Demeny, o proprio Louis Lumière sao
monomaniacos, desvairados, bricoleurs ou, no melhor dos casos,
industriais engenhosos. (Bazin, 1991, p.27)

22 Possivelmente tais autores o tenham feito mediante ao que Walter Benjamin (2012, p.97-115), já em 
1931 dizia a respeito da relacao da fotografia com os “aproveitadores e comerciantes” muito antes do 
que os industriais 
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O Dispositivo

Tal como se pretende supôr, esta natureza “demoniaca” do cinema ampara-se na terceira

ordem de invencões identificadas por Zielinsky (1999) como suas formas precursoras: a projecao

de imagens. Dito de forma genérica, a projecao de imagens corresponde a instância em que o

cinema se completa, ou o momento no qual ele se realiza totalmente. Trata-se da exibicao do

filme, onde a pelicula é projetada em uma sala escura, onde os espectadores estao sentados de

maneira silenciosa e ordenada. Detrás dos espectadores e no alto, localiza-se um projetor dotado

de um sistema de engrenagens que faz enrolar e desenrolar a pelicula. Esta, passando por um

feixe de luz de grande intensidade, tem sua imagem projetada e ampliada por um conjunto de

lentes. A imagem, chegando na tela do lado oposto da sala, é visualizada gigante,

preferencialmente nitida e animada. Mais ou menos desta forma que a sessão de um filme é

realizada. Antes de ser iniciada, os espectadores, do lado de fora, pagam um ingresso que lhes

autoriza entrar e permanecer na sala por um tempo que concorda com a duracao do filme. Entram

e sentam-se nas poltronas e/ou cadeiras. Terminado o filme, tornam a sair da sala que, na maior

parte do tempo, fica completamente vazia. Mesmo sempre vazia é nela que o filme toma “vida”,

que as imagens sao “reanimadas”. A forca que faz reanimá-las fica escondida e, como um coracao,

faz tudo se mover de forma regular e ritmica, nao sem o uso de uma certa quantidade de energia.

Outras coisas ali acontecem, é verdade. Mas em termos gerais estes sao os procedimentos básicos

de um espetáculo de projecao, fenômeno que já foi exaustivamente analisado por especialistas da

historia do cinema e obteve diferentes abordagens. Todas elas, em maior ou menor grau,

concordam com um ponto muito simples: nosso encantamento com imagens projetadas. Por um

lado o encantamento foi tratado como uma peca fundamental da engrenagem ideologica que

orienta o espetáculo cinematográfico, promovendo a alienacao dos espectadores. Por outro, o

caso foi visto como um fenômeno que acompanha a historia da cultura ocidental, que evoluiu das

imagens mágicas para os textos cientificos. 

No primeiro caso, é um relacionamento metaforico entre a projecao de imagens, a alegoria da

caverna e o inconsciente psicanalitico que está em jogo. Trata-se de uma abordagem complexa e

engenhosa que se dedicou a alinhavar a teoria da psicanálise com o mecanismo do cinema,

entrevendo nesta relacao um substrato ideologico. O resultado desta análise advoga que o cinema

serviria no contexto do século XX, como um meio de manutencao de uma ideologia repressora,

baseada na alienacao do sujeito. As bases para esta manutencao podem ser encontradas no que se

convencionou23 chamar de dispositivo do cinema. Este dispositivo seria o resultado de uma

conjuncao de fatores:  a situacao cinematográfica (imobilidade, escuridao) e os mecanismos

23 Jean-Louis Baudry em um ensaio de 1975 para a revista Communications (n.23) chamou de dispositivo. 
Trata-se de um sistema constituido de 3 niveis que se articulam entre si: 1) tecnologia de producao e 
exibicao (camera-projetor-tela); 2) efeito psiquico de projecao e o ilusionismo; 3) o complexo da 
indústria cultural como instituicao social produtora de um certo imaginário.
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enunciativos da imagem (câmera, projecões oticas, perspectiva monocular) (Stam, 2006, p. 184). 

Nestes fatores fazem com que a ideologia se perpetue, porém de maneira inconsciente, camuflada

no proprio dispositivo e nas convencões que norteiam o cinema.  

Análises deste tipo emergiram na década de 1970, no contexto da associacao entre semiotica

e psicanálise, ocupando-se sobremaneira com a questao do sujeito-espectador. Autores como

Jean-Louis Comolli, Christian Metz e Jean-Louis Baudry, indagaram-se sobre o porque do

encantamento produzido pela projecao de imagens refletindo sobre a acao do dispositivo no

espectador. Em duas brilhantes análises que serao retomadas adiante,  Baudry esclarece a

situacao cinematográfica utilizando a alegoria da caverna de Platao. Para ele, o mito da caverna

teria sua analogia mais perfeitamente realizada na sala de cinema. A projecao das imagens, a

disposicao dos espectadores, a localizacao do projetor, a tela, a arquitetura da sala e a logica que

nela vigora sao elementos totalmente articuláveis com os daqueles esbocados por Platao. 

No diálogo entre Socrates e Glauco, Platao (2006) descreve uma situacao metaforica na qual

prisioneiros situados no fundo de uma caverna, contemplam sombras de figuras desfilarem diante

de si. As sombras sao produzidas pelo transporte de estátuas a frente de um fogo artificial na

entrada da caverna, sem que os prisioneiros as vejam e, portanto, permanecam iludidos. Entre os

prisioneiros e o fogo, existe um caminho ascendente que leva a saida da caverna. Contudo, os

prisioneiros, mantidos desde sua infância lá dentro, nunca conseguiram sair desta situacao,. Sua

manutencao é feita pela ilusao das sombras, as quais julgam ser a propria realidade. Para eles, a

realidade é confundida com apenas a sombra dos simulacros. Caso um destes prisioneiros fosse

solto e guiado para o lado de fora da caverna, poderia habituar-se a ver a realidade como

realmente é, contemplando a luz do sol, da lua, dos astros, de homens e animais ao seu redor. O

processo de ascese ao mundo superior, para Platao, é um processo doloroso e que carece de um

tempo para que se habitue a nova situacao. Mas de fato a libertacao é possivel, apenas para

aqueles que se dispõem a sair de um mundo de ilusões e se esforcar para ascender a uma outra

realidade – mais perfeita, nitida, fonte do supremo Bem. A vontade de libertacao caracteriza a

busca pela verdade, o Belo supremo, através da episteme, fruto da conjugacao da inteligencia com

o amor. 

É claro que a parábola de Platao serviu para assinalar as qualidades de um bom governante,

no contexto da sua República, mas a sua qualidade alegorica permitiu inúmeras associacões por

séculos no ocidente. Para Baudry, no presente caso,  a sala de projecao opera do mesmo modo que

a caverna. Os prisioneiros que permanecem iludidos pelo desfile das imagens, sao os

espectadores.  A luz artificial do projetor é análoga a luz do fogo, que  ilumina “estátuas de

homens e animais” e cria a ilusao da realidade, tanto como a pelicula do filme. O ocultamento do

“mecanismo” que faz as imagens serem projetadas também está presente na alegoria, indicando

que a ilusao é reforcada pelo ocultamento de seu funcionamento. Ilusao esta que, mesmo estando
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do lado de fora e sabendo do mecanismo, nao é fácil de deixar-se levar.  O proprio Platao

reconhece a eficácia do efeito fascinante (Machado, 2008, p. 31) para os que já estao do lado de

fora. 

A comparacao feita por Baudry, longe de ter sido a primeira, obteve grande impacto para os

estudos especializados. Mesmo sustentado pela psicanálise, analisou com muita propriedade o

funcionamento da projecao cinematográfica, destacando de sua estrutura modelos

epistemologicos – talvez aproximando-se das abordagens de  Panofksy e Cassirer quando tratadas

questões particulares da historia da arte no ocidente.  Para ele, a conjuncao entre projetor –

espectador – tela fundamentava um modelo de realidade distorcida, onde Imagem e Realidade se

confundem nao por acaso, mas a servico de uma determinada ideologia. 

A caverna de Platao, basicamente uma sala de projecao, situa-se
nesse lugar fronteirico, nessa zona limitrofe  que separa a aparencia
da essencia, o sensivel do inteligivel, a imagem da Idéia, o simulacro
do modelo. (Machado, 2008, p. 30)

Indo mais longe, Baudry se dispõe a analisar o encantamento dos espectadores perante as

imagens, identificando-o como um resultado da processos cujas bases remontam ao inconsciente

humano. Para ele, a situacao de aparente “inocencia” em relacao as sombras, semelhante aquela

que se experimenta na sala de cinema, evoca um estágio inconsciente no qual o ser nao está apto a

discernir sobre a realidade factual das coisas. A letargia dos espectadores dentro das salas-

cavernas permite avaliar que se trata de uma situacao análoga ao sonho. Para Baudry, aliás, o

cinema nao apenas imitava a vida, como também a mente. 

As imagens em forma de sombra na tela, a escuridao da sala de
cinema, a passiva imobilidade do espectador e o isolamento uterino
dos ruidos ambientes e das pressões cotidianas, todos induzem a
um estado artificial de regressao, produzindo “momentos arcaicos
de fusao” nao muito diferentes dos gerados pelo sonho. (Stam,
2006, p.186)

Com Baudry, a relacao que o cinema e o sonho mantem, é vista pelos trabalhos de Freud, lido

por Lacan, ressaltando aspectos narcisicos, edipianos, presentes nao apenas na estrutura

dramática das narrativas cinematográficas mas, mais profundamente, na propria logica material e

mecânica da projecao. A especularidade que a tela de projecao sugere, foi avaliada por Baudry

como um fenômeno análogo aquele da formacao psicologica do sujeito que, quando crianca,

mantem com a imagem do espelho uma relacao que colabora na constituicao de seu eu,

desencadeando um processo de alteridade através da imagem. 

A disposicao dos diferentes elementos – projetor, “sala escura”, tela
-. além de reproduzir de um modo bastante impressionante a mise
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em scène da caverna, cenário exemplar de toda transcendencia e
modelo topologico do idealismo, reconstroi o dispositivo necessário
ao desencadeamento do estádio do espelho, descoberto por Lacan.
(Baudry, 2006, p.395)

O encantamento com a projecao das imagens, em termos gerais, seria explicado pela boa

análise do dispositivo. Neste sentido, Baudry compreendeu a logica do ocultamento dos meios de

producao de imagem (cujo ápice encontra-se na “diferenca negada24” pelo mecanismo de

projecao) como os responsáveis para a criacao do efeito de ilusao. A questao é que nas entrelinhas

desta logica oculta-se também uma forca ideologica que, em última análise, visa manter dentro da

caverna os prisioneiros por tempo indeterminado, como assim lhe convém. 

As análises de Baudry nao param por ai e, se vistas em complementaridade com as de Comolli e

Metz, certamente podem ampliar a compreensao do cinema enquanto um meio poderoso de

comunicacao que, consideradas suas raizes na indústria cultural, domestica por mais de cem anos

os seus espectadores-prisioneiros. A atencao que estes autores deram ao dispositivo

cinematográfico marcou a teoria do cinema e nos permite investigar com mais autonomia, por

exemplo, a projecao de imagens. 

É possivel que o encantamento das imagens advenha da ativacao do inconsciente do

espectador, onde o sujeito encontra-se tensionado por um processo marcado pela ideologia oculta.

Por outro lado, administrando com cuidado o uso de psicologismos, é possivel que o

encantamento siga a ordem daquela já mencionada dimensao mágica que as imagens ocupavam

desde os tempos mais antigos. Segundo esta abordagem, a observacao de registros nas paredes (e

talvez das sombras nas cavernas?) deve ser compreendida antropologicamente, considerando seu

valor enquanto integrante de uma situacao ritual onde a comunhao com uma realidade

“suprassensivel” é o centro no qual as outras atividades litúrgicas orbitam. A funcao mágica das

imagens especialmente em tempos pré-historicos ou em civilizacões chamadas primitivas, é um

fato que deve ser considerado em conjuncao com o conteúdo psicanalitico. 

Anselm Franke (2010) entreviu, mais recentemente, que existe algo de sobrenatural no

espetáculo cinematográfico. Sublinhando sua funcao animica, sugere  a preservacao de algumas

funcões primitivas da imagem em grande parte da producao contemporânea de cultura.

[mais alguma coisa do texto do Franke  - Bruno Latour e Debray ]]

Como no filme de Alain Resnais e Chris Marker (As estátuas também morrem – 1953), a funcao

primitiva da imagem como mediadora do secreto se faz ver entre estátuas que sintetizam

operacões que, em geral, visam superar o tempo. Esta superacao se faz sentir, por um lado, pelo

efeito de “embalsamar” coisas preciosas que estao no passado, visando trazer a memoria algo de

volta a vida. Em outra direcao, a superacao do tempo tende a antever o futuro, prevendo as acões

24 “ O mecanismo de projecao permite suprimir os elementos diferenciais (a descontinuidade inscrita pela 
câmera), deixando em cena apenas a relacao entre eles. Portanto, as imagens como tais se aparam para que 
o movimento e a continuidade aparecam”. (Baudry, 2006, p. 395)
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divinas ou cosmicas de uma vida regida pelo destino. Em ambos os casos, as imagens e os rituais

em que estao envolvidas, endossam os antecedentes “mágicos” das projecões cinematográficas

principalmente por seus efeitos de encantamento em favor de um sentido metafisico da vida. 

Talvez por se tratarem de imagens técnicas, recuperam  aquele “caráter mágico” que Flusser

(2011, p.22) dizia ser essencial para a compreensao de suas mensagens. Como mediadoras do

homem e do mundo, as imagens técnicas traziam consigo a funcao de remagicizar a vida humana,

devolvendo-o a capacidade de imaginar que lhe foi tomada por algum tempo pela escrita e, por

conseguinte, pelos textos cientificos. Tal funcao imaginativa, segundo Flusser (2008, p. 42) seria

ainda ampliada e amplificada como uma nova capacidade de “concretizar o abstrato”,

considerando um mundo de hologramas, pixels, graos, que tomou forma plena com a invencao da

fotografia e do cinema. Possivelmente, o encantamento presente na projecao cinematográfica

também se articula com esta nova funcao imaginativa humana, levando-nos a pensar no projetor

como uma caixa preta invertida.

Enfim, tal como veremos a seguir, é possivel dizer que o situação cinematográfica (no sentido

de Baudry, em referencia a projecao cinematográfica) teve sua logica preconizada por espetáculos

de projecao de imagens, onde o encantamento era um efeito decisivo para manter os espectadores

atentos e interessados, uma vez que competiam com uma variedade enorme de outras “atracões”.

A situacao cinematográfica, por seu arranjo mecânico e por suas temáticas, apontou em uma outra

direcao daquela cientifica. Nao foi tanto o saber racional, positivista e logico que animou estas

formas primitivas de projecao cinematográfica; mas sim a enfase no poder das imagens de

superar a acao do tempo, evocando dimensões imaginárias, mágicas, sobrenaturais.

A verdade, esse era exatamente o cinema que estava no horizonte
de mágicos, videntes, misticos e charlataes, que durante todo o
século XIX fascinaram multidões em estranhas salas escuras
conhecidas por nomes exoticos como Phantamasgoria,
Lampascope, Panorama, Betamiorama, Cyclorama, Cosmorama,
Giorama, Pleorama, Kineorama, Kalorama, Poccilorama, Neorama,
Eidophusikon, Nausorama, Physiorama, Typorama, Udorama,
Octorama, Diaphanorama e a Diorama de Louis Lumière, nas quais
se praticavam projecões de sombras chinesas, transparencias e até
mesmo fotografias, fossem elas animadas ou nao. (Machado, 2008,
p.19)

Durante todo o século XIX, onde vimos as pesquisas  dominar as técnicas do visivel em uma

revolução dos instrumentos científicos, os espetáculos como os de ilusionismo e fantasmagorias so

cresciam. Nao que competissem com os resultados dos trabalhos dos já mencionados cientistas,

mas curiosamente abriam uma nova perspectiva para o uso destas ferramentas.: o imaginário.

Seria nessa direcao que o cinema, valendo-se dos instrumentos produzidos pelos homens da

ciencia, se afirmaria como um produto que respondia as necessidades das massas, ou dos sujeitos,

de se encantar com alguma coisa (ou de alienar-se em algo?). Tanto como os cientistas, houveram
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possiveis responsáveis em inventar estas formas precursoras do cinema, aos quais também

podemos utilizar o termo “inventores”, dando sequencia a nossa genealogia.

Athanasius Kircher

Na maioria das historias do cinema a inclusao do nome de Athanasius Kircher (1601 - 1680)

é quase  incontestável.  Membro da Comunidade de Jesus, o jesuita alemao tornou-se conhecido

por sua erudicao e compromisso com a educacao de altissima qualidade, tanto quanto outros

membros de sua ordem religiosa. Suas contribuicões em cerca de 40 obras se fizeram percebidas

nas áreas da medicina, geologia, egiptologia, sinologia, matemática e geometria. Um autentico

polimata, nos moldes de Leonardo da Vinci. Seu interesse por invencões mecânicas e pela

anatomia humana, encaminharam a publicacao de Ars Magna Lucis et Umbrae (1646), obra na

qual Kircher descreveu pela primeira vez  o funcionamento de um sistema de projecao de imagens

que se tem registro, embora fatos semelhantes possam ser atribuidos a Francesco Eschinardi

(Mannoni, 2003, p.77). O fato pelo qual tornou-se conhecido, justifica-se nao apenas pelo modo

analitico e preciso que utilizou para descrever o instrumento por ele nomeado de lanterna

catoptrica, mas também como identificou-a como um instrumento poderoso tanto para contar

estorias quanto para instruir uma platéia. Tratava-se de um sistema de projecao/reflexao

utilizando a luz solar para projetar uma imagem pintada em uma placa de vidro em um quarto

escuro. Embora formas precursoras e análogas já tivessem sido mencionadas anteriormente,  a

descricao minuciosa e ilustrada de Kircher é um dos documentos mais antigos do genero. Charles

Musser (1990) destaca, nas proprias palavras de Kircher, que o padre conhecia de antemao

exemplos de instrumentos semelhantes desde os tempos do rei Salomão, mas cuja admiracao e

espanto eram atribuidos ao Diabo:

“We've read of this art in many histories in wich the common
multitudes look on this catoptric art to be the the works of the Devil”.
Again and again he warns his readers that in the past these
techniques produced “such a wonderful spectacle that even those
considered philosophers were not infrequently brought under
suspicion of being magicians”. (Musser, 1990, p. 18)

Possivelmente querendo exorcizar o instrumento e seu espetáculo de toda conotacao

“demoniaca”, Kircher, como bom sacerdote letrado, apelou para a exortacao racional e

matemática do dispositivo querendo desmistificá-lo – é verdade que seus leitores deveriam ser

poucos e dificilmente convencidos do poder sobrenatural de tais aparelhos. 

Ao que tudo indica,  Kircher estaria descrevendo uma versao da já conhecida lanterna

magica, embora já se saiba que a invencao deste instrumento nao pode ser a ele atribuida
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(Mulvey, 2006, p.41). So na segunda publicacao da obra de Kircher, em 1871, é que foi possivel

uma abordagem mais precisa historica deste instrumento, na qual acrescentou importantes dados

sobre a lanterna magica, ou lanterna “taumatúrgica” (Mannoni, 2003, p.79).

As lanternas mágicas surgiram no século XVII em regiões onde o alto desenvolvimento

intelectual e cientifico acompanhou um florescimento na economia e comércio. O racionalismo

ingles pode ter criado uma atmosfera favorável para que pesquisadores desenvolvessem

trabalhos significativos no campo da matemática, fisica e filosofia. Especialistas (Musser, 1984;

Mannoni, 2003) indicam que as primeiras formas da lanterna mágica, podem ser atribuidas ao

cientista holandes Christiaan Huygens, que teria desenvolvido a “lanterne magique” em 1859, em

paralelo ao também genial fisico ingles Robert Hooke (1635 - 1703).  Huygens, um grande homem

da ciencia contemporâneo de Newton e Leibniz, teria sido responsável por esta invencao  que

consistia de uma caixa de madeira na qual se colocava uma lamparina cuja luz passava através de

um orificio, onde era acoplado um tubo cuja extremidade exterior tinha uma lente de vidro

inserida. Do lado externo era colocada, na frente da lente, um suporte metálico onde placas de

vidro pintado eram dispostas. A luz da lamparina, saindo da caixa através do tubo, passava pela

placa de vidro e, através da lente, projetava na parede a imagem ampliada do que havia no vidro

sido pintado. A lanterna, descrita por Kirchner, era considerada uma meio poderoso para se

contar historias – o proprio Kirchner o teria usado afim de que tragédias e sátiras clássicas fossem

melhor contadas, utilizando as imagens projetadas, produzindo um espetáculo quase teatral. 

Em sua obra, uma outra forma individual de projecao nomeada Magia catoptrica era também

descrita, na qual a sucessao de imagens pintadas em um disco de vidro poderia ser vista por uma

pessoa ao girar um mecanismo – um possivel precursor muito rudimentar dos  brinquedos oticos.

Fora isso, Kircher assinalou algumas melhorias que poderiam ser obtidas para aumentar o

encantamento da audiencia, prevendo a manipulacao das imagens nas placas de vidro de maneira

que efeitos de movimento fossem obtidos; bem como a projecao de palavras que, justapostas as

imagens, poderiam ampliar a inteleccao das estorias. 

Sabe-se que Huygens nao utilizou o dispositivo para fins comerciais ou de entretenimento.

Coube  a Thomas Walgenstein, um professor dinamarques, a difusao do instrumento em Paris, por

volta da década de 1660, percorrendo cidades da Europa e realizando nas cortes demonstracões

que encantavam a realeza. Da mesma forma que Kircher e Walgenstein, a lanterna mágica foi

sendo  utilizada por outros como Johann Franz Griendel,  Johann Christoph Sturm, Johannes Zahn,

Pierre le Lorrain, Pierre Della Porta,Claudio Grimaldi, que empregavam-na ora como um meio de

divulgacao do saber cientifico, ora como uma técnica de difusao da cultura. Em ambos os casos,

via-se a formacao cada vez mais de uma espécie de espetáculo que acompanhava imagens

projetadas em uma sala escura, algumas em movimento, outras acompanhando efeitos sonoros. É

fato que do século XVII até o século XIX, a lanterna mágica preconizou a projecao cinematográfica,
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sobretudo pela inventividade de seus lanternistas, homens comprometidos com a arte de encantar

o público e que aprimoraram o dispositivo em diferentes direcões. 

[...] de Paris a Pequim, de Haia a Roma, de Nuremberg a Londres, a
lanterna mágica realizou seu périplo. E o Século das Luzes nao
apenas lhe reservou boa acolhida, mas também adotou toda espécie
de curiosidades opticas, quase tao cativantes quanto as projecões
luminosas, e que prenunciam, ainda, por outros meios, o espetáculo
cinematográfico. (Mannoni, 2003, p.93)

O que se seguiu durante o século XVII e XVIII foram melhorias que ampliaram cada vez mais

as capacidades da lanterna mágica de encantar a platéia. Mecanismos de simulacao de

movimento, recursos de transformacao de imagens com fusao e sobreposicao, uso de efeitos

sonoros em sincronia com a troca de imagens, fortaleciam o espetáculo e reunia em torno de si

um público também crescente. As transformacões técnicas acompanharam também, em algum

sentido, as transformacões sociais e econômicas. Musser (1984, p.65) indica que apenas com a

Revolucao Francesa que as possibilidades comerciais, técnicas e temáticas foram amplamente

exploradas. Neste ambiente, a formacao da burguesia carecia de formas de entretenimento em

grande escala, e a lanterna mágica fornecia um otimo recurso para tanto. Além disso, o tratamento

de choque dado aos valores religiosos e monárquicos, favoreceu a producao de espetáculos com

temáticas inicialmente revolucionárias (politicas e anti-clericais). Foi neste ambiente que, na

transicao do século XVIII para o século XIX, um outro “inventor” aparecesse e com ele, nascesse

uma nova tradicao genealogica do cinema. 

Etienne Gaspard Robertson

O curioso filme de Jerôme Prieur, Vivement le cinema (2011), é ao mesmo tempo uma

reconstituicao da historia técnica do cinema, bem como um elogio as vicissitudes que esteve

sujeito desde sempre, sobretudo pelo seu aspecto “demoniaco”. A dimensao oculta e sobrenatural

que acompanhou a invencao do cinema é reforcada por Prieur utilizando, de modo adaptado, as

memorias  de um curioso personagem desta historia: Robertson. O famoso ilusionista belga conta,

de um ponto de vista muito particular, como as sucessivas invencões de seus antecessores, rivais,

colegas e sucessores  resultaram no sucesso comercial dos irmaos Lumière. A liberdade poética do

filme e o tom da voz de Robertson, fazem crer que o aspecto “fantasmagorico” foi realmente

decisivo para a fundamentacao do espetáculo cinematográfico. 

Etienne Gaspard Robert  (1763 – 1837) foi um personagem curioso e merce ser mencionado

na genealogia. De origem belga,  o cientista e aeronauta obteve uma boa educacao em Louvain

onde tornou-se professor de fisica com enfase em otica. Da Bélgica, foi para Paris em torno de
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1791, onde obteve conhecimento sobre os mecanismos de projecao luminosa. Provavelmente na

mesma época tenha tomado contato com os trabalhos de Kircher, o que lhe impulsionou a tomar a

lanterna mágica como um meio a ser desenvolvido, fato que se concretizou com mais propriedade

no 1798 no Pavilhao da Rua de l'Échiquier. Na ocasiao, Robert, tendo mudado seu nome para

Robertson, apresentou um espetáculo que utilizava uma série de aprimoramentos da lanterna

mágica. A Fantasmagoria, foi originalmente pensada por Robertson como uma apresentacao onde

fosse possivel educar os espectadores sobre as possibilidades da fisica experimental (Mannoni,

2003, p. 166). Musser (1984) indica que, por um lado mais circunstancial, Robertson teria feito

apresentacões que enalteciam de maneira bizarra e amedrontadora, bastiões da revolucao como

Voltaire, Lavoisier, Rousseau e reencenando o fim macabro de Robespierre, fazendo com que a

“magia fosse secularizada e se tornasse fonte de entretenimento”. Como o proprio nome sugeria, a

fantasmagoria era um espetáculo onde se tomava contato com outras dimensões da realidade e,

possivelmente, com o mundo dos espiritos. Porém, sua intencao original era usar estes artificios

em favor da ciencia, como uma espécie de espetáculo pedagogico. 

Robertson was giving Fantasmagorie (magic lantern) performances
at tje Pavillion de L'Echiquier in Paris by 1798, at the highpoint of the
revolution... and directed some preliminary remarks to his audience:
“That wich is about to happen before your eyes, is not a frivolous
spectacle; it is made for the man who thinks … a spectacle wich man
can use to intruct himself in the bizarre effects of the imagination...
(Musser, 1984, p.65)

O apelo cientifico nao logrou e, desde cedo, os espetáculos ficaram marcados por um público

ávido por entretenimento. Robertson, por um lado decepcionado, compreendeu que seria isso que

lhe garantiria o sucesso, principalmente comercial. Os espetáculos de fantasmagoria eram

recheados de efeitos especiais visuais e sonoros. Imagens surgiam e desapareciam,

metamorfoseavam-se, moviam-se com rapidez, cresciam e diminuiam – muitas associadas a

ruidos das mais variadas espécies. O uso das lanternas mágicas era conhecido, mas nada havia

sido levado tao longe quanto as técnicas desenvolvidas por Robertson, que certamente se valeu de

todas os aperfeicoamentos da antiga lanterna por quase duzentos anos. A patente da invencao,

versao aprimorada da lanterna mágica adicionada de uma tela bastante grande para a projecao,

foi conseguida em 1799 sob o nome de fantascopio. A invencao ficou famosa e rendeu a Robertson

sucesso financeiro e fama. Suas sessões aprofundaram-se na aparicao de fantasmas de

personalidades famosas, na re-encenacao de estorias clássicas, eventos historicos, parábolas e

relatos biblicos, mitos e tragédias gregas. Enfim, uma verdadeira celeuma para que fosse possivel

agradar o variado “público”, entao em processo de formacao. 

A criacao da fantasmagoria tem origens controversas. Manonni (2003, p. 153) cita

antecessores de Robertson, como Schröpfer, Guyot e especialmente Paul Philidor, acerca do qual o
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belga provavelmente deve ter tirado o nome de sua invencao, bem como grande parte de suas

funcionalidades. O crédito da invencao é pouco importante, considerando o ambiente em que as

invencões deram-se,  onde a troca, a copia e o roubo do “conhecimento” eram bastante comuns. A

verdade é que o sucesso comercial da fantasmagoria alastrou-se pelas grandes cidades da Europa,

causando medo, espanto, arrepios e fascinio. Grandes salões foram abertos em Paris, Londres, Sao

Petersburgo, e algumas cidades dos Estados Unidos; para comportarem os espetáculos que

aglutinavam as pessoas curiosas pela nova forma de entretenimento. Dai a importância de

Robertson que, muito mais do que ter inventado, aprimorado ou trabalhado cientificamente, foi

capaz de fazer evoluir o espetáculo das imagens projetadas para uma nova forma de

entretenimento.

Ele nao inventou a fantasmagoria, mas soube lhe extrair todas as
possibilidades de um método de projecao que :estava maduro no
tempo”, como se dirá mais tarde quando do surgimento do cinema.
Sao os Robertson e os Meliès que abrem a simples invencões
mecânicas, os campos da criacao artistica.  (Mannoni, 2003, p. 185)

Avaliando criticamente os espetáculos de fantasmagoria, fica claro que Robertson prestou

muita atencao em detalhes que fortaleciam os efeitos almejados, mantendo a atencao dos

espectadores  concentrada nas estorias que queria contar. Os mecanismos para atingir os efeitos

de tensao e medo, como propõe Manonni (2003, p.151), foram sutilmente sendo desenvolvidos e

fundamentaram a fantasmagoria como um espetáculo principalmente a partir de res pontos. 

Em primeiro lugar, Robertson viu claramente que o ocultamento dos sistemas de projecao era um

fator decisivo para aumentar o encantamento por parte da platéia. Uma vez que a fonte das

imagens se tornava indecifrável, o apelo sobrenatural tornava-se mais forte. O público, cada vez

menos atento aos mecanismos de projecao, acreditava estar diante de aparicões e fantasmas

tornando, curiosamente, o espetáculo mais “prazeroso”. Em segundo lugar, para que as pessoas se

assustassem de fato,  as figuras projetadas precisavam ser bem visualizadas, com contraste,

brilho, nitidez e amplitude regulados. Este aspecto forcou Robertson a aprimorar  seus

dispositivos pesquisando lentes, espelhos, engrenagens, que entregassem um resultado cada vez

melhor. Com o auxilio de assistentes e cientistas, foi capaz de produzir espetáculos com alto grau

tecnologico. Junto a isso, a manipulacao dos mecanismos também evoluiu em niveis

consideráveis, fazendo com que Robertson se tornasse o lanternista mais famoso e admirado. E,

em terceiro lugar, compreendeu que o ambiente das projecões deveria ser adaptado para uma

completa imersao dos espectadores. A escuridao, a retroprojecao, a disposicao das poltronas, o

uso de ruidos e efeitos sonoros, foram todas melhorias acrescidas na fantasmagoria, permitindo

ao público um verdadeiro mergulho em um espetáculo verdadeiramente multimidiático, guiado

pela imagem e pelo som. 
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Neste sentido, pode-se dizer que a tal fantasmagoria antecipou em algumas décadas aquela

situação cinematográfica, sobretudo por suas estratégias de tornar o espetáculo mais crivel e

impactante. A logica do ocultamento, que serviu para que se amplificasse o medo em funcao dos

efeitos de ilusao, permaneceu uma condicao sine qua non nas projecões cinematográficas e, tal

como veremos, colaborou para que o mundo imaginário dos filmes fosse admitido em detrimento

da realidade da sala escura. 

Curiosamente, porém, o efeito da ilusao pretendido por Robertson, nao esteve tao

direcionado para o realismo das imagens. As imagens que apresentava eram todas pintadas em

placas de vidro e, portanto, tinham mais o caráter ilustrativo do que propriamente o realismo

figurativo. Tal fato apresentava-se para Robertson como uma dádiva, tornando possivel retratar

figuras já falecidas, dar forma a espiritos, monstros e demônios, enfim, utilizar a liberdade propria

ao desenho. Fato é que, com a invencao e o desenvolvimento da fotografia no comeco do século

XIX, vislumbrou-se a possibilidade de substituir os desenhos e litogravuras por meios

fotográficos. Por um lado a inclusao deste novo meio ampliava o efeito de realismo; mas por

outro, o uso da fotografia inviabilizava a presenca de espiritos e mortos nos espetáculos. Porém, a

todo custo, a fotografia comecou a tomar conta dos espetáculos de fantasmagoria abandonando

paulatinamente o encantamento macabro das figuras de Robertson.

De uma certa maneira a morte de Robertson, em 1837, representou o fim de uma era de

gloria dos ilusionistas. Os espetáculos de fantasmagorias foram sendo modificados pela inclusao

dos recursos fotográficos, e nao era mais o medo que fazia o público visitar os salões de projecao,

mas a curiosidade pela informacao. As sessões nao eram mais antecedidas por eventos

mediúnicos e aparicões de espiritos de mundos desconhecidos, mas por relatos de viagem e

noticias de outras terras (Musser, 1990, p.20). A substituicao dos processos artesanais pela

imagem fotográfica foi se dando aos poucos, na medida que melhorias eram obtidas neste novo

meio de representacao (principalmente a maleabilidade, nitidez e transparencia).

The development of photography did not give lanternists immediate
access to projected photographic images: they had to wait for the
development of the collodion process invented by Frederick Archer in
1848/49. (Musser, 1984, p.66)

 Durante a segunda metade do século XIX, é possivel encontrar exemplos de ambos os tipos

de tradicao de espetáculos de projecao – imagens artesanais e imagens fotográficas -  tendo

culminado com o triunfo da tecnologia do cinematografo na passagem para o século XX.  Por um

lado, por exemplo, Charles Emile Reynaud,  primeiramente com seu praxinoscopio (1877) e

depois com o seu Théâtre Optique (1892), desenvolveu a tradicao de Robertson aprimorando os

brinquedos oticos (particularmente o zootropio) acoplando-os a sistemas de projecao de imagem.

O resultado era admirável e já no final do século XIX foi capaz de realizar projecões de imagens
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em movimento. Contudo tratava-se de imagens pintadas a mao que contavam longas historias

(Mannoni, 2003, p. 371) -  embora as temáticas fossem bem menos macabras daquelas do

ilusionista belga. Tratava-de, em certo sentido, do antecessor mais claro do desenho animado. 

Por outro lado, as ilusões destes desenhos animados, por mais sofisticados que fossem,

foram perdendo lugar para sistemas de projecao fotográfica. A vitoria do realismo fotográfico,

articulada com outros setores da sociedade já mencionados, se fez sentir na emergencia de

espetáculos de projecao que tiveram como base instrumentos oticos tais como o estereoscopio, do

já mencionado cientista ingles Charles Wheatstone (1802 – 1875). Pioneiro da telecomunicacao,

Wheatstone inventou por volta de 1838 um instrumento optico de funcionamento bastante

simples que possibilitava a impressao de visualizacao de uma imagem tridimensional a partir de

duas imagens bidimensionais (Mannoni, 2003, p. 242). Uma série de adaptacões com o uso de

fotografias feitas ao longo dos anos, possibilitou que invencões como o stereopticon, que utilizava

slides de fotografias duplicadas para produzir efeitos tridimensionais. 

The photographic... production of slides was part of the industrial
revolution in terms of its new methods. Increasingly production and
exhibition became specialized, independent branches of an industry
and their relations characterized by the maturing system of
capitalism. (Musser, 1984, p.66)

Este novo uso de meios fotográficos para a projecao de imagens através de slides,

acompanhou nos Estados Unidos, a tradicao oral dos relatos de viagem. John Lawson Stoddard,

por exemplo, intercalava slides fotográficos de paisagens e registros obtidos in loco, em meio a

suas apresentacões, onde contava seus relatos de viagem.  Com o aprimoramento das técnicas

fotográficas, fotomontagens foram produzidas para que a platéia acompanhasse com mais

interesse as historias relatadas. Algumas, inclusive, admitiam diferentes pontos de vista – na

medida que o narrador contava sua experiencia. O registro fotográfico, dado seu realismo

figurativo, tornava relatos de viagem a terras longinquas como o Japao, a Índia, e de personagens

curiosas (Musser, 1990, p. 40-42) mais criveis – possivelmente os antecessores de reportagens

televisuais. Contudo, as imagens exibidas eram estáticas, tais como os espetáculos de visualizacao

de imagens gigantes  como o Diorama, Panorama, Myriorama, Cosmorama, que para Aumont

(2011, p. 58-62) sao os precursores também das salas de cinema.

A inclusao de movimento nos mecanismos de projecao de imagem fotográfica, embora já

fosse um fato considerado por muitos inventores, nao foi possivel até a última década do século

XIX.  Os avancos da cronofotografia, o aprimoramento das técnicas de projecao de imagens

fotográficas estáticas e de imagens artesanais animadas, bem como a aquisicao da flexibilidade da

pelicula fotossensivel, o desenvolvimento de obturadores de velocidade constante, a perfuracao e

mecanismos de tracao da pelicula – todos estes foram fatores que, conjugados, levaram a invencao

88



do cinema tal como o conhecemos.  

Edison – Sklandowsky - Lumiére

Nao bastava saber projetar imagens sobre um retângulo de pano
branco, sobre uma tela. Era preciso também que as imagens fossem
animadas, e nao imoveis, como as lanternas mágicas que, já em
1650, descrevia o jesuita Kircher. (Sadoul, 1956, p.15)

A frase de Sadoul deixa claro que a invencao do cinema, embora seja impossivel afirmar que

exista “uma única” historia do cinema, deu-se por completa quando tornou-se possivel captar e

projetar uma sequencia ordenada de imagens fotográficas com regularidade, nitidez, brilho e foco.

Os elementos mencionados para a consecucao desta experiencia estavam mais ou menos prontos,

seja por ocasiao das pesquisas cientificas, seja por conta das experiencias dos ilusionistas e

artesaos. Estes elementos, por sua vez, nao foram encontrados por apenas um inventor -  mas por

alguns deles que, rapidamente, arrogaram-se o direito e o mérito de ter inventado o instrumento

que alterou por completo a ideia que temos de um espetáculo de projecao de imagens. Destes,

desconsiderando especificidades técnicas e patriotismos inúteis,  Thomas A. Edison nos Estados

Unidos, Max Sklandanowsky na Alemanha, e Louis e Auguste Lumière na Franca, sao os mais

autorizados a serem considerados os “inventores do cinema”. Na realidade, resgatando a ideia de

Pound, talvez possamos considerá-los muito mais como mestres. Suas contribuicões foram no

sentido de aprimorar todo o arsenal já desenvolvido anteriormente pelos inventores e, desta

forma, terem legalmente oficializado suas invencões afim de que fossem comercializadas e

espalhadas pelo mundo inteiro. A transicao da era dos brinquedos oticos e das lanternas mágicas

para o cinema foi efetuada por estes mestres que, como coloca Dagognet, observaram a trajetoria

de seus sucessores com atencao:

It is strinking how many projetction and reproduction machines
suddenly appeared int the mid-nineteenth century. Along with
Plateau's phenakistoscope, there was William G. Horner's zootrope,
Emile Reynaud;s praxinoscope, Henri Joly's photozootrope, Raoul
Grimoin-Sanson's phototachygraph, Coleman Seller's kinematoscope,
H. Cook's photobioscope, Henry Heyl's phasmastrope and Thomas
Edison's famous kinetoscope, as well as Léon Bouly's
“cinematograph” the name he gave his device in 1893 and wich
would eventually prevail. (Dagognet, 1992, p. 156)

Por um lado, Thomas Edison foi capaz de desenvolver um mecanismo de projecao que

utilizava tiras de pelicula perfuradas e luz elétrica, chamado Kinetoscope e patenteado em 1891. O

seu funcionamento era semelhante a um pequeno projetor cinematográfico, embora fosse

desenvolvido para a visualizacao de apenas uma pessoa em uma pequena “cabine” de madeira.

Sua comercializacao deu-se de 1892 até aproximadamente 1896, quando perdeu espaco para
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sistemas coletivos de projecao (Mannoni, 2003, p. 383). A resposta veio anos depois com o

Vitascope, onde Edison pôde alcancar maior público e dar continuidade a sua parceria com a

recém-criada companhia Biograph-Mutoscope. 

Por outro lado, Sklandanowsky produziu um invento semelhante, capaz de projetar uma

pelicula de 54mm, sequencias de imagem de curtissima duracao em uma tela, tal qual os

espetáculos de lanterna mágica. O Bioskop, inventado em 1895, ganhou atencao imediata em suas

primeiras projecões em Berlim e permitiu a Sklandanowsky um sucesso que, tao logo, foi

obliterado pelos franceses Auguste e Louis.

Por fim, os irmaos Lumiére foram ágeis o suficiente para aprimorarem o Kinetoscopio de

Edison, e integrarem em um so aparelho a captacao e a projecao de filmes para pequenas

audiencias. O invento, parenteado com o nome de Cinématographe, obteve grande sucesso a partir

de 1895, quando realizou-se a primeira sessao oficial em Paris (Sadoul, p. 23). Posteriormente foi

comercializado  com relativo sucesso nas grandes cidades da Europa através de exibicões de

filmes de atualidades, registrando momentos significativos na historia européia, tanto como

situacões triviais do cotidiano.

O cinema, mesmo o cinema stricto sensu, ou seja, o cinema que se
constitui a partir do cinematografo de LeRoy, Edison, Paul,
Skladanowsky e dos Lumière, nao era ainda, nos seus primordios, o
que hoje chamamos de cinema. (Machado, 2008, p.76)

A despeito de pormenores, a historia que se sucedeu apos a constituicao técnica do cinema é

mais ou menos conhecida: o cinema tornou-se rapidamente um meio de entretenimento barato,

disponivel as massas, cujas temáticas iam sendo cada vez mais elaboradas e aprimoradas. O

processo para tanto, contudo, nao cabe aqui ser analisado. Machado (2008) nos faz crer que a

aquisicao da chamada “linguagem cinematográfica” custou as primeiras décadas de seu

desenvolvimento, do qual destacamos dois principais lados. Por um lado, o realismo fotográfico

impulsionou a producao de filmes que exploravam os aspectos factuais da realidade dando

origem aos filmes de atualidades. Por outro lado a familiaridade com os espetáculos de mágica e

ilusionismo,  impulsionaram artistas a criarem filmes que lidavam com esta dimensao, resgatando

os efeitos de medo e surpresa dados pelas fantasmagorias. 

Em ambos os casos, porém, o cinema estava tecnicamente inventado. As bases constitutivas

para seu surgimento, a saber: a decomposicao-recomposicao do movimento, a fotografia e a

projecao de imagens; foram todas desenvolvidas durante o século XIX, seja por homens dedicados

a ciencia, ou por homens interessados em divertir e encantar as pessoas. A confluencia dos

interesses destes inventores, somados a suas invencões, possibilitou aos subsequentes mestres a

producao e desenvolvimento do cinema enquanto linguagem. Fato é que, de 1895 até meados da

década de 1910, o cinema passou por um processo de formacao como meio de entretenimento,

arte e informacao acompanhando as transicões da cultura, economia, indústria e sociedade
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modernas. Ao que nos parece, porém, a avaliacao analitica deste periodo nao se encontra nos

dominios da genealogia inicialmente proposta. Tais dominios restringem-se ao periodo das

descobertas e das invencões que tornaram possivel o surgimento do cinema.
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 2. Capítulo 2 - Os Primeiros-Cinemas 

O método genealogico deve ser interrompido por um breve momento, para que se

compreenda como surgiram as primeiras formas de “fazer cinema”. Estas formas, chamadas aqui

d e primeiro-cinema, serao fundamentais para que se continue a genealogia do cinema em seu

tronco experimental. Tal como veremos, elementos deste primeiro-cinema basearam algumas

práticas do que se convencionou chamar de cinema experimental, sobretudo no que diz respeito

as estruturas nao-narrativas.  O cinema depois de sua “invencao” adquiriu certamente contornos

narrativos que prevaleceram até os dias de hoje. Tal como se sabe, a trajetoria do cinema

experimental privilegiou outras formas que nao as convencões da narrativa cinematográfica

clássica. Dai que, ao que nos parece,  devemos avaliar esta fase formativa do cinema com mais

atencao as formas alternativas que fundamentaram outras tradicões do cinema, que nao aquela

essencialmente narrativa.

Com a revolucao cientifico-tecnologica ocorrida a partir de 1870,
uma série de fatores passou a alterar drasticamente a vida das
pessoas nas cidades da Europa e dos Estados Unidos. A estrutura da
producao industrial, até entao baseada em pequenas fábricas, deu
lugar a formacao de grandes conglomerados produtivos... A
chegada da eletricidade certamente transformou as percepcões. A
invencao dos aparelhos ligados a captacao e recriacao de imagens
em movimento também acompanhou o movimento dessas
transformacões.

Gunning (1986, p.56) afirma que em termos gerais a historia do “primeiro cinema” tem sido

contada privilegiando a tradicao de filmes narrativos. Evidentemente que, talvez pela profusao

das formas narrativas e por sua grande complexidade ao longo dos anos, os estudos

cinematográficos marcaram-se realmente pela hegemonia de tais formas, sacrificando uma

miriade de formas alternativas de fazer cinema, quando nao contar uma historia, que surgiram ao

mesmo tempo.Gunning, utilizando os avancos de sua  pesquisa acerca dos primordios do cinema,

compreende que existiu uma relacao entre os filmes e os espectadores bastante particular que

permite compreender conjuntamente tradicões aparentemente tao distintas de cineastas como

Meliés e os irmaos Lumiére.
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 2.1. O Primeiro Cinema

O termo primeiro-cinema tem sido utilizado em geral para designar uma fase de formacao do

cinema enquanto linguagem. Sucedendo a fase final da invencao das técnicas cinematográficas, o

primeiro cinema desenrolou-se num periodo que vai aproximadamente de 1894 a 1915

acompanhando o termo ingles early cinema, que divide esta primeira fase do cinema entre um

periodo nao narrativo (entre 1894 e 1908) e um outro periodo onde se constitui as bases

narrativas cinematográficas (de 1908 a 1915), tal como Flavia Cesarino Costa brilhantemente

tratou do tema (2005, p. 34). O uso do termo “primeiro cinema” nao é uma unanimidade entre os

especialistas. Termos como cinema primitivo, cinema das origens, cinema dos primórdios,

sugeridos por Noel Burch, Andre Gaudreault, Charles Musser e Tom Gunning, também sao

encontrados e, a despeito de suas particularidades, reúnem todos mais ou menos o mesmo

sentido:  tratam da prática filmica no periodo da sua formacao de linguagem onde as ideias com as

de plano, continuidade, narrativa e atuacao comecavam a ser sistematizadas. Em termos gerais,

constituiam atracões autônomas, de curtissima duracao e geralmente feitas em uma única tomada

– a ideia de plano, contra-plano e montagem ainda nao haviam sido formuladas. Por este motivo

estes pequenos filmes estavam pouco integrados a uma narrativa, ou estruturavam-se com

narrativas muito simples variando entre “sub-generos” como o documentário e a ficcao. Na

realidade a divisao entre os filmes encenados e os filmes chamados de 'atualidades' era muito

tenue porque suas fronteiras ainda nao haviam sido totalmente delimitadas, conforme o que será

exposto a seguir.

Os filmes de atualidades eram feitos de cenas da vida cotidiana onde os valores da vida

'moderna' acabaram sendo muito bem identificados: a fábrica, o trem, os carros, o comércio, a

multidao das cidades.  Paisagens de lugares distantes e diferentes culturas também prefiguravam

este tipo de filme  -  quase como cartões-postais e/ou micro-reportagens que pretendiam

encantar os espectadores, sempre no registro do exotico e do deslumbramento. Em algumas

destas atualidades também eram feitas encenacões de episodios historicos ou eventos

significativos para uma determinada comunidade. Muitos destes filmes foram mobilizados por

questões politicas e devem ser avaliados no contexto da formacao dos estados-nacao e outras

disputas territoriais da virada do século XIX para o século XX envolvendo principalmente os

Estados Unidos, e a Europa continental.  Neste sentido funcionavam como um “meio de

informacao” onde as cenas mais significativas destes eventos eram encenadas ou registradas, e

provavelmente por este motivo denunciem as  …. . [[ alguma coisa sobre as produtoras da época ]]

 O valor historico destes filmes é incontestável, mesmo que a tecnologia da época ainda nao
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permitisse a captura de cenas mais extensas, com mais nitidez e o controle fino sobre os aspectos

técnicos. 

Por outro lado, os filmes de ficcao também eram feitos em curtissima duracao, mais ou menos

nos moldes das atualidades, porém os seus temas e conteúdos variavam. Dentro deste genero

pode-se encontrar trick filmes (filmes de truques e efeitos especiais), as gags (piadas e situacões

cômicas),  e encenacões de trechos de dramas bem conhecidos (Costa, 2005, p.48). As temáticas

variavam de re-encenacões de passagens biblicas  até uma grande quantidade de filmes eroticos –

geralmente produzidos para os quinetoscópios pela Biograph. Vale lembrar que neste periodo de

formacao do cinema, as projecões em grandes salas competiam, sobretudo no mercado norte-

americano, com formas de exibicao “privada”. O quinetoscopio de Edison foi um dos exemplos

mais bem sucedidos deste tipo de caso, valendo-se dos tais filmes eroticos para mobilizar o desejo

e interesse dos espectadores, conciliando-os com uma forma de apreciacao que nao feria a moral

vigente e possibilitava o contato discreto com o “proibido”. Os quinetoscopios foram diminuindo

cada vez mais a medida em que os espetáculos coletivos fortaleciam-se, tornando-se um meio

financeiramente viável. Mas é curioso notar que mesmo com a falencia do modo de projecao

individual (retomado hoje em dia pelos dispositivos de uso pessoal), o conteúdo erotico foi uma

constante na producao cinematográfica. A formula entre o cinema e o “proibido” sempre teve

forca na indústria do entretenimento, e pôde sempre  ser encontrada diluida na maioria dos

generos dos chamados filmes de “ficcao”, mesmo em sua fase inicial. O genero da comédia, por

exemplo, era muito comum e obtinha grande sucesso talvez porque, despidas de preconceitos e

preceitos morais, as comédias traziam cinismo, traicao, corrupcao e o preconceito como o centro

de sua comicidade que, segundo Costa (2005, p.49) promoviam um clima de “irreverencia e

avacalhacao”. O espirito “zombeteiro”,  geralmente  associado a algumas manifestacões da cultura

popular25, rondava estas pequenas comédias e atraia grande número de espectadores

interessados em se distrair rindo de personagens “bagunceiros” onde elementos como farinha,

água, lama e po intensificavam suas trapalhadas. 

As situacões cômicas eram realmente muito presentes no primeiro cinema e provavelmente

evocavam uma espécie de tradicao dialogica com atracões circenses. A relacao entre o cinema e o

circo, bem como com outros espetáculos do genero que serao avaliados a seguir, sempre marcou

as sessões de cinema, tanto por sua forma de organizar um espetáculo, quanto por suas temáticas.

Do ponto de vista de producao, a fase entre 1895 até 1915 ainda nao contava com  atores e

profissionais  especializados em cinema. Sendo assim, muitos palhacos, clowns, mágicos e

25 Nao exatamente proibida, mas a cultura popular sempre lidou com muita facilidade com temas 
ambiguos e que hoje seriam facilmente tratados sob o viés da proibicao. Este valor curioso da cultura 
popular é que a torna viva, dinâmica, e a faz acompanhar as mudancas de uma determinada sociedade e 
de um certo tempo historico. 
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equilibristas, apareceram como atores nas pequenas gags, cujo objetivo era fazer o público rir e se

espantar tanto quanto no circo, reforcando o clima de “apelacao” que permeava as atracões

populares.  

 Em paralelo a comédia,  os filmes de perseguicao também chamavam atencao do público e

estruturavam, certamente sem saber, as bases de uma “linguagem cinematográfica” que se

tornaria hegemônica  décadas depois. Em filmes geralmente feitos de “um so plano”, as

perseguicões eram como brincadeiras do tipo “esconde-esconde” ou “policia e ladrao” onde

iniciava-se apresentando um determinado conflito desencadeando uma perseguicao que, por sua

vez, so terminava quando o algoz capturava sua “presa”. Curiosamente por nao existir a ideia da

montagem, considerando questões técnicas, a duracao do filme era  justamente a duracao da

perseguicao, com comeco-meio e fim, durando um plano apenas. Nos moldes de hoje seriam

considerados “planos-sequencia”, onde toda acao do filme se desenrola em um único plano sem

cortes.

Para muitos especialistas, os filmes de perseguicao apontavam para uma linearizacao da

narrativa, conferindo o substrato necessário para o desenvolvimento de uma “linguagem

cinematográfica clássica”, marcada pelo uso de elementos dramáticos realistas. Objetivando a

maior compreensao da historia, tais filmes progressivamente comecaram a sintetizar alguns dos

elementos que depois se tornaram “fundamentais” para a mencionada linguagem: construcao de

um espaco logico onde as acões se desenrolavam, através de elementos de continuidade espacial e

temporal; e constituicao de acões com um comeco, um meio e um fim, apoiada em personagens

principais e secundários. Porém, o caminho para a consecucao de tais elementos foi sendo

construido aos poucos. Tome-se como exemplo o estilo de atuacao. Em muitos destes filmes de

perseguicao, as atuacões, tal como propõe Musser, acompanhavam o estilo “apresentativo” com

base no teatro do século XIX, onde gestos exagerados eram recorrentes. Cenários, figurinos e

maquiagem eram também exagerados afim de que fossem bem visualizados pelo público,

funcionando como elementos verdadeiramente expressivos.Note-se que até a primeira década do

século XX, a qualidade de imagem cinematográfica nao era exatamente boa - existiam grandes

limitacões de iluminacao que resultavam na dificuldade de visualizacao de detalhes como o rosto

dos atores e, consequentemente, suas expressões. O exagero das atuacões e de outros elementos

expressivos  funcionavam como atenuantes destas limitacões e resultavam em uma melhor

compreensao por parte dos espectadores. Apenas com a progressiva melhoria da qualidade

técnica do cinema é que se possibilitou, por exemplo, um estilo de atuacao mais verossimilhante,

com cenários, maquiagens e enredos mais realistas, tal como acontecera nas artes dramáticas e na

literatura do final do século XIX. Por cerca de duas décadas, o cinema se viu envolto em uma

atmosfera nao-realista que recorria a alguns artificios para se fazer bem entendido e, ao mesmo

tempo, encantar o público.
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Nao apenas de comédias, perseguicões e atualidades o primeiro-cinema cinema vivia. Outros

sub-generos de ficcao foram progressivamente testados e eventualmente incorporados na

incipiente producao cinematográfica. As já mencionadas encenacões de passagens biblicas

(Paixões dos evangelhos, algumas parábolas de Jesus e seus ensinamentos, cenas arquetipicas do

velho testamento), encenacões de trechos de dramas famosos, de eventos historicos relevantes, e

relatos de viagem (também chamados de travelogues) integram também o primeiro cinema. Eram

filmes que também se resolviam em apenas uma cena na qual a câmera sempre permanecia fixa. 

Considerando as limitacões técnicas já mencionadas, foi necessário que se desenvolvessem

formas de apresentacao das historias que facilitassem  a compreensao da mensagem a ser

transmitida.  É neste sentido que Musser (1984) indica tres principais estratégias que visavam

tornar mais compreensiveis os filmes em questao: em primeiro lugar, as encenacões eram feitas a

partir do conhecimento prévio do que estava sendo dramatizado (historias biblicas, contos

populares); em segundo lugar, utilizavam-se explicacões feitas por meio de cartelas escritas ou

narradores que comentavam o que estava representado; e em terceiro lugar, os filmes eram feitos

de narrativas tao simples, que nao eram necessárias quaisquer explicacões. Através destas

estratégias os realizadores objetivavam que suas historias fossem bem compreendidas,

denotando, por um lado, a preocupacao com a inteligibilidade narrativa e, por outro, a consciencia

das limitacões técnicas do meio que utilizavam. O uso do cinema como um meio de contar

historias foi crescendo na medida em que novos recursos e estratégias somaram-se ao dispositivo,

permitindo a intensificacao da atividade narrativa.  Os resultados deste processo foram sendo

observados gradualmente a partir de 1916, quando o cinema, grosso modo, avancou no sentido da

narrativa linear e do realismo, principalmente por razões comerciais. O periodo do primeiro

cinema, por sua vez, favoreceu para que estes aspectos se solidificassem e consolidassem como

possiveis cânones da linguagem cinematográfica. O processo para a consecucao de tal fato nao

deve ser aqui avaliado com muitos detalhes. Bastaria dizer que algumas das estratégias e usos do

primeiro cinema podem nos servir de base para compreender o que posteriormente tornou-se “a

linguagem cinematográfica clássica” - muito mais pelo que diferem do que pelo que se

assemelham. A apreciacao de muitos dos filmes desta fase chama atencao para  particularidades

que, hoje em dia, poderiam ser tomadas como “deficiencias” e/ou erros, caso nao se observasse

corretamente o contexto historico que estavam envolvidas. Gostariamos de destacar duas destas

caracteristicas: a ideia do plano e a ideia da continuidade.

Em primeiro lugar, uma das coisas que caracteriza o primeiro cinema em qualquer dos

generos mencionados, é o uso do plano. Tal como já mencionado, por questões técnicas, os filmes

eram quase todos feitos utilizando um único plano, o que implica em duas principais questões. A

primeira diz respeito ao modo de composicao do plano, ou seja, ao arranjo que se fazia com

cenário, fundo, atores e detalhes. Na medida em que eram registrados todos ao mesmo tempo e
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em um mesmo quadro, cabia aos realizadores distribuir os elementos da cena de uma maneira

mais ou menos “organizada”, de acordo com alguma logica. Contrariando nosso modo de avaliar

uma “boa organizacao” das informacões em um quadro, muitos dos filmes  utilizavam

composicões confusas, ou melhor, pouco ortodoxas. O tratamento mais minucioso do tema foi

feito por Noel Burch em El tragaluz del infinito, no qual discute os aspectos fundamentais do plano

no primeiro cinema, tais como a sua autonomia, singularidade, sintese que caracterizavam o

chamado Modo de representação primitivo – forma de representacao cinematográfica  que lancou

antecedeu ao Modo de Representacao Institucional [mais alguma coisa?]. Este “quadro-primitivo”,

também discutido por Costa (2005, p.127), articulava-se por uma câmera fixa e pela disposicao

caotica dos elementos cenicos, com sobreposicões e justaposicões. A logica da disposicao de tais

elementos obedecia um olhar dinâmico e mais atento aos movimentos de um quadro geral. Em

muitos destes filmes a distincao entre atores principais e meros figurantes é dificil de ser feita

porque geralmente se confundem no quadro como um todo, principalmente quando sao

considerados em acao; ou melhor, personagens, figurantes e cenário estao entrelacados e

indistintamente juntos no quadro, gesticulando e movendo-se. A aparente indistincao das

informacões neste “quadro primitivo” talvez seja resultado do choque visual que temos diante de

imagens “confusas” como estas – note-se que o olhar do inicio do século XX provavelmente guarda

diferencas com nosso olhar contemporâneo, já “treinado” pelo Modo de Representacao

Institucional  (Burch, XXXX), e viciado em uma logica que privilegia a singularidade em beneficio

da melhor “transmissao da informacao”. A experiencia de ver filmes como o já bem analisado

Tom, Tom, the piper's son, filme de 1905 produzido pela produtora Biograph e realizado por Billy

Bitzer, ressalta esta distância que nosso olhar contemporâneo tem com aquele do qual falam

Charles Musser e Noel Burch, em referencia ao filme. No caso, trata-se de um pequeno filme de

perseguicao que se inicia em uma espécie de feira medieval repleta das mais variadas atracões:

palhacos, comerciantes, malabaristas, etc. Imerso no caos aparente da cena, acontece a acao que

dispara a perseguicao do filme: um garoto rouba um porco e foge, e entao se inicia sua busca.

Apesar de parecer confuso e pouco explicito, este pano geral onde se desenrola a acao do roubo

na verdade obedecia a uma logica fundamentada em regras de composicao diferentes das que

temos hoje, e uma revisao mais cuidadosa de exemplos como este deve se surpreender com a

capacidade daqueles espectadores em perceber, ao mesmo tempo, diferentes camadas de

informacao sobrepostas, de perceber imagens tao múltiplas. Trata-se, talvez, muito mais de uma

interessante forma de lidar com a multiplicidade de informacões, do que uma inabilidade em

dispôr as informacões de forma “correta”. Há quem diga que este modo de composicao do quadro

geral nos primeiros anos de cinema, indique nocões tempo-espaciais diferentes da que se tornou

hegemônica no cinema e na tradicao de representacao pictorica no ocidente. Talvez este “quadro-

confuso” apontasse para modos de composicao que encontram seus antecessores em outros tipos
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de representacao, como por exemplo procedimentos encontrados na pintura medieval e oriental –

como também será avaliado posteriormente. Aqui vale apenas ressaltar a já mencionada relacao

que necessariamente representacao tem com certas “visões de mundo”, e com o primeiro-cinema

nao pode ser diferente.

Fatores como este possivelmente mobilizaram pesquisadores e artistas para compreender

melhor este primeiro momento do cinema – é o caso de Ken Jacobs, realizador do cinema

experimental e pesquisador da historia do cinema, cuja obra mais importante se baseia

justamente emTom, Tom, the Piper's Son, tal como será visto no capitulo 05. 

De maneira geral, a maior parte dos especialistas ressalta o quadro-primitivo como um

exemplo pontual de uma visualidade correspondente a uma época especifica, com seus valores e

suas demandas proprias – visualidade esta que possivelmente estava em formacao por ocasiao do

uso da entao “nova tecnologia” cinematográfica. Neste sentido, chama atencao a relacao que se

tinha com a imagem do cinema, no contexto da autonomia do quadro mencionada. Tome-se como

exemplo o fato de que era muito comum entre 1895 até aproximadamente 1908, os atores ou

figurantes olharem direto para a câmera ou, ainda, para o “extra-campo”. Se hoje olhar para estes

pontos significa alguma “falha” na gravacao, onde o ator se desconcentrou e, nos moldes

contemporâneos, “saiu da cena” indicando que existe alguém atrás da câmera, ou mesmo que

estamos vendo sua imagem através de um dispositivo; no inicio do século XX essa prática era tida

como um complemento a mais na cena. A relacao entre o espetáculo e o público parecia ser mais

direta, livre e menos institucionalizada – vale lembrar que ainda neste caso o cinema geralmente

operava no nivel das “atracões” tal como será visto a seguir. Fato é que o olhar para o extra-campo

era ao mesmo tempo uma contingencia de producao e um elemento que conferia mais “graca” ao

espetáculo, tornando-o, por assim dizer, mais “vivo”.  

Em segundo lugar, outra caracteristica que marca a producao deste primeiro-cinema é a

ausencia de continuidade em muitas das acões. Novamente, trata-se de um aspecto que

posteriormente tornou-se paradigmático para a realizacao da maior parte dos filmes, mas que

neste contexto nao era considerado como um “problema”. A descontinuidade geralmente é

encontrada em filmes por ocasiao da conjuncao de dois fatores: a existencia de um plano

autônomo e o registro da mesma acao (ou partes da mesma acao) em dois ou mais planos. A

conjuncao destes dois fatores vista através do “codigo canônico” do cinema faz crer que os

realizadores do primeiro cinema nao estavam atentos ao que se chama de regras de continuidade.

Em termos gerais, a regra aponta para o fato de que toda acao deve ser vista de forma “realista” e

portanto, deve desdobrar-se em um espaco mais ou menos homogeneo durante um certo tempo

continuo e irreversivel. Assim, se em uma perseguicao vemos um personagem pular do telhado

em um plano geral, o plano que vem logo a seguir deveria ser a continuidade desta acao: o

personagem terminando de cair, e preparando-se para correr novamente. Costa (2005, p. XXX)
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demonstra que tal conceito nao pode ser aplicado para a apreciacao da maioria dos filmes do

primeiro-cinema. A logica da continuidade era outra - na verdade os filmes repetiam a mesma

acao, ou partes da mesma acao, caso houvesse uma “troca de planos” durante o filme. Desta forma,

vemos personagens caindo “duas vezes” sob diferentes pontos de vista, ou vemos figurantes

saindo do quadro e no proximo plano, saindo novamente. Tais fatos endossam a ideia da

autonomia do plano, que era provavelmente considerado como uma unidade singular sem

grandes conexões espaciais e temporais com outros planos. Um dos fatores que mais estao

relacionados com esta aparente descontinuidade do primeiro-cinema, diz respeito as

possibilidades de montagem que, no periodo, ainda estavam em desenvolvimento. Como se sabe,

a juncao de dois ou mais planos para contar uma historia de modo predominantemente linear,

criando uma homogeneidade espacial e continuidade temporal, foi sendo implementada aos

poucos e comecou a fundamentar a linguagem “clássica” do cinema na medida em que questões

técnicas foram sendo resolvidas. Sem pretendermos discutir aspectos teoricos da montagem, nem

dos meandros de sua relacao na formatacao deste ou daquele tipo de linguagem, é possivel dizer

que no primeiro-cinema a ideia de montagem (a despeito das técnicas desenvolvidas pelos trick

films) é encontrada de forma muito diferente daquele uso que se convencionou com a narrativa

linear clássica, tanto por conta de limitacões técnicas tanto quanto pelos objetivos que a ela se

articulavam. Em termos gerais a montagem do primeiro-cinema operava sob uma logica

polivalente, variando com seus usos nos filmes de trucagem, nas Paixões, nas gags e comédias e

nos filmes de perseguicao (Costa, 2005, p. 179-184). Em todos eles, contudo, existia uma uma

preocupacao de chamar atencao do espectador, como será tratado a seguir, encaminhando um

conteúdo narrativo que nao necessariamente respondia as exigencias de um espaco homogeneo

nem de um tempo linear e unidirecional. Talvez o aspecto da temporalidade é o que mais se faz

sentir dado que muitos dos filmes deste periodo trataram a montagem como um recurso quase de

reapresentação de um mesmo fato, possivelmente orientado para um reforco da acao

desenvolvida no plano que, geralmente, era um evento cômico.  O uso de planos subjetivos, closes,

contra-planos, geralmente acompanhavam a repeticao da acao observada em um plano geral e,

portanto, reforcavam o que havia acontecido. Estas estratégias, por sua vez, nao foram

preservadas quando a partir de 1916 pretendeu-se contar historias com maior duracao e com

“maior complexidade” narrativa. Progressivamente o uso das repeticões, compreendidas como

“descontinuidades”, foi sendo substituido pela montagem que criava cada vez mais a ideia de um

fluxo continuo e linear (mesmo que paralelo) e se afirmava uma estética da continuidade,

possivelmente realista e naturalista. Porém, a montagem com descontinuidade e/ou repeticao nao

foi totalmente esquecida sobretudo pelos realizadores do cinema experimental que, como

veremos, recuperaram esta logica sob um viés bastante radical. 

Ambas as questões mencionadas, do plano e da continuidade, se vistas apenas em relacao ao
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codigo que se tornou hegemônico na linguagem cinematográfica, podem ser consideradas

deficiencias ou mesmo erro. Contudo, nota-se que sao apenas indicios de outros modos de

visualidade, correspondentes a outras relacões com a imagem e, consequentemente, com a

propria ideia de cinema. Fato é que este primeiro-cinema forneceu um solo fértil para o

desenvolvimento de certas linguagens que, com o tempo, se tornaram predominantes,

acompanhando o fortalecimento do cinema como uma potente arma da indústria do

entretenimento. O preco para o fortalecimento da nova tecnologia de representacao foi, em

termos gerais, a padronizacao de um determinado codigo de linguagem estruturado por

paradigmas discutidos até os dias de hoje. Porém, nao é este o caminho que pretende ser avaliado,

a saber, o da linguagem clássica do cinema. Tal como já colocado, sao os desvios observados pela

tradicao experimental do cinema que nos interessa e que, em algum sentido, encontram-se

delineados no primeiro-cinema. É principalmente a atmosfera caotica e heterogenea desta fase

que pretende ser ressaltada, como um periodo puramente experimental no sentido mais amplo do

termo. 

Deve-se assinalar, portanto, que, em termos gerais, o chamado primeiro cinema compreende

um periodo bastante livre onde os generos, os codigos e os modos de producao e exibicao ainda

nao haviam sido sistematizados por uma indústria do entretenimento tal como se viu a partir de

meados da década de 1910 – época onde os grandes estúdios foram fundados e na qual

Hollywood despontou como o principal polo de producao cinematográfica.A maior parte da

producao teorica acerca deste periodo baseia-se na constatacao de caracteristicas semelhantes

presentes em filmes produzidos até meados dos anos 1916, em diversos aspectos: modo de

producao, exibicao, composicao, atuacao, comportamento do público, distribuicao e

comercializacao. Trata-se de um periodo de dificil avaliacao considerando o dinamismo e as

rápidas transformacões que nele ocorreram. Vimos que a propria formacao do cinema, enquanto

máquina, deu-se como conjuncao de variadas pesquisas que ocasionalmente comecaram a dar

resultados.

O primeiro-cinema é sobretudo um processo de transformacao –
transformacao que é visivel na evolucao técnica dos aparelhos e na
qualidade das peliculas, na rápida transicao de uma atividade
artesanal e quase circense para uma estrutura industrial de
producao e consumo, na incorporacao de parcelas crescentes do
público. (Costa, 2005, p.36)

O contexto que envolvia as pequenas comédias, perseguicões, Paixões, gags e trickfilms era

marcadamente heterogeneo e multidisciplinar – fato que possivelmente implicou no

desenvolvimento dos  codigos cinematográficos como um conjunto de recursos para se

mantivesse vivo o cinema, em um ambiente de extrema competitividade e distracao. É neste

sentido que Costa (2005, p.  argumenta sua ideia de que as duas primeiras décadas vividas pelo
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primeiro cinema, fundamentaram dois principais fatos culturais: a domesticacao do público e a

espetacularizacao do cinema.  

Sob influencia dos já mencionados espetáculos de lanterna mágica do final do século XIX, bem

como das apresentacões dos travelogues principalmente nos Estados Unidos, o cinema comecou a

se afirmar como uma das atracões válidas na medida em que chamava atencao para si e para suas

possibilidades criativas. Desde o surgimento dos primeiros filmes em 1895, as exibicões de

cinema estiveram associadas a um tipo de entretenimento bastante popular seja através dos

circos, dos teatros de ilusionismo, parques de diversões, feiras e espetáculos de variedades.

Destes últimos, destacam-se os vaudeviles que por algum tempo exerceram grande influencia sob

a producao de filmes. Estes espetáculos tinham a configuracao básica de um teatro de variedades,

ou seja, um salao fechado que comportava as mais diferentes atracões que ora apontavam para o

fantástico, ora para o bizarro e para o sobrenatural. Nestes teatros as atracões se apresentavam

de forma quase aleatoria, tinham curta duracao e nao apresentavam uma conexao muito evidente

entre si. Tratava-se realmente de um espetáculo das mais variadas atracões, sem grandes

narrativas mas com grande impacto sensorial . Neste sentido vale lembrar que até a virada do

século os vaudeviles eram considerados difusores de um ambiente degenerativo e pervertido – as

atracões que exibiam eram sugestivamente eroticas e os espetáculos abrigavam os tipos boemios,

bebados e trabalhadores da classe baixa. Esta reputacao so veio melhorar com a reformulacao do

vaudevile para espetáculos familiares em cerca de 1900, quando os limites dos espetáculos foram

retracados e o ambiente tornou-se menos restrito aos prazeres burlescos, muito embora

houvessem ainda atracões itinerantes direcionadas exclusivamente a mencionada classe baixa,

como os peepshows e os freak shows. De qualquer maneira, o cinema rapidamente foi incorporado

como uma das atracões a serem apresentadas durante o espetáculo, endossando a sua qualidade

como atracao autônoma e de curta duracao. Neste contexto eram exibidos os diferente generos de

filmes mencionados, misturados entre si e alternados com espetáculos musicais, de

prestidigitacao, de danca e exibicao outras muitas bizarrices. É neste sentido que argumenta-se

sobre a heterogeneidade do primeiro-cinema, indicando que na dimensao de suas formas de

exibicao existia um ambiente plural e diversificado. Para alguns (Elsaesser, 1992, p. 83-85) estes

espetáculos foram os verdadeiros precursores do uso das diferentes midias para se produzir

entretenimento. 

Desde 1895 até cerca de 1908, os filmes eram exibidos entre os espetáculos que aconteciam

em grandes teatros ou salões especializados no genero do vaudevile, muito embora também

fossem exibidos por showmen que percorriam as cidades montando seus espetáculos itinerantes.

Neste sentido, Tom Gunning (1986) ressalta a liberdade presente nos modos de exibicao destes

filmes, diferentemente do que veio a se convencionar no cinema como prática comercial. Eram

frequentes interferencias  fora da tela com sons, música e comentários por parte dos exibidores
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“showmen”, bem como a re-edicao de alguns rolos de filme. Note-se que até a primeira década de

1900, o equipamento de projecao e os rolos de filmes eram alugados livremente por comerciantes

que, entao, decidiam o melhor modo de exibir os filmes.  Geralmente os equipamentos eram

alugados nas produtoras de cinema e levados para os salões de vaudevile, ou para os espetáculos

itinerantes de variedades.

Por um lado é possivel notar  o aspecto mais ou menos provisorio e improvisado das primeiras

“sessões de cinema”, sobretudo no que diz respeito ao grau de atencao exigido do público. A

insercao dos pequenos filmes em um contexto saturado de outras tantas atracões exigia que

fossem realmente interessantes e instigassem os espectadores de alguma forma. Tanto as

comédias, quanto os pequenos “dramas” faziam uso frequente de situacões que provocavam furor

na platéia, principalmente lidando com certos tabus. A exploracao fetichista da figura feminina

obteve papel de destaque de maneira que, nas mais simples ocasiões, era possivel ver uma saia

sendo ligeiramente levantada mostrando pernas, trajes intimos, despertando assim a atencao do

público. Impresssionar era o principal objetivo, e nada mais poderoso do que utilizar o “proibido”

para se ganhar a tal atencao.

Devemos ressaltar que os espetáculos populares estavam se reconfigurando justamente

nesta época em grandes cidades que, entao em processo de formacao por conta da expansao

industrial e comercial, permitiam a aglomeracao cada vez maior de pessoas. Trata-se de um

periodo de transicao em muitos setores da sociedade e nao seria novidade dizer que o cinema foi

parte integrante deste conjunto de transformacões. A heterogeneidade do primeiro-cinema é um

indicador de que o periodo caracterizou-se pela instabilidade de modelos e ausencia de leis

rigidas - um momento no qual as mais diferentes estratégias estavam sendo testadas, sendo que

muitas delas estavam ocupadas em criar uma relacao com o público de forma eficiente. Segundo a

lei da “selecao natural”,  fato é que, para vencer das outras atracões, o cinema teve que ele mesmo

ser atrativo. As gagas, os trickfilms, as comédias satiricas, os pequenos dramas, as Paixões, as

perseguicões foram todas linguagens que deram forma ao primeiro-cinema, assinalando a nevo

tecnologia de representacao como um meio eficiente de produzir espetáculo, reunindo em torno

de si platéias cada vez maiores. O valor de atração deste primeiro-cinema é que gostariamos de

discutir um pouco mais profundamente, considerando-o peca chave para a compreensao do

cinema experimental tal como será avaliado a seguir. 
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 2.2. O cinema de atracões

Dentre os termos sugeridos pelos autores especializados como Noel Burch, Charles Musser e

André Gadreault e Barry Salt, aquele que parece ser mais adequado para nossos propositos é o

cinema de atrações. O cinema de atracões foi um termo proposto por  Tom Gunning por volta de

1985, no contexto do aprofundamento da pesquisa sobre a fase inicial do cinema, utilizado para

compreender algumas caracteristicas centrais da producao daquela época, sobretudo no que diz

respeito a seus aspectos nao-narrativos.

Opposed to the “cinema of narrative integration,” the “cinema of
attractions” named the different features of the early cinema’s
distinctivemode, quickly displacing not only Burch’s “primitive mode
of representation,” but also Musser’s “exhibition-led editorial
control,”as well as Gaudreault’s “monstration” and other, similarly
aimed locutions. (Elsaesser, 2004, p.82)

Em termos gerais, Gunning identificou que os variados generos que compreendem este

periodo poderiam ser reunidos por uma mesma questao:  a atração. De forma bastante simples, a

atracao era uma forma que nao dependia  e nem se caracterizava pelo uso de uma estrutura

narrativa, e cujo maior objetivo era produzir situacões que chamassem atencao do público. As

molduras temáticas que o cinema de atracões obtiveram (as comédias, as re-encenacões

historicas, etc.) eram tao somente contextualizacões para que o evento central ocorresse e, assim,

surpreendesse o público. As estratégias para prender a atencao do espectador imerso em um

contexto conturbado, barulhento e competitivo, eram geralmente as mesmas: a surpresa, o medo,

a graca, o susto, o maravilhamento. Curiosamente, ao contrário de outros autores, Gunning

destaca que estas formas de prender a atencao do espectador nao poderiam ser discutidas com

um instrumental das teorias narrativas, nem deveriam ser compreendidas como formas

preliminares de uma trajetoria que culminou, a partir de 1916, com a hegemonia da narrativa. Na

verdade, tratas-se de uma  producao autentica e que respondia as necessidades de sua época, em

alguma medida. O esforco de Gunning parece ser o de destacar o cinema de atracões como uma

forma de linguagem que acompanhou as transformacões culturais vividas na transicao do século

XIX para o século XX, colaborando para a formacao de um espectador moderno e curiosamente

marcado pelo uso de codigos nao-narrativos.  

Para Costa (2005, p.52) o termo sugerido por Gunning, aponta duas principais questões:

marca uma relacao que o cinema estabeleceu com o espectador; e identifica-se como uma

experiencia sensorial que evoca, como nas feiras e parques de diversões,  o espanto, o

maravilhamento, o susto, a curiosidade, etc. Ambas as questões lidam com o aspecto do
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exibicionismo presente em todos os filmes de atracao e que lhe conferia forca para sobreviver no

mencionado contexto. Seja pelo olhar direto para a câmera, seja pela insinuacao erotica de

algumas atuacões , o cinema de atracões tinha como fundamento o fato de exibir, ou ainda, de

mostrar alguma coisa. Nao é um “cinema voyeurista”, como queria por vezes Christian Metz, mas

um cinema “exibicionista” como o proprio Gunning sublinha (1986, p. 56). Distanciando-se de

psicologismos, o autor deixa claro que este aspecto exibicionista eliminava o uso da imagem para

algo que apontasse para além dela mesma, como acontece na maioria das narrativas. Nao era o

aspecto sugestivo ou dramático da imagem que se objetivava, mas a sua “pura e simples”

apresentacao como imagem a ser vista, seus aspectos dinâmicos, sua experiencia sensorial, ou

ainda suas qualidades plásticas. Dai que Gunning indique a predominância dos aspectos nao

narrativos do cinema de atracões, parâmetro que serve para igualar, por exemplo, tradicões

filmicas aparentemente tao diferentes como as de Lumière e Meliés, justamente porque parecem

exemplos de uma mesma intencao de satisfazer, em sua época, o prazer de ver as coisas.

 É verdade que o conceito de atracões parece ser um tanto amplo, mas sua abordagem conduz

uma compreensao muito menos viciada da historia do cinema; menos intoxicada, talvez, pelo

funcionalismo da linguistica e pelos estudos com enfase nos aspetos narrativos. Para Gunning, o

cinema de atracões ainda nao teria as fronteiras claramente delimitadas entre ficcao e

documentário; eram todos os filmes, atracões que se sustentavam em suas proprias bases, ou seja,

que lidavam com codigos autônomos. Neste sentido, argumenta-se  que muitos dos recursos que

mais tarde tornariam-se fundamentais para a estruturacao do codigo cinematográfico, foram

utilizados, eles mesmos, como “atracões” singulares refletindo o já mencionado exibicionismo.

Tome-se como exemplo o uso de novidades como o close-up no filme de Edwin Porter The gay

shoe clerk (1906), ou o uso de closes e planos gerais intercalados por cortes nos filmes da

Biograph, Photographing a female crook (1904), e Hooligan in jail (1903). Em ambos os casos, os

recursos proprios do cinema estavam sendo explorados e em si mesmos já eram considerados

como atracões que encantavam o público. Aliás, a propria exibicao de filmes era inicialmente

considerada uma “atracao”, considerando a novidade que o cinema como tecnologia de

representacao, significava na sociedade que se modernizava. É curioso pensar o fato de que muito

provavelmente as pessoas iam até os vaudeviles e feiras de variedades nao exatamente buscando

ver este ou aquele filme (esta ou aquela historia), mas buscando ver o cinema em funcionamento.

Portanto, em termos gerais, as atracões nao seriam bem compreendidas se colocadas em

relacao aos codigos narrativos desenvolvidos pela literatura e o teatro. Novamente,  Gunning

defende que este primeiro-cinema foi marcado por explorar formas nao-narrativas, nao sendo um

cinema de personagens, que pressupõe encadeamentos narrativos e se propõe discutir as

complexas questões da vida humana, ou queira se posicionar politicamente diante deste ou

daquele fato. Tal como será visto, o cinema de atracões permitia-se divertir com o registro e a
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manipulacao das imagens em movimento, delineando um tipo de atividade que viria a ser

considerada  experimental e/ou marginal na producao cinematográfica. 

In fact the cinema of attractions does not disappear with the
dominance of narrative, but rather goes underground, both into
certain avant-garde practices and as a componente of narrative
films, more evident in some genres (e.g. the musical) than in others.
(Gunning, 1986, p.57)

Atento a heterogeneidade do periodo em questao, Gunning nao elimina do cinema de

atracões alguns caracteres da narrativa, mas apenas ressalta a predominância da ideia de

espetáculo em sua genese. Apesar de genérica e perigosa, a oposicao entre narrativa e espetáculo,

para o autor, serve para compreender sistematicamente o primeiro-cinema e distinguir algumas

das principais linguagens em formacao. Tal é o caso do cinema de atracões que, como já

comentado, corresponde ao cinema de espetáculo. Embora seja improvável falar em um cinema

d e atracões como se fosse um projeto artistico bem estruturado e previamente elaborado, é

possivel dizer que este tipo de cinema 'intuitivamente' privilegiou aspectos essencialmente

cinemáticos, lidando com o  já mencionado primitivo prazer de ver as coisas e encantar-se com

elas. Trata-se de uma abordagem que privilegia a experiência da visao como marca para a

fundamentacao de um espectador moderno. Neste sentido, a avaliacao de alguns filmes do

chamado cinema de atracões, faz crer na importância que a experiencia visual tinha para público

da época.

[…] the cinema of attractions directly solicits spectator attention,
inciting visual curiosity, an supplying pleasure through an exciting
spectacle – a unique event, whether fictional or documentary, that is
of interest in itself. (Gunning, 1986, p.59)

Vale lembrar que o periodo que correspondeu ao surgimento de tais atracões, foi marcado

por mudancas profundas na sociedade. Os valores da vida moderna foram sobretudo articulados

por uma visualidade alicercada pela imagem técnica, nos dizeres de Flusser. Consequentemente, o

cinema participou desta transformacao sobretudo por ter, desde cedo, proporcionado novas

experiencias para os individuos. O cinema de atracões comprova que a técnica da reproducao da

imagem em movimento forneceu subsidios para a producao de uma experiencia autenticamente

moderna, onde fatores como a surpresa e o choque eram fundamentais.

To summarise, the cinema of attractions directly solicits spectator
attention, inciting visual curiosity, and supplying pleasure through
an exciting spectacle – a unique event, whether fictional or
documentary, that is of interest in itself. The attraction to be
displayed may also be of a cinematic nature... or trick films in wich a
cinematic manipulation provides the film's novelty. It is the direct
address of the audience, in wich an attraction is offered to the
spectator by a cinema showman, that defines this approach to film
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making. (Gunning, 1986, p.58)

Atracao e choque podem, no caso do cinema, estarem vinculados sob o viés benjaminiano de que a

experiencia da modernidade favorece o surgimento de um  sujeito moderno. O choque, proposto

por Benjamin, era uma forma de se conscientizar sobre a realidade moderna. No caso das

atracões, dimensao muito mais simploria é verdade, supomos que o choque dava-se através de

uma experiencia sensorial de ordem menos intelectual. Os filmes de perseguicao, as gags, e outras

atracões mobilizavam os espectadores pela apreciacao livre do movimento. O choque e a atracao,

no caso, estavam inclusos na propria logica de funcionamento do dispositivo cinematográfico – e

atentos a isso, os autores de vanguarda das primeiras décadas do século XX, exploraram tais

capacidades visando, além de outras coisas, a producao de uma experiencia legitimamente

moderna. 

Explicando algumas minúcias de suas teorias, Gunning (1986) comenta que o termo atração

foi utilizado em referencia aos estudos de Sergei Eisenstein que, enquanto jovem, buscava novos

modelos de análise teatral. Visando um teatro refratário das representacões naturalistas, o

pensador e diretor soviético objetivou um modelo de representacao composto do que chamou por

“montagens de atrações”. Tais atracões seriam experiencias singulares que lancavam o espectador

a um impacto psiquico ou sensorial, em contraposicao ao modo ilusionista que o teatro estava

acostumado propôr, utilizando a representacao realista/naturalista. O impacto desta experiencia

solicitava uma postura ativa do espectador, sempre atento ao que estava sendo mostrado. Para

Eisenstein, particularmente, tal postura ativa era tratada como uma forma de inteleccao

necessária para a concretizacao da experiencia do filme (sua compreensao, sua visualizacao, etc.).

Porém esta experiencia nao se enderecava apenas a mente, ou ao raciocinio do espectador – antes,

passava por seus sentidos. Gunning  (1986, p. 64) chama atencao para a origem do termo utilizado

por Eisenstein como como proveniente de um contexto de atracões do tipo de 'parque de

diversões'. Muito provavelmente Eisentsein estivesse falando das attractions, no mesmo sentido

que em se referia a atracões como as montanhas russas (curiosamente conhecida como american

mountains na Russia). 

Curiosamente as atracões, portanto, faziam parte da vida moderna na dimensao do

divertimento e do entretenimento, e nao exatamente do contexto das artes. Sua conotacao

popularesca fez com que artistas de vanguarda, como Eisenstein, atentassem para seu valor como

formas autenticas e poderosas de experiencia para o individuo moderno. Tal como será visto, para

muitos destes artistas, este tipo de experiencia poderia ser inclusive um ingrediente fundamental

para a promocao da arte como uma atividade “libertadora”, na medida em que permitiam-se

novas percepcões e, consequentemente, novas ideias sobre a realidade. Gunning indica que a

atencao dos artistas de vanguarda dada ao cinema, por exemplo, correspondia ao aspecto
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exibicionista que este trazia consigo, endossando sua origem popular, pouco elaborada do ponto

de vista narrativo, mas rica em produzir estimulos diretos e eficientes.

I believe that it was precisely the exhibitionist quality of turn-of-the-
century popular art that made it  attractive to the avant-garde – its
freedom from the creation  of a diegesis, its accent on direct
stimulation. (Gunning, 1986, p.59)

Para Gunning, os comentários de Filippo Marinetti acerca do “teatro de variedades”

demonstra o entusiasmo que os artistas de vanguarda tinham com relacao ao surgimento de um

novo tipo de espectatorialidade, mais ativa e dinâmica, diferente da passividade que atolava os

teatros vitorianos. Se por um lado esta postura ativa e participativa pretendida pelos artistas de

vanguarda encontrou seu conteúdo vivo nos espetáculos populares do final do século XIX,  por

outro obteve contornos teoricos com a producao cientifica sobre a questao da atencao. O já

mencionado brilhante estudo de Jonathan Crary (XXXX) assinala de que maneira a tal questao da

atencao ganhou uma enorme importância no final do século XIX, sobretudo por parte da

comunidade cientifica. Sua obra demonstra minuciosamente como os grandes nomes da

psicologia do século XIX, sob diferentes perspectivas, dedicaram-se ao estudo empirico da atencao

como um fenômeno da percepcao. 

A atencao nao foi apenas um dos temas examinados
experimentalmente pela psicologia do final do século XIX, mas
também constituiu a condicao fundamental de seu conhecimento. A
maioria das áreas de investigacao da psicologia … pressupunham
um sujeito cuja atencao era o eixo de observacao. (Crary, 2013,
p.23)

Fato é que tais estudos sobre a atencao, em algum sentido, refletiram sobre a reconfiguracao

da percepcao naquela virada de século onde invencões como a fotografia, os brinquedos opticos e

posteriormente o cinema, apareceram como instrumentos que necessariamente lidavam com tais

questões de forma prática. O cinema de atracões, em particular, chamou atencao de especialistas

na medida em que promoveu um tipo de espectatorialidade que nao se baseava na apreciacao

racional e logica tradicional aos espetáculos teatrais. Ao contrário, os pequenos filmes nos teatros

de vaudevile, cobravam do espectador uma atencao quase fisica, tensionada pelos aspectos

plásticos e dinâmicos da imagem em movimento. A atencao, no caso, estava sendo explorada pela

percepcao visual em niveis ainda desconhecidos. Tal como já vimos com Crary (2012, p.28), a

propria invencao da tecnologia do cinema acompanhou o desenvolvimento da optica fisiologica

que, no inicio do século XIX, suplantou os “modelos de visao baseados na autopresenca do mundo

perante um observador, na instantaneidade e na natureza atemporal da percepcao”.  Em alguma

medida, a invencao do cinema e a consequente producao dos primeiros filmes refletiram os novos

modelos de atencao objetivados pelos cientistas em diferentes niveis. 

Tal como já visto, os filmes eram geralmente exibidos como parte integrante dos vaudevilles,

107



onde nao existiam relacões logicas, causais e tampouco narrativas na sucessao das atracões. A

energia que vigorava nestes espetáculos frequentemente era vista como degenerativa, artificial,

moderna demais para ser considerada como uma forma digna de apreciacao, tanto como um

espetáculo de teatro, ou de opera. Porém, era justamente esta energia que artistas como Marinetti

e Eisenstein visavam “emprestar”  para o encaminhamento de suas propostas radicais (Gunning,

1986, p. 60). Conforme o autor, o periodo de 1907 a 1913 representa a narrativizacao do cinema,

onde o cinema de atracões foi progressivamente perdendo espaco em detrimento de uma

atividade mais “sofisticada”, duradoura, e que tornou-se rapidamente hegemônica. Como já

assinalado, questões comerciais colaboraram para que o cinema se fortalecesse como atividade

industrial e, por conseguinte, sua padronizacao tornava-se necessária. Nao podemos nem

pretendemos dar conta dos complexos fatores que implicaram no encaminhamento do cinema de

apelo narrativo. É suficiente reforcar que, ao final do periodo que compreende o primeiro-cinema,

viu-se a hegemonia das grandes narrativas em detrimento do desaparecimento do cinema de

atracões, cada vez mais restrito a ambientes popularescos e relegados a práticas marginais. A

sistematizacao da linguagem cinematográfica norteada por paradigmas de continuidade temporal

e heterogeneidade espacial, privilegiaram um tipo de espectatorialidade contemplativa baseada

na ilusao e naquilo que se chamou de diegese narrativa. [[ explicar melhor esta questao?? ]]

 Podemos dizer que o periodo do primeiro cinema termina quando
comeca a se generalizar esta nova forma de percepcao, no momento
em que ela comeca a se materializar em linguagem codificada e
massificada. O filme, como espetáculo industrializado de massa, so
pôde se generalizar depois de um periodo de aculturacao, de
transicao, quando a compreensao uniforme das imagens se tornou
uma prioridade e o cinema deixou de ser uma atividade marginal.
(Costa, 1005, p.59)

Contudo, longe de desaparecer por completo da indústria cinematográfica, o cinema de

atracões ainda hoje deixa entrever seus resquicios tanto em narrativas paralelas e/ou acessorias

em qualquer filme de grande orcamento, quanto protagonizando avancos tecnologicos, como o

uso do cinema 3D, sistemas de som THX, telas gigantes, etc. Há quem veja os reflexos do cinema

de atracões no cinema mainstream que, volta e meia, se afirma pelo uso de efeitos especiais –

tome-se como exemplo os bem sucedidos George Lucas, Steven Spielberg, James Cameron, etc.

Nao seria novidade dizer que em qualquer blockbuster existem pelo menos 10 minutos de pura

atracao, onde o enredo da narrativa que envolve o filme é “esquecido” em detrimento de cenas

cuja plasticidade, ou choque, retomam a qualidade espetacular do cinema. Neste sentido,

especialistas como Laura Mulvey e Donald Crafton, sugerem que este tipo de cinema “espetacular”

(no par de oposicao narrativa e espetáculo) manteve seu vinculo nas comédias pastelao, ou

mesmo em filmes clássicos e/ou épicos onde nota-se a presenca de grandes seqüencias de acao.
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Perseguicões, explosões, desabamentos, entre um sem número de situacões-limite baseiam-se

provavelmente nos mesmos efeitos obtidos no cinema de atracões, onde o prazer visual é a

estrutura elementar. Para os autores, para quem efeitos são atrações atenuadas, os

desdobramentos do cinema de atracões podem ser vistos como momentos essenciais para a

manutencao do espetáculo do cinema, onde por alguns momentos a historia que estava sendo

contada é parcialmente esquecida em detrimento da apreciacao livre da plasticidade dos mais

variados movimentos - a contextualizacao de tais movimentos é mero detalhe. Fatores como este,

denunciam a base fenomenologica do cinema nao apenas como uma ferramenta para se contar

historias, mas também para se produzir sensacões – levando-nos a considerar, necessariamente, a

dimensao nao-narrativa do cinema como parte integrante de sua existencia. Nao por acaso, foi

esta perspectiva que orientou a producao da tradicao experimental cinematográfica culminando,

tal como se quer propôr, no cinema estrutural. 

* * *

O exame das fases iniciais do cinema, demonstra que o uso do dispositivo do cinematografo

foi inicialmente marcado por uma experiencia nao dominada pelas convencões de narrativa que

se tornaram paradigmáticas nas primeiras décadas do século XX. As descontinuidades dos filmes

de perseguicao, a confusao e autonomia do quadro fixo, os olhares diretos para a câmera das

comédias, dentre outros exemplos, sao casos que sugerem que, nos primeiros anos, o cinema

encaminhou-se pela logica das atrações. Inserido num contexto competitivo e manejado por

artesaos, picaretas, mágicos, comerciantes e entusiastas, o cinema lutou por sua sobrevivencia

buscando uma relacao com os espectadores que lhe conferisse autonomia e liberdade para se

desenvolver como arte. Um dos resultados desta operacao foi o surgimento do cinema de atrações,

- linguagem que enfatizou o uso da nova tecnologia para a producao de experiencias visuais

instigantes o suficiente para chamar atencao do público. Existindo até a primeira década de 1910,

este tipo de cinema so foi recentemente resgatado pelos estudos historiográficos como um

momento de fundamental importância para o desenvolvimento da linguagem cinematográfica. De

forma quase unânime, os estudos especializados apontam para a predominância dos aspectos

nao-narrativos deste tipo de cinema, reforcando seu caráter como “espetáculo”, e apontando seu

papel protagonista na producao de experiencias visuais inovadoras.

A conexao entre o cinema de atracões e as vanguardas foi sugerida por Tom Gunning

justamente em consideracao a potencialidade do cinema de produzir um tipo experiencia que

satisfazia as pretensões dos artistas que objetivavam renovar a arte na transicao do século XIX

para o século XX. Ampliando o repertorio das impressões visuais, sobretudo por possibilitar a

representacao do movimento, o cinema também pôde participar do processo de criacao de um
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novo tipo de espectador, marcado pela predominância do uso da visao de maneira livre e

inovadora. A producao de experiencias de choque, por exemplo, foi um dos fatores que chamou

atencao destes artistas para o valor artistico do cinema que, até entao, era considerado um

instrumento popularesco demais. Provavelmente pelo contato com a filmografia do inicio do

século, o valor desta experiencia visual foi admitido pelos artistas e explorado em direcões

diferentes daquelas do cinema narrativo, estimulando novas percepcões e ampliando o territorio

da prática artistica. É neste sentido que a tradicao experimental do cinema baseou-se por décadas

explorando a imagem em movimento como um valor em si, pouco preocupada com seu uso para

contar historias. Assim, possibilitou o surgimento de uma nova visualidade que acompanhava em

grande medida as preocupacões da modernidade; e simbolizou a criacao de uma

espectatorialidade ativa, dinâmica e impulsionada por experiencias de choque. Acima de tudo, o

primeiro-cinema deve ser considerado como um capitulo a ser frequentemente revisto

considerando sua importância historica para quaisquer linguagens audiovisuais que surgiram

posteriormente. Divisando entre o espetáculo e a narrativa, o primeiro-cinema fornece rico

material para que compreendamos, por exemplo, a trajetoria do cinema experimental e sua

insistencia radical em ampliar as possibilidades do uso da imagem em movimento. Veremos a

seguir como esta trajetoria se desenrola e como, mais adiante, sublinha a experimentacao

pretendida pelo cinema estrutural.
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 3. Capítulo 03 - As Vanguardas Cinematográficas

Em algum sentido a genealogia desenhada até o momento compreendeu a formacao do

cinema enquanto dispositivo, identificando confluencias dos propositos de diferentes inventores e

mestres desde o século XIX até o inicio do século XX. Acompanhando as transformacões que

ininterruptamente formatavam a sociedade urbana e industrial, o cinema em pouco tempo foi

incorporado como parte desta nova era, marcada pela transformacao dos comportamentos

através do consumo, da producao em série e da concentracao em grandes centros urbanos. Se por

um lado o dispositivo nasceu como resultado das pesquisas de extraordinários homens da ciencia,

por outro, seu uso e aprimoramento foi conseguido por homens dedicados ao entretenimento, a

diversao e ao prazer  de um público em formacao. Em ambos os casos poderiamos diagnosticar

uma caracteristica experimental do cinema, ou de suas praticas precursoras, porquanto estiveram

embebidas em um contexto desprovido de regras, cânones, leis, enfim; em um contexto de

aparente liberdade para criar e se estabelecer de forma mais ou menos autônoma. Tal como se

pretende assumir, as conquistas iniciais do cinema foram adquiridas como consequencia desta

atmosfera experimental onde a empiria mobilizava os primeiros realizadores a investigarem

formas de fazer filmes que satisfizessem o público. Tal como visto, uma das mais originais formas

de satisfazer o interesse do público deu forma para o cinema de atracões, marcado pela producao

de situacões prendiam a atencao do espectador e nao necessariamente contavam uma historia. 

Tao logo surgiu, o cinema chamou atencao de artistas que, tanto como a sociedade, estavam

passando por um processo de reformulacao e reorientacao em diversos niveis. Fato é que o já

mencionado interesse dos artistas das chamadas vanguardas do inicio do século XX pelo cinema,

fez com que o cinema fosse tomado desde cedo como uma ferramenta e/ou linguagem útil aos

propositos revolucionários, ou melhor, “avant-garde”. As razões para o interesse do cinema por

parte dos artistas serao esmiucadas mais adiante a partir de diferentes perspectivas que

originaram  linhas genealogicas daquilo que  se pretende considerar como  o tronco do cinema

experimental. Inicialmente localizada em alguns polos da Europa continental, a prática do cinema

experimental deve ser compreendida a partir do surgimento e formacao dos movimentos

artisticos que se desenvolveram entre as décadas de 1890 a 1920  dedicados sobretudo a

literatura, musica e pintura. Para fins metodologicos, destacaremos quatro das principais

perspectivas associadas a estes movimentos do inicio do século que deverao ser compreendidas

como ramificacões de um mesmo tronco do cinema experimental -  sempre ocupado em utilizar o

mecanismo do cinema para producao de novas experiencias visuais,  expandindo o campo de

investigacao e prática artistica. Avalia-se que estas quatro perspectivas, existentes apenas no

plano teorico, serao de fundamental importância para a consecucao do que veio a se chamar de

cinema estrutural, principalmente no que diz respeito a aspectos conceituais e formais. Estas
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quatro perspectivas dizem respeito a atividade conjunta de grupos de artistas  que se polarizaram

em algumas cidades da Alemanha, Itália, Franca e Uniao Soviética e que marcaram profundamente

nao apenas a historia das artes, mas também a historia do cinema.

De um lado, primeiramente,  o futurismo italiano absorveu o cinema de forma bastante

entusiasmada, dando fôlego para a experimentacao dos valores modernos orientados sobretudo

pela ideia da velocidade, da automatizacao e da repeticao. Tal como veremos a seguir, a producao

futurista deu-se muito mais no âmbito teorico do que prático, tendo marcado fortemente os

ensaios de Balla, Boccionni, Carrá e Bragaglia. Com um viés possivelmente panfletário, os artistas

italianos acreditavam no poder revolucionário da arte que, ao seu ver, deveria incorporar

necessariamente as novas tecnologias para produzir algo relevante para o contexto de rápidas e

profundas transformacões. 

Por outro lado a criacao de novos horizontes para a visualidade moderna marcou a producao

de artistas franceses que, desde a virada do século e provavelmente como reflexo da ampliacao

dos recursos fotográficos, desenvolveram métodos de composicao que afastavam-se

gradualmente do universo realista e figurativo. O caminho adotado passou a ser o da atencao as

formas e cores e, principalmente, a passagem do tempo. O surgimento do impressionismo, neste

sentido, deu vazao a associacao entre um certo subjetivismo que a psicologia iniciava e  buscas

formais de composicao plástica em consideracao a irrevogável passagem do tempo - seja por

conta do instante fotográfico, seja pela longa duracao a que os pintores estavam cotidianamente

sujeitos. Somadas as novissimas perspectivas dos movimentos literários como o simbolismo e

posteriormente o surrealismo, as disposicões do impressionismo refletiram-se nas obras de

alguns cineastas franceses que durante as primeiras décadas do século XX, pretendiam um cinema

atento as conquistas das artes visuais, da literatura e da música. Neste sentido, tal como veremos,

nomes como Abel Gance, Maurice L'Herbier e Jean Epstein marcaram para sempre a historia do

cinema, conferindo a feitura de filmes uma dimensao poética no uso que fizeram da luz, dos

movimentos e principalmente da duracao.

A producao da nova visualidade mencionada ganhou contornos um pouco diferentes em

outras partes da Europa, principalmente na Alemanha. O expressionismo, neste caso, representou

uma outra abordagem tanto das questões formais pictoricas, quanto das questões psicologicas e

existenciais. Embora tenha tido desdobramentos figurativos, o expressionismo avancou para a

investigacao cada vez maior das potencialidades plásticas e cromáticas, dando vazao a producao

de obras abstratas e geométricas. A tradicao expressionista abstrata orientada tanto pelo

formalismo quanto pela intuicao  artistica, associou a experimentacao de formas desprovidas de

um imediato valor figurativo a busca pela “essencia da forma e da cor” - objetivos fortemente

marcados por uma certa metafisica que mobilizou artistas como Wassily Kandinsky, Paul Klee e

Franz Marc. A influencia que as novas tecnologias tiveram na prática artistica deste movimento
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pode ser bem compreendida quando observada a criacao de projetos com a Escola de Bauhaus. É

mais ou menos neste contexto que, tal como será exposto, artistas beneficiaram-se da técnica do

cinema para conferir aquilo que mais objetivavam em grande parte de suas obras: o movimento. O

resultado da apropriacao dos novos meios de representacao (fotografia e cinema) deu origem a

uma tradicao bastante especifica do cinema experimental que se dedicou a exploracao de formas

gráficas e/ou nao-figurativas em movimento, em grande medida aproximando-se do universo

musical que, a partir da virada do século,  também passou por um processo de profundas

transformacões. Nomes como Moholy-Nagy, Hans Richter, Oskar Fischinger, Vikking Eggeling,

Walter Ruttmann e alguns outros pavimentaram esta via do cinema experimental ainda no inicio

do século, articulando experiencias práticas com formulacões teoricas naquilo que será nomeado

como filmes abstratos. 

Por fim, o cinema foi apropriado com grande apuro pelos soviéticos que, dentre outras

contribuicões, ampliaram prática e teoricamente as técnicas de montagem para niveis antes nao

imaginados. Emergindo de um contexto revolucionário (politica e economicamente) a producao

dos filmes experimentais soviéticos lidavam com muitos aspectos das ideias do cubo-futurismo

que, tal qual os italianos, acreditavam na renovacao das artes para a renovacao do homem,

retirando-o de um processo de alienacao e elevando sua consciencia politica e . Aspectos como a

velocidade, a máquina, as transformacões, o tempo, o olhar, a acao humana e a dialética, por

exemplo, foram formalmente explorados por Pudovkin, Eisenstein e Vertov – nomes que

inauguraram uma forma do cinema experimental que aproximou-se do cotidiano das metropoles

e a elas se dirigiu com uma proposta ousada e certamente revolucionária. Tal como será

brevemente exposto, as contribuicões destes artistas obtiveram desdobramentos nao apenas no

contexto do cinema experimental, mas também no chamado cinema industrial, comercial, etc.

Ao que tudo indica, estas quatro perspectivas fundamentaram a fase inicial do cinema

experimental, também chamada de cinema de vanguarda, e o que veio a seguir foi uma

continuacao dos projetos ali iniciados, em maior ou menor grau. Evidentemente que, como

qualquer metodologia, alguns casos fogem ao esquema proposto. No caso do cinema

experimental, em particular, nomes como Marcel Duchamp e Man Ray nao podem ser bem

encaixados nos movimentos indicados. Suas contribuicões foram bastante heterogeneas e deram-

se sobretudo na perspectiva formalista e conceitual por um lado e, por outro,  na recuperacao de

um certo aspecto libertário e casual que suas obras evocam -  possivelmente incorporando uma

espécie de espirito dadaista que rondou (e ainda ronda) a producao experimental do cinema em

termos gerais. Porém mesmo casos a parte como estes podem ser compreendidos como a

apropriacao da tecnologia do cinema (ou de seu dispositivo) para experimentacões fronteiricas de

outras áreas como a pintura, a escultura, a arquitetura e a música. Neste sentido, vale ressaltar

que tais apropriacões deram-se por razões mais ou menos semelhantes, fato que as une sob a
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rubrica da vanguarda. Longe de querer esgotar o assunto, é possivel dizer que uma das razões que

caracterizou a producao das vanguardas artisticas foi sua atencao as questões do tempo por

ocasiao do surgimento de técnicas como o cinema, que possibilitou a associacao da imagem com o

movimento.  Sob este viés é que as ideias de velocidade, transformacao, contraste, dialética,

repeticao, continuidade e irregularidade foram todas tratadas pelas diferentes vanguardas

mencionadas.   

Tal como já assinalado, o surgimento do cinema foi acompanhado pelo alto desenvolvimento

das ciencias experimentais. No campo da psicologia e fisiologia, as pesquisas sobre a percepcao

visual e a atencao desvendavam os mecanismos biologicos e psiquicos que o homem possui, o que

provavelmente implicou na transformacao da compreensao dos corpos e da mente humana que,

cada vez mais, pretendiam ser controlados considerando o contexto industrial em que estavam

envolvidos. Em paralelo, as pesquisas de outros campos da ciencia, como a matemática, a quimica,

a astronomia e a fisica, desvendavam mecanismos cada vez mais complexos de funcionamento

dos fenômenos naturais e sugeriam novos modelos de compreensao da realidade. É neste sentido

que as pesquisas da astrofisica desembocaram em teorias como a da relatividade proposta por

Albert Einstein, as leis da termodinâmica, por Helmholtz, e etc. Estas teorias que hoje já

adquiriram o status de “fatos” implicaram, dentre outras coisas, em uma transformacao no modo

de compreender o tempo e suas caracteristicas. O impacto que estas teorias tiveram foi sentido

nos mais variados setores da sociedade que, de maneira progressiva, comecaram a considerar a

complexidade do tempo em relacao a fatores como o espaco, a velocidade e a irreversibilidade.

Em consonância com estas mudancas deu-se também, na virada do século XX, mudancas no

campo da filosofia em relacao as ideias de temporalidade, continuidade e movimento. Desde o

século XIX, questões relativas ao relacionamento entre o tempo e o espaco foram expostas a luz de

uma fenomenologia que, por um lado, obrigava a reformulacao das nocões destes dados

fundamentais da realidade. Neste sentido podemos citar as contribuicões de Husserl, Heidegger e

Bergson em relacao ao modo pelo qual encararam e sugeriram a apreciacao da questao do tempo. 

De maneira bastante genérica, suas filosofias incorporam a ideia do tempo como um fator

decisivo na estruturacao da realidade. Muito provavelmente o aspecto que mais chama atencao e

cujo impacto é ainda hoje sentido, diz respeito a ideia da continuidade e indivisibilidade do tempo.

Para Henri Bergson, filosofo frances que consta em qualquer teoria sobre o cinema, estas

caracteristicas do tempo sugeriam inevitavelmente a ideia de uma realidade em constante

mudanca, em perpétua transformacao. Embora Bergson tenha criticado o cinema como um

instrumento que produziria uma falsa impressao de movimento e, consequentemente, indicando a

suposta divisibilidade do tempo, o filosofo foi bastante contundente em defender a ideia de um

movimento ininterrupto associado a vida. 

Possivelmente a absorcao das ideias de Bergson, bem como das teorias dos cientistas,
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resultou na adocao de uma espécie de mobilismo que em termos gerais se alastrou em diferentes

setores da sociedade e em particular na esfera das artes. É neste sentido que autores como Paul

Souriau podem ser melhor compreendidos. Tendo interessado-se em sua carreira academica por

questões como a percepcao e a cognicao do movimento, o filosofo frances dedicou parte de sua

vida para a criacao de uma teoria estética concentrada exclusivamente na questao do movimento.

Tendo nomeado de estética do movimento (L'esthétique du mouvement – 1889) sua teoria

basicamente versou sobre a diferenca entre a percepcao do movimento e a existencia do

movimento em si.  Seu livro homônimo (1983) tentou dar conta de diferentes tipos de

movimentos observados de modo mais ou menos livre. 

 Em 1889, o filosofo frances Paul Souriau propõe uma “teoria da
arte de se mover”, cujo objetivo seria o de “produzir, por meio do
movimento, uma impressao de beleza”. Segundo ele, para que o
movimento possua valor estético sao necessárias tres condicões
básicas: “a beleza mecânica do movimento, sua expressao e sua
apreensao sensivel”. Haveria um grau de projecao/identificacao em
nossa relacao com o movimento, na medida em que o prazer
proporcionado por um movimento visto se mede pelo prazer que
experimentamos ao executá-lo (em nossa imaginacao). 
(Borges, p. 41)

Evidentemente que muitas das questões tratadas por Souriau em sua estética refletem a

preocupacao com relacao ao movimento que vinha sendo observada ao longo do século XIX. Fato

é que a possibilidade de representar o tempo através de mecanismos opticos como o cinema26

conferiu novos significados e possibilidades de compreender o movimento, bem como de explorar

seu potencial estético. Em seu profundo estudo The emergence of cinematic time (2004) Mary Ann

Doane trata da importância da investigacao teorica sobre o movimento no contexto da

emergência de um tempo “cinemático”. Para a autora, todo o processo que resultou no surgimento

do cinema, evidencia o modo pelo qual o tempo era compreendido.

Tal como já citado, a possibilidade de representacao do tempo, ou da articulacao entre

imagem e movimento ainda no século XIX mobilizou diversos artistas a se posicionarem em

relacao a adocao ou nao das novas tecnologias. Sabe-se que os trabalhos de Muybridge e Marey,

em muitos aspectos, chamaram atencao de pintores que por um lado avaliavam como positiva sua

contribuicao para a arte, e por outro lado menosprezavam as novidades como sendo danosas as

verdadeiras formas de expressao artistica. Esta tensao deu-se sobretudo por conta da longa

discussao sobre a impressao do movimento através da imagem com os recursos da

cronofotografia. A maneira “correta” de representar um movimento foi colocada em questao tao

logo Muybridge lancou estudos em que registrou movimentos de diferentes tipos animais, em

26 Lembre-se do cinema como a associacao entre os brinquedos opticos e a fotografia
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diferentes situacões. O interesse que artistas como Ernest Meissonier tiveram pela divulgacao

destes estudos exemplifica a reacao curiosa dos artistas frente as novas técnicas que, por um lado,

colocavam em xeque suas conviccões acerca do movimento.  No caso de Meissionier sua antipatia

e desconfianca pela fotografia como um meio de análise do movimento mudou ao travar contato

direto com Muybridge na ocasiao de sua visita a Europa em 1881. Depois desta visita, o pintor

frances caracterizado pelo extremo realismo de seus quadros, adotou uma postura favorável a

utilizacao da fotografia, tendo mudado radicalmente suas conviccões especialmente acerca do

movimento dos cavalos em galope, tal como exemplificado em seu quadro 1807 conforme sugere

Annateresa Fabris (2001, p.53). 

Porém houveram reacões extremamente contrárias a adocao da fotografia e da

cronofotografia como recursos para incrementar a producao artistica. De muitas, a mais

conhecida é de Auguste Rodin. O genial artista frances que teria modernizado a escultura por ter

conseguido imprimir qualidades quase cinéticas em suas obras, nao se conformava com a frieza e

impessoalidade que a fotografia registrava o movimento. Para ele a exatidao destes novos meios

os tornava falsificadores da realidade. 

Nas fotografias, as figuras, embora sejam captadas em plena acao,
parecem subitamente congeladas no espaco … e nao há, como na
arte, o desdobramento progressivo do gesto... É o artista quem diz a
verdade e a fotografia que mente; pois na realidade o tempo nao
pára. E se o artista consegue produzir a impressao de um gesto que
se executa em vários instantes, o trabalho dele é, certamente, muito
menos convencional do que a imagem cientifica onde o tempo é
suspenso de forma abrupta. (Rodin, 1990, p. 60-61)

Muito embora seja bastante justificável do ponto de vista de um certo tipo bastante especial

de sensibilidade artistica, a postura de Rodin perdeu espaco com a progressiva aproximacao entre

os meios tradicionais de representacao e os novos meios, como a fotografia e o cinema. A questao

da fidelidade da representacao do movimento com o cinematografo foi sendo cada vez menos

discutida e admitida como uma realidade que, em última análise, refletia as mudancas conceituais

mencionadas acima. Tal como já explicitado, a adocao do cinema por parte dos artistas

acompanhou a producao de uma nova visualidade, ou melhor, da constituicao de novos modos de

ver e representar o mundo, principalmente no que diz respeito a compreensao do tempo, do

espaco e da articulacao entre ambos na virada para o século XX. De uma certa maneira, a

possibilidade de representar o tempo por intermédio da ideia do instante, chamava atencao

destes artistas. Tal ideia somava-se a intima relacao que a fotografia tinha com a figuratividade,

considerando-a como aprimoramento de técnicas predecessoras de representacao como a câmera

obscura, marcada pela perspectiva monocular, etc. Sabe-se igualmente que o cinema desenvolveu-

se a partir da investigacao cientifica sobre certas “ilusões opticas” e da consequente visualizacao
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destes fenômenos através de processos que incorporavam mecanicamente o movimento.

Possivelmente pelos meios empregados na recriacao destes fenômenos – a saber, meios

mecânicos – fabricou-se o movimento da imagem através de  instantes que, por consequencia,

sugeriam ser indissociáveis da ideia de um tempo regular, divisivel e linear. Neste sentido,

figuratividade e instantaneidade marcaram a producao dos primeiros filmes que, como já

mencionado, foi feita de um modo ainda nao tao bem ciente de suas proprias capacidades,

tateando suas possibilidades e explorando em grande medida aquele simples prazer de ver.

Por um lado, o valor do instante foi imediatamente reconhecido como um resquicio do

paradoxal desafio de figurar o tempo, tao caro a arte. Em sua pertinente análise comparativa entre

cinema e pintura, Aumont (2011, p.81) destaca a importância deste desafio para a historia da arte,

recorrendo a Laooconte com o conceito de 'instante pregnante'. 

Por outro lado, a figuratividade imanente na técnica fotográfica possibilitou uma resposta a

este desafio de maneira aparentemente mais convincente. O espanto dos espectadores diante das

primeiras projecões cinematográficas reforcava o valor realista da imagem fotográfica sequencial,

bem como apontava para a discussao sobre a possibilidade de representar o mundo “exatamente

como ele é”, ou melhor, como ele parece ser (considerando algumas condicões). Tal discussao

sobre as possibilidades da representacao em face das novas tecnologias mobilizou parte dos

artistas da virada do século que, quase sem excecao e de maneira mais ou menos programática,

pretenderam desvencilhar-se da representacao naturalista e figurativa do mundo. Fato é que, em

vista das possibilidades nao exploradas do dispositivo cinematográfico, tais artistas viram nesta

máquina nao apenas uma meio de representar o tempo, mas um meio criativo para explorar

duracões; uma máquina de fabricacao do tempo, ou melhor, uma máquina de producao de

temporalidades. Objetivando uma imagem emancipada do  “interesse fisionômico”, conforme

Benjamin (XXXX),  a atencao dos artistas do inicio do século deslocou-se para a utilizacao do

cinema como um meio potencialmente favorável a experimentacao artistica, principalmente por

possibilitar a associacao entre espaco e tempo (imagem e movimento) de maneira tao inovadora e

particular, podendo inclusive associá-lo a suas conquistas estéticas e formais. 

Em algum sentido, ainda, os artistas de vanguarda viram também que o esquema

industrial/comercial de producao de filmes poderia abafar a contribuicao do cinema para o

universo das artes visuais. A rápida estruturacao do cinema como uma das linguagens carro-chefe

da incipiente indústria cultural logo do inicio do século, possivelmente sugeriu as vanguardas sua

apropriacao tanto do ponto de vista simbolico e revolucionário, quanto do ponto de vista formal e

plástico. Era inconteste, em ambas, que as potencialidades do cinema estavam por ser exploradas e

poderiam ser utilizadas para ampliar a nova visualidade em formacao, conferindo sentido as

mudancas que a sociedade vivenciava no momento. As alternativas para tais apropriacões do

cinema como recurso inovador, deram forma a esta primeira fase do cinema experimental que, em
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termos gerais, abrange o periodo das décadas de 1910 a 1930, e que serao examinadas a partir de

quatro perspectivas, conforme o que vem a seguir. Tentaremos privilegiar as caracteristicas

fundamentais destas perspectivas, muito mais do que dispô-las em sucessao cronologica; de modo

que destaque-se alguns conceitos centrais da utilizacao do cinema como linguagem experimental

tais como serao retomados pelo cinema estrutural, décadas depois. 

* * *

As décadas em questao, contudo, abrangem um periodo de alta complexidade, considerando

as profundas mudancas politicas, econômicas e sociais ocorridas no mundo inteiro, porém com

impacto nas nacões européias. A industrializacao acompanhada de disputas territoriais

marcaram a historia com a eclosao da I Grande Guerra Mundial que, desnecessário dizer, varreu

as conviccões acerca do equilibrio entre as nacões, brutalmente dizimando dezenas de milhares

de vidas. É neste contexto conturbado e cruel que um espirito paradoxalmente prolifico surgiu,

tendo inspirado dezenas de artistas a encararem a arte como uma tarefa necessariamente

transformadora da realidade. A já mencionada apropriacao do cinema pode ser considerada como

uma consequencia destes gestos que transformaram a arte no inicio do século XX, e cujos

impactos foram e ainda sao sentidos nos mais diferentes niveis. Argumenta-se que tenha sido o

periodo de maior inventividade, de producao de métodos e estilos no século XX, caracterizado por

uma heterogeneidade na aplicacao de diferentes técnicas. 

The 1920s avant-gardes are also characterised by the cross-
fertilisation of the art forms – ballet, painting, poetry, music,
sculpture, fashion, literature. These high-art sources are matched by
an avant-garde fascination with love and of the popular 'low arts' of
circus, vaudeville, Hollywood silent comedies and puppetry. (O'Pray,
2004, p.8)

Fato é que o desenvolvimento de novos meios durante o século XIX fez com que estes artistas,

que ansiando pelo “novo” (nos moldes de Greenberg???), comecassem a utilizá-los como recursos

que lhes possibilitavam o distanciamento cada vez maior do terreno dominado pela arte

“tradicional”, academica e até entao aristocrata. Incorporando elementos da cultura popular, as

vanguardas objetivaram uma aproximacao com a realidade comum e, através deste contato, a

producao de uma experiencia estética nova e atualizada. Este certo hibridismo mencionado por

O'Pray (2004, p.6-12) que mesclava técnicas tradicionais de pintura, escultura e música,  com a

fotografia , o rádio e o cinema orientou grande parte das vanguardas artisticas, tal como veremos

a seguir. Possivelmente os precursores desta mistura de midias podem ser localizados na Itália,

onde um grupo de artistas reuniu-se por um breve tempo no pré-guerra para discutir e
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problematizar o futuro que se delineava, originando o que ficou conhecido como o movimento

futurista.

 3.1. Futurismo – Italia

À parte dos grandiosos filmes marcados pela deformacao teatral da vida humana, onde as

grandes divas comecavam a tornar o espetáculo cinematográfico muito mais do que uma mera

atracao do teatro de variedades, o futurismo foi um dos primeiros movimentos que pretendeu

implodir  a tradicao burguesa da representacao realista/naturalista em favor de uma arte nova,

livre, dinâmica e moderna. O caminho para a consecucao do projeto futurista, contudo,  nao pode

ser tao bem avaliado considerando a carencia do material que sobreviveu as mazelas da I Guerra

Mundial – restaram poucos filmes e muitas palavras acerca do caso. É neste registro e por meio

dele que o futurismo marcou a historia do cinema, talvez formalizando o que genericamente vem

sendo chamado como cinema experimental.

Jean Mitry (1974) contudo, aponta que é pouco provável falar de experimentacao ou de

cinema de vanguarda anterior a 1922. Em sua  pesquisa sobre o cinema experimental, o autor

argumenta que todos os filmes de 1910 a 1920 podem ser considerados “experimentais”,

porquanto foram contribuicões iniciais para o “descobrimento e aperfeicoamento de uma

linguagem em busca de seus proprios meios expressivos” (1974, p. 26).  Neste sentido nao há

nada no periodo pré-1915 que possa ser considerado exclusivamente experimental, justamente

porque trata-se de uma fase de formacao da linguagem cinematográfica que compreende a saida

do cinema de  um contexto dominado pelo teatro de variedades, e sua consolidacao enquanto o

mais importante mecanismo de entretenimento de  massas. 

Porém o caso do futurismo, que inicia-se ainda na segunda metade da década de 1910,  talvez

deva ser considerado como um preâmbulo para que a chamada vanguarda cinematográfica se

desenvolvesse enquanto tal. Para Mitry, tanto quanto para a maioria dos autores especialistas, é

fato que coube a pintores, escultores e poetas a proposicao de um cinema orientado para

horizontes muito diferentes daqueles que os filmes a partir de 1915-16 apontavam, sobretudo por

conta da obra de D.W. Griffith. O já mencionado encantamento destes artistas com a técnica

cinematográfica coincidiu com a efervescencia dos novos modos de fazer artistico – seja na

pintura, na  poesia ou na música. É neste quadro que o futurismo italiano deve ser compreendido.

Contudo, conforme mencionado, a precariedade dos materiais disponiveis para uma análise mais

cuidadosa deflagra o caso em questao. Nao sobraram muitos filmes feitos pelos futuristas e por

isso, sua influencia e importância passou a ser avaliada principalmente no que diz respeito a

producao “acessoria” desta “cinematografia” particular.  Como é sabido, traco comum de todas as

vanguardas artisticas, a producao de manifestos foi uma constante nos movimentos que
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pretenderam renovar a arte e a sociedade na primeira metade do século XX. Com o futurismo o

caso é especialmente importante porque através de seus manifestos é que podemos auferir sobre

a concepcao que tinham acerca do cinema. Mais ainda, a producao de manifestos foi

particularmente importante para o futurismo porque reflete o modo pelo qual encaravam a

apropriacao dos meios de comunicacao de massa para promover a sua almejada renovacao

artistica, quando nao revolucao. O vinculo com a politica e a associacao de alguns de seus

membros com  o facismo, contribuiram para que o movimento fosse impedido de ser apreciado

adequadamente, principalmente para que fosse avaliado a sua contribuicao teorica para as

vanguardas subsequentes.

Em termos gerais, o futurismo irrompeu na Itália por volta de 1909, data em que foi

publicado o primeiro manifesto futurista, e que oficializava a criacao do movimento. Na figura de

seu mais notável membro, Filippo Tommaso Marinetti, o futurismo declarava-se um movimento

que cobrava a renovacao da arte e da sociedade a todo custo. Os métodos para a consecucao deste

projeto foram, ao longo dos anos em que sobreviveu, sendo demonstrados com maior ou menor

eficácia. Como cerne da questao futurista estava a violência que disparavam contra todas as

formas de dominacao e de tradicionalismo. Ambientado na cidade grande, dentro das oficinas

mecânicas, nas fábricas ininterruptamente em funcionamento, dentro dos automoveis,

impregnado de graxa e oleo, eletrificado e veloz, o futurismo queria mobilizar as coisas e as

pessoas, colocá-las em movimento, em choque, ou melhor, “exaltar o movimento agressivo, a

insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetao e o soco” nas proprias palavras de

Marinetti – ao qual se atribui a autoria do primeiro manifesto.

Nos queremos destruir os museus, as bibliotecas, as academias de
toda natureza, e combater o moralismo … e toda vileza oportunista
e utilitária. Nos cantaremos as multidões agitadas pelo trabalho,
pelo prazer ou pela sublevacao; cantaremos as marés multicores e
polifônicas das revolucões nas capitais modernas; cantaremos o
vibrante fervor noturno … incendiados por violentas luas elétricas...
(Marinetti, 1980, p. 35)

Percebe-se que a linguagem panfletária por vezes cede espaco para a habilidade poética de

Marinetti, que oscilava entre lindas metáforas e a apologia a uma certa violencia belicosa. A

destruicao do passado, dos valores do romantismo, da heranca do lirismo, eram a ordem do dia do

futurismo, que visava dirigir-se as massas e com elas perpetrar uma espécie de “limpeza”, tal

como acreditavam fazer a guerra. A despeito do juizo de valor feito a estas invectivas a favor de

métodos aparentemente desumanos, é possivel notar a vitalidade no discurso futurista pela

importância atribuida a linguagem e a arte. Para os futuristas, a agressividade era o único método

que possibilitava tirar os cidadaos-espectadores de uma espécie de “sonolencia” e confrontá-los

com uma arte verdadeiramente libertadora e que fazia jus aos avancos da sociedade como um
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todo, tal como explicita Fabris (1987).

A obra futurista é agressiva porque o futurismo se ve como
“chicote” e “dinamite”: chicote contra a velhacaria italiana, dinamite
contra as ruinas do passado com o intuito de nao apenas destruir,
mas de “criar o contágio da coragem”, de ser reconhecido pelo
inimigo de outrora, que aplaude o que antes vaiara. Obra agressiva
significa ainda romper no espectador o hábito da contemplacao,
introduzi-lo numa outra dimensao estética cujo pressuposto básico
é a ação, tanto por parte do artista … quanto por parte do público.
(Fabris, 1987, p.68)

Ao lado da violência estava também a velocidade como um dos principais vetores teoricos do

movimento. O fato fica bastante explicito nas palavras de Marinetti -  “Tempo e espaco morreram

ontem. Nos já estamos vivendo no absoluto, pois já criamos a eterna velocidade omnipresente”.

Embora tenha contornos metafisicos, o discurso revela a atualizacao que o futurismo pretendia

em relacao as novas concepcões cientificas e filosoficas da realidade. Evidentemente que a enfase

na velocidade acompanhava a introducao dos veiculos automotores, dos trens, das linhas de

producao cada vez mais rápidas e velozes. Mas a concepcao de Marinetti acerca da velocidade

estava também alinhada com a introducao dos novos conceitos da temporalidade propostos pela

ciencia, a saber, pela teoria da relatividade e das leis da termodinâmica, por exemplo. Ao que

parece, este absoluto, que Marinetti menciona assemelha-se a algo derivado das concepcões de

Bergson acerca do continuum no qual estamos inseridos.

Tal como a velocidade aérea multiplicou o nosso conhecimento do 
mundo, a percepção por analogia torna-se cada vez mais natural 
para o homem … é preciso formar estreitas redes de imagens ou 
analogias, que serão lançadas no misterioso mar dos fenômenos.” 
(Alberti, 1974,p. 112)

Fato é que velocidade e violência, estiveram ambas presentes na producao dos futuristas que,

como já assinalado, caracterizou-se pela multiplicidade e multidisciplinaridade.  Esta

caracteristica do futurismo pode ser bem demonstrada na abrangencia que suas atividades

tiveram. Houveram, apos o manifesto de fundacao do movimento futurista, os manifestos: da

música futurista (1911), da escultura futurista(1912), da literatura futurista(1912), da arquitetura

futurista (1916), do teatro futurista (1915). Em todos eles, está presente uma a vontade de

renovacao de cada uma destas artes, sempre pretendendo introduzir elementos que estiveram

excluidos por alguma razao, como o ruido, para a música; o cheiro, para a literatura; o peso, para o

teatro. Em todos os setores, velocidade e violência podem ser encontrados, de modo mais ou

menos evidente. 

Um breve olhar sobre as mais importantes obras dos artistas que estiveram por algum

momento associados ao movimento, permite identificar ambas as questões sendo exploradas em
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termos plásticos. Na pintura e na escultura, o fator da velocidade é possivel ser percebido pela

utilizacao de formas que sugerem o deslocamento e consequentemente a fragmentacao do espaco.

Nao seria abusivo dizer que os futuristas valorizavam a impressao do movimento como um dos

recursos mais interessantes para produzir uma experiencia estética alinhada com o que seus

manifestos asseveravam.  Neste sentido, é evidente a influencia que os já mencionados

brinquedos opticos tiveram sobre os futuristas, tanto quanto a divulgacao dos estudos de Marey e

Muybridge. A cronofotografia, que permitia “congelar” instantes de um movimento afim de poder

estudá-lo com mais precisao e rigor, sugeriu para os pintores e escultores futuristas a

decomposicao do movimento como uma solucao para a impressao de velocidade. É bem

conhecida a influencia que os estudos dos movimentos animais de Marey tiveram sobre, por

exemplo, Giacomo Balla em pinturas como Dinamismo de um cão em coleira (1912) e A mão do

violinista (1912) onde é notável  a influencia das sequencias de cronofotografias pelo uso que o

artista faz da repeticao e da sobreposicao.

Formas únicas de continuidade no espaço (1913), de Umberto Boccioni, pelo lado da escultura,

também nos permite refletir sobre as alternativas que os artistas utilizaram para dar a suas obras

a impressao de movimento, de velocidade. Em muitas destas obras destaca-se o uso de repeticões,

sobreposicões, contorcões, multiplicacao de pontos de vista, distorcões; uma série de recursos

que aludem a visualidade derivada de  dispositivos como a câmera fotográfica, os brinquedos

oticos e certamente o cinematografo. Neste sentido, nota-se que muitas das obras futuristas

introduziram a ideia de velocidade utilizando um imaginário referente aos estudos opticos, ou

ainda a luz. A exploracao da luz e de seu comportamento, que já vinha sendo trabalhada desde os

impressionistas do final do século XIX, obteve com os futuristas uma abordagem concentrada nos

aspectos cromáticos, nas distorcões e efeitos produzidos nos corpos em movimento. A luz

possivelmente era encarada como uma das matérias mais essenciais para a pintura futurista,

considerando seu vinculo sintético entre as dimensões temporais e espaciais, e portanto, sua

relacao com a ideia da velocidade. 

A exploracao da luz e dos fenômenos luminosos, associada a utilizacao da visualidade

produzida pelas novas máquinas, talvez tenham encaminhado o futurismo para o

desenvolvimento de imagens cada vez mais sintéticas, abstratas, e geométricas. As formas cada

vez mais “desmaterializadas pela luz” eram um indicativo pleno da incorporacao do movimento

na pintura. Contudo, os exemplos de como o futurismo relacionou-se com a questao da velocidade

nao se limitam aos suportes fixos, como a pintura e a escultura. Foi seguindo o projeto da

aproximacao (ou apropriacao) das novas técnicas de representacao que Anton Giulio Bragaglia

desenvolveu sua obra. O artista italiano, também um dos notáveis membros do futurismo, tornou-

se conhecido pelo uso que fez da fotografia. Nomeado de fotodinamismo (1911) o conceito

proposto por Bragaglia e por seu irmao Arturo, tal como aponta Fabris (2004, p.61-64), era sua
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reacao contra o instantâneo, a cronofotografia e o cinema. Ao contrário destes meios, o

fotodinamismo pretendia resgatar a fluidez e imprecisao do movimento obtido através do

dispositivo fotográfico, sem querer criar a sensacao de movimento ou de querer reconstitui-lo. Em

um esforco de sintese, o fotodinamismo arriscava-se a nao subdividir em instantâneos ou

intervalos regulares e fixos o movimento, mas de integrá-lo em um todo análogo ao movimento

real. Desta forma, era uma aproximacao menos rigida da representacao do movimento, cuja

contrapartida era seu tratamento estético, senao abstrato. Assim, buscava integrar o “interior do

movimento” e nao apenas sua aparencia; tratava-se de explorar a sua dinâmica e ritmos de forma

verdadeiramente cinética. 

O fotodinamismo, porém, nao busca apenas a sintese do gesto 
enquanto expressao estética. Procura captar também seu interior, 
aquela “emocao sensorial, cerebral e psiquica que experimentamos 
no momento em que um gesto deixava atrás de si seu soberbissimo 
rastro irruente”, base de seus valores artisticos. Veio, desse modo, 
provar uma série de fatos, alguns dos quais já previstos pelos 
pintores futuristas:
1 - o movimento e a luz desintegram os corpos;
2 - o gesto descolore as imagens: mistura os valores cromáticos, 
obtendo uma uniformidade exterior cinzenta;
3 - o movimento, ao destruir a forma exterior dos corpos, existe 
apenas  (Fabris, 2004, p.62)

A técnica para obtencao das fotodinâmicas era essencialmente fotográfica, no que diz

respeito aos meios empregados: sobreposicões, exposicões longas, exposicões duplas e triplas,

revelacao e ampliacao repetidas, etc (Fabris, 2004, p.67). A forma do uso destes meios, contudo,

variava e possibilitava a obtencao de imagens de alto valor expressivo no que tange a dinâmica e

ritmo. Talvez seja possivel dizer que, em algum sentido, as fotodinâmicas de Bragaglia

assemelham-se aquelas cronofotografias obtidas por Marey, justamente por objetivar captar a

continuidade do movimento através do registro de seu percurso. Neste sentido é compreensivel

que, no caso de Bragaglia, tenha-se levado a utilizacao da imagem fotográfica para terrenos que

circunvizinham a abstracao. Sua preocupacao em captar o que havia de mais essencial no

movimento, ou ainda, de captar a dinâmica interna de um gesto, por exemplo, levou-o a

desmaterializacao dos corpos, tanto quanto a eliminacao da supremacia do figurativismo

impregnado na imagem fotográfica. A ideia de captar nao tanto uma sucessao de instantâneos,

mas a duracao de algo movente, lhe aproximou dos fenômenos opticos  e da abordagem cientifica

da luz, elevando a utilizacao da fotografia no contexto do futurismo para fins realmente criativos e

inovadores. As temáticas das fotodinâmicas geralmente tratavam de aspectos cotidianos, dos

gestos, das acões comuns de pessoas comuns e visavam incorporar a modernidade do acaso, do

súbito, do inesperado. Neste sentido as fotodinâmicas distanciaram-se do trabalho

cronofotográfico de Marey, e possibilitaram o uso criativo da técnica fotográfica, certamente
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contemplando muito dos pontos da agenda futurista. 

Photodynamism continues with an interest in the graphical curve as
a means of scientific representation. The aim of the Bragaglias was to
represent movement in a continuous way like the technology of the
kymograph (an instrument to register data in analog graphical
curves).(Niebisch,2012, p. 91)

Note-se que em obras como Datilógrafa (1911) , Carpinteiro serrando (1911), Homem

tocando violão (1911), A reverência (1912), O tapa (1912), Homem que se levanta (1912) existe a

incorporacao dos pequenos gestos, de movimentos simples e comuns, ora em contexto doméstico,

ora em contexto industrial/comercial. Chama ainda atencao para uma espécie de anonimato que

as fotografias evidenciam ao representar pessoas nas mais variadas situacões. A deformacao das

imagens impossibilita que reconhecamos os rostos e, neste sentido, poder-se-ia arriscar que trata-

se de um reflexo da ideia do anonimato que crescia no contexto da modernidade e da

conformacao de massas. 

A aproximacao dos irmao Bragaglia com o movimento futurista deu-se de forma rápida,

principalmente pela atencao que o fotodinamismo obteve por parte de Marinetti, Boccioni e Balla.

Porém a atencao destes artistas foi contraditoria e de 1911 a 1914 uma sucessao de debates sobre

a validade do uso da fotografia deu-se no circulo dos teoricos do futurismo. A polemica que o caso

obteve, culminou com a exclusao do fotodinamismo do grupo, que limitava sua atuacao, mesmo

que momentaneamente, para a literatura, poesia, música, escultura, antifilosofia, etc (Fabris,

2004, p. 75). A reacao contrária do uso das técnicas de representacao como a fotografia e o

cinema, contudo, parece ter sido muito mais uma discordância por nuances teoricas do que por

questões mais profundas. Longe de ter sido unanimidade, a aversao ao uso das máquinas em

questao veio a ser superada com uma nova geracao de futuristas (Corra, Settimelli, Ginna e Chiti)

que visava dar novo fôlego para o movimento que, em certo sentido, encontrava-se perdido em

discussões sem grande impacto prático. É neste contexto que surge efetivamente a aproximacao

entre o futurismo e o cinema, sintetizada na publicacao do Manifesto da cinematografia futurista

(1916).

Apesar destes desvios de percurso, o cinema esteve quase no horizonte do movimento

futurista, seja pela sua relevância enquanto novo modo de representacao que significava a

automatizacao da producao de imagens, seja por sua capacidade em captar o movimento ou por

sua associacao aos espetáculos popularescos. Embora nao seja citado explicitamente no manifesto

de 1909, a presenca do cinema se fez de forma subliminar. A enfase na velocidade ou, nos termos

de Marinetti, a beleza da velocidade, mostrava que tanto a literatura quanto as artes visuais

poderiam encontrar novo vigor compreendendo e arriscando-se a representar o dinamismo da

sociedade moderna (ou em processo de modernizacao?). A mencao ao cinema pode ser
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encontrada em textos como Teatro de variedades (1913), A nova religião – a moralidade da

velocidade, e principalmente no Manifesto técnico da literatura futurista (1912) onde Marinetti

deixa explicita a significacao da técnica do cinema para a producao futurista.

Nada é mais interessante, para um poeta futurista, do que a
agitacao do teclado de um piano mecânico. O cinematografo
oferece-nos a danca de um objeto que se divide e se volta a unir
sem intervencao humana. Oferece-nos também o movimento para
trás de um nadador cujos pés saem do mar e fazem ricochete no
trampolim... Sao vários os movimentos da matéria, fora das leis da
inteligencia e portanto com uma essencia mais significativa.
(Marinetti, p.114)

Porém, o flerte com o cinema so se concretizou em 1916, quando foi publicado o Manifesto da

cinematografia futurista. Redigido por Bruno Corra, Arnaldo Ginna, F. Marinetti, G. Balla, E.

Settimelli e Remo Chiti, o manifesto seguia o mesmo modelo dos outros manifestos pelo emprego

de uma linguagem violenta e poética. A novidade, no caso, era a adocao de uma nova técnica para

o surgimento de uma nova poética. Segundo seus autores, o cinematografo seria uma das armas

mais poderosas para o combate a tradicao, para a destruicao dos antigos valores e para a

renovacao da sensibilidade moderna. 

A conflagracao torna-se cada vez mais ágil a sensibilidade europeia
(...) O cinematografo futurista que preparamos, deformacao
redonda do universo, sintese de alegria, de velocidade, de forca, de
temeridade e de heroismo. O cinematografo futurista agudizará,
desenvolverá a sensibilidade, tornará veloz a imaginacao criadora,
dará a inteligencia um prodigioso sentido de simultaneidade e
omnipresenca. (ibid, p.167)

Porém o uso do cinema nao poderia ser feito do mesmo modo como vinha sendo feito.

Repudiando a producao cinematográfica de entao, os futuristas pretendiam a criacao de uma nova

linguagem, libertadora, articulada com os valores da modernidade, tanto quanto acompanhando a

evolucao do teatro, poesia, literatura e música futuristas. Neste sentido é que o futurismo pode ser

considerado como uma das primeiras e mais autenticas abordagens experimentais do cinema.

Conforme exposto no manifesto, a apropriacao da técnica cinematográfica vinha no bojo do

projeto futurista de renovar a arte, rompendo com a tradicao e apontando para uma expressao

artistica realmente revolucionária. Acima de tudo, louvava-se o cinema como um meio cujas

possibilidades ainda nao haviam sido suficientemente exploradas e, fazendo isso, pretendiam

elevar o cinema para o status de uma arte autônoma, independente das demais.

Todas as enormes possibilidades artisticas do cinematografo estao
absolutamente intactas. O cinematografo é uma arte em si. O
cinematografo nunca mais deve copiar o palco cenico (…)sendo
essencialmente visual, deve completar, antes de mais, a evolucao da
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pintura: destacar-se da realidade, da fotografia, do gracioso e do
solene. Tornar-se anti-gracioso, deformado, impressionista,
sintético, dinâmico, com palavras em liberdade. (ibid, p.168)

O caminho para a execucao do projeto futurista de cinema deveria, antes de mais nada,

abandonar algumas diretrizes básicas da recém-formada linguagem cinematográfica que, em

termos gerias, vinha se consolidando como eficiente meio de contar historias, atraindo grande

público e mobilizando uma proto-indústria de entretenimento em franca ascensao. Desta forma, o

grupo colocou-se frontalmente contra o uso do cinema para reencenar dramas do teatro e

afastou-se dos métodos de representacao naturalista e/ou figurativo.  Objetivando um cinema

libertador, criativo, heterogeneo, os futuristas arriscaram-se na producao de filmes que

desafiavam os já consagrados filmes  na linha de D.W. Griffith, que colaborou para a formacao da

cinematografia clássica italiana. As alternativas para a constituicao de um outro jeito de se fazer

cinema já vinham sendo timidamente testadas na Itália na década de 1910, e certamente

influenciaram os futuristas para iniciarem sua propria filmografia. Jean Mitry (1974, p.41) cita

exemplos de filmes que arriscaram-se a propôr uma nova estética cinematográfica,  misturando

elementos tipicos do melodrama estrelado pela grandes divas, com elementos do teatro

expressionista. Lucio  d'Ambra (1880 – 1939) é um dos representantes desconhecidos desta fase,

tendo produzido filmes como Il re, le torri e gli alfieri (1916) onde arriscava a estilizacao dos

cenários e dos personagens, conferindo a eles uma certa estética “vanguardista”.

Por outro lado também,  pequenos filmes e comédias burlescas também influenciaram os

futuristas, lhes indicando possiveis caminhos a serem adotados e reforcando o fascinio comum

aos artistas de vanguarda por formas populares de entretenimento (como resultado da antipatia

pelas formas convencionais de produzir e exibir arte). É o caso de Amor pedestre (1914) de Marcel

Fabre, que trata das dificuldades de um relacionamento amoroso, porém utilizando apenas os pés

dos personagens. A comicidade é em parte garantida pela interpretacao dos atores e em parte

atribuida aos curiosos enquadramentos. A câmera voltada para o chao atua como um inteligente

recorte da vida moderna e torna possivel o registro da cidade a partir de uma perspectiva

inusitada, mais proxima dos transeuntes. A caminhada pela cidade, os sapatos, as calcadas, os

degraus, os desniveis, a velocidade e multiplicidade que se exibe no contexto urbano, certamente

foram elementos que chamaram atencao dos futuristas em suas pesquisas sobre a plasticidade da

vida moderna. 

Porém, a cinematografia futurista propriamente dita nao se concretizou com toda a potencia

que seus manifestos sugeriam. É conhecido o fato que infelizmente poucos exemplos de filmes

futuristas sobrevieram ao tempo, considerando o pouquissimo número de copias feitas destas

filmografia tao pouco discutida. Muito pouco pode ser dito diretamente sobre estes filmes. Em

termos gerais, atribui-se a producao futurista principalmente a dois nomes: os irmaos Corradini
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(Arnaldo Ginna e Bruno Corra) e  Anton Giulio Bragaglia. 

Bruno Corra e Arnaldo Ginna

Os irmaos Corradini, foram responsáveis pelo desenvolvimento de uma cinematografia muito

particular que nomeavam de cinepittura o u musica cromatica. Signatários do futurismo e

colaboradores diretos da redacao do Manifesto da cinemaografia futurista, os irmaos já vinham

desenvolvendo pesquisas de utilizacao da pelicula desde 1910. Particularmente Bruno Corra,

entre 1910-1912, teria realizado alguns experimentos manipulando diretamente a pelicula

fotográfica de modo a criar efeitos visuais que, em algum sentido, evocavam as primeiras

animacões feitas na década de 1910. Embora nao existam mais provas concretas destas

experiencias, relatos mais ou menos precisos sobre seus métodos de producao levam a crer que se

tratava  provavelmente de um cinema que divisava a abstracao, preocupado com aspectos

plásticos, com as cores, onde o figurativismo fora substituido por formas gráficas ou elementos

simples (Hulten, 1986, p. 450).

 A importância dos irmaos Corradini é tida nao apenas como uma das primeiras experiencias

de cinema abstrato, mas possivelmente as primeiras experiencias de cinema de vanguarda em

geral (LeGrice, 1977, p.17). Apesar dos filmes nao terem sobrevivido, considerando que eram

peliculas pintadas a mao e portanto mereciam cuidados especiais, a publicacao de Musica

cromatica (1912) possibilitou aos especialistas inferirem sobre a originalidade das propostas de

Corra e Ginna. Na realidade o uso da técnica cinematográfica parece ter sido um mero acidente de

percurso. Tal como comenta LeGrice (1977, p.17-18) Bruno Corra esteve ocupado por muitos

anos pela analogia entre cor e som, tendo desenvolvido a ideia de uma técnica que fizesse

corresponder notas da escala cromática (de apenas uma oitava) com cores especificas,

produzindo assim uma sensacao de unidade entre percepcao auditiva e visual. Suas

argumentacões em Musica cromatica revelam um conhecimento bastante apurado da logica

musical, tanto quanto fazem crer que Corra já teria informacões bastante precisas acerca do

funcionamento do mecanismo otico humano, como a dificuldade em discriminar intervalos curtos,

fenômeno natural ao ouvido humano. Como resultado de suas pesquisas, Corra teria desenvolvido

um dispositivo a partir de um orgao onde 28 lâmpadas coloridas, respeitando um gradiente

escolhido, eram instaladas de modo a corresponder com o acionamento de cada tecla. Apesar

deste órgão-luminoso ter parentesco com as máquinas luminosas produzidas desde 1734

(Clavecin oculaire de Louis-Bertrand Castel) e desenvolvidas com otimos resultados na década de

1880 com Bainbridge Bishop e Wallace Rimington, Bruno Corra rapidamente abandonou o

mecanismo considerando as enormes dificuldades vivenciadas para reproduzir suas sonatas

coloridas. Como alternativa migrou para a utilizacao da pelicula fotoquimica com a qual já vinha
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nutrindo um certo interesse. Sabe-se que tanto quanto a música, o cinema trabalha com um

estrutura temporal, e foi justamente este fato que sugeriu aos irmaos Corradini sua

experimentacao de uma forma nunca antes imaginada. 

They moved to film in order to utilize the brilliance of the carbon arc
projector. Corra describes how they procured many hundreds of film,
removed the gelatine and applied the colour. He also describes an
unsuccessful experiment which involved removing the shutter and
intermittent mechanism from the projector to create a smooth
transition of colour... (LeGrice, 1977, p.18)

Das sonatas compostas para este meio especifico so restam relatos que, contudo, permitem

crer que se tratavam de experiencias audiovisuais bastante interessantes cujos reflexos seriam

vistos apenas um pouco mais tarde. Em filmes como Accordo di colore, Canto di primavera, Les

Fleurs e principalmente L'arcobaleano (o arco-iris) e La danza (a danca), exibiam uma integracao

única entre melodias e exibicao sincrônica de cores de maneira sutil e continua. Como já

explicitado, a remocao das unidades dos fotogramas da pelicula fotoquimica certamente

colaboraram para a consecucao desta experiencia de duracao e continuidade a partir da

visualizacao de transicões entre cores. É possivel, neste sentido, que a utilizacao de formas ou

quase-formas nestes filmes fosse muito mais uma contingencia do que uma opcao estética.

Relatos de Corra apontam que na medida em que se tornaram familiarizados com a subdivisao da

pelicula em fotogramas, o processo de interferencia manual no filme tendeu a utilizacao cada vez

maior de figuras bem definidas (geométricas ou nao) aproximando-se tecnicamente das primeiras

animacões em cinema – antecipando em décadas os trabalhos de Len Lye, Norman McLaren, por

exemplo, e sendo fonte de inspiracao para os trabalhos do cinema abstrato alemao, conforme será

visto adiante. 

Os trabalhos dos irmaos Corradini, apesar de sua originalidade e importância historica,

ficaram relegados ao esquecimento justamente pela nao preservacao destes filmes tao originais.

Fato é que, apos terem conduzido estas experiencias, aproximaram-se do movimento futurista e a

ele se integraram colaborando para a redacao do manifesto de 1916 e ocupando um lugar de

destaque nas discussões do grupo acerca das possibilidades do uso da tecnologia do cinema. 

Bragaglia
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Por outro lado, Anton Giulio Bragaglia, já mencionado como criador da fotodinâmica, apos ter

desprezado o cinema como uma técnica demasiado rigida na captacao do movimento, e embora

nao tenha participado diretamente da redacao do manifesto de 1916, dedicou-se a producao de

filmes que tornaram-se emblemáticos do futurismo. Produzidos entre 1916-17, destacam-se

Perfido incanto (1916), Il mio cadavere (1916) e o único filme futurista que parece ter sobrevivido

até os dias atuais: Thais (1917). Em ambos, Bragaglia teria sintetizado em linhas gerais algumas

caracteristicas da cinematografia futurista. 

A concepcao de Anton Giulio Bragaglia demonstra claramente a influencia de alguns outras

cinematografias que se desenvolviam concomitantemente,  sobretudo o expressionismo alemao e

o cinema escandinavo. Basicamente, os filmes de Bragaglia exploram imagens surreais e

abstratas (ele contava com a colaboracao de Prampolini como cenografo) por vezes utilizando

efeitos oticos de distorcao afim de que se reforcassem passagens dramáticas do enredo que, longe

de ser uma novidade, mais se assemelhava a um drama teatral convencional. Apesar de alguns

lampejos radicais em Il perfido incanto, a obra de Bragaglia nao colaborou muito para que o

cinema futurista se tornasse uma realidade. A despeito de seu valor historico, seus filmes

representam a transicao de um modo de encarar o cinema como tecnologia a servico dos enredos

melodramáticos, para um uso criativo e libertário. As possibilidades cinematográficas, em seu

caso, estiveram um pouco restritas as convencões da linguagem teatral,  mesmo que seus cenários

e alguns efeitos oticos fossem usados pela primeira vez no contexto italiano. Possivelmente o

desenvolvimento de sua fotodinâmica parece ter estancado com a dura critica que sofreu dos

outros membros do grupo, impedindo que fosse utilizado também para o cinema.

 Ao que tudo indica, porém,  a producao mais significativa e emblemática do cinema futurista

foi Vita futurista (1916) feito por Marinetti, Corra, Ginna e Settimelli e que sintetizava as variantes

mencionadas. O filme, que já nao existe mais, teria sido feito no calor da publicacao do manifesto

do mesmo ano e era composto de pequenos fragmentos com situacões cotidianas alternadas, nas

quais os proprios poetas e artistas apareciam e, por assim dizer, representavam seus proprios

papéis. As situacões sugeriam o que havia de mais comum em uma realidade urbana, mas que

distorciam-se em situacões absurdas que conectavam-se ao impeto dadaista. Os fragmentos, tal

como registra Hulten (1986, p.450) eram os seguintes: “Como um futurista dorme”, “Ginástica

matinal”, “Almoço futurista”, “Discussão entre um pé, um martelo e um guarda-chuva”, “Caminhada

futurista” e “Trabalho futurista – imagens idealmente e externamente deformadas”. De acordo com

os registros, era um filme que preocupava-se em demonstrar o furor revolucionário dos futuristas

atacando as convencões de recém-formada linguagem cinematográfica, sobretudo por usar

distorcões, sobreimpressões, cortes descontinuos, cenários e figurinos exagerados e situacões

absurdas. Possivelmente o método da destruicao favoreceu o desenvolvimento de uma linguagem
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polimorfa, que ajuntava em algum sentido as experiencias predecessoras dos irmaos Corradini,

tanto quanto algumas técnicas desenvolvidas por Bragaglia. 

Em sua abertura o filme trazia uma introducao que evocava o teor ácido dos manifestos:

“Deixe-nos libertar a cinematografia da sua escravidão da representação da realidade, como uma

fotografia em movimento, e deixe-nos elevá-lo ao nível da arte, um meio de expressão tal qual a

pintura, escultura, arquitetura, literatura, etc.”. Em suma, pretendiam explorar possibilidades

cinemáticas e cinéticas da realidade, atentando para a utilizacao da luz e das variadas velocidades

que o cinema possibilitava (Hulten, 1986, p.450)  - todas estas caracteristicas embutidas no já

publicado Manifesto da cinematografia futurista. Este, conforme o que já ficou explicito, apesar da

producao de alguns filmes, é hoje a fonte mais rica de estudos acerca do cinema futurista. É sabido

que os melhores exemplos das propostas dos italianos, como Vita futurista e Il perfido incanto, nao

mais existem e, portanto, o manifesto vem sendo o principal ponto de apoio sobre qualquer

comentário sobre o tema. A carencia de exemplos e igualmente a pequena producao destes filmes

permite supor que nao tenha existido uma cinematografia futurista de forma plena, senao

algumas raras experiencias que, sim, foram pioneiras e inovadoras.

  

In other words, Futurist cinema does not exist and has never existed.
(The only film which to all effects could be defined as such, Vita
futurista...was lost; it had little circulation, little effect and its
influence was negligible.) What did exist however, and can be used as
a basis for a historical reconstruction, was the interest the Futurists
showed in the cinema, the relationship which undoubtedly existed
between the formulation of their aesthetic, literary, artistic and
linguistic programmes, conceived and published in the years from
1909 to 1916, and the cinema as a technical and formal "presence" in
contemporary society, exactly symbolizing the "simultaneity", "speed"
and "rhythm" which pervade modern life.(Hulten, 2986, p. 448)

Argumentos como os de Puntus Hultén (1986) permitem dizer que a maior contribuicao do

futurismo italiano parece ter sido realmente o desenvolvimento de ideias que orientaram, em

maior ou menor grau, as linhas teoricas do cinema experimental, principalmente o cinema de

vanguarda. Suas propostas inovadoras facilitaram a compreensao da aplicacao do cinema como

ferramenta útil para os propositos dos artistas de vanguarda, que já vinham paralelamente

desenvolvendo suas atividades sobretudo no que diz respeito a producao de uma nova

visualidade, acompanhando as transformacões socio-econômicas da época. 

They took up the contemporary themes of work and street life,
formerly a hallmark of the realists but now given a new dynamic
style. Their idea of modernity openly embraced war and violence as
well as music and the movies.(Rees, 1999, p. 27)

Considerando sua importância historica e documental, o Manifesto da cinematografia
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futurista condensou uma série de informacões acerca das pesquisas e dos usos que os futuristas

pretendiam fazer do cinema. Em termos gerais, também, é um documento que se conecta com os

outros manifestos publicados pelo movimento futurista, acompanhando a enfase na renovacao da

arte, a reacao contra os valores do passados e pretendendo dar voz a nova realidade que lhes

apresentava nas grandes metropoles. Assim, através de 14 pontos seus autores tentaram

sintetizar as ideias que possivelmente influenciaram toda a historia da cinematografia

expressionista. Uma leitura mais atenciosa permite destacar tres de suas principais contribuicões:

o poder metaforico das imagens, a poliexpressividade do cinema, e a concepcao do cinema como

poesia. 

Cinema Metáfora 

Em primeiro lugar, destaca-se em todo o manifesto a enfase que seus autores deram ao poder

metaforico das imagens. Este poder possivelmente está diretamente associado a concepcao

literária desenvolvida pelos futuristas, sobretudo com Marinetti em sua producao de poesia e na

redacao de seus manifestos  sobre literatura. O mentor do movimento desenvolveu uma

concepcao de literatura que ao mesmo tempo incorporava os avancos da poesia moderna (com

Mallarmé, Appolinaire, XXXX), tanto como dirigia-se aos novos meios de impressao gráfica. Acima

de tudo, também, Marinetti vislumbrava a possibilidade da literatura de incorporar os novos

modos de percepcao produzidos pelos meios de transporte, pelo cinema, pelo rádio, pela

imprensa, etc. Em termos gerais, a saida criativa que identificou para a atualizacao da literatura e

de sua libertacao do naturalismo e realismo, foi a analogia. 

Tal como a velocidade aérea multiplicou o nosso conhecimento do
mundo, a percepcao por analogia torna-se cada vez mais natural para o
homem … é preciso formar estreitas redes de imagens ou analogias,
que serao lancadas no misterioso mar dos fenômenos. (Marinetti –
manifesto da literatura p. 112)

Curiosamente, porém, o Manifesto da cinematografia futurista inicia com um violento ataque

ao livro, apresentado como o maior representante das formas tradicionais de expressao e

representacao artistica. Nao poupando o desprezo pela “tradicao”, os futuristas afirmavam que o

“estático companheiro dos sedentários, dos nostálgicos e neutralistas nao pode divertir nem

entusiasmar as novas geracões”, no caso, “ébrias de dinamismo revolucionário e belicoso”. Uma

das solucões era integrar a velocidade e o dinamismo da sociedade moderna também nas artes –

dai que o cinema (uma máquina articulada em funcao do movimento, por definicao) mostrava-se

uma das alternativas mais valiosas. Mas este nao deveria ser apropriado segundo a tradicao

literária narrativa do século XIX, tal como vinha sendo feito em meados de 1915-16 tanto na Itália

quanto na Alemanha, e principalmente nos Estados Unidos. Era necessário utilizar o cinema
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segundo as revolucões da literatura futurista, a saber: abolindo o uso de descricões, de

representacões miméticas e, em termos plásticos, do figurativismo impregnado na tecnologia

fotográfica. Para os futuristas as imagens do cinema deveriam estar articuladas por relacões

analogicas e deveriam corresponder a um dos elementos da analogia. Tal qual exemplificado no

primeiro ponto do manifesto, as imagens da realidade seriam utilizadas com fins puramente

metaforicos. Os exemplos sao tipicamente futuristas e, possivelmente, antecipam surrealismo e

dadaismo em alguns anos:

Exemplo: Queremos dar uma sensacao de extravagante alegria:
representamos um bando de cadeiras que voam brincando a roda
de um enorme cabide sem que decidam juntar-se. Queremos dar
uma sensacao de ira: estilhacamos o iracundo num turbilhao de
bolinhas amarelas. Queremos transmitir a angústia de um heroi que
perde a sua fé no defunto ceticismo neutral: representamos o heroi
no ato de falar a uma multidao … afogando a sua alada palavra no
molho de tomate. (Manifesto da cinematografia futurista, 1916,
p.169)

A sucessao dos exemplos que tangenciam o absurdo e a genialidade comum aos poetas,

demonstram o modo pelo qual os futuristas encaravam a utilizacao imagem cinematográfica. A

regra, em termos gerais, era substituir o obvio pelo nao literal, expandindo assim a capacidade de

articulacao entre imagens e ampliando o vocabulário cinematográfico para niveis estratosféricos.

Os montes, os mares, os bosques, as cidades, as multidões, os
exércitos, as esquadras, os aeroplanos serao muitas vezes as nossas
palavras formidáveis expressivas: O universo será o nosso
vocabulário. (p. 169)

O intuito de operar segundo a logica da metáfora, tao cara a poesia principalmente a futurista,

nao era apenas subverter a condicao básica do codigo fotográfico, mas era igualmente tornar mais

profundas e espessas as sensacões comunicadas através de um filme conferindo, desta maneira,

uma “vantagem para o público” e rechacando a poesia e cinema passadistas que, segundo eles,

apenas enganavam os espectadores com espetáculos monotonos e melindrosos. Ao contrário, o

cinema futurista deveria instigar o público com obras “violentas, excitantes e muito hilariantes”.

Ao que parece, embora o projeto futurista tenha sido obliterado pela colossal indústria

cinematográfica, é mister que estes valores expressos em seu manifesto, sobretudo a vontade de

chocar o público nos termos das situacões hilariantes, violentas e excitantes, foram incorporados

nesta mesma indústria e feito com que milhares de espectadores efetivamente se envolvam com a

exibicao de filmes.

Poliexpressividade
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Outro ponto que se destaca nas propostas futuristas é a colocacao da tecnologia do cinema

como catalisador de outras midias, ou melhor, como elemento de integracao de outros meios e de

forma a constituir o que pretendiam chamar de sinfonia poliexpressiva. É possivel que,

consideradas as experiencias feitas pelos irmaos Bragaglia e pelos Corradini, os futuristas

pensassem na utilizacao do cinema expandindo a suas capacidades visuais e sonoras através da

manipulacao de imagens, da colagem, da criacao de efeitos cromáticos, da multiplicacao de pontos

de vista, da manipulacao das diferentes velocidades de captacao, da variacao da exposicao, da

alteracao das velocidades de reproducao, da exploracao de formas gráficas diretamente impressas

na pelicula, da inclusao de palavras e textos animados, da composicao de metáforas através dos

cortes, da producao de ritmo e contraponto através da montagem, enfim; uma série de recursos

inesgotáveis do ponto de vista criativo  que serviam muito bem aquela caracteristica integradora

dos meios expressivos que vinha se desenvolvendo nas vanguardas do inicio do século XX. 

No filme futurista entrarao como meios de expressao os elementos
mais variados: do excerto da vida real a mancha de cor, da linha a
palavra em liberdade, da música cromática e plástica a música de
objetos. (Marinetti, p.168)

Do ponto de vista especifico, havia o desejo da interpenetracao nao apenas de temáticas, mas

também de formas de expressao entre a música, a poesia, a literatura, a pintura, a escultura e,

entao, a fotografia, o fonografo, o rádio e o cinema. Para os futuristas, um dos primeiros grupos a

sistematizar esta vontade integradora, o cinema representava um meio especialmente útil para

fazer convergir os avancos das outras artes e encaminhar a concretizacao de uma nova arte.

É preciso libertar o cinematografo como meio de expressao para
torná-lo o instrumento ideal de uma nova arte imensamente mais
vasta e mais ágil do que todas as já existentes. Estamos convencidos
que, apenas deste modo, se poderá atingir aquela poliexpressividade
para qual tendem todas as mais modernas pesquisas artisticas.
(ibid, p.168)

De um ponto de vista mais abrangente esta vontade de convergir diferentes meios,

mesclando a palavra com a imagem, o som com o gesto, as cores com os objetos, o peso com os

odores, enfim, pode ser evidencia de uma outra vontade mais elementar de parte das vanguardas

que visava abolir os dominios e as especialidades de cada “área” em detrimento de um novo modo

de pensar, mais integrador, complexo e polivalente. Neste sentido, a poliexpressividade dos

futuristas traria o gérmen de uma revolucao que aconteceu aos poucos e que possibilitou um

maior trânsito entre as “diferentes” competencias artisticas. É possivel, ainda, que estes artistas

estivessem atentos ao valor dos novos meios técnicos de integrar outros meios de forma dinâmica
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e eficiente, e conscientes de que o dominio destas novas técnicas era fundamental para que seus

projetos fossem concretizados. Sabe-se que a incorporacao do cinema, da fotografia e de outros

sistemas que compreenderam a transicao para uma era de “reprodutibilidade técnica” nao era

acordo tácito por parte dos artistas. Em certo sentido, esta abolicao das barreiras entre as

especialidades artisticas protagonizada pelos novos meios, acompanhou um conjunto de ideias

que pretendiam encarregar o artista de uma funcao politicamente orientada afim de que uma

renovacao e/ou revolucao fosse viabilizada na sociedade através da arte. É bem verdade que no

caso do futurismo este conjunto de ideias nao estava completamente definido, mas em grande

medida antecipa aquilo que Walter Benjamin tratou em ensaios como “O autor como produtor” de

1934 (Benjamin, 2012, p.129-146) onde discute-se a questao da responsabilidade do artista em

dominar as técnicas para entao poder modificar um aparelho produtivo.  A modificacao deste

aparelho, tal como argumentava, seria a abolicao de velhas barreiras entre quem produz e quem

consome, entre quem fala e quem escuta. Esta integracao das dimensões distantes na sociedade

burguesa, poderia ser viabilizada pelo artista se agisse de forma consciente e sobretudo reflexiva.

… somente a superacao daquelas competencias no processo de
producao intelectual, que, segundo a concepcao burguesa,
constituem a base de sua organizacao, torna essa producao
politicamente apropriada; para tal, as barreiras de competencia
entre as duas forcas produtivas – a material e a intelectual -,
erigidas para separá-las, precisam ser derrubadas conjuntamente.
(Benjamin, 2012, p.139)

No caso,  Benjamin escolheu o escritor como exemplo para demonstrar como certas

abordagens literárias poderiam alterar profundamente a sociedade e integrar, a um so tempo,

atividades intelectuais, formais e materiais. Fica explicito em seu ensaio que a oposicao entre o

“abastecimento do aparelho produtivo” e a sua transformacao so poderia ser resolvida mediante a

reflexao do artista. Apenas através da reflexao sobe a sua posicao no processo produtivo

possibilitaria ao artista (no caso o escritor) a transpôr as barreiras que lhe separavam dos

espectadores, da sociedade, e também de outros artistas. Embora o direcionamento do texto de

Benjamin seja bastante politico, nao seria absurdo dizer que ele também compreendia a

importância da integracao de diferentes campos artisticos através do dominio técnico, sobretudo

das novas técnicas de representacao como a fotografia e o cinema. Este dominio possibilitaria

encaminhar uma nova arte que fragmentaria a perniciosa divisao entre forma e conteúdo, e num

futuro “proximo” a divisao entre espectador e artista, tal como ensejado por Brecht por exemplo. 

No caso dos futuristas, embora esta divisao nao tenha sido claramente objetivada, é possivel

reconhecer que a proposicao de uma sinfonia poliexpressiva através da incorporacao do cinema,

tangenciou as ideias de Benjamin, sobretudo por te-las antecipado em algumas décadas. Fato é

que as inovacões de linguagem no campo das artes matizadas pelos futuristas ainda na primeira
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década do século XX, marcaram  as vanguardas no caminho da integracao/interacao de diferentes

práticas artisticas, orientando-as no caminho de uma crescente isomorfia rumo a constituicao de

uma nova arte e uma nova sociedade.

Cinema poesia 

Um terceiro e último ponto presente no Manifesto da cinematografia futurista aponta para a

associacao que seus autores fizeram entre o fazer filmico como práxis poética. A leitura de todo o

manifesto revela que por diversos pontos seus autores tratam o cinema muito mais como um

evento poético do que necessariamente narrativo. Nisto cumpre dizer que em diversos pontos, os

futuristas pretendiam associar o cinema com a poesia levando em consideracao aspectos formais

da linguagem, tais como o uso do aspecto metaforico das imagens, bem como da exploracao da

montagem como recurso de producao de contraste, descontinuidade e choque. 

Em termos gerais, a poesia pode ser considerada como o foco que disparou o restante das

atividades futuristas, o que resultou na expansao de seu significado de modo geral. A

“modernizacao” da poesia, na trajetoria que inclui Stephane Mallarmé e Guillaume Appolinaire,

refletiu-se no uso dos novos recursos de impressao e de producao de imagens, tal como

empregados e desenvolvidos pelos futuristas, e foi a partir destas experiencias que o pensamento

sobre a utilizacao do cinema surgiu. Sendo o ponto de partida a poesia, torna-se evidente que os

horizontes desenhados para a prática cinematográfica diziam muito mais a respeito sobre a

poesia do que o romance. Longe de querer entrar em um terreno arriscado demais, a oposicao

entre prosa e poesia deve ser compreendida de modo genérico, considerando que a abordagem

poética sempre privilegiou a exploracao e experimentacao das estruturas da linguagem, enquanto

que a abordagem da prosa privilegiou comunicar uma estoria, sob diferentes situacões. Neste

sentido, o tratamento dos futuristas dado ao cinema foi evidentemente poético, fazendo seus

filmes coincidir com as estruturas da poesia moderna. Nao apenas o uso das metáforas, mas

também das colagens, das sobreposicões e fusões sao indicadores da abordagem poética sobre o

cinema. O que se le, a partir dos relatos principalmente sobre Il perfido incanto e Vita futurista, é

que estes filmes se apresentavam como verdadeiros poemas – sua estrutura obedecia a algum

conceito ou regra interna na qual buscava-se ritmo, pausa, repeticao, etc. A obrigacao de contar

uma estoria era simplesmente descartada em detrimento da vontade de criar novas sensacões e,

por conseguinte, novas percepcões. Neste sentido, os filmes futuristas revelam, ainda, uma grande

familiaridade com a estrutura do discurso musical, que também leva em conta ritmo e harmonia,

tanto como a poesia. Vale lembrar, porém, que a associacao com a poesia respeitava apenas

aquela poesia objetivada pelos futuristas, a saber: uma poesia articulada a vida moderna,

dinâmica, veloz, fragmentada, violenta e cômica. Em resumo, foi nestes termos que Marinetti,
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Corra, Bragaglia, e outros futuristas lancaram ao mundo a ideia de um cinema poético,

instrumento de libertacao das garras da indústria do entretenimento, um cinema livre,

experimental, inovador, articulado com o seu momento historico, radicalmente revolucionário

tanto quanto todas as outras artes. 

Outros pontos ainda mereceriam ser explorados, porém considerando os propositos da

pesquisa devemos apenas mencioná-los afim de que sejam submetidos a um exame mais critico

em outra ocasiao. Dentre deles, seria relevante destacar um ponto do Manifesto no qual os

futuristas deixam explicita a compreensao que tinham acerca de uma questao que tornou-se

fundamental para a linguagem cinematográfica: a montagem. Tratada em termos da

“simultaneidade e compenetracao de tempos e de lugares”, na realidade trata-se da capacidade do

cinematografo de manipular o tempo e, assim, produzir novas temporalidades. Novidade

surpreendente para a época, e motivo pelo qual muitos aristas aproximaram-se do cinema para

expandir seus horizontes criativos, esta possibilidade de estender, comprimir, inverter e até

paralisar o tempo cronologico chamou atencao dos futuristas e certamente marcou a producao do

cinema experimental. Mais ainda, a questao representou por muito tempo uma problemática para

a teoria filmica que, dentre outras coisas, esbarrou em conceitos filosoficos acerca do tempo,  suas

qualidades e novas perspectivas quando colocadas a luz das descobertas da ciencia moderna. A

questao será retomada mais adiante, mas vale lembrar que os futuristas certamente

compreendiam a grandeza do cinema em manipular o tempo e, através disso, produzir novas

percepcões da realidade. Além da manipulacao do tempo, existem ainda mencões sobre aspectos

musicais, cenográficos e dramáticos que indicam o modo criativo e inovador que pretendiam

encaminhar o cinema, fatores que também estiveram associados ao cinema experimental e muitos

deles, tal como será visto, serao trabalhados pelas vanguardas que se sucederam.

É bem verdade que os resultados práticos das ideais futuristas nao correspondem a uma

vasta filmografia, mas seu substrato teorico foi apurado por décadas, e deu impulso ao

desenvolvimento do cinema experimental. Mesmo que sua importância seja preterida aos

movimentos que lhe sucederam, por grande parte das pesquisas especializadas, nao há como

silenciar diante da enorme contribuicao dos futuristas ao cinema, sobretudo pelo que significaram

do ponto de vista teorico para a vertente experimental.

…these programmatic intentions mostly remained confined to paper:
Futurist cinema was never really born. However, the various currents
of the subsequent cinematic avant-garde all drew, directly or
indirectly, from this tumultous, somewhat clouded, flow of ideas. If
Futurist cinema had a precarious and transitory existence, the
influence of Futurism and its manifestos … was fundamental, decisive
and absolute. (Hulten, 1986, p. 450)

Se os seus poucos filmes desmantelaram-se no decurso do tempo, suas ideais e escritos
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permaneceram e inegavelmente forneceram alicerce para o desenvolvimento de outras tentativas

de produzir um cinema orientado para a poesia, a música e artes visuais. Ou melhor, forneceram

alicerce para  um cinema que se conectava com as descobertas destas outras artes e que, ao faze-

lo, desenvolveu sua propria linguagem dedicada a experimentacao de suas potencialidades. A

influencia e contribuicao do futurismo nao se restringiu ao cinema - outras áreas também

beneficiaram-se de suas ideias, sobretudo pelo legado de manifestos nos quais suas ideias

puderam indicar novos horizontes para as vanguardas que se desenvolveram na primeira metade

do século XX.

 Everything they touched on they ignited: automatic art (wich led to
surrealism), the painting of light and motion (wich led to
abstraction), art in the streets (wich led to performance art), art as a
critique (wich led to Dada)... 
(Rees, 1999, p.27)

No que diz respeito as especificidades da historia do cinema experimental, o caso do

futurismo é essencial para que se compreenda o que se desenvolveu a partir destes pensadores

visionários que tem, como bem enxergou o poeta Haroldo de Campos, um ”significado

prospectivo” demonstrando que as vanguardas nao podem ser historicizadas, nem estar

trancadas nos museus. Ao contrário, o legado do futurismo se faz sentir pelo valor libertário que

ainda tem nos dias de hoje (Campos, 1980, p. 21), e cuja maior licao foi propôr a sintese entre os

diferentes dominios artisticos e bem como derrubando as fronteiras entre o público e o artista.

Com estas atitudes, os futuristas iniciaram a almejada renovacao da arte, fazendo uso de uma

violencia criativa, ácida, bem humorada, critica e que instigava artistas e público a refletir sobre

sua condicao, possibilitando uma renovacao ainda mais profunda e cujos reflexos foram vistos ao

longo do século XX.  

* * *

Já mencionamos o fato de que as vanguardas aconteceram simultânea e concomitantemente,

e que é impossivel de tratá-las como casos separados, justamente porque a interpenetracao de

temas, processos e técnicas foi um dos fatores que fundamentou a existencia de sua maioria.

Porém o futurismo, no caso do cinema, deve ser considerado como historicamente o  primeiro

movimento que efetivamente se apropriou do cinema e a ele dedicou um conjunto de ideias que,

tal como se pretende demonstrar a seguir, nortearam outras vanguardas. Essas vanguardas, por

sua vez, exploraram diretrizes especificas apontadas pelos futuristas e possibilitaram um amplo

crescimento na práxis experimental cinematográfica, práxis esta que culminou com a constituicao

do cinema estrutural. Neste sentido, o cinema estrutural se encontra diretamente conectado a
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estas vanguardas e o estudo delas pode fornecer bons subsidios para que, adiante, se compreenda

de forma mais integra o tal cinema estrutural. Desta forma, comentaremos algumas das

caracteristicas que se desenvolveram em núcleos de producao de cinema experimental entre

1915-16 até meados da década de 1930, periodo que compreende os grandes conflitos politicos e

territoriais entre nacões européias que reconfiguraram a geopolitica mundial. Tal como já

mencionado, além da Itália, vanguardas cinematográficas surgiram em centros urbanos da Franca,

Alemanha e da recém-formada Uniao Soviética. 

 3.2.Surrealismo/Impressionismo – Franca

O caso do cinema experimental na Franca é um dos mais ricos e mais dificeis de serem

comentados visto que sua amplitude e variedade exigem um trabalho bastante mais minucioso do

qual, no presente caso, nao dispomos. O desenvolvimento da técnica cinematográfica a partir dos

irmaos Lumiére avancou com grande exito, levando a sua exploracao comercial encontrar espaco

nos teatros vaudeville e, já na primeira década de 1910, criar salões especializados em

espetáculos cinematográficos. É mais ou menos neste contexto que surgem nomes como George

Meliés, que representa um capitulo a parte na historia do cinema. É licito dizer apenas que Meliés,

já mencionado como um mágico e ilusionista da mais alta qualidade, foi um dos responsáveis em

elevar o cinema para o status de uma arte realmente inovadora, capaz de mobilizar platéias

imensas para assistir  espetáculos onde nao apenas se contavam historias, mas onde se

experimentava a fantasia misteriosa da tecnologia. Talvez tenha sido um dos principais

precursores do manuseio criativo da técnica cinematográfica, autentica e inteligente, tornando

possivel certos absurdos e sugerindo o uso do cinema como uma ferramenta nao somente para

representar a realidade, mas para transgredi-la e reinventá-la ao sabor da livre imaginacao. 

À parte disso, sabe-se também que o desenvolvimento da modernidade especialmente em

Paris, fez com que se favorecesse uma das mais ricas atmosferas para a experimentacao no campo

das artes. Poetas, pintores, escultores e músicos estiveram envolvidos em acões pulverizadas

desde o final do século XIX, que reconfiguraram modos de representacao no ocidente e

colaboraram para o ingresso na chamada modernidade, tanto em termos essencialmente

artisticos quanto em termos socio-econômicos. 

Neste ambiente rico e favorável ao desenvolvimento de mudancas formais, é que muitos

destes artistas, tal como no caso futurista, interessaram-se pela técnica cinematográfica e

pretenderam submete-la as mesmas preocupacões que tinha submetido antes os meios

tradicionais de representacao. De forma plurivalente, heterogenea e diversificada, experiencias

com a imagem em movimento comecaram a aparecer em meados de 1910 e desenvolveram-se

com mais profundidade durante a década de 1920, quando nomes como Abel Gance, Marcel
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L'Herbier, Gemaine Dulac,  Jean Epstein, Louis Delluc apareceram como os principais

representantes da vanguarda francesa. A fertilidade da vanguarda  francesa também permitiu que

importantissimos nomes como Marcel Duchamp, Fernand Lèger e Man Ray estivessem associados

a experiencias cinematográficas, e que certamente ampliaram o repertorio do cinema de

vanguarda dando maior fôlego para a associacao entre o cinema e as artes visuais. De modo

semelhante aos futuristas, estes artistas apropriaram-se do cinema para dar sequencia a suas

experiencias que orientavam-se para a ampliacao do universo visual da modernidade

especialmente ocidental.  

Este interesse nao convencional pelo cinema deveu-se muito ao fortalecimento quase

prematuro da uma critica especializada que ganhou espaco nas revistas e jornais parisienses

ainda na primeira década do século XX. Na qualidade de meca cultural, Paris recebia uma grande

quantidade de filmes de diversos paises, e esbocava uma cinefilia que se fortalecia em torno de

circulos de intelectuais e artistas. É neste contexto que, dada a exibicao de filmes norte-

americanos como Intolerância e Civilização – ambos de D.W. Griffith -  a intelligentsia francesa se

imbuiu da tarefa de comentar e re-pensar o seu proprio cinema. O projeto critico deu-se com os

mais importantes representantes da arte de vanguarda, de ruptura e inovacao, como Guilliame

Appollinaire, Blaise Cendrars, Jean Cocteau, Max Jacob, Louis Delluc e Marcel L'Herbier, os quais

ao longo de alguns anos publicaram opiniões sobre o que deveria e o que nao deveria ser feito

com o cinema, em jornais como L'ouvre, Paris-Midi e L'Intransigeant. Jean Mitry (1974) identifica

este momento como decisivo para a posterior producao do cinema de vanguarda, que se

fundamentou fortemente na associacao entre o desenvolvimento de teorias cinematográficas e a

feitura de filmes. Algumas correntes de pensamento já comecavam a circular naquele ambiente, e

dividiam opiniões sobre o modo mais 'moderno' de se fazer cinema.

Desde aquel momento los escritos se multiplicaron, las teorías se
contrastaron: unos lo veian como una “pintura animada”, outros lo
hacían pasar por un drama sólido y bien construido, hubo outros que
admiraban la violencia del movimiento, la acción de los westerns o
las cualidades “paisajísticas” de los escandinavos. (Mitry, 1974, p.80) 

Mitry (1974, p.81) argumenta que foi Louis Delluc um dos principais responsáveis para a

estruturacao de fundamentos da chamada renovacao do cinema frances na década de 1910, muito

embora devesse muito a grandiosa figura de Ricciotto Canudo a qualidade de propôr uma teoria

totalmente dedicada ao cinema, qualificando-o como uma verdadeira arte. Mas é fato que Delluc

representa uma das primeiras e mais originais tentativas de elevar o cinema para o status de arte

autônoma, arrogando para si o direito de ter um vocabulário proprio, abrindo espaco para

discussões teoricas mais profundas. Fazendo isso, Delluc nao apenas fomentou a producao

intelectual, como também aproximou-a da práxis filmica, tornando seu diálogo mais aberto e
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prolifico. É bem verdade que muitos dos envolvidos nesta 'renovacao' exerceram suas funcões

tanto do ponto de vista teorico, quanto do ponto de vista prático e criativo. Tal é o caso de Maurice

L'Herbier, figura que divisa importância com Delluc, e que foi um dos mais originais

representantes da vanguarda cinematográfica. Em filmes como L'homme du large (1920), El

Dorado (1921) demonstrou a possibilidade do uso poético das imagens para se narrar uma

historia, direcionado o cinema para uma espécie de 'visao subjetiva' através de imagens que se

afastavam dos referenciais figurativos na medida que aproximavam-se das diferentes

intensidades luminosas, tanto quanto das refracões, distorcões e reflexos. Possivelmente

influenciado pelas obras dos impressionistas, que dedicaram-se a observacao dos fenômenos

luminosos,  L'Herbier buscava criar com as imagens certas atmosferas que, em alguma medida,

traduzissem os estados 'animicos' dos personagens. Esta perspectiva reorientava a qualidade

signica da imagem cinematográfica tornando-a cada vez mais complexa e  profunda. O uso

progressivo de distorcões opticas e da criacao de cuidadosas mise-en-scènes, que mais se

assemelhavam a ballets, produziam um espetáculo visual sugestivo e inovador que satisfaziam em

certa medida os desejos por um cinema mais moderno, e que renovava sua capacidade de contar

historias. É fato que a renovacao do cinema nao desprezava este 'compromisso' de narrar uma

historia, mas privilegiava o modo mais poético, sugestivo e metaforico de faze-lo. 

Abel Gance

A trajetoria deste cinema frances, embora tenha comecado com  L'Herbier com  sua

filmografia incrivelmente inovadora, parece ter culminado em 1922 – data das primeiras

projecões do filme La Roue, de Abel Gance.  Gance é certamente também uma das figuras que

sustentam a historia do cinema experimental sobretudo por ter produzido obras em que ficam

explicitas as possibilidades que vislumbrava para o cinema. 

Acima de tudo, Gance dedicou-se a criacao de uma 'linguagem visual' que elevasse ainda mais o

status do cinema como arte autônoma, promovendo experiencias sensoriais nunca antes

realizadas. 

Gance debía desembocar em la creación de un ritmo visual puro, em
una significación estabelecida sobre el valor duración de las
imagenes. Aportando em algunas de sus partes... no solamente la
noción o lo sentimiento, sino una afectiva sensación de “crescendo”
debida a una continuación de planos cada vez más cortos, La Rueda
marcó un giro decisivo em la evolución del cine. (Mitry, 1974, p. 81)

Por muito tempo, e seus filmes sao testemunhas disso, pesquisou processos que permitissem o

desenvolvimento desta nova linguagem, como as sobreposicões, fusões, distorcões oticas,

alteracões de velocidade, montagem, etc. Seus filmes iniciais como, La Folie du docteur Tube
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(1915) e J'accuse (1919) utilizaram muitos destes recursos que, dentre outras coisas, colaboraram

para a posterior exploracao dos aspectos ritmicos dos filmes, os quais Gance tinha na mais alta

estima. Vinculado a uma semelhante concepcao do cinema como arte poética, desenvolveu um

conjunto de ideias que articulava aspectos ritmicos com aspectos dramáticos que lhe possibilitava

tratar metricamente de seus filmes, fazendo variar os ritmos e velocidades de acordo com as

emocões pretendidas pela cena. 

Além dos aspectos teoricos, sua contribuicao deu-se igualmente no campo técnico. Sua

inventividade e seus desafios criativos lhe fez desenvolver solucões que acabaram precedendo em

muitas décadas certos equipamentos cinematográficos. Manipulacao da câmera sem tripé, fixacao

de câmeras em cabos e veiculos, sobreimpressao de imagens, diferentes tratamentos quimicos na

revelacao, alteracao de velocidade de captacao, desenvolvimento de filtros opticos e lentes macro,

e principalmente a criacao de sistemas de projecao múltiplas e simultâneas foram algumas das

contribuicões de Gance nao apenas para a linguagem do cinema, como também para a indústria

cinematográfica. 

Suas pesquisas parecem ter culminado na producao de Napoleon (1925-27). Marco no cinema

mundial, o épico de Gance levou ao nivel do paroxismo a experimentacao em favor da narracao

(em seis partes) da vida do imperador frances. O projeto exigiu cerca de tres anos para ser

executado,  mesmo que o resultado final tenha sido apenas uma das seis partes pretendidas. Em

termos gerais, o filme foi composto a partir de um sistema triptico desenvolvido por Gance, onde

tres imagens eram filmadas simultaneamente e projetadas lado a lado de modo sincrônico. O filme

restaurado em 1981, conta a infância de Napoleao até a invasao da Itália como general,

articulando-se entre as tres telas e utilizando todos os recursos desenvolvidos por Gance

anteriormente: movimentos fluidos de câmera, ângulos inusitados, alteracões de velocidade,

sobreposicões, montagem acelerada, imagens subaquáticas e os mais variados efeitos visuais.  O

filme, apesar das dificuldades de sua exibicao raramente bem sucedidas como no Studio 28

(laboratorio e sala de cinema parisiense que teria projetado algumas vezes Napoleon em 1928)27,

representa um marco da producao cinematográfica experimental que obteve grande sucesso em

sua época, desmistificando a vocacao “marginal” deste tipo de cinema, e rivalizando com La

Passion de Jeanne D'Arc (1928) de Carl Theodor Dreyer e Metropolis  de Fritz Lang (1925-26),

além de ter chamado atencao de outros realizadores experimentais como Hans Richter e

Aleksander Dovzhenko. Em termos gerias, o filme demonstra a ambicao de Gance em desenvolver

um tipo de cinema 'expandido', muito mais amplo do que aquele com o qual estamos ainda hoje

acostumados. Sua ideia era ser capaz de produzir um espetáculo que exibisse múltiplas imagens

em larga escala, inclusive som sincrônico e outros efeitos especiais, levando o público a uma

imersao profunda e explorando relacões sensoriais de rara ocorrencia em sua época. As

27 Cf. Hagener, 2007, p.151
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perspectivas lancadas por Gance em Napoleon tem sido até hoje investigadas e analisadas, o que

so confirma a sua importância historica e endossa a questao da capacidade

premonitoria/inovadora que os artistas de vanguarda cultivaram – nao é raro ficarmos perplexos

com a complexidade que pretendia atingir com o cinema, e nao compararmos com formatos de

cinema que, nos dias de hoje, pretendem dar novo fôlego ao cinema industrial (IMAX, THX, cinema

3D, etc.)

Afirma-se que as propostas de Gance direcionaram-se para a constituicao de um cinema

'puro', que se ocupava em atingir com excelencia a 'essencia do cinema'. Para tanto, dever-se-ia

explorar as especificidades do dispositivo cinematográfico e, mais ainda, aprimorá-lo de forma a

produzir um espetáculo cada vez mais original, moderno e avancado tecnologicamente. De modo

geral, o cinema pretendido por Gance foi uma das primeiras abordagens que fizeram com que se

ampliassem as ideias sobre a prática cinematográfica, sua producao e exibicao. 

This overwhelming cinema was to be achieved not via narrative,
image and sound alone; it would require a transformation, in effect a
magnification of the cinematic apparatus. His ideas of poly-visions,
experiments with wide-screen, enhanced depth of image, multiple
projections and surround sound began in the 1920s and lasted for the
duration of his career until the post-war era.(Hagener, 2007, p.150)

A carreira de Gance nao se encerrou com Napoelon. Na realidade muitos outros filmes foram

feitos apos este épico, todos eles amparados por novidades tecnologicas que nao cessaram de

surgir a partir das ideias do artista frances. Tome-se como exemplo La fin du monde (1929) seu

primeiro filme com uso de som sincrônico no qual desenvolveu o conceito de perspectiva sonora.

Ao longo de toda sua carreira, tentou viabilizar grandes projetos que objetivavam acima de tudo

expandir a ideia sobre o cinema como um todo. Fato é que as experiencias de Abel Gance abriram

caminho para que outros artistas de vanguarda se utilizassem do cinema de maneira cada vez

mais sofisticada, alertas das suas capacidades e cientes do amplo uso que dele poderiam fazer. Tal

é o caso de um dos membros da chamada 'segunda geracao' da renovacao do cinema frances na

década de 1920, Jean Epstein. Envolvido desde sua juventude com o cinema, Epstein contribuiu

nao apenas para a producao de filmes de vanguarda, como também para a teoria filmica. A

motivacao de escrever sobre cinema acompanhou o periodo de formacao intelectual de Epstein e

resultou em livros importantissimos como Bonjour, cinéma (1921) onde se encontram um

conjunto de ideias, ainda hoje, bastante ousadas acerca do cinema, sua funcao, suas capacidades

dramatúrgicas e técnicas, suas potencialidades plásticas e ritmicas. É bem verdade que a obra de

Epstein, tanto teorica quanto prática, necessita ser melhor avaliada e ainda hoje tem pouca

repercussao no âmbito dos estudos cinematográficos. Para muitos, sua importância deveria

divisar com a de Sergei Eisenstein, especialmente pelo que significou para a producao teorica

sobre o cinema. Contudo, considerando os propositos deste trabalho, devemos apenas tangenciar

142



algumas das perspectivas sugeridas por Epstein, deixando o exame mais aprofundado de suas

ideias para outra ocasiao. 

Jean Epstein

Epstein, como assinalado, foi um dos membros mais jovens da 'renovacao' do cinema frances,

e esteve por muitos anos envolvido na atividade critica/literária que moveu a cinefilia parisiense

entre as décadas de 1910 e 1920. Durante sua formacao em medicina na Universidade de Lyon

1917-20, tomou contato com Auguste e Louis Lumiére, e decidiu fundar o jornal Le Promenoir

dedicado inteiramente as artes e com algum enfoque especifico no cinema. O jornal adquiriu certa

reputacao e conseguiu atrair atencao de muitos leitores fazendo com que se mudasse para Paris,

onde a cultura da critica cinematográfica se desenvolvia a todo vapor. Ali Epstein pôde dedicar-se

totalmente ao cinema, construindo uma carreira das mais significativas como cineasta e critico,

sempre conciliando a atividade fazer filmes com a producao de teorias e criticas. O ambiente em

que esteve imerso certamente exerceu grande influencia sobre o modo como pensava a práxis

cinematográfica, a saber, de forma muito apaixonada e entusiasmada com as possibilidades que

esta nova técnica permitia. Sarah Keller (2012), responsável pela organizacao da primeira

publicacao de grande parte da obra teorica de Epstein para a lingua inglesa,  comenta que sua

formacao enquanto jovem foi caracterizada por uma paixao pela aquisicao de conhecimento, o

que certamente refletiu em sua obra posterior.

 As a young man seeking his vocation, he read widely in philosophy
and psychology, the natural and physical sciences, poetry and
literature, religion, and many diverse subjects, and eventually drew
several of his ideas about the methods, aesthetics, and purposes of
cinema from these sources.(Keller, 2012, p. 25)

Embora seja frequentemente associado ao cinema do tipo experimental, sua obra é muito

variada e inclui documentários, filmes comerciais, dramas, bem como filmes propriamente

experimentais, dos quais destacam-se os seus primeiros filmes como Pasteur (1922) e Coeur fidèle

(1923), passando por filmes que o consagraram como La chute de la maison Usher (1928) e Finis

terrae (1929), até os filmes de sua fase britânica e sonora como La Relève (1938) e Le

Tempestaire (1947) que encerraram sua curta e prolifica carreira. Pelo lado teorico, obras como

Bonjour, cinéma (1921), La Poésie d'aujourd'hui, un nouvel état d'intelligence (1922) e La

Lyrosophie (1922) marcaram seu ingresso no cenário da inteligencia parisiense, enquanto

L'Intelligence d'une machine (1946) e Le Cinéma du Diable (1947) fundamentaram-no como um

dos maiores e mais originais pensadores do cinema. 

Tom Gunning, prefaciando o compendio editado por Keller (2012), problematiza a existencia
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de Epstein para a historia do cinema referenciando-a nas categorias de proposta por Bazin,

segundo o qual haveriam dois tipos de cineastas: aqueles que depositavam sua fé na imagem, e

aqueles que a depositavam na realidade. Para Gunning (op. cit.p.20) Epstein seria, muito antes da

formulacao deste conceito, a sintese destas duas perspectivas: fé na realidade tanto quanto na

imagem. A fusao destas duas perspectivas sugere que Epstein se destacou como um cineasta que

continuou as experiencias profetizadas por Gance, por exemplo, mas ao mesmo tempo conferiu a

elas um tom de realidade que nao se confundia com o realismo/figurativismo. Sua erudicao e

preocupacao com  as mais variadas áreas do conhecimento lhe forjaram como um autentico

iluminista /humanista, ou melhor, como um pensador capaz de sintetizar o melhor das obras e

valores do passado com o frescor das novidades,  apontando para um futuro 'utopico' e

pretendendo enxergar sempre mais a frente, avant-garde.  O cinema, para ele, nao era mero

mecanismo de representacao da realidade, mas sim um instrumento de conhecimento, uma forma

de acessar o mundo e de conhece-lo de modos nunca antes imaginados. Por isso era necessário

que se devotasse ao cinematografo um exercicio intelectual capaz de elevá-lo ao status de arte tal

qual a pintura, escultura, música, e sobretudo a poesia. Esta tinha para Epstein um valor especial

considerando a atmosfera em que esteve inserido na juventude. Tal como já assinalado, a

renovacao das artes na modernidade deu-se principalmente através da pintura e da poesia,

cabendo a esta última uma responsabilidade de integrar as demais artes em torno de si. O impacto

do impressionismo do final do século XIX na Franca somou-se ao desenvolvimento de tendencias

literárias tal como o simbolismo que resgatava, dentre outras coisas, alguns valores perdidos e

buscava acessar a “beleza” sob outros pontos de vista. Referenciando-se em tradicões de

conhecimento mistico e secreto, o simbolismo paradoxalmente se misturou as ideias da

modernidade permitindo que o valor do “desconhecido” fosse reintegrado na alta cultura,

estabelecendo uma postura quase 'irracionalista' que sublinhava as  descobertas da psicologia a

respeito do inconsciente humano. Assim, o sonho, as alucinacões e os simbolos de culturas

especialmente antigas foram recuperados afim de que se reestruturasse a ideia de uma

humanidade pontilhada de valores metafisicos. Em termos formais, a poesia simbolista utilizava

uma grande reserva de metáforas e figuras de linguagem capazes de agucar a imaginacao e os

sentidos dos leitores. Vigorava, neste caso, o acesso ao conhecimento nao exatamente pela

racionalidade, mas pelos sentidos que, bem trabalhados, evocavam os sentimentos mais

profundos e tocavam a alma humana. Tal como afirma Gunning, estes fatores foram decisivos para

que Epstein desenvolvesse sua obra.

 [...] Epstein brings the Symbolist/Impressionist tradition in cinema to
a climax in both his films and his writings. This in itself certainly
makes him a crucial figure in film history and aesthetics. In spite of
its eclipse by the more famous avant-garde movements, the influence
of this current of cinema was international.(Gunning in: KELLER,
2012, p. 15)
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Considerando estes fatores,  é compreensivel que a visao de cinema para Epstein associava-se a

de Gance nao exatamente em termos formais e praticos, mas principalmente em termos teoricos.

Para ele, o proprio conceito de cinema deveria ser 'expandido' e melhor explorado afim de que se

aproveitasse melhor os beneficios que este dispositivo proporcionava. Tal como a efusividade dos

futuristas, Epstein via no cinema a concretizacao de uma arte 'total' que integrava poesia, música,

pintura em suas formas mais livres e radicais – algo como a gesamtkunstwerk de Richard Wagner ,

muito embora este o tenha gestado em um contexto operistico. Esta integracao das novas formas

de arte era possibilitada pelas capacidades técnicas do dispositivo, que abriam caminho para uma

nova experiencia da realidade, conectando-se com as descobertas das ciencias sobre a 'matéria', a

'energia' e o 'movimento'.

Cinema, Epstein might claim, fulfills the aspiration of new forms of
poetry and painting, offering an entirely new way of making art,
which grew out of a modern way of perceiving the world, and
perhaps even provided a passage to this new world […] cinema did
not simply combine the various arts, but put them on a new footing,
defining them not as a mode of representing the world, but as a way
to penetrate it, even uncovering a world beyond human experience:
exploring the realm of the matter, of the 'données' of counsciousness,
especially revealing the lwas of time amid the deepest layers of
motion and matter. (Gunning, 2012, p. 18)

Para que se concretizasse este projeto cinematográfico, contudo, era necessário que se atentasse

as formas mais elementares do cinema, as suas capacidades exclusivas, a suas especificidades –

nelas estava a chamada 'essencia do cinema'. A busca pela essencia e pela pureza

cinematográficas, caracterizou grande parte da producao de Epstein, tanto prática quanto

teoricamente. À luz do contexto em que esteve inserido, pode-se dizer que sua busca ecoava

movimentos semelhantes de outras práticas artisticas, que concomitantemente estavam a procura

de um nivel de excelencia em suas especialidades. 

Esta procura pelo que há de mais especifico em sua propria linguagem, no contexto das artes

no inicio do século XX, nos permite pensar que possivelmente reflita um certo comportamento de

auto-afirmacao diante da corrosao de ideias como as de identidade, singularidade, etc. Esta busca

ao mesmo tempo que permitia aos artistas um apoio, revelava a crise que se anunciava e que

cobrava a proposicao de novos modelos.

No caso de Epstein, o cinèma-pur tal como ficou conhecido, era tao somente uma busca por

acessar o “universal” através dos “particulares”, ou seja, de buscar o que era mais essencial ao

cinema para que, a partir disto, se conectasse universalmente com quaisquer outras obras.

Evidentemente tratava-se de uma abordagem bastante conceitual e filosofica do cinema. Para

Epstein, o cinema poderia oferecer experiencias que nos fizessem contemplar, conhecer e
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compreender melhor o mundo, operando(nos moldes simbolistas) quase como uma arte

'revelatoria' - que desvela um conhecimento oculto. 

O cinema de vanguarda purista […] quer justamente quebrar as
hierarquias do realismo e sua maior aspiracao é dissolver o homem
e o social dentro de um universo homogeneo, onde a única ordem e
única inteligencia possivel se define no nivel da natureza […] aquela
sábia natureza dotada de “subjetividade” e finalismo, cuja
apreensao so pode ocorrer como um ato de intuicao para o qual
concorre fundamentalmente a sensibilidade. (Xavier, 1984, p.86)

Por um lado, estava consciente de que o dispositivo cinematográfico fora desenvolvido por

cientistas e pesquisadores curiosos em compreender a percepcao humana, e por outro sabia que

esta técnica fora rapidamente apropriada como um meio substituto de entretenimento que se

amparava na representacao figurativa ocidental. Consciente de ambos os casos, Epstein sugeriu

deslocar os modos de representacao que estavam convencionando-se no cinema para outros que

aproveitassem melhor as funcionalidades presentes na propria tecnologia cinematográfica, tal

como seus predecessores o teriam ensaiado. Neste sentido, o uso criativo da alteracao das

velocidades, a criacao de ritmos variados através da montagem, a utilizacao de diferentes pontos

de vista de uma mesma acao, distorcões opticas e diferentes tratamentos fotoquimicos

enquadravam-se nas propostas de Epstein. 

Dentre muitos recursos, destacou-se o uso que fez da representacao dos movimentos,

alterando suas velocidades habituais em favor de um tratamento dramático e poético. Epstein,

tanto quanto outros colegas franceses, objetivou a representacao do movimento segundo uma

temporalidade que nao necessariamente estivesse sujeita a uma temporalidade cronologica. Ao

contrário, o cinema poderia transgredir o tempo dos relogios e das convencões, assinalando a

natureza relativa e elástica do tempo quando tratado sob diferentes niveis de percepcao. 

 Assim, Epstein desenvolveu um método proprio de alteracao de velocidades que lhe garantia

novas impressões dramáticas. Sobretudo o uso de imagens de baixissima velocidade, tornaram-se

caracteristicas reconheciveis da filmografia de Epstein, em obras importantes como Coeur fidèle

(1923), La chute de la Maison Usher (1928)  e Le Tempestaire (1947). 

Apesar de ter realizado filmes de alto valor artistico, há de se considerar como fundamental a

importância de Epstein para a teoria cinematográfica sobretudo pelo fato de ter debrucado sobre

o cinema de modo tao original, encarando o projeto da conquista da autonomia com a mais alta

qualidade. Dentre algumas de suas ideias, que juntas defendem a visao do cinema como uma

atividade necessariamente transgressora e subversiva, gostariamos de destacar apenas duas: o

conceito de fotogenia, e a associacao do cinema com a mente humana.
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Fotogenie 
Em termos muito gerais, a fotogenia é um conceito criado por Epstein para dar conta do que

acreditava ser uma das principais caracteristicas da nova era da visualidade, protagonizada

sobretudo pelos dispositivos técnicos, tais como a fotografia e o cinema. Havia uma especificidade

nestes novos aparelhos que deveria ser melhor compreendida e, para tanto, dever-se-ia atentar

para o modo de constituicao de tais tecnologias. Tal como já assinalado, Epstein estava ciente das

pesquisas cientificas que antecederam o desenvolvimento do cinematografo e, portanto, esta tal

especificidade deveria nisto estar amparada. O cinema, talvez como nenhuma outra arte, fazia

ressaltar uma caracteristica inerente aos objetos,  aos seres e demais coisas que, sem o uso da

tecnologia, permanecera invisivel por muito tempo. Esta caracteristica so poderia ser revelada

através da fotografia, em termos de imagem, e do cinema, em termos de imagem e movimento.

Através da fotogenia nos seria possivel conhecer a 'verdadeira natureza' dos seres, quase

como uma radiografia da existencia intermediada pela imagem. Note-se em que alta estima

qualificava-se a ideia de uma imagem técnica, produzida quase que 'exclusivamente' por um

conjunto optico-mecânico que, em termos gerais, favorecia a producao de um conhecimento mais

'objetivo' e portanto mais 'verdadeiro'. Para Epstein era como se as coisas mantivessem segredos

que so poderiam ser desvelados utilizando as câmeras. Certamente, tais segredos diziam respeito

a constituicao das coisas como tais e o seu processo de desvelamento possibilitava aprofundar o

conhecimento sobre o mundo de modo magnifico. Levando as ultimas conseqüencias, esta ideia

fundamentou o uso de close-ups extremos, tanto quanto de longos planos em slow-motion. Em

ambos os casos, tomava-se conhecimento de 'detalhes' que seriam impossiveis de serem vistos,

nao fosse as técnicas empregadas para tanto. Este fato fica explicito em seus Escritos sobre cinema

quando, no ensaio de 1921 O cinema e as letras modernas, Epstein elenca algumas 'estéticas' a

serem exploradas pelo cinema. As estéticas da proximidade, da sugestão, da sucessão, da

sensualidade, das metáforas, e a estética momentânea, apelam todas para capacidades exclusivas

do cinematografo e conectam-se com a questao da fotogenia. 

A capacidade reveladora do cinematografo estaria justamente na superacao das limitacões do

aparelho perceptor humano, e na transgressao dos modos de representacao tradicionais. Apenas

assim seria possivel acessar a essencia das coisas, intermediada necessariamente pela fotogenia.

Evidentemente que este conceito desembocava na busca pela especificidade do cinema. Na

verdade poderia ser, como sugere Keller (2012, p.15-18) como um resultado desta atencao as

especificidades dos dispositivos desenvolvidos durante o século XIX. 

[...] photogénie can be characterized as offering an argument of
medium specificity. Yet at the risk of apparent contradiction, Epstein
seems to locate the unique quality of cinema less in its difference
from the other arts than in its achievement of a specifically modern
synthesis and fulfillment of both the arts and the sciences, even
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providing new forms of knowledge that bridge the aesthetic and the
epistemological (although perhaps the term “Gnostic” best indicates
Epstein’s view of cinema’s new modes of knowing).(Gunning in:
Keller, 2012, p. 17)

 Envolto em uma aura mistica e obscura, o conceito de fotogenia permaneceu por décadas

sobrevoando a producao de outros cineastas dedicados a exploracao do cinema como uma arte

transgressora. Aumont (2008, p.92) destaca que a aparente “imprecisao” terminologica

acompanhava a comodidade de sua aplicacao, provavelmente objetivada por Epstein. Para o

teorico frances, Epstein, ao ampliar o conceito de fotogenia ao cinema (visto que antes já era

aplicado a fotografia), tornou-o como a virtude do proprio cinema, corroborando sua vocacao

poética. As ideias registradas em Bonjour, cinèma (1921) que fundamentam (de forma nao-

canônica, é verdade) a fotogenia e sua amplitude, permitiram a outras geracões de cineastas e

artistas que se experimentasse  o cinema de uma maneira cada vez mais reflexiva e consciente de

suas capacidades, marcando a trajetoria do cinema experimental erigida na busca do específico do

cinema. 

“Com a nocao de fotogenia, nasce a ideia do cinema-arte, pois, como
definir melhor a fotogenia indefinivel do que dizendo: a fotogenia é
para o cinema o que a cor é para a pintura, o volume para a
escultura: o elemento especifico desta arte”. A fotogenia é a virtus
artistica do cinema. Nao precisa, portanto, de nenhuma definicao
particular. (Aumont, 2008, p. 92)

Cinema - Mente

Por outro lado, a associacao do cinema com a mente humana é certamente uma das

contribuicões mais significativas para o cinema experimental e sobretudo o cinema estrutural.  No

mesmo caminho da busca das especificidades do dispositivo, esta associacao valeu-se muito

provavelmente dos conhecimentos técnicos de Epstein em medicina, bem como de seu contato

com pesquisas cientificas que reformulavam a compreensao das funcionalidades cerebrais,

levando em consideracao os avancos na área da fisiologia e da psicologia experimental no final do

século XIX.

Dentre mutos fatores, as novas teorias acerca da mente humana descobriam a existencia de

modos distintos de pensamento, principalmente em funcao das pesquisas sobre o funcionamento

do cérebro quando sonhamos. Diante destes fatos, abria-se um mundo de possibilidades para que

se avaliasse a mente de acordo com outros parâmetros. A consideracao da inteligencia humana

como produto de interseccões entre dados obtidos pelos sentidos com dados construidos
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simbolicamente pelas culturas ao longo do tempo, somada ao desenvolvimento de máquinas e

autômatos, permitiu a Epstein associar a máquina cinematográfica com a mente humana.

Possivelmente esta ideia já estivesse anunciada em seus escritos como Bonjour, cinema sobretudo

a partir do desenvolvimento do conceito de fotogenia. Mas é em 1946, com a publicacao de

L'Intelligence de une machine, que Epstein dedicou-se a esta questao, que igualmente marcou

muitas das producões experimentais cinematográficas. 

Nascido com o século, Epstein nao ignorou a importância do sonho
como pensamento 'outro'. O que, para ele, aproximava o cinema do
sonho é a sua oposicao comum ao modo habitual do pensamento,
em particular, a reversibilidade e a plasticidade do tempo, do
espaco, da causalidade […] Máquina de pensar, o cinema faz as
vezes de nosso cérebro, substitui nosso cérebro. Confere realidade
[…] uma imagem autômata, mais verdadeira do que aquela que
nosso pobre pensamento com sua logica 'pequena' conseguiu
construir. (Aumont, 2008, p.72)

De modo geral, Epstein considerava o cinema como um instrumento de se pensar a realidade

a partir de outros referenciais, possibilitando um acesso ao mundo menos viciado nas categorias

criadas pelo pensamento humano ao longo do tempo. De modo semelhante como ocorre nos

sonhos, onde as categorias fundamentais do racionalismo sao surpreendidas pelos 'absurdos' que

forjam o inconsciente (ausencia aparente de causalidade, dilatacões temporais, relacões espaciais

descontinuas, etc.), o cinema permite que se perceba  mundo de modo bastante distinto, como

explica Aumont (2008) comentando Epstein: 

O cinema sugere um mundo diferente do mundo fenomenal e
mesmo do mundo real - a menos que sugira que o mundo real nao é
o que acreditamos – porque desconecta o espaco de seu tempo-
suporte […] é consequentemente uma máquina de pensamento com
leis proprias, diferentes do nosso pensamento; no mundo do
cinema, o tempo, o espaco, a causalidade – as principais categorias
kantianas – funcionam de maneira bem diferente da nossa
realidade. (Aumot, 2008, p. 38)

Neste sentido, haveria realmente uma certa funcao reveladora do cinema que nos alertaria

sobre a falibilidade de nosso conhecimento, ou ao menos do modo como estamos habituados a

construi-lo. Possivelmente Epstein estivesse querendo resgatar os atributos cientificos perdidos

pelo dispositivo cinematográfico ao longo das décadas, principalmente por ocasiao da sua

exploracao pelos meios de entretenimento em escala industrial. Tal resgate ganha forca quando

colocado em funcao da questao da mente – desta forma, o cinema nao apenas nos proporciona

uma experiencia visual (ou audiovisual) mas, articulado com a mente humana, possibilita a

construcao de novos conhecimentos, de novas ideias, tornando-se um espaco de descoberta e

aprendizado:

[…] o cinema é  lugar de um aprendizado especifico; ele é a via de
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acesso para uma nova e mais verdadeira percepcao do espaco-
tempo em que estamos inseridos […] A experiencia cinematográfica
mostra que a unidade do espaco é uma ficcao em nossa cabeca. E o
principio de causalidade deixa de nos aparecer como algo inerente
a natureza. O cinema é uma reducao pelo absurdo. (Xavier, 1984, p.
92)

Nota-se que ideia de Epstein do cinema como mente, passava necessariamente por sua

reflexao acerca do tempo. Em termos gerais, encarava o cinema como uma máquina de se

produzir tempo, ressaltando o caráter plástico que conferia e este conceito. Tal como já visto, a

invencao do cinematografo coincidiu com a proposicao de novos modelos de realidade por parte

das ciencias, o que possibilitou uma renovacao nas definicões do tempo, tanto quanto provocou

verdadeiras reviravoltas em “nocões como a de continuo e descontinuo, por exemplo” (Aumont,

2008, p. 40). Em alguma medida o cinema participou deste processo de redefinicao das categorias

fundamentais da realidade, tornando-se um dos mais importantes meios a materializar estas

conquistas das ciencias. A visualizacao das altas e baixas velocidades, em seu entender, possuia

um valor quase comprobatorio das teorias da fisica contemporânea, tanto que, considerando as

possibilidades estéticas de manipulacao desta visualizacao, poderia ser considerada como um

'meio de pensamento': 

Sem essa máquina, nao veriamos materialmente o que pode ser um
tempo cinquenta mil vezes mais rápido ou quatro vezes mais lento
do que aquele em que vivemos. Ela é um instrumento material, sem
dúvida, mas com um jogo que oferece uma aparencia tao elaborada,
tao preparada para o uso do espirito que já se pode considerá-la um
meio de pensamento, um pensamento segundo regras de análise e
sintese que, sem o instrumento cinematográfico, o homem teria
sido incapaz de realizar. (Xavier, 2003,p. 290)

Assim, o cinema possibilitava ao homem acessar um conhecimento novo, ampliando suas

capacidades cognitivas. A velocidade inerente ao dispositivo cinematográfico também chamava

atencao de Epstein e lhe sugeria que fosse tomada como um elemento a ser aprimorado nas

habilidades mentais humanas . Na qualidade de máquina, o cinema poderia educar a mente a ser

mais e mais veloz, possibilitando uma revolucao do conhecimento e cumprindo a sua funcao como

invencao moderna, tal como fica explicito em seus comentários:

É, no minimo, possivel, que a rapidez do pensar possa aumentar
durante a vida de um homem ou de sucessivas geracões. Nem todos
os homens pensam com a mesma velocidade. Os filmes passados
rapidamente nos fazem pensar rápido. Um modo de educacao,
talvez. (Xavier, 2003, p.272)

Indo mais além, o cinema nao apenas possibilitava a experiencia da relatividade a partir da

visualizacao das coisas em velocidades variáveis, ou exibindo logicas nao causais a partir de
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relacões descontinuas. Com uma crenca que hoje pode ser considerada como inocente, Epstein

acreditava no poder de transformacao da humanidade através do cinema, fazendo-a questionar

sobre sua propria existencia através da imagem. 

Seja para melhor ou pior, o cinema, em seu registro e reproducao
de seres, sempre os transforma, os recria numa segunda
personalidade, cujo aspecto pode perturbar a consciencia ao ponto
de fazer com que ela se pergunte: Quem sou eu? Onde está a minha
verdadeira identidade? E ter de acrescentar ao “Penso, logo, existo”
o “porém nao penso em mim do modo como existo” é uma
atenuante singular a evidencia de existir.

Para Epstein esta funcao reformuladora do cinema era nao apenas uma possibilidade, mas

uma capacidade que deveria necessariamente orientar seus realizadores em suas obras. A leitura

dos aforismas de L'Intelligence d'une machine faz compreender que sua visao com relacao ao

cinema era muito ampla e intensificava seu uso como verdadeiramente uma tecnologia em favor

das transformacões nao apenas sociais, estéticas e econômicas, mas principalmente filosoficas.

Em seus proprios termos, o cinema nao deveria ser visto apenas como um instrumento de arte,

mas de uma filosofia moderna e renovada. Neste sentido a importância da invencao do

cinematografo deveria estar equiparada com a invencao dos microscopios e lunetas astronômicas,

que multiplicaram o poder da visao e colaboraram diretamente nas transformacões dos sistemas

filosoficos e cientificos. Para tanto, conforme argumenta Xavier (op.cit. p.92), seria necessário que

o cineasta atue de forma consciente e criativa, deflagrando a 'experiencia reveladora' e seguindo a

inteligencia do proprio cinema, associando-se a ela e fundindo sua imaginacao com as

possibilidades inseridas no dispositivo - que nao sao infinitas, conforme argumenta Flusser

(2008). Seria necessário imiscuir-se de cinema, ou melhor, de compreender profundamente seu

funcionamento e integrá-lo na mente, de forma a pensar cinematograficamente e, quem sabe,

produzir conhecimentos realmente novos, eficientemente verdadeiros. 

O cinema nos revela uma imagem mais verdadeira do ser
representado; é tudo, e é enorme, pois isso significa que o cinema é
objetivamente dotado de uma capacidade de penetracao
psicologica ao ponto que se poderá, por exemplo […] utilizá-la como
instrumento de busca, de investigacao e até de prova. (Aumont,
2008, p. 71)

Vistos hoje em dia, os aforismas de Epstein nao sao de todo inocentes. Como qualquer grande

artista ou, retomando a classificacao poundiana, como um bom mestre (???), Epstein

possivelmente vaticinou o uso de tecnologias de visualizacao que, parentadas com as tecnologias

cinematográficas, tem auxiliado o desenvolvimento cientifico impactando diretamente a vida das

pessoas. Neste sentido, é licito dizer que o potencial do cinema como máquina de se pensar a
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realidade tem sido concretizado.  Mesmo que as descobertas nao tenham sido feitas através dos

filmes, é importante notar que geralmente sao mediadas por câmeras (e dispositivos de registro)

e quase sempre fazem o uso de imagens em movimento, o que já as qualifica como uma forma de

cinema.  

A ideia do cinema como mente deve ser compreendida a luz da mente como máquina e, por

conseguinte, do cinema também como máquina. Ao que parece, o elo estava na compreensao da

logica das coisas, mesmo que submetidas a um tratamento possivelmente metafisico.Ao contrário

de um autômato meramente mecânico,  a máquina de Epstein  seria mais “evoluida” e dotada

daquilo que chamamos de inteligencia. Era com esta inteligencia (note-se o impacto metafisico

deste termo) que seria possivel concretizar o projeto do cinema como mente e,

consequentemente, produzir um conhecimento do universo  cada vez mais “verdadeiro”. 

* * *

Além de L'Herbier, Gance, Epstein e Dulac, houveram alguns outros casos no cinema frances

que merecem serem mencionados, mesmo que muito brevemente. O já mencionado fato de que o

cinema vinha chamando a atencao de artistas, poetas e músicos, nao foi exclusividade do

futurismo italiano. Em Paris, o circulo de artistas e o rápido crescimento de grupos dedicados a

reflexao sobre a prática cinematográfica, permitiram que artistas já bastante conhecidos se

aproximassem do cinema. Hagner (2007, p.78-82) comenta sobre a formacao em toda a Europa de

sociedades filmicas entre os anos de 1920-30. Os chamados ciné-clubs, Filmligas, Filmverbande e

film societies, representaram um papel fundamental para a constituicao de uma cultura

cinematográfica, assim como construiram um ambiente favorável para o florescimento das

vanguardas. Estes pequenos grupos de entusiastas, pintores, escultores, compositores, poetas e

pensadores reuniam-se em exibicões de filmes internacionais e locais, refletindo sobre as

possibilidades que neles se assinalavam., bem como sobre os rumos que o cinema poderia tomar,

sobretudo levando em consideracao suas pesquisas e formacões individuais. Hagner (op.cit, p. 78)

comenta que muitos de seus integrantes tornaram-se figuras importantes nao apenas na

producao de filmes, como também na construcao de uma critica e teoria especializadas.

A fairly small group of mobile and ambitious activists, practitioners
and theoreticians, first made history and later wrote it down, created
the first canon in the film societies and subsequently determined wich
films were written about and preserved. They pratically
predetermined what later generations were able to watch, reand and
think about. Their merits notwithstanding, it is surprising how
unquestioned this pioneer generation was (and still is) taken at face
value in their memories and mythologies. (Hagener, 2007, p.79)
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No caso especifico da vanguarda francesa, atribui-se a Louis Delluc, Georges Denola e Charles

de Vesme a fundacao do Ciné-Club de France, preconizado pelas sessões no La Pépinière em 1920

em Paris dos filmes do genial animador Emile Cohl. Em paralelo o já mencionado e também genial

Ricciotto Canudo formou o Club des Amis du Septième Art (CASA) onde o termo 'sétima-arte' fora

cunhado pela primeira vez. Ambas as associacões foram fundidas em torno de 1925,

transformando-se a associacao de cine-clubes mais influente de sua época. O Ciné-Clubs de France,

reuniu nomes como Germaine Dulac, Marcel L'Herbier, Alberto Cavalcanti, Léon Moussinac, Blaise

Cendrars, Jean Cocteau, Robert Desnos, Fernand Léger, Louis Delluc, dentre outros artistas e

membros da intelligentsia parisiense. Foi neste contexto que estes artistas, poetas e pensadores

esforcaram-se em refletir sobre os filmes  bem como sobre a tecnologia empregada para faze-los.

Tal como já visto,  este esforco significou o inicio da formacao de uma teoria do cinema que

sustentava-o como uma atividade autônoma e digna de ser colocada dentre as demais. O vinculo

deste esforco com a prática de vanguarda nao deve ser considerado um detalhe, mas como ponto

fundamental nao apenas do cinema frances, mas também das vanguardas cinematográficas.

A influencia das conquistas de outras práticas de vanguarda como a pintura, a poesia, a

escultura e a música na formacao desta teoria cinematográfica, refletiu-se também na producao

de obras que marcaram a historia do cinema experimental. Seguindo a linha que se dispôs a

aproximar o cinema da poesia (uma poesia que ressaltava os valores e as formas da modernidade)

Henri Chomette produziu Cinq minutes du cinéma pur (1925-26) e se consagrou como um dos

mais importantes realizadores de vanguarda. Seu irmao, René Clair, por outro lado, associando-se

a seu amigo Fancis Picabia,  realizou uma das obras-primas do cinema de vanguarda: Entr'acte

(1924). Idealizado para ser projetado entre os atos do ballet Relâche (1924) de Picabia com

música de Erik Satie, o filme é um claro exemplo da livre apropriacao que os artistas de vanguarda

fizeram do cinema. Basicamente o filme costura uma série de acões aparentemente desconexas e

absurdas, protagonizadas por Satie, Picabia, Clair e Marcel Duchamp.

A atmosfera proto-dadaista que evoca Entr'acte sugere o nascimento de uma  tendencia que

tornou-se conhecida no contexto do dadaismo, que tornou conhecidos os nomes de Luis Buñuel e

Salvador Dali, mas também Man Ray e Gemaine Dulac. Estes últimos faziam parte do circulo de

artistas que, dentre muitas outras atividades, interessaram-se pelas possibilidades criativas do

cinema arriscando-se a fazer filmes que acompanhassem suas exploracões do inconsciente

humano, ressaltando o valor dos sonhos, dos simbolos, e do uso das máquinas para a

intensificacao da criatividade humana.

Especialmente a figura de Man Ray representou um papel fundamental na producao de filmes

experimentais que apontavam em diferentes direcões, tanto quanto sua obra como pintor,

fotografo e escultor. Suas contribuicões podem ser identificadas no genial Ballet Mécanique

(1923-24), filme de Fernand Léger que representa um dos marcos fundamentais do cinema
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experimental de vanguarda. Em parceria com Dudley Murphy, o filme de cerca de 20 minutos

exibe os reflexos da interferencia das tecnologias mecânicas na percepcao humana, utilizando

para isso formas nao convencionais de representacao tais como, uso de detalhes, sobreposicões,

técnicas de stop-motion, dentre outros efeitos visuais. O filme teria sido fruto do entusiasmo que o

cinema obteve com Léger a partir da exibicao de La Roue de Abel Gance, que lhe teria inspirado a

pensar esta nova técnica como um recurso verdadeiramente inovador conforme aponta Gunning

(1990, p.56). Indo mais além, Gunning sugere que Léger enaltecia o cinema como uma arte capaz

de completar o projeto da modernidade, trazendo consigo a possibilidade de “tornar as coisas

visiveis”, de “mostrá-las” tao somente – conectando-se diretamente com aquilo que já foi

mencionado como 'cinema de atracões'. Esta conexao entre o cinema pré-1906 e o cinema de

vanguarda é bastante forte quando considerados os esforcos de artistas como Léger em Ballet

Mecanique. Ao que parece, este filme cria um regime proprio de “mostracao” que encanta o

espectador sem a utilizacao de enredos ou historias complexas. Nao trata-se mais de um sistema

que privilegia a narrativa, as acões em continuidade e o respeito a logica causal. Trata-se da

exploracao plástica de  elementos constituintes do cotidiano, objetos comuns articulados entre si

por relacões essencialmente formais e abstratas. Isolados de seu contexto original, estes objetos

passam a exibir qualidades que nao seriam vistas senao esta disposicao cubista e dadaista de

Léger que, tal como sugere o titulo do filme, permite-se construir um ballet mecânico, registrando

os movimentos maquinicos com uma sensibilidade comum aos artistas de vanguarda. Tal como

indica LeGrice (1977, p.36) o filme de Léger apresenta de forma heterogenea e seminal, diferentes

recursos e estilos que foram explorados no cinema experimental por décadas. Tome-se como

exemplo o nao-uso de roteiros para a composicao do filme, abrindo espaco para a atuacao do

acaso tanto no registro fotográfico, quanto em processos fotoquimicos. Apesar de nao ser 'o

primeiro filme feito sem a utilizacao de roteiros' como faz crer a cartela de abertura do filme

(inserida algum tempo depois de sua finalizacao), Ballet Mecanique é um dos melhores exemplos

da incorporacao do acaso na producao de uma obra artistica, valor claramente referenciado nas

propostas dadaistas. Outro exemplo, segundo LeGrice (op.cit. p.40) é a utilizacao quase que

pioneira de repeticões, em algumas sequencias do filme. Posteriormente convencionada como um

recurso essencialmente experimental, a repeticao (ou os loops) veio a fundamentar inclusive um

certo genero cinematográfico, cujas origens estao em Léger e cujo desenvolvimento será

retomado por artistas do cinema estrutural. O valor de Ballet Mecanique ainda está por ser

totalmente reconhecido, mas é consenso que tratas-se de um caso muito especial para o cinema

de vanguarda.

 LeGrice ainda aponta que a mistura de técnicas de maneira nao muito “planejada” conecta-se com

a obra de Man Ray que, conforme já exposto, atuou na realizacao de Ballet Mecanique.

Porém sua contribuicao se estendeu por muitos outros filmes através dos quais pôde dar
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continuidade a sua exploracao de procedimentos cinematográficos mecânicos, quimicos e

materiais. Em La Retour à la Raison (1923) e Emak bakia (1926) considerados geniais cine-

poemas,  Ray utilizou técnicas de composicao fotográficas muito particulares (rayogramas) que

desprezavam o uso da câmera para obtencao de imagens, transgredindo a indexicalidade da

imagem fotográfica e buscando o isolamento de certas qualidades materiais dos objetos

utilizados. Tal como Léger, Ray antecipou em décadas a exploracao da materialidade filmica e o

questionamento de suas qualidades de representacao, ambas retomadas com grande forca no

cinema estrutural. É possivel que a partir de sua vocacao dadaista, que permitia apropriar-se das

mais variadas técnicas de representacao com eximia habilidade, possibilitou que Ray executasse

sequencias que ainda hoje conservam seu frescor e originalidade:

[…] these sections of Man Ray's film serve to draw attention to the
material nature of the film itself and the images on it as a
photochemical reality. As an extension of this area of awareness, it
becomes impossible to separate the material aspects of the image
from the photo-chemical process and the procedural aspects of
constructing the work. (LeGrice, 1977, p.35)

Mais ou menos neste sentido, Marcel Duchamp, em colaboracao com Ray, realizou Anemic

cinéma (1926), um filme de dificil classificacao mas que se conecta a vanguarda cinematográfica

francesa em razao de suas origens. Trata-se de uma obra mais formalista do que as demais,

marcada pela busca de uma linguagem 'essencialmente cinematográfica' que explora

principalmente formas geométricas e abstratas,  também fazendo uso de textos através de

diferentes efeitos visuais. O filme, considerado por alguns como um experimento despropositado

de Duchamp, exibe uma série de experiencias essencialmente oticas que já vinham sendo

desenvolvidas pelo artista na década de 1920. Seu interesse pelos aspectos estéticos de

dispositivos cinéticos imprime ao filme uma dimensao que, segundo LeGrice (1977, p.44) seria

sua fundamental originalidade. A composicao do filme deu-se a partir, basicamente, do registro de

discos opticos em rotacao desenvolvidos por Duchamp anteriormente, nos quais informacões

visuais geométricas tanto quanto textuais foram inseridas. O aspecto rotativo e circular que vigora

em grande parte do filme indica, ainda, a qualidade circular do dispositivo cinematográfico que

Duchamp queria explicitar através da utilizacao de anagramas inscritos nos discos mencionados,

evidenciando também a logica presente no anagrama que forma o titulo do filme: Anemic cinema.

Em termos gerais, tal como seus colegas artistas, Duchamp teria antecipado em décadas a

exploracao de elementos puramente visuais, sem quaisquer pretensões figurativas e que

excitavam a percepcao visual a partir de dispositivos que a sugeriam experiencias extremas e

quase hipnoticas.

[…] Duchamp was the first work which attempt to isolate that region
of optical experience which is a consequence of our autonomic
nervous function. Because this experience is directly dependent on
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our phisiology, some consistency of response could be expected from
viewer to viewer. (LeGrice, 1977, p.44)

É possivel que este filme de Duchamp seja considerado tanto como os filmes de Ray e Léger,

u m cine-poema - termo concebido pelos artistas de vanguarda a partir dos futuristas e que

exemplifica  o tratamento dado ao cinema em oposicao aos filmes “narrativos”. Em amplo sentido,

o cine-poema poderia ser aplicado a maior parte dos filmes experimentais por guardar uma

questao elementar: a primazia da exploracao da linguagem e de seus elementos constituintes. A

busca pelo ritmo, pela estrutura e pela forma em detrimento de um argumento narrativo linear,

sao fundamentos encontrados na maior parte dos filmes desta fase.

A relacao entre o cinema e a poesia, encarnada na ideia do cine-poema, marcou a producao de

quase todas as vanguardas das décadas de 1920-30, possibilitando as mais diferentes

perspectivas. Uma delas marcou-se pela exploracao de formas abstratas através das quais,

conforme seus autores, seria possivel perceber com mais clareza as relacões ritmicas e cinéticas

que o cinematografo possibilitava.  Tal como comenta A.L. Rees (1999, p.34-36), a tendencia do

cine-poema encontrada em algumas obras da vanguarda cinematográfica francesa (em Duchamp,

Chomette, Clair) exibe contornos de abstracao e formalismo, demonstrando um abandono

progressivo da referencialidade (indexicalidade) inerente a imagem fotográfica, tanto quanto a

poesia, a partir de poetas modernos, já teria feito com a palavra. Nao se tratava de um abandono

total da realidade objetiva, mas de um novo olhar sobre as coisas, concentrado em sua

materialidade:  

This was to be a main tedency of the cine-poem; it no more
abandoned referentiality than did the poems of Pound and Eliot or
the paintings of Picasso and Braque. Rather it cast them in a new
and arguably more material light, even as its theory tended to an
opposite idealising direction. (Rees, 1999, p.35)

Outra caracteristica importante do cine-poema, enviesada pela questao ritmica, é a associacao

entre o cinema e a música. Preconizada pelos futuristas, a sinfonia visual, que  objetivava utilizar o

dispositivo cinematográfico de forma essencialmente musical,  também ganhou atencao de

artistas franceses desde muito cedo, tal como identifica Mitry (1974, p.89-92). Com a crescente

exploracao de aspectos formais da pintura a partir dos impressionistas (principalmente aspectos

luminosos) e com a possibilidade da representacao do movimento com o cinematografo, os

artistas direcionaram-se para o desenvolvimento de filmes que estabeleceram relacões

inovadoras entre imagem e movimento, obedecendo uma logica semelhante aquela da

composicao musical.  

El critico musical Emile Vuillermoz había escrito em 1919” “La
composición cinematográfica obedece, sin duda alguna, a las leyes
secretas de la composición musical. Un film se escribe y se orquesta
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como una sinfonía. Las frases luminosas tienen su ritmo.” (Mitry,
1974, p.92)

Esta relacao entre formas abstratas  em movimento e estruturas de composicao musical,

embora tenha aparecido em Duchamp e Clair, ganhou mais atencao com os artistas alemaes e do

leste europeu que configuraram uma outra perspectiva de vanguarda, tal como será visto a seguir.

A vanguarda francesa, por sua vez, marcou-se pela heterogeneidade de seus principais

representantes e resultou em uma contribuicao inestimável nao apenas para esta parcela

'minoritária' do cinema, mas também para a historia do cinema como um todo. O legado que

artistas como Maurice L'Herbier, Abel Gance e Jean Epstein deixaram, ultrapassa os limites das

telas de cinema,  alicercando a producao teorica com o brilhantismo e a genialidade comuns aos

artistas daquele periodo historico. Sob diferentes formas, parecem todos terem depositado no

cinema uma fé transformadora, paradoxalmente inocente e visionária, mas que acima de tudo está

marcada pela busca do 'essencial' do cinema, de seus aspectos mais 'especificos'. A busca das

especificidades, conforme já assinalado, é fundamental para que se compreenda as vanguardas

cinematográficas. Pretendendo criar um cinema que se afastasse dos dominios narrativos/teatrais

e se aproximasse das experiencias do cinema de atracões (Gunning, 1990, p.55) os artistas de

vanguarda optaram por ressaltar as qualidades originais do cinema, principalmente avaliando

suas capacidades técnicas – caracterizando a busca por sua “essencia”. Tal busca parece ter

resultado no desenvolvimento do conceito de cinema total, ou cinema puro conforme argumenta

Malte Hagner (2012, p.150-155), que norteou a producao experimental de vanguarda como um

todo e caracterizou a formatacao do cinema estrutural, como será visto no capitulo 4.
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 3.3.Expressionismo / Dadaismo / Concretismo – Alemanha

As conquistas dos cineastas de vanguarda franceses, como Epstein e Gance, somadas as

experiencias de Duchamp, Léger e Ray reverberaram em outros cantos da Europa. Estes tres

últimos nomes, na verdade, estao muito mais proximos de uma tradicao que se desenvolveu na

Alemanha paralelamente as  vanguardas já mencionadas. Tal como já indicado, esta abordagem

dedicou-se a exploracao de elementos puramente visuais do cinema e da capacidade de seu

dispositivo em tornar animadas imagens nao figurativas. Em geral é nomeada de cinema gráfico,

cinema puro, mas iremos chamá-lo de cinema abstrato, porquanto este termo parece abranger as

diferentes perspectivas que este movimento incluiu em seu dominio, concordando com as

definicões de um dos maiores especialistas do caso, Malcolm LeGrice (1977). 

De forma sintética, sao filmes abstratos aqueles que de alguma forma utilizam apenas formas

geométricas ou elementos pictoricos (como linhas e pontos) para construir um discurso que se

restringe a exploracao formal destes elementos.  Acompanhando a dissolucao dos modos

“tradicionais de representacao” amparados principalmente no modelo mimético/figurativo, o

cinema abstrato  surge naturalmente como uma alternativa utilizada por artistas que já

trabalhavam com elementos semelhantes no contexto da pintura (LeGrice, 1977, p.19).

Diferentemente da maioria dos filmes, os filmes abstratos nao se filiaram a uma tradicao cujo

objetivo principal  era comunicar um acontecimento , ou melhor, contar uma estoria. Seu objetivo

era tao somente explorar o movimento possibilitado pela técnica cinematográfica, através do

repertorio visual produzido pela pintura e arte de vanguarda. Neste sentido é que atribui-se o

epiteto de pintura em movimento para este tipo de cinema - trata-se da exploracao dos aspectos

plásticos permitidos pelo dispositivo, por parte de artistas interessados em produzir uma

linguagem moderna e avancada, afastando-se a passos largos dos dominios do realismo e

figurativismo que caracterizaram a arte ocidental por séculos. O cinema abstrato, tal como propõe

Xavier (1984) significa acima de tudo um paradigma para a historia do cinema, porquanto rompe

com valores dramáticos, teatrais e, se quisermos, narrativos, objetivando uma exploracao

puramente plástica de formas em movimento, fazendo-o com a partir da manipulacao da pelicula.

Na realidade a descoberta deste tipo de possibilidade deu-se por razões técnicas, na medida em

que descobriu-se que desenhos poderiam ser feitos diretamente na pelicula e que, respeitando

alguns principios de “continuidade”, tais desenhos poderiam ganhar movimento tanto quanto as

fotografias animadas. Rapidamente esta técnica foi apropriada por artistas que experimentaram

traduzir suas pesquisas visuais pela inclusao do movimento, desenhando e interferindo

diretamente sobre a pelicula – técnica que configura essencialmente a atividade, por exemplo, de

producao animacões das quais os desenhos animados sao os mais importantes representantes.

Xavier (1984, p.85) aponta que embora a técnica de composicao seja a mesma daquela utilizada
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para a feitura de desenhos animados do tipo cartoon, o cinema puro nao visou a constituicao de

um espaco narrativo nem antropomorfico, e dedicou-se a criacao de um discurso essencialmente

abstrato, preocupado com a interacao das formas em funcao do movimento.

Este correlato ao abstracionismo pictorico (também referenciado
ao modelo musical em sua teoria) vai mais longe na desintegracao
do referencial realista. Nao so proclama a dissolucao da narrativa
ou a eliminacao do espaco dramático; exige a supressao de
qualquer vestigio mimético, de qualquer referencia a um espaco-
tempo natural exterior ao filme, e toma como única realidade a
dinâmica da luz e os seus efeitos geométricos e ritmicos na
superficie da tela.  (Xavier, 1984, p.87)

Em termos historicos, os filmes de Bruno Corra e Arnaldo Ginna parecem realmente ter sido

os mais antigos exemplos de um cinema orientado para o experimentalismo formal cuja base

conceitual se fixa na pintura. Tal como já visto, os filmes dos futuristas italianos esbocavam

relacões analogicas entre cores e sons, evocando as experiencias feitas desde meados do século

XIX com os “orgaos luminosos” de Bishop e Rimington (LeGrice,1977, p. 13). O possivel contato

com tais obras, das quais hoje so restam apenas relatos,  deve ter inspirado e motivado artistas

em outras partes da Europa a arriscarem-se na producao de obras cinematográficas abstratas. Tal

é o caso da Alemanha, onde diferentes correntes artisticas confluiram,  concorrendo para o

desenvolvimento do cinema abstrato propriamente dito. 

Alemanha - Expressionismo

As intencões de se produzir um cinema abstrato estavam presentes de alguma forma em uma

destas correntes artisticas que caracterizaram a cultura alema no inicio do século XX. O chamado

expressionismo alemao antecede, em alguns pontos, o cinema abstrato, considerando suas opcões

estéticas alinhadas a principios teoricos elaborados por poetas e pintores. O expressionismo

visava, em linhas gerais, explorar os dramas existenciais do homem a partir de um tratamento nao

realista. As estratégias de exagero, distorcao e sobrecarga dos elementos mais básicos da

linguagem empregada (a cor para a pintura, ou as metáforas para a poesia, por exemplo) visavam

fornecer uma experiencia sensorial capaz de conectar o homem com o que vinha sendo

obscurecido pela racionalidade positivismo que conduzia os “avancos” da maior parte das

civilizacões ocidentais. A ideia de exprimir a alma humana de forma imediata, sem reservas e sem

contornos delicados permitiu aos artistas abusarem das relacões de contraste cromático e

luminoso, utilizando principalmente sombras e texturas pouco comuns para imprimir sensacões

subjetivas, muito mais do que comunicar acontecimentos objetivos.  
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Além desta busca por uma expressao plástica inovadora, o expressionismo filiava-se ao resgate de

filosofias metafisicas e/ou espiritualistas que objetivavam a reintegracao do “espiritual na arte”

através da exploracao de formas “puras”. Tome-se como exemplo a forma pela qual os membros

de grupos como Die Blaue Reiter e Die Brücke, posicionavam-se com relacao a producao de uma

arte que realmente fosse capaz de fornecer ao espirito humano experiencias reveladoras do ponto

de vista espiritual. Artistas como Wassily Kandisnky, Franz Marc, August Macke, Paul Klee, Ernst

Ludwig Krichner, Emil Nolde, Erich Heckel, entre outros alemaes e emigrados russos, realizaram

obras na primeira década do século XX que reorientaram a producao pictorica no ocidente. 

Tal como os impressionistas na Franca, e os futuristas na Italia, artistas familiarizados com as

propostas expressionistas decidiram aproximar-se do cinema e com ele desenvolveram uma

linguagem que tornou-se mundialmente conhecida. De forma bastante sucinta, o cinema

expressionista caracterizou-se pela transposicao de alguns procedimentos da pintura para os

cenários, roteiros, maquiagens, dentre outros elementos filmicos. O uso de contraste e sombras

bem definidas, bem como o exagero em alguns detalhes da representacao.  

Nascimento do cinema abstrato

Porém, em algum tempo o cinema expressionista viu nascer, dos mesmos dominios, um

cinema menos preocupado em explorar questões da alma humana através de dramas e narrativas.

Contemporâneos de outras experiencias formais, filmes emblemáticos do cinema abstrato como

Rhythmus 21 (1921) e Symphonie diagonale, apareceram como fruto da investigacao plástica, tal

como estava acontecendo em meados da década de 1910 no contexto alemao e russo. Apesar das

já mencionadas experiencias futuristas, os primeiros filmes considerados realmente abstratos

devem-se a principalmente quatro nomes: Hans Richter, Viking Eggeling, Oskar Fischinger e

Walter Ruttmann. Em termos biográficos sao nomes que  estao associados as artes visuais

abstratas, especialmente ligados a movimentos como o construtivismo, o dadaismo, o neo-

plasticismo, etc. Suas atividades concentraram-se na Alemanha, muito embora tenham circulado

pelo leste europeu, pelos paises baixos, escandinavos e pela Uniao Soviética.  Neste sentido,

O'Pray (2003, p.13-14) esclarece que nao se trata de um grupo coeso, reunido ao redor desta ou

daquela instituicao. Ao contrário, o caso alemao emergiu dos esforcos individuais de alguns

artistas que decidiram, por uma série de razões, aplicarem seus conhecimentos de pintura

abstrata na feitura de filmes.

Munich was one of the European centres of this activity from wich
emerged the German film avant-garde. Known as the 'graphic
cinema', and the 'absolute cinema', the German-based artists who
comprised it were never coherent group but a rather loosely
associated one, with a particularly strong relationship existing
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between Richter and Eggeling. (O'Pray, 2003, p.12)

LeGrice (1977, p.18) também concorda que estes artistas nao formaram um grupo

homogeneo,  porém argumenta ser inegável o fato de que houveram contribuicões significativas

entre eles. Pode-se dizer, por exemplo, que entre Richter e Eggeling houve um relacionamento

bastante proximo marcado essencialmente por afinidades teoricas, enquanto que entre Fischinger

e Ruttmann foram aspectos técnicos que possibilitaram troca de conhecimento por meio de

correspondencias. O ponto de convergencia entre eles, inegavelmente, foi a utilizacao do meio

cinematográfico segundo intencões orientadas para as artes visuais - “para eles, o filme era uma

extensao de suas atividades artisticas e sua base filosofica” (LeGrice, 1977, p.20).

A conexao entre estes artistas e os movimentos que protagonizaram a  renovacao da arte no

comeco do século XX, foi realmente forte e significou a sustentacao teorica para suas experiencias.

Especialistas (LeGrice, 1977, p.29-22; Hoffmann, 1998, p.75) apontam a influencia de dois

principais movimentos na constituicao do cinema experimental na Alemanha: o construtivismo e

o dadaismo, estando ambos integrados no que se configurou em termos gerais como arte abstrata.

Embora tenham origens e metodologias diferentes de trabalho, ambos os movimentos marcaram

a producao do cinema experimental seja pela energia iconoclasta e avassaladora do dadaismo,

seja pelo compromisso em construir uma nova e revolucionária linguagem por parte dos

construtivistas.  Richter e Eggeling, principalmente, foram responsáveis pela aproximacao do

cinema experimental em ambos os grupos. 

No caso do dadaismo, coube especialmente a Richter a funcao de assinalar a validade da

técnica cinematográfica como participante do projeto de destruicao das principais convencões

artisticas. Seu contato com Raoul Hausmann, Hans Arp, Kurt Schwitters, Hugo Ball e sobretudo

Tristan Tzara, marcou nao apenas a sua producao como cineasta, mas também como artista

multidisciplinar. Na realidade, tal como será visto, Richter participou ativamente da fundacao do

movimento dadaista, mesmo que tendo orientado seu pensamento para horizontes mais

formalistas do que seus colegas. Sabe-se que,  em linhas gerais, o dadaismo foi um dos

movimentos que agitou a cultura européia nas décadas de 1910 e 1920. Cobrando uma renovacao

das linguagens artisticas e decretando o fim das convencões, os dadaistas deram vazao a producao

de um arte mais livre, interessada pelas descobertas da psicologia, da fisica, da biologia, e

acenando para as transformacões politico-econômicas que as principais metropoles européias

viviam. Técnicas como a escrita automática, a colagem, bem como o resgate de culturas primitivas

deram novo fôlego para a arte, deslocando o foco das grandes galerias e museus para locais de uso

comum,  como bares e cafés. Entre  Zurique e Berlim, o dadaismo estabeleceu-se como um

movimento anárquico e libertador....

Em termos gerais, tratava-se de um grupo que objetivava atacar o 'establishment' da arte,

destruindo as formas tradicionais de representacao e integrando diferentes práticas artisticas.
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Vistas deste modo, as propostas dadaistas parecem se confundir com o movimento futurista,

porém sua principal intencao parece ter sido a de desvincular-se de propostas politicas (alguns

deles designavam-se anarquistas) e radicalmente arriscarem-se a viver suas propostas estéticas

as ultimas consequencias.

Em Berlim, com Huelsenbeck, Hausmann, Grosz, Heartfield desenvolveu-se o mais militante

das facetas do movimento.Em Hannover, Kurt Schwitters desenvolveu um tipo muito particular

de dadaismo, constituindo um movimento-de-um-homem-so entitulado Merz. Em Colônia, Max

Ernst e Johannes Baargeld difundiram também os principios do movimento. Em Paris, Tzara e

Picabia uniram-se a Andre Breton, Marcel Duchamp, e impulsionaram as atividades do dadaismo

em resposta ao cubismo e fauvismo.

Por outro lado, tanto Richter quanto Eggeling estiveram intimamente ligados a movimentos

como De Stijl  tendo participado de conferencias que originaram o movimento internacional

construtivista, juntamente com El Lissistzky e Theo van Doesburg, tal como será exposto adiante.

Um pouco diferente do dadaismo, estava no horizonte deste movimento a busca pela construcao

de uma linguagem visual inteiramente nova e que correspondesse aos  valores da modernidade,

acompanhando a internacionalizacao de métodos de producao por consequencia da expansao do

comércio, dos meios de transporte e telecomunicacões. 

Em linhas gerais o construtivismo se caracterizou pela sistematizacao de formas orientada por

um senso nao-individualista, referenciado em uma visao de mundo politizada -  humanista e

socialista em tese. Seus objetivos eram, dentre muitos, a construcao de um sintaxe e uma logica

composicional que permitisse ser replicada ao redor do mundo. Estas logica e sintaxe obedeciam

a rigorosas teorias estéticas e apoiavam-se sobremaneira no principio da utilidade e, portanto, da

sintese como método ideal de composicao. Sua influencia inicialmente na arquitetura e escultura,

estendeu-se para a pintura, obtendo aplicacões diretas no design gráfico e design de produtos,

fotografia e cinema.  

Tal como argumenta Hoffmann (1998, p. 73) as experiencias de Richter, Eggeling, Fischinger

e Ruttmann, podem ser compreendidas na interseccao de ambos os movimentos que, de maneira

diferente, ambicionavam a renovacao da arte, tanto quanto da sociedade. Os métodos empregados

para tal renovacao, porém, concordaram em alguns pontos como a busca pela sintese e a

utilizacao de elementos simples.  De modo quase desprogramado e despropositado, as

experiencias destes artistas reverberaram as conquistas tanto do dadaismo quanto do

construtivismo e, por uma razao ou por outra, deram forma ao cinema abstrato. Neste sentido é

interessante notar que, diferentemente do caso frances, o cinema experimental alemao nasceu das

experiencias  destes artistas conduzidas pela mais absoluta curiosidade. A enfase na prática, no

método empirico e laboratorial,  guiou estes artistas na producao de seus filmes nao sem terem

desenvolvido técnicas  que lhes permitissem a transposicao dos conceitos apreendidos na pintura
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para o dispositivo cinematográfico. De modo rápido, porém gradual, fortaleceu-se a ideia de um

cinema que utilizava exclusivamente formas geométricas, linhas, massas de cor, e elementos

sintéticos que permitiam que se explorasse as qualidades 'puramente cinematográficas'. O

encantamento da maior parte dos artistas com o cinematografo deu-se por conta da existencia do

movimento e da aparente facilidade de manipulacao direta da pelicula filmica, ambas razões que

satisfaziam seus anseios como pintores. Ao que parece, nao foi a capacidade de representacao via

fotografia que chamou atencao destes artistas, mas sim a possibilidade de criar um discurso

inteiramente voltado para a relacões formais entre os elementos criados sem qualquer referencial

externo. Tanto quanto na arte abstrata, desenvolveu-se a ideia da possibilidade de um discurso

interior, voltado para aspectos formais, concentrado nas tensões entre os elementos constituintes

da imagem; um discurso que, por eliminar aparentemente os referentes exteriores, dizia-se mais

'puro'. O tratamento dado a formas puras, cores puras,  Possivelmente por estes motivos que

nomes como 'cinema puro' também sao encontrados na bibliografia especializada quando em

referencia a este tipo de cinema experimental desenvolvido na Alemanha.

This wing of avant-garde was strongly idealist, and saw film in the
utopian goal of a universal language of pure form, supported by the
synaesthetic ideas expressed in Kandinsky's 'On the spiritua in Art',
which sought correspondences between the arts and the senses(Rees,
1999, p. 37)

A ideia de um cinema 'puro', ou 'essencial', acompanhou a trajetoria de uma concepcao

artistica desenvolvida a partir de Wassily Kandinsky, expoente da arte abstrata que além de sua

inegável contribuicao como artista, marcou profundamente a producao teorica sobre o assunto. 

Em linhas gerais as ideias de Kandinsky ressoaram em todas as manifestacões artisticas que, de

forma mais ou menos evidente, lidavam com aspectos da abstracao – por exemplo o dadaismo, o

construtivismo e o expressionismo. Envoltas em um certo idealismo e espiritualismo, as ideias de

Kandisnky defendiam a funcao reconciliadora da arte entre o mundo e o homem, entre os

aspectos interiores e exteriores que haviam sido forcosamente separados ao longo dos séculos

pela cultura ocidental. Kandinsky acreditava que a arte abstrata seria uma das mais promissoras

opcões desta reconciliacao, fazendo-a através da exploracao das formas mais elementares e

básicas produzidas pelo homem, através do conhecimento da matemática e da geometria.

Em sua avaliacao, a arte (tanto pelo espectador quanto pelo artista) buscou por muito tempo

a “simples imitacao da natureza” ora por utilidade prática – matizada na ideia do retrato -  ora por

equivalencia a uma interpretacao, conforme as conquistas dos impressionistas, por exemplo. Em

seu entender, o artista deveria sugerir novos relacionamentos estéticos que nao estivessem

dominados pela mimese do exterior. Em algum sentido, dever-se-ia libertar a imagem, em um

sentido mais amplo, daquela imagem que nossos olhos nos entregam ao vermos o mundo de uma

certa forma. 
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Para tanto, deveriam ser observados primeiramente os processos de análise, ou seja, cabia antes

ao artista conhecer o conjunto das relacões logico-matemáticas que sustentam a geometria, bem

como a fisica otica, para produzir obras que evidenciassem estas relacões de forma harmônica.

Tais relacões deveriam emergir da observacao consciente da natureza, das formas naturais, e

serem analiticamente bem compreendidas segundo a capacidade reflexiva do homem.  

Estes passos, de acordo com Kandinsky, já haviam sido dados com bastante competencia pelo

impressionismo, o neo-impressionismo e o cubismo – movimentos que souberam decompôr o

material artistico e submete-lo a uma análise exterior. Porém era necessário que se desse um

passo seguinte – era necessário que se efetuasse um processo de síntese. Tal sintese nao previa o

descarte dos conhecimentos adquiridos pela análise, pelo contrário, a partir deste novo repertorio

pictural seria possivel voltar-se para os aspectos interiores das coisas, esquecendo

momentaneamente suas aparencias externas, suas formas tal como apresentadas por nossos

olhos. Nao bastava a observacao das regras de composicao e de harmonia, o conhecimento técnico

dos valores cromáticos, a eficiencia dos elementos geométricos, etc. Visando posicionar-se contra

os ataques que a arte abstrata sofria desde seu surgimento, Kandinsky argumentava ser

necessário  a conciliacao entre intuição e reflexão tal como praticada pelos ancestrais, mesmo que

de modo parcial (Kandinsky, 2000, p.216) e que a realizacao deste projeto poderia ser justamente

encontrada na arte abstrata. Filha de uma “nova era”, esta arte seria a conjugacao de ambas as

faculdades que andavam dissociadas pela cultura mas que, observando a historia da arte, nem

sempre se mantiveram nesta situacao. 

[…] temos o direito de afirmar que houve na historia da arte
periodos nos quais a colaboracao da razao (trabalho intelectual)
desempenhou um papel nao so importante como decisivo […]
Podemos, por outro lado, sustentar com igual legitimidade que, até
o presente, o trabalho intelectual por si so, isto é, sem elemento
intuitivo, nunca deu origem a obras vivas […] Disso sabe todo
artista, para quem os elementos sao coisas vivas. (Kandinsky, 2000,
p. 226)

Passagens como esta demostram o entusiasmo que Kandinsky tinha com este tipo especifico

de arte, vendo-a como simbolo de um periodo de renovacao cultural, vetor da conciliacao entre

inteleccao e intuicao, capacitada a produzir obras vivas e, com isso, reanimar o espirito humano

em direcao a uma profunda compreensao de si mesmo e do universo. Nota-se na maior parte de

suas argumentacões um certo idealismo que apela para a existencia de um mundo espiritual ao

lado de um mundo concreto. Tal idealismo torna-se evidente quando explicita uma certa filosofia

espiritualista crédula da conciliacao destes dois mundos qualitativamente distintos. Suas

reflexões,especialmente entre 1910 e 1920, devem ser compreendidas em um contexto de

grandes transformacões nao apenas nos modos de organizacao da sociedades e das nacões, mas

também de grandes mudancas ideologicas. Sua formacao como humanista muito provavelmente
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lhe fizeram posicionar-se contra o materialismo radical que avancava na Russia, e associar-se a

filosofias que pretendiam conciliar as conquistas da modernidade com um retorno a valores da

antiguidade, tais como a espiritualidade e a transcendencia. O valor da arte estaria justamente na

juncao de ideias aparentemente tao opostas. Quando observados com mais critério, os conceitos

formulados por Kandinsky nao apelam para um idealismo platônico que opõe o mundo “material”

a um mundo “ideal” e, portanto, ve na realidade uma condenacao inexorável. Com perspectivas

que sugerem uma espécie de positivismo e evolucionismo, seu discurso sugere a constituicao de

uma nova 'era', um novo momento historico que resgataria a vida espiritual humana através da

ciencia, da filosofia e especialmente da arte. Contudo, uma arte renovada, concentrada no duplo

processo de análise e síntese

A vida espiritual, a que a arte também pertence e de que é um dos
mais poderosos agentes, traduz-se num movimento para a frente e
para o alto, complexo mas nitido, e que pode reduzir-se a um
elemento simples. É o proprio movimento do conhecimento.
(Kandinsky, 2000, p.221)

Em amplo sentido, sua obra pode ser compreendida como uma tentativa da inclusao de

alguns valores orientais no contexto de uma cultura ocidental. Tome-se como exemplo a sua

proposta de integrar os diferentes valores latinos, gemânicos e eslavos, para a producao de uma

arte verdadeiramente nova e 'evoluida'. Neste sentido, argumentava ser necessário utilizar os

elementos mais simples, eliminando os excessos que caracterizavam as representacões mais

vulgares (kitsch) e abstraindo as formas para suas “essencias”. Tais essencias encontravam sua

melhor expressao nos elementos geométricos: as linhas, os pontos, os triângulos, quadrados,

retângulos, e o conjunto de relacões matemáticas que tais formas evocam. Frequentemente

questionado sobre a demasiada cerebralidade, ou o uso extremo da razao por conta da presenca

de formas geométricas em suas obras, Kandinsky dizia que tratava-se da observacao rigorosa do

que a representacao pictorica havia conquistado no ocidente, porém  segundo principios

totalmente inovadores. O artista, para quem 'um ponto' poderia dizer na pintura mais do que uma

'figura humana' e para quem 'o silencio' falava 'mais alto do que o barulho', pretendia que tais

formas essenciais fossem compreendidas como o resultado de um processo reflexivo tensionado

com a mais alta intuicao. Para ele, a reacao contrária a arte abstrata era a mesma reacao com que

criticos e público tiveram com a música sinfônica quando compositores pretenderam produzir

obras que nao continham textos, ou melhor, que nao utilizavam a palavra (como no caso da opera

ou dos lied) para  a estruturacao de um discurso 'puramente musical'. Como consequencia,

desenvolveu-se com grande exito uma cultura musical que criou para si uma sistema totalmente

particular, uma gramática e léxico únicos que emanciparam a música ainda mais  no contexto das

demais artes, abrindo espaco para a exploracao de elementos formais do discurso musical, sem o
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medo de tropecar em formalismos ou desprezar a qualidade criadora da intuicao.  Tal qual a

“música sem palavras”, a arte abstrata seria o proximo passo no mundo da representacao,

deixando o figurativismo de lado e conectando-se, paradoxalmente, a natureza de forma ainda

mais profunda. Nao se tratava de um abandono da natureza e da sensibilidade artistica, mas de

seu uso no mais alto nivel.

Com o tempo, demonstrar-se-á nitidamente que a arte “abstrata”
nao exclui a ligacao com a natureza, mas que, ao contrário, essa
ligacao é maior e mais intima do que vem acontecendo nos últimos
tempos. (Kandinsky, 2000, p. 229)

A despeito deste modo um tanto obscuro e particular de justificar o valor da arte abstrata,

Kandinsky certamente marcou toda a producao artistica abstrata e efetivamente trouxe novas

luzes sobre a questao da antiga oposicao entre 'forma e conteúdo' e marcou o desenvolvimento

das artes no século XX, em especial movimentos artisticos que, de maneira mais ou menos

evidente, associaram-se a este tipo de abordagem, como é o caso do cinema experimental

abstrato. 

A reacao do grande público com uma arte  'sem assunto', 'sem objeto' ou 'sem conteúdo' era

rebatida por Kandinsky com uma sofisticada visao de mundo que pretendia conciliar os aspectos

racionais com aqueles intuitivos. Em seu entender, a arte abstrata nao poderia ser considerada

como 'sem objeto', posto que nao poderia haver nenhuma forma de representacao que

desconsiderasse seu referencial. Contudo, o referencial desta nova arte nao era o mesmo dos

retratos ou das paisagens – vinha através da natureza mas nao era exatamente sobre ela. Na

realidade tratava-se de um referencial interior intuido pelo artista na interseccao da reflexao com

a percepcao. Desta maneira a forma abstrata poderia ser considerada “mais ampla, mais livre que

a forma figurativa” e “seu conteúdo mais rico”  (Kandinsky, 2000, p.237). Compreendendo por

conteúdo “o complexo dos efeitos organizados segundo uma finalidade interior” (p. 210)

Kandinsky endossou o ingresso da arte em uma nova fase da representacao que nao mais via-se

determinada pelas aparencias exteriores ou por funcões miméticas. O conteúdo deste tipo de

representacao, deveria ser investigado conforme novas formas de percepcao e inteleccao -  tal

como ensejadas por tantas outras novidades no contexto da vida moderna. 

É possivel dizer que os debates, as intrigas e reacao contrária do grande público que a arte

abstrata gerou, também foram sentidos com relacao ao cinema abstrato. Em certo sentido as

argumentacões de Kandinsky permitem reconstruir a atmosfera em que os mencionados artistas

estavam inseridos  enquanto realizavam suas primeiras experiencias.  De certa maneira suas

ideias influenciaram tanto Richter quanto Ruttmann, especialmente no que diz respeito a sua

visao de mundo e sua compreensao de qual deveria ser a tarefa da arte. A aspiracao em produzir

uma nova linguagem visual concentrada em seus aspectos mais elementares, motivou estes
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artistas a utilizarem a técnica cinematográfica como uma possibilidade de amplificar esta 'nova

linguagem' pela inclusao de elementos dinâmicos, cinéticos, etc.  Criticados por produzirem filmes

'sem enredo', 'sem conteúdo' e sem a representacao bem definida  de qualquer 'objeto', estes

artistas permitiram ao cinema o ingresso em horizontes totalmente novos. O uso de formas

abstratas em movimento extrapolava as convencões de significacao da imagem cinematográfica,

ampliando consideravelmente a latitude de seu discurso. Vejamos em termos historiográficos

como deram-se estas primeiras experiencias. 

Os primeiros filmes abstratos 

Conta-se que em 1925 no UFA Filmpalast de Berlim, o November Group organizou uma

exibicao de cinema que tornou-se um dos marcos fundamentais para o cinema abstrato. Der

Absolute Film tratava-se de uma sessao onde foram reunidos e exibidos exclusivamente  filmes

experimentais que lidavam com novas perspectivas, a saber, abstratas. No programa estavam

alguns dos filmes que hoje podem ser considerados “cânones do genero”: Rhythmus 21 (Hans

Richter), Symphonie Diagonale (Viking Eggeling), Reflektorische Farbenspiele  (Hirschfeld-Mack)

Opus 2, 3 e 4  (Walter Ruttmann), Ballet Mecanique (Fernand Léger e Dudley Murphy)  e Entr'acte

(René Clair e Francis Picabia). O grupo, formado por artistas e arquitetos que empenhavam-se no

fomento a uma arte revolucionária com viés radical e socialista, visava divulgar as conquistas

obtidas por diferentes abordagens ao longo dos anos. A maioria dos filmes exibidos constituia-se

de esforcos datados de 1918-19, época na qual os artistas iniciaram suas experiencias na

utilizacao da pelicula fotoquimica para a producao de obras abstratas em movimento. 

Em termos gerais a historia desta producao abstrata pode ser dividida em duas perspectivas: uma

primeira que se desenvolveu a partir da amizade de Hans Richter e Eggeling; e uma segunda que

abriga conquistas isoladas de artistas que, por diferentes caminhos, chegaram a resultados

parecidos, tais como Walter Ruttmann e Oskar Fischinger. Iniciemos, contudo, por aquele que

parece ter sido o maior e mais prolifico representante deste tipo de cinema – Hans Richter.

* * *
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Hans Richter

Hans Richter (1888 - 1976) desempenhou um papel de extrema importância para a

manutencao e divulgacao do cinema experimental durante a primeira metade do século XX.

Nascido em uma familia modesta berlinense, Richter cultivou desde cedo habilidades artisticas

que lhe conduziram a uma formacao hibrida em arquitetura e carpintaria, em um primeiro

momento, e posteriormente a uma formacao especializada em artes. As condicões familiares lhe

proporcionaram os estudos superiores  em Berlim e Paris.  Stephen Foster (1998, p. 240)

argumenta que por volta de 1904 Richter tenha tomado contato com a arte moderna, na ocasiao

de uma exposicao de Edouard Manet em Berlim. O fato, que Richter argumenta ter mudado sua

visao sobre as possibilidades da arte, somou-se a suas impressões sobre a obra de Cezanne,

quando vislumbrou o valor de uma genuina experiencia estética. A partir de entao reorientou sua

propria obra colaborando como ilustrador em  revistas e jornais, fato que lhe  proporcionou o

contato com editores do circulo artistico de vanguarda. Tal contato pode ser compreendido

quando em 1913 aproximou-se dos grupos Die Brücke, Der Sturm e Der blaue Reiter, entao os

principais representantes do expressionismo alemao, bem como da revista Die Aktion, referencia

alema da nova politica, literatura e artes, que abria espaco para a divulgacao da nova arte

estabelecendo contato com artistas como Egon Schiele, George Grosz, Franz Marc, Pablo Picasso,

Hugo Ball, André Gide, Ludwig Rubiner, tanto quanto figuras como Rosa Luxemburgo, Pjotr

Kropotkin e Leon Trotski. A relacao entre arte e politica em um contexto de grandes tensões

sociais,  marcou para sempre a obra de Richter nao apenas do ponto de vista temático, mas

sobretudo do ponto de vista da funcao necessariamente transformadora da arte em termos

estéticos e concretos. Vale lembrar que dos anos 1918 até a ascensao do nacional socialismo em

meados de 1933, a Alemanha passou por uma avalanche de transformacões que dialogavam com

outras vivenciadas por nacões circunvizinhas. Neste sentido é pertinente lembrar que a revolucao

bolchevique em 1917-18 que organizou a Uniao Soviética, obteve um impacto considerável tanto

nas alternativas politicas quanto estéticas, desenvolvidas durante a República de Weimar. A

emergencia do comunismo e de seus subprodutos estéticos, tal como será visto mais adiante,

marcou profundamente as ideias de Richter neste periodo, principalmente por estabelecer de

forma muito particular o vinculo entre a renovacao das formas e a renovacao ideologica,

sublinhando o papel da arte como veiculo de transformacao do homem e de seu contexto. 

Apos ter combatido e ter sido ferido parcialmente na I Guerra, Richter cumprindo uma

promessa feita antes de ter ido para  o front, encontrou-se com seus amigos com seus amigos

Hardekopf e Ehrenstein em um café em Zurique, os quais apresentaram-lhe pessoas que seriam

decisivas na carreira de Richter: Tristan Tzara, Marcel e Georges Janco. Em pouco tempo, Richter

foi introduzido ao que tornou-se conhecido como “dadaismo” , movimento do qual participou
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ativamente tanto em Zurique quanto em Berlim durante a segunda década do século XX. 

Essencialmente heterogeneo, o grupo dadaista que reunia nomes como Francis Picabia, Kurt

Schwitters, Rudolf von Laban, Sophie Taeuber-Arp, Tzara, Janco, Hans Arp, Hugo Ball, Kurt,

Huelsenbeck, Richter, entre outros;  sobreviveu por pouco tempo, tal como qualquer movimento

radical que se fragmenta por divergencias de ordem pessoal e estética. Porém as suas

contribuicões permaneceram no cenário da producao artistica sobretudo por conta do emprego

de perspectivas inovadoras como o uso do acaso, da chance e do inconsciente, para a criacao de

obras de arte.  

O vinculo que Richter teve com o dadaismo, embora tenha sido um de seus fundadores e

principais representantes, deu-se principalmente por questões alinhadas a funcao da arte como

meio de transformacao social. Suas opcões estéticas orientavam-se cada vez mais para um

formalismo que ecoava as diretrizes construtivistas,  formatadas  na entao Uniao Soviética. Neste

sentido, por volta de 1918, seguindo o conselho de seu amigo compositor Feruccio Busoni,

dedicou-se ao estudo da técnica musical de contraponto no Pequeno caderno de Anna Magdalena

Bach. Conforme argumenta Foster (1998, p. 248), tal estudo abriu para Richter as portas da arte

abstrata, iluminando o caminho do abandono do figurativismo e da concentracao em aspectos

logico-matemáticos da composicao pictorica. Ao que tudo indica, seu ingresso na abstracao deveu-

se muito mais ao interesse pela investigacao de estruturas ritmicas, do que o questionamento da

figuratividade. Pode-se dizer que, a partir deste fato, Richter desenvolveu obras que lidavam com

aspectos musicais tais como ritmo, alternância, contraponto, repeticao, regularidade, etc; fato que

também caracterizou a producao do cinema abstrato como um todo, conforme será examinado

posteriormente. 

Por volta desta mesma época que Tzara lhe apresentou em Berlim um outro artista que, por

diferentes caminhos, estava chegando a resultados semelhantes. Tratava-se do sueco Helmut

Viking Eggeling, cujo encontro frutificou em uma grande amizade e colaboracões que marcaram a

historia do cinema experimental. Suas historias a partir de entao entrecruzaram-se e, neste

sentido, é necessário que se recupere a trajetoria de Eggeling afim que se compreenda de que

forma este encontro resultou nas primeiras obras do cinema abstrato propriamente dito.

Viking Eggeling
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Eggeling nasceu na Suécia em 1880 e desenvolveu-se desde cedo como um artista

interessado em explorar relacões entre formas, cores, linhas, etc. Tendo estudado na Franca,

Itália, Suica e Alemanha, fascinou-se pelas conquistas formais do cubismo e pelas estratégias do

dadaismo, iniciando uma busca de correlacao entre harmonia pictorica e sonora/musical –

antecipando em alguns anos as experiencias de Richter. 

Filho de um músico com uma pintora cubista pouco expressiva, viu-se desde muito cedo

forcado a buscar alternativas para viver. A perda de ambos os pais parecem te-lo feito migrar em

1897 para a Alemanha e posteriormente para a Suica, onde fixou-se e desenvolveu grande parte

de suas descobertas. Parte delas parecem ter sido fruto de sua passagem em Paris onde, entre

1911-15, tomou contato com Hans Arp, Amadeo Modigliani e Moïse Kisling. Ali, pôde conhecer de

perto os avancos da pintura moderna, dedicando grande parte do seu tempo em  museus e

galerias, e estudando tanto os grandes mestres quanto os novos artistas (O'Konor, 1971, p. 35).

Ali pôde praticar a pintura de paisagens, com grande influencia de Cezanne, do qual absorveu a

licao da concentracao nos aspectos puramente visuais objetivando maior clareza e simplicidade.

Nesta época, possivelmente pelo contato com os artistas de vanguarda, Eggeling comeca a

orientar-se para uma filosofia de vida universalista e comunitária ecoando perspectivas

soviéticas, fato que posteriormente teria lhe feito aderir ao abstracionismo.

The ideas which occupied Eggeling's mind can be summed up in the
words universalism and community. He wanted to get away from
individualism to attain general validity, something common to all. It
is therefore only logical that he never, so far as is known, dated his
works and in only two cases is known to have signed them . (O'Konor,
1971, p. 35)

Tendo mudado-se para Zurique em 1915, Hans Arp lhe introduziu ao circulo de artistas

dadaistas, entao em processo de formacao. A neutralidade do territorio suico permitiu que

emigrados de outros paises, artistas das mais variadas formacões, convivessem juntos e

desenvolvessem um tipo de arte multidisciplinar e libertária. O caso do já mencionado Cabaret

Voltaire, organizado por Hugo Ball, é o melhor exemplo desta integracao entre artistas de

diferentes origens - peca fundamental para a carreira de Eggeling. Foi neste contexto que, em

1918, Tristan Tzara apresentou-lhe Hans Richter, entao um dos expoentes do movimento

dadaista. O encontro com Richter anunciou um periodo extremamente produtivo na carreira de

ambos. Rees (1999, p. 38) aponta que Richter teria ficado fascinado ao tomar conhecimento da

obra e do pensamento de Eggeling, aproximando-se dele e entao tornando-se seu principal

parceiro. Argumenta-se que desde sua estadia em Paris, Eggeling nutria interesse pela renovacao

da arte articulada com a renovacao da sociedade. De maneira bastante experimental, iniciou suas

experiencias com pintura objetivando a criacao de uma linguagem visual que fosse universal. Para
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tanto, considerava necessário o abandono do figurativismo, tanto quanto o uso de formas

elementares para que esta nova linguagem pudesse ser aplicada em muitos niveis e contextos.

Direcionando-se gradativamente ao abstracionismo,  tao logo vislumbrou a possibilidade de

inclusao da dimensao temporal na pintura como um recurso de renovacao da visualidade,  até

entao restrita a dimensao espacial. Tais reflexões deram origem aos painéis que Eggeling

produziu entre 1916-20, onde fases sucessivas de um conjunto de formas sao vistas lado a lado –

o resultado é algo como a progressao de uma forma que desenvolve-se de um estado a outro.

Obras como Horizontal-vertical orchestra I-III demonstram este esforco que Eggeling fazia ao

pensar uma composicao abstrata que se desenvolvesse no tempo e que, de forma concreta,

pudesse ser examinada a partir da representacao de suas fases distintas. Os chamados scroll-

paintings refletem que a ideia da sequencialidade já vinha, desde 1916, sendo trabalhada em sua

cabeca e indicam que a proposta de introduzir a dimensao temporal na pintura amparava-se, em

termos gerais, na interacao com uma arte especializada em lidar com o tempo: a música.

Eggeling […] saw in music a logical basis for composition whithin an
abstract medium and that visual forms could similarly be susceptible
to laws of composition, at the same time providing the basis of a
universal language. Eggeling's theoretical writing, like Kandinsky's in
Concerning the spiritual in Art (1910), includes a strong
metaphysical component. (LeGrice, 1977, p.21)

Tal como supõe O'Konor (1971, p. 40), a presenca de Busoni em Zurique foi fundamental para

que  Eggeling aprofundasse seu conhecimento sobre técnicas de composicao musical e, entao,

avancasse nas suas experiencias dos painéis sequenciais. Os estudos de contraponto e outras

técnicas de análise musical do pianista italiano foram rapidamente absorvidos e, juntamente com

Richter, abriram caminho para o desenvolvimento de uma “linguagem universal”. A admiracao de

Richter pelas ideias de Eggeling transformou-se  em amizade mútua , levando-os a colaborarem

por um breve, embora prolifico periodo (Rees, 1999, p. 37). 

Universelle Sprache 

Conforme aponta Elder (2007, p. 137-149) a sistematizacao desta “linguagem universal” foi

fruto das pesquisas individuais de ambos os artistas que, unidos, conseguiram desenvolve-las de

maneira mais sintética. Por um lado, Richter já vinha pesquisando métodos de composicao

musical sobretudo na linha da música barroca, época em que o Generalbaß (estrutura musical

onde a linha de baixo desenvolve-se de forma continua, proporcionando as vozes mais “altas” que

dialoguem com a harmonia e  improvisarem livremente) se desenvolveu com mais rigor. Por

outro lado Eggeling, também influenciado por questões ligadas a música,  desenvolvia a teoria de

Kontrast-Analogie que baseava-se na harmonizacao de elementos opostos, luz-escuridao, vertical-
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horizontal, singularidade-multiplicidade, etc. Juntas, estas teorias deram origem a  Universelle

Sprache, uma linguagem universal, capaz de estabelecer a comunicacao entre diferentes culturas

utilizando para tanto, métodos cientificos. Tal como acreditavam, a unificacao da linguagem

deveria necessariamente utilizar os elementos mais básicos da visualidade, tais como as formas

geométricas. A partir destas “formas puras” poder-se-ia construir uma linguagem comum, e sua

organizacao deveria respeitar principios racionais que garantissem a compreensao de todos, de

maneira inequivoca. 

Their goal was to offer a new universal language—universal both in
the sense that it applied to all visual media and in the sense that it
applied to all cultures (not withstanding their different natural
languages). They wanted to develop a system of communication
based on the visual perceptions, whose mechanisms, they were
certain, were universal.“ (Elder, 2007, p. 144)

A partir da observacao e estudo do aparelho perceptor humano, bem como da compreensao

das regras e principios da geometria,  seria possivel controlar os meios de expressao,

estimulando certas emocões, comunicando ideias, garantindo a todos a inteligibilidade e

concretizando o efeito desejado. Nao se tratava, contudo, de um efeito análogo aquele do

ilusionismo. Erigida sobre bases construtivistas, a “linguagem universal” pretendia acima de tudo

evidenciar uma gramática visual  comum e acessivel a todos, educando a sensibilidade e

ampliando a percepcao em vias de construir um conhecimento que abrigasse ao mesmo tempo

razao e emocao. 

As principais caracteristicas da Universelle Sprache encontram-se em artigos publicados por

Richter e Eggeling durante os anos 1919-22. Em “Prinzipielles zur Bewegungkunst”  (1921 -

Principios da arte-cinética) Richter apontava, por exemplo,  a tarefa da arte em funcao da

promocao da tal linguagem universal, alegando ser uma linguagem humana que necessitava d

elementos definidos como um “alfabeto”. Para ele, a arte correspondia ao exercicio da relacao

dialética entre estes elementos, e a  obra de arte,  produto desta relacao, deveria conter evidencias

claras das tensões que as formaram (relacões de contraste, analogia) comunicadas através de uma

solucao sintética, a saber: unificacao ritmica ou harmônica dos elementos em jogo (Elder, 2007,

p.147). 

Com este tipo de argumentacao é possivel identificar que a vontade de produzir uma

linguagem universal refletia as aspiracões utopicas de sua época. Em seu contexto, era comum aos

artistas e pensadores a constatacao de que a cultura havia se enfraquecido e de que a Europa, de

um modo geral, estava passando por uma crise. Seria necessário, portanto, a renovacao politica,

cultural e, nos termos de Kandinsky e Richter, espiritual -  afim de que uma nova era se iniciasse,

abrindo espaco para uma nova humanidade. O “idioma” desta nova humanidade, deveria abranger

este espirito universalista que circulava nas utopias de entao, e mais: deveria ser simples e
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abstrata.

Its idiom would be pure, simple, and abstract, for only non-figurative
art could do what was essential— that is, revive culture by creating a
new instrument with which all people could communicate.This
language was not to be simply a means of communication that
duplicated the languages now in use. It would be an objective
language—that is, its grammar would give instruction on the correct
ordering of forms. (Elder, 2007, p. 146)

A concretizacao de tal “linguagem universal” foi inicialmente trabalhada a partir da pintura,

explorando a organizacao de formas geométricas em um plano bidimensional. Posteriormente  as

questões da temporalidade tornavam-se mais evidentes na medida em que, tanto Richter quanto

Eggeling, produziam seus scroll-paintings. Foster (1998, p. 76) assinala a relacao entre tais painéis

sequenciais e os caracteres chineses  - fator que amplifica a conexao de suas propostas com

sistemas linguisticos baseados na visualidade, muito mais do que na oralidade. É possivel que a

cultura oriental tivesse sido fonte de inspiracao para ambos, na producao dos painéis – tanto pelo

estrutura das formas em si, quanto pelas composicões que exploravam a horizontalidade e a

verticalidade.  De qualquer maneira, a producao desta linguagem universal marcou a busca por

uma gramática visual objetiva, logica, geométrica e impessoal. Note-se que nao buscavam a

expressão do individuo, ou a criação do artista. Na linha do construtivismo, objetivavam a

construção de um solido sistema visual capaz de abranger os diferentes modos de expressao e,

assim, superá-los. A universalidade, portanto, nao tinha apenas uma caracteristica intercultural -

ambicionava-se construir um sistema visual aplicável a quaisquer meios. Apos terem feito

algumas experiencias com painéis e já sabendo das experiencias dos futuristas com a fotografia e

o cinema, chegaram a conclusao de que o cinema seria o meio mais adequado para o

desenvolvimento desta nova linguagem, considerando as possibilidades de articulacao espaco-

temporal que oferecia. Sistematizando suas ideias em um texto entitulado Universelle Sprache

(1920), Richter e Eggeling migraram dos painéis para a pelicula cinematográfica, solicitando o

apoio dos estúdios UFA em Berlim (Universum Film A.G), para que pudessem concretizar suas

experiencias de maneira adequada:

Richter and Eggeling presented the results of their study of the syntax
o f form relations in their eight-page pamphlet Universelle Spache
(Universal Language, 1920), which they mailed to a number of
influential people (including Albert Einstein). Among their purposes
for the document was to persuade UFA to support their work in
experimental film. No copies of the pamphlet are known to exist …
(Elder, 2007, p.144)

A mudanca das telas para a pelicula foi circunstancial e nenhum dos dois artistas tinha tido
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contato com a técnica cinematográfica antes. O projeto que visava aplicar a Universalle Sprache na

producao de filmes embora tenha ganhado o apoio dos estudios UFA, nao suscitou grandes

resultados práticos -  a falta de conhecimento técnico lhes impediu que chegassem a algum

resultado satisfatorio. 

Richter and Eggeling soon realized how little they knew about film
techniques; transforming their complicated abstract drawings into
visible motion proved to be much more difficult than they had
anticipated […] however, the two were badly disappointed by the
results of their work in the UFA studios when they saw the developed
films. (Hoffmann, 1998, p. 78)

Contudo, mesmo que as experiencias nao tenham sido satisfatorias para Eggeling e Richter,

chamaram atencao de Theo van Doesburg, teorico e arquiteto holandes fundador do movimento

De Stijl,  considerado como um dos alicerces do neoplasticismo. Argumenta-se (O'Konor, 1971,

p.45-46) que van  Doesburg, tenha visitado, em 1920, ambos os artistas enquanto viviam em

Klein-Klölzig, uma pequena provincia ao sudoeste de Berlim onde a familia Richter mantinha

grandes propriedades. Apos ter visto as experiencias que testavam a aplicacao de composicões

geométricas no meio filmico, van Doesburg sugeriu que publicassem parte de seus resultados na

revista De Stijl, para compartilhar o que estava sendo desenvolvido. 

O convite resultou na publicacao de dois importantes artigos na importante revista holandesa:

“Abstract Filmbeeldind” de van Doesburg, e “Prinzipielles zur Bewegungkunst” de Richter e

Eggeling, ambos de 1921. Nestes artigos, os artistas discutem os processos que utilizaram para a

transposicao de suas obras em pintura para a técnica cinematográfica, a qual nao havia ainda sido

apropriada totalmente por parte dos artistas visuais, a despeito das experiencias futuristas. Van

Doesburg, citado por LeGrice (1977), em registro de suas primeiras impressões sobre as

experiencias de Richter e Eggeling, reconheceu a importância da novidade, sobretudo por conta

da inclusao do dinamismo como elemento central para a apreciacao da obra:

the drawings needed for the mechanical production of a composittion
consist of long scrolls serving as a score in which the development of
the composition is set down in a consecutive arrangement, but so
that the intervening gaps are developed mechanically […] the
reproduction presents no more than one particular point of one
particular arrangement in the composition, but can in fact not be
dissociated from the movement provided by the lighting mechanism
of film. (LeGrice, 1977, p.22) 

Trabalhando na pacifica Klein-Kölzig, Richter e Eggeling apos terem arriscado em
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experiencias que nao constituiam senao um esboco de suas ideias, conseguiram em pouco tempo

desenvolver, cada um, obras que definitivamente puderam dar vida as suas composicões gráficas.

Há ainda hoje divergencias quanto a datacao das obras-primas do cinema abstrato e, por ora,

bastaria dizer que tais questões nao acrescentam em muita coisa sobre a historia deste fenômeno.

É unânime, contudo, o fato de que Eggeling desde seu encontro com Richter, já trazia consigo uma

ideia muito mais madura tanto técnica quanto esteticamente, segundo o proprio artista alemao

(Foster, 1998, p.245). Fato é que neste periodo foram produzidos os mais importantes filmes do

cinema abstrato alemao: Rhythmus 21 de Hans Richter e Symphonie Diagonal  de Viking Eggeling. 

Rythmus 21, também intitulado Film ist Rythmus (Foster, 1998, p. 256), foi realizado por

Richter logo apos a visita de van Doesburg e é um dos melhores exemplos da ideia de articulacao

de formas gráficas em movimento. Com 4 minutos de duracao e aproximadamente 85 metros, o

filme é composto basicamente de retângulos e quadrados pretos e brancos que se deslocam em

um fundo homogeneo, preto ou branco. O filme desde o inicio explora a percepcao espacial

alternando as escalas individuais destas formas simples que, durante o filme, aumentam de

número e elevam a complexidade da composicao. Fica evidente, dentre outros aspectos, o

interesse de Richter em tornar sensivel o ritmo, estrutura mais elementar do filme, através da

relacao de contraste entre as formas pretas e brancas. Trata-se, em algum sentido, da aplicacao

das técnicas de contraponto aprendidas por meio de Busoni, onde a repeticao, alternância e

regularidade permitem produzir um discurso visual arquitetado sobre uma temporalidade

definida. Consciente de tais efeitos perceptivos, Richter desenvolveu uma técnica de uso de

negativos que alteram completamente o contraste entre as formas, atenuando possiveis nuances

em bordas e sombras. Na realidade, trata-se da aplicacao do conceito de Kontrast-Analogie

desenvolvido conjuntamente com Eggeling, que estruturava todo o ritmo do filme - produto da

“linguagem universal”. Tal como visto, esta linguagem estaria amparada nas polaridades entre

contraste, forma, direcao, etc; a partir das quais o ritmo poderia ser percebido.

 

The theory of the Universelle Sprache proposed that polarities
between opposites were the elemental relations from which forms
were created: positive and negative; black and white; above and
below; curved and straight; empty and filled; intersecting and not
intersecting; horizontal and vertical; parallel and counterpoint
simple and complicated; dark on light and light on dark; single and
multiple; internally linked and separated. It was a language whose
elements, then, were not individual forms but which were significant
in their relationship to one another.(Elder, 2007, p. 31)

Em termos gerais, o filme nao exibe em suas formas geométricas detalhes muito claros –

trata-se de um desdobramento ritmico de uma espécie de ballet de retângulos e quadrados, que

deslocam-se da direita para a esquerda, para cima e para baixo, aumentando e diminuindo de
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escala e, ao final do filme, fundindo-se uns nos outros. O que fica evidente neste filme é a

consciencia no uso da tela cinematográfica como um espelho real do fotograma. Ao contrário do

que o cinema vinha fazendo até entao, Richter demonstrou como a tela do cinema poderia ser

tomada como o canvas do artista e, portanto, exibir as propriedades fundamentais do fotograma,

tao somente. O deslocamento dos quadrados e retângulos, apesar de aparentemente simplorios,

permitiram que o meio filmico fosse tomado nao apenas como uma técnica de representacao, mas

como um meio dotado de possibilidades muito particulares, dentre as quais o ritmo estava sendo

brilhantemente destacado.

Se por um lado a simplicidade e economia do filme de Richter demonstrou como o ritmo

poderia ser produzido a partir de relacões de contraste, Diagonal Symphonie de Eggeling torna

esta relacao evidente pelo uso de outro método. O filme de cerca de quatro minutos de duracao é

basicamente a exposicao de sucessivas transformacões de formas brancas  sobre um fundo

homogeneo preto. Ao contrário do filme de Richter, nao existem movimentos de deslocamento

das figuras para esquerda ou para a direita, ou alteracões de escala e, tal como sugere LeGrice

(1977, p. 24) nao existe a exploracao de fatores espaciais no filme. A principal caracteristica de

Symphonie diagonale é a série de transformacões das figuras que se dao de forma centralizada na

tela que, por assim dizer, ocupa um lugar neutro. O espaco de Diagonal Symphonie é

qualitativamente distinto do espaco de Rhythmus 21 principalmente pelo fato de que nao explorar

a relacao entre figura e fundo de maneira tao dinâmica. Como desdobramento de suas pinturas

sequenciais  em painéis, o raciocinio do filme proposto por Eggeling  é a gradativa transformacao

de formas simples para figuras mais complexas sobre um fundo homogeneo, o que confere ao

filme uma certa estaticidade se comparado ao filme de Richter.

The animation style is extremely static […] his ideas remain
consistent with his earlier development as an artist. He utilizes the
medium, but does not explore it, and his work certainly does not
express the dynamic factors of the age as visualized by the futurists.
(LeGrice, 1977, p.24)

Para outros especialistas trata-se de um filme que, a despeito da originalidade, fez uso de

técnicas de animacao já desenvolvidas com bastante qualidade para a época. O desenho

sequencial, fotograma por fotograma, ganhou a novidade com Eggeling pela aplicacao de imagens

nao-figurativas, essencialmente gráficas e sintéticas. Mitry (1974), traduzindo um artigo

contemporâneo a exibicao de Symhponie Diagonale por volta de 1925 do critico Miklos Bandi na

revista Schema, deixa evidente que a recepcao do filme de Eggeling por parte dos especialistas foi

basante entusiasmada. No entender deste critico, o filme abria possibilidades totalmente

inovadoras para a arte cinematográfica e representava, até aquele momento, o mais perfeito

exemplo de “expressar o movimento ritmico das formas puras”. Para isto, reconhece  que o

resultado do filme parece ter sido, por um lado, a necessidade que a dimensao gráfica teve para
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aquele momento na pintura e, por outro lado, fruto de dificuldades de ordem técnica, obtendo a

colaboracao de Richter:

Podría decirse que la Symphonie Diagonale es una metáfora gráfica
del movimiento. Pero el medio grafico no es un estilo próprio de
Eggeling; era una necesidad en este periodo de desarollo. Por otra
parte estaba influido también por dificultades de orden técnico[...]La
construccion de un filme como este, se mantendría gracias a la
ingeniosa máquina inventada por Hans Richter com la ayuda de
Charles Métain. (Mitry, 1974, p.102)

O artigo de Bandi argumenta que através desta máquina era possivel controlar com grande

precisao a emissao de luz, bem como manipular formas geométricas alterando sua escala,

deslocando-as para diferentes direcões e rotacionando-as com bastante liberdade. Bandi ainda

menciona uma certa má-fama que os filmes abstratos estavam inicialmente obtendo por conta de

serem, teoricamente, muito sofisticados para os 'espectadores comuns'. Em seu entender (Mitry,

1974, p. 105) a suposta elitizacao dos filmes abstratos nao era verdadeira e a propagacao desas

inverdades so afastava as incriveis possibilidades que tais filmes abriam para a percepcao

humana. Antevendo a penetracao de técnicas desenvolvidas para a feitura destes mesmos filmes

abstratos, Bandi endossa a importância de tais filmes diante da possibilidade de contribuir para a

“educacao de nossa visao e da revelacao, ao menos para os demais realizadores, dos caracteres

essencialmente opticos do filme.”(op.cit. p.101). Em suma, tratava-se da possibilidade de uma

nova maneira de ver o mundo, concentrada na exploracao de seus elementos mais simples, mais

essenciais e concretos(op.cit, p.104).

 Mitry (1974, p.106) argumenta que comentários como os de Bandi denunciam a efusiva

recepcao das obras do cinema abstrato, principalmente pela critica especializada. Era verdade que

Eggeling objetivava uma nova linguagem visual que associasse as conquistas do abstracionismo

geométrico (ou neoplasticismo) com o ritmo cinematográfico - porém fazia-o essencialmente

como um pintor. Em seu entendimento, Eggeling buscava aplicar suas experiencias plásticas

utilizando o cinema, mas nem era a cinematografia sua área de dominio nem tampouco era o filme

seu objeto matricial. 

Por outro lado, o filme oferece uma experiencia da observacao do desenvolvimento de figuras

abstratas de alta complexidade e nivel artistico. Rees (1999, p.37) concorda com o fato de que se

por um lado sua “sinfonia diagonal” parece um tanto estática pelo uso de figuras sem

profundidade e perspectiva, por outro Egegling demonstra muita habilidade ao exibir formas que

entre si operam segundo relacões plásticas de contraste, alternando retas e curvas e utilizando

com muito mais propriedade linhas e pontos do que Richter. Note-se que Eggeling utiliza muitas

formas curvas ou curvilineas, o que confere maior dinâmica visual do que os quadrados e

retângulos de seu parceiro.

 Pode-se dizer que por muitos aspectos as obras de Richter e Eggeling sao diferentes e,
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justamente por isso, devem ser compreendidas como complementares. Richter estrutura o ritmo

filmico utilizando formas geométricas simples e explorando a espacialidade filmica de forma

inédita, criando sobre o ecra um espaco dinâmico e fluido. Eggeling apresenta uma variante do tal

ritmo filmico abstraindo a espacialidade da tela e explorando os movimentos internos de figuras

geométricas complexas. Em ambos os casos fica evidente a preocupacao com aspectos da

dinâmica, do ritmo, da forma, dos gestos plásticos, do movimento, que fundamentaram a prática

do cinema abstrato.

A contribuicao entre Richter e Eggeling deu-se por encerrada por volta de 1922. Querelas

pessoais afastaram os artistas que, paralelamente, continuaram tentando produzir filmes

abstratos. Com uma grave crise financeira na Alemanha dos anos 1920, a estabilidade de Klein-

Kölzig foi desfeita e, por outras razões politico-sociais, Richter e Eggeling decidiram separar-se e,

a partir de entao, nunca mais colaboraram diretamente. Eggeling, ao contrário de Richter,

trabalhou por um longo periodo sozinho e isolado em Berlim, tendo morrido de sifilis dez dias

depois que sua Diagonal Symphonie , juntamente com Rhythmus 21, fora  exibida na já mencionada

sessao Der Absolute Film do grupo November em 1925. A morte precoce de Eggeling representou

para Richter também um certo abandono das conviccões sobre uma “linguagem universal” tal

como haviam pensado durante anos. Apesar do afastamento, a divulgacao da obra postuma de

Eggeling coube a Richter, o qual preservou inúmeros exemplos de seus testes e experiencias

gráficas, fornecendo até o final de sua vida um rico material biográfico. 

Com a amizade terminada em 1922, Richter prosseguiu para colaboracões com artistas que,

em suas cidades e/ou paises, encaminhavam a renovacao da arte. Assim, com El Lissitzky, van

Doesburg, Schwitters, Moholy-Nagy, Man Ray, Hans Arp,Mies van der Rohe, Naum Gabo produziu

e publicou a revista intitulada G (Zeitschrift für elementare Gestaltung) que, entre os anos de 1923

a 1926, obteve grande prestigio entre as outras revistas da arte de vanguarda.  Circulando entre

Berlim, Weimar e Düsseldorf, Richter participou do processo de fortalecimento do chamado

construtivismo internacional, onde pôde desenvolver cada vez mais suas ideias sobre o vinculo

que a nova arte deveria ter com uma nova politica, uma nova educacao, um novo mundo. Neste

sentido, Richter apesar de insatisfeito com seu Rhythmus 21, deu continuidade as experiencias de

manipulacao da pelicula cinematográfica. Separado de Eggeling – que significava um importante

apoio técnico -  obteve apoio de Werner Gräff, aluno de van Doesburg com o qual todas as suas

obras na Europa foram realizadas. Assim, entre 1921 e 1926 (Foster, 1998, p. 14) produziu outros

filmes abstratos como: Fuge in Rot und Grün  (ou Rhythmus 23) e Filmstudie ( ou Rhythmus 25).

No primeiro caso, trata-se de um filme que havia originalmente sido pensado para ser feito

utilizando as cores verde e vermelho, porém sua execucao ficou comprometida por limitacões

técnicas – nao havia naquela época filmes a cores disponiveis para Richter – e a colorizacao

manual custaria a fluidez do filme. Com aproximadamente 3 minutos e 45 segundos
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(aproximadamente 75 metros), Rhythmus 23 destaca-se pela articulacao outros elementos da

composicao plástica: a linha e o plano. Tal como argumenta Hoffmann (2007, p.82), o filme

abandona a exploracao da espacialidade em detrimento da concentracao das acões no plano que,

muito raramente, varia. Porém, Richter mantém o uso exclusivo de formas geométricas quadradas

e retangulares, incluindo linhas retas com pouca espessura. Existem evidencias que este filme

tenha utilizado partes da pintura-painel Praludium (1919) de Richter, muito embora o filme

utilize recursos exclusivamente do cinema para conferir o dinamismo necessário. Recursos com o

uso das formas negativas e a inversao das sequencias – como por exemplo as sequencias que

abrem e encerram o filme -  sao utilizados por Richter de maneira bastante consciente, o que

denota o dominio nao apenas da linguagem visual, como também de sua articulacao em uma dada

temporalidade.

Em Filmstudie, por outro lado, Richter abandona o uso exclusivo de retângulos e quadrados,

tanto quanto linhas retas, e passa a utilizar  formas circulares, sobreposicões e fusões de imagens

abstratas curvilineas. Também chamado Rhythmus 25, este filme de Richter aponta para outras

direcões que nao exclusivamente do abstracionismo geométrico. Apesar de utilizar alguns

recursos desenvolvidos em seus filmes anteriores, como a alternacao entre imagens positivas e

negativas e deslocamento de figuras sobre um fundo variável, Filmstudie avanca na direcao do uso

de imagens figurativas. Nos primeiros dois minutos de filme observa-se imagens de faces e olhos

humanos, porém com um tratamento que alude as colagens e fotomontagens dadaistas28. As

imagens sao “recortadas”, ou seja, isoladas de seu contexto figurativo convencional, e utilizadas

replicadas em grande número segundo um arranjo geométrico. As imagens abstratas também

contam com uma novidade – Richter utiliza massas luminosas que percorrem a tela produzindo

um fluxo visual em direcões variadas, que variam também em intensidade de contraste e

velocidade. Estas imagens nao recebem o tratamento propriamente gráfico, o que evidencia a

estilizacao de uma imagem do tipo figurativa porém distorcida e manipulada de forma tal que

apresente-se como abstrata. Neste sentido, poder-se-ia argumentar que trata-se de um filme que

reúne diferentes procedimentos que lhe permitem estar associado ao expressionismo, por um

lado, e também ao surrealismo, por outro. O arranjo do filme como um todo, porém, está baseado

em uma logica que caracteriza os filmes abstratos: trata-se de uma logica que persegue a

estruturacao do tempo com diferentes ritmos apresentados através de formas nao-figurativas, ou

de composicões plásticas que remetem ao universo da colagem ou da fotomontagem, ou seja,

composicões que privilegiam a bidimensionalidade. Esta estruturacao do tempo perseguida pelos

realizadores do cinema abstrato nao se dispõe a contar uma estoria ou a narrar qualquer coisa – é

28 A relacao entre o cinema abstrato e a fotomontagem desempenha um papel muito importante na 
historia do cinema experimental. Sobre este assunto, deve-se observar os estudos de Jennifer Valcke 
(2008) que dedicou-se a questao de forma profunda, relacionando-a as teorias de montagem 
cinematográfica. 
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uma pura apreciacao plástica do tempo, onde o ritmos variáveis sao encadeados de forma a

produzir um discurso sem referenciais concretos, tal qual na música de concerto. 

Um pequeno detalhe neste filme, contudo, parece revelar uma  reorientacao  de linguagem de

Richter a partir de entao. O filme comeca com a imagem de uma forma circular centralizada que

sobe e desaparece da tela e termina com a mesma imagem reversa, a forma desce e some. Por

mais abstrata que seja, esta imagem, colocada desta forma e nestes dois pontos, evidencia um

certo procedimento de linguagem que, em termos gerais, nao pode ser considerado nao-narrativo.

Trata-se de um recurso de repeticao e alteracao, possivelmente análogo a musica que comeca com

um motivo e encerra com o mesmo motivo de forma invertida. Ou seja, com este filme Richter

comeca a investigar uma linguagem que estabelece pequenas tensões narrativas mesmo através

de formas abstratas. É verdade que nao se trata propriamente de uma estoria com um comeco,

meio e fim, mas de um discurso cada vez mais análogo a um tipo discurso musical que permite ao

espectador acompanhar um desenvolvimento temporal por meio de recursos de linguagem

proprios ao meio que está sendo utilizado. No caso, a repeticao, a alternacao, inversao, etc,

apareceram na obra de Richter contribuindo com o fortalecimento da linguagem cinematográfica

pelo viés experimental.

Durante todo este periodo (1921-26) a producao de Richter esteve diretamente ligada a sua

producao teorica. A já mencionada ambicao de produzir uma “linguagem universal” ao lado de

Eggeling, fundamentou seus filmes conferindo-lhes um embasamento teorico de alto nivel. Os

aspectos formais da articulacao entre formas e cores, repeticões e intervalos, eram definidos

todos segundo leis de composicao desenvolvidas rigorosamente. Neste sentido, tal metodologia

estabeleceu diálogo direto com o que na Holanda estava sendo desenvolvido a partir do

movimento De Stijl , sob direcao de van Doesburg. A relacao entre o neoplasticismo e o cinema

abstrato alemao, sobretudo com Richter,  é um dos pontos levantados por Elder (2007, p.13)

como fundamentais para compreender os filmes feitos nesta época. Segundo o autor, a

proximidade entre Richter e van Doesburg confirmou-se com a manutencao da revista G, editada

por Richter, mas considerada por muitos como uma “filial” do movimento De Stijl. Nesta revista,

na qual importantes artistas colaboraram, Richter registrou suas ideias no que diz respeito a

producao de uma nova linguagem visual que, ecoando Kandinsky, poderia conciliar ciencia com

intuicao. Um de seus mais importantes artigos na revista - Die schlecht trainierte Seele (1924) -

argumentava a existencia de leis universais que governavam a producao de emocões, leis

sensoriais que lidavam com o aparelho perceptor humano e que nao dependiam apenas de

aspectos subjetivos. A objetividade das sensacões e dos sentimentos foi uma das justificativas da

abordagem quase cientifica para se produzir suas obras. De acordo com este ponto de vista, seria

necessário compreender como percebemos  as coisas – do ponto de vista fisiologico - para entao

submete-las a um tratamento estético rigoroso.
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He argued that film is visual rhythm created using photo technology,
and both rhythm and technology serve as building blocks for the
imagination, which creates by drawing on the medium’s material
attributes and on laws governing the senses (Elder, 2007, p.14)

A ideia de uma linguagem universal trabalhada através de filmes abstratos rendeu a Richter

inclusive o contato com um dos maiores representantes do formalismo na primeira metade do

século XX – Kasimir Malevich. O propositor do suprematismo, vertente soviética da arte abstrata

que apelava para a supremacia dos aspectos mais elementares da pintura. Contra a “tirania dos

objetos”, Malevich empregava a estratégia da dissolucao do figurativismo em direcao a um vazio  -

apenas neste vazio acreditava ser possivel prosseguir com uma verdadeira renovacao. Em uma

visita a Berlim em 1927, tomou conhecimento das experiencias de Richter e tao logo quis entrar

em contato para desenvolver um projeto conjunto que visava aplicar o suprematismo ao meio

filmico. 

O  encontro de Richter com Malevich  concretizou-se em 1927, conforme contam Benson e

Shatskikh (2013, p.54-56), mas contratempos burocráticos forcaram Malevich a retornar a

Leningrado deixando todas as anotacões e roteiro de seu filme em Berlim com receio de que

fossem arquivadas pelo governo soviético. Nomeado de Die Malerei und die Probleme der

Architektur (A pintura e os problemas da arquitetura) o filme de Malevich previa um sobrevoo

historico sobre o desenvolvimento da arte concentrado nas conquistas a partir do final do século

XIX e, apos o panorama historico, uma exposicao dos principios suprematistas de maneira

analitica. 

Malevich had seen the Rhythmus films and was impressed by the
possibilities of abstract film. He intended to use a film to demonstrate
his concept of suprematism, and Hans Richter seemed to him to be
the right man for this job. (Hoffmann, 1998, p.85)

Por azar, outras contingencias fizeram com que a realizacao do filme fosse suspensa. O

roteiro e as anotacões originais so voltaram a aparecer em 1950 indicando que Richter nunca teve

contato direto com as mesmas e de que sua comunicacao com Malevich fora comprometida por

inúmeros fatores, inclusive linguisticos. A intencao de realizar o tal filme suprematista foi

abandonada por Richter em 1969, argumentando que nao haveria mais “ambiente” para que o

filme fosse feito segundo principios tao rigidos e herméticos.  

Se por um lado a producao de filmes abstratos em Berlim deu-se por conexões entre

principios construtivistas e  dadaistas, em outras partes da Alemanha desenvolveu-se um cinema

abstrato orientado por principios nao tao rigidos e/ou pretensiosos guiados por dois outros

nomes que  completam o quadro geral do cinema abstrato alemao: Walter Ruttmann e Oskar

Fischinger. Inicialmente localizada em Frankfurt e Munique, esta outra vertente do cinema

abstrato desenvolveu-se na mesma época que as experiencias de Richter e Eggeling, porém
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direcionou-se  para a utilizacao de formas mais fluidas e indeterminadas, que evocavam as

tradicões expressionistas e impressionistas já abandonadas por muitos.

Walter Ruttmann

Pioneiro desta vertente, Walter Ruttmann (1887 - 1941) parece ter sido também um dos

mais entusiastas do cinema experimental em sua época. Formou-se como pintor e arquiteto em

Munique, na Alemanha, e posteriormente em Frankfurt desenvolveu sua carreira trabalhando

com fotografia e design gráfico durante as décadas de 1910 e 1920. LeGrice (1977, p.20) indica

que nao existem evidencias que levem a crer no interesse conceitual de Ruttmann sobre a arte

abstrata, somente sua producao pré-filmica indica que havia uma predilecao por formas

geométricas e abstratas. Ao contrário de Richter e Eggeling, Ruttmann nao aproximou-se da

abstracao e do meio filmico por questões filosoficas e conceituais. Elder (2008, p.116-120) chama

atencao para o fato de que Ruttmann tenha chegado a exploracao do meio cinematográfico por

conta de tres principais fatores: sua formacao como arquiteto, suas habilidades como pintor

autodidata e sua paixao pela música – em especial o violino, o qual desde os 8 anos praticava

diariamente. Tomando conhecimento da arte moderna, sobretudo com as exposicões de

Kandinsky ainda na primeira década do século XX, Ruttmann reorientou suas atividades para um

meio totalmente novo, repleto de possibilidades ainda nao exploradas e  capaz de satisfazer

tecnicamente a vontade de muitos de seus colegas artistas: conferir visibilidade ao movimento. Em

um dos poucos registros escritos  de sua autoria que se tem disponiveis, citado por Elder (2008),

Ruttmann comenta a uma amiga de sua paixao pelo cinema e, tal como em qualquer paixao, pelos

sonhos que nutria por esta nova modalidade artistica: 

For I believe in art in the cinema. But I doubt whether a work of
cinematic art has so far ever been made […] A work of art will result
only if it is born of the possibilities and demands of its material[…]
the reproduction of a work of art is by far not the same thing as self-
contained art. (Elder, 2008, p. 117)

Em sua carta fica mais evidente que pretendia apropriar-se do cinema como ainda nao havia

sido feito, mas talvez apenas sugerido. Argumentando que apesar de interessantes e satisfatorias

em comparacao com o teatro e a literatura, as obras do cinema expressionista alemao erravam

por nao observar a natureza completamente distinta do cinema. Para Ruttmann, seguindo seus

contemporâneos radicais de vanguarda, o cinema nao deveria servir nem ao teatro, nem a

literatura. As distorcões e demais efeitos opticos utilizados nos filmes expressionistas, embora

fossem exclusividades do cinematografo, estavam a servico da narrativa e da historia. Na

realidade, dever-se-ia, segundo ele, refletir sobre as qualidades mais essenciais do cinema e a
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partir delas criar novas obras – essencialmente cinematográficas, ou melhor, puramente

cinematográficas. 

For cinematography belongs to the group of visual arts, and its laws
are most closely related to those of painting and the dance. It uses the
following means of expression: forms; surfaces; brightnesses and
darknesses with all their inherent moods; but above all the movement
of these optical phenomena, the temporal development of one form
out of the other. It is visual art with the novelty that the root of the
artistry cannot be found in a final result, but in the temporal growth
of one revelation out of the other. (Elder, 2008, p. 118)

Tal como sugere Elder (ibid. p.119) Ruttmann parecia estar convencido na relacao entre o

valor estético e o valor formal presentes no cinema, tanto quanto nas artes visuais. Contudo, o

formalismo de Ruttmann nao seria totalmente desprovido de intuicao e de criacao. Ecoando

certamente Kandinsky, ele também parecia ser crédulo do fato de que toda obra de arte estaria

envolvida em uma energia que emanava da organizacao de formas, cores, linhas, pontos e

superficies e que indicava seu conteúdo espiritual. É neste sentido que a rubrica de filme

“absoluto” ou “puro” poderia ser associada a uma filosofia metafisica, porem nao exatamente

platônica e idealista conforme já examinado. 

A carreira de Ruttmann como cineasta data de 1921, quando foi exibido Lichtspiel Opus I

primeiramente em Frankfurt e depois em Berlin e,  em termos cronologicos, tratava-se da

primeira exibicao pública de um filme abstrato na Alemanha. Chamando atencao de Richter e

Eggeling, bem como de centenas de espectadores, a exibicao do filme contava com o

acompanhamento musical de Max Butting (compositor sueco), e a sincronia que sua peca tinha

com o filme foi um fator decisivo para evidenciar as habilidades de Ruttmann e reconhece-lo

imediatamente como um grande artista/cineasta.

Opus I é parte integrante da série que também integra Opus II, III e IV  - todos eles feitos em

um periodo  de 1919 a 1925, e que ainda hoje encantam por suas cores e pela apresentacao de

movimentos fluidos. O dominio técnico de Ruttmann, que lhe rendeu o status de grande mestre na

arte da animacao abstrata, fica evidente já em Opus I, onde teria empregado a pintura a oleo em

placas de vidro que, fotografadas uma a uma, eram re-desenhadas com bastante rapidez (Elder,

2008, p.125). Este filme, com cerca de 10 minutos de duracao, exibe em um fundo homogeneo

(variando em sua cor)  formas abstratas curvilineas que executam uma espécie de danca com

outras formas geométricas (triângulos, circulos, quadrados). Tais formas sao dotadas de cores

muito vivas (especialmente azul, vermelho, amarelo e verde), algumas detem contornos rigidos,

outras possuem gradientes de cor em suas bordas, e todas tensionam a atencao do espectador

pela execucao de movimentos nao lineares, imprevisiveis, de velocidades variáveis. Em

movimento constante, geralmente “atravessando” a tela,  perseguem-se umas as outras criando

uma espécie de ballet ou coreografia que, apesar de nao narrar nenhuma historia, exibem uma
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dinâmica e organizacao plástica tais que, articuladas a música, produzem uma sensacao de

profundo dominio da relacao espaco-temporal. 

Em Opus II, também de 1921, Ruttmann associa a técnica de pintura em placas de vidro com a

animacao de formas geométricas de papel recortadas (paper cut-outs) e sobrepostas aos desenhos

no vidro. O resultado é igualmente impressionante pela dinâmica da variacao de velocidade que

as formas tem. As “manchas de cores” que invadem e somem na tela sao dotadas de um

comportamento fluido que evoca a uma qualidade liquida, parcialmente densa, das imagens e das

cores – qualidade reforcada pelos arpeggios previstos na partitura que acompanhava a exibicao

do filme. 

Opus III e IV, apesar de utilizarem formas orgânicas e curvilineas, exibem uma preocupacao

maior com valores geométricos, tais como a simetria, e denotam a nocao da divisao em

quadriláteros da tela, sobretudo pela exploracao que fazem dos cantos, diagonais, verticais e

horizontais. É possivel que tenha utilizado, além da pintura em vidro e do uso de plasticina, a

câmera do tipo rostrum. Trata-se de um dispositivo desenvolvido exclusivamente para animacao

fotograma a fotograma, que permite mais controle e precisao de movimentos em todas as

direcões. 

Ruttmann used what appear to be the major resources of the
animation rostrum camera, and his visual effects are staggering in
their control of space and – of course – rhythm. The screen seems to
explode and pulsate as Ruttmann explores its dimensions through
time, creating effects (especially of running vertical patterns) that
recall today’s digital streaming. Like Richter, but even more
powerfully, these films also treat the frame edge as an equal space to
the now destabilized centre of the screen. (Rees, 2007, p. 60)

Provavelmente pelo uso desta técnica que, em Opus III, destacam-se alguns indicios de

criacao de um espaco tridimensional utilizando formas quadradas alinhadas pelo centro mas com

diferentes tamanhos. Em movimento, estas formas sugerem a existencia virtual de um eixo

longitudinal sobre o qual outras formas e linhas podem deslocar-se.  Em Opus IV, destaca-se a

exploracao do fundo como “assunto” principal. Predominantemente preto e branco, este filme,

que encerra a série dos Lichtspiele (“jogos luminosos”), apresenta uma espécie de luta entre

formas dispostas sempre em cantos opostos e que, na medida em que se aproximam e interagem,

modificam o fundo. Na realidade, diferentemente dos filmes anteriores, o fundo é o foco de acao

do filme que sofre, por exemplo, deformacões tornando-se um padrao geométrico que se

movimenta para cima ou para baixo, lembrando passagens de Rhythmus 21. Ruttmann termina

indicando a possibilidade de também explorar a dinâmica visual através de formas mais

geométricas que ocupam toda a tela e que, dada a sua velocidade com que entram e saem de

quadro, transformam-se em texturas muito mais do que “objetos”. 

Em todos os Opus, Ruttmann deixa explicito sua concepcao de cinema como exploracao do
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movimento, o que se faz sentir através de duas principais maneiras: a transformacao e o

deslocamento. Por um lado, formas curvilineas, orgânicas ou geométricas, deslocam-se em

direcões as mais variadas, com velocidades igualmente variáveis, o que confere o aspecto

“performático” dos filmes e dota as formas de uma certa singularidade na medida em que sao

tomadas pela percepcao comum como objetos. Por outro lado, as transformacões que sofrem,

indicam que o movimento também pode ser tratado “interiormente”, ou seja, pela mudanca nao

exatamente da posicao das formas, mas de sua escala, sua cor, seus contornos, etc. Em termos

gerais, seus filmes equilibram o uso destas duas estratégias muito em favor da música, ou

ressaltando aspectos musicais. Tal como Mitry (1974, p. 106) salienta, Ruttmann foi muito bem

sucedido em explorar aspectos ritmicos da imagem a partir de formulas musicais, ou seja,

prevendo um rigoroso acompanhamento musical cuja maior novidade era ser sincrônico. Esta

estratégia antecipava em alguns anos os sistemas de sonorizacao que foram adicionados a

pelicula e mudaram para sempre a historia do cinema. A sincronia nao era a única evidencia de

que Ruttmann estruturava seus filmes de acordo com principios musicais – haviam ainda

correlacões entre cores e timbres, formas e tonalidades, movimentos e sequencias harmônicas –

todos estes, recursos que afirmavam o cinema “absoluto”  como uma alternativa para a obsessao

d a música visual que animou muitos artistas durante as décadas de 1920 e 30, nao a toa que a

critica da época utilizava um sem número de termos para identificar este tipo de filme.

“Augenmusik” (música para os olhos), “Lichttonsymphonie” (sinfonia da luz e do som), assim

como “Malerei mit Zeit” (pintura com o tempo), “”Bewegungkunst” (arte em movimento/cinética),

eram termos que sugeriam a interacao e a novidade que os filmes de Ruttmann representavam.

With the help of sound the abstract film became fullfilled […] His
films were unique because of the solid unity of sound and picture. The
forms in themselves were quite meaningless. The films were good
entretainment and very soon readily accepted by the movie theaters.
(Richter , 1947, p.229)

Fato é que a exibicao de seus filmes causaram impressões grandes o suficiente para provocar

reacões em outros artistas. Richter comenta que na ocasiao em que Opus I fora exibido, em 1921,

ficou extremamente impactado pela qualidade e sofisticacao que Ruttmann havia conseguido

imprimir.  Richter (1947) rememorando a apresentacao do filme em Berlim, comenta que tanto

ele quanto Eggeling, ficaram impressionados com o filme de Ruttmann, destacando tanto as

formas geométricas que empregou, quanto a sua precisa articulacao com a música – para ele,

apesar de nao ambicionar uma “linguagem universal”,  Ruttmann estava tecnicamente “décadas” a

sua frente:

When we saw the first screening of Ruttmann's Opus at MarmorHaus
in Berlin some time later (end of 1921 or beginning of 1922) we felt
deeply depressed. Our forms and rhythms had 'meaning', Ruttmann's
had none. What we saw were improvisations with forms united by an
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accidental rhythm. There was nothing of an articulate language...Bu
on the other hand, we had to admit that Ruttmann's films were
technically better than ours, that he understood more of the câmera
and used it. (Richter, 1947, p. 223)

A impressao que o trabalho de Ruttmann causou em Richter e Eggeling também foi sentida

pelo jovem Oskar Fischinger. Conta-se (LeGrice, 1977, p.30) que na ocasiao da exibicao de Opus I

em Frankfurt, Fischinger já pensava em aprender a técnica de manipulacao de filmes para

producao de obras abstratas. Tal fator foi decisivo para que Bernard Diebold, critico cultural e

amigo de Fischinger, o apresentasse a Walter Ruttmann dando, entao, inicio a uma carreira

prolifica.

Oskar Fischinger

Fischinger (1900 - 1967) nasceu em uma familia mediana alema e nao teve grandes

incentivos para que ingressasse na área artistica. Contudo, esteve interessado por música desde a

infância, quando iniciou seus estudos musicais. William Moritz (2004, p. 3-5), um dos maiores

especialistas e preservadores da obra de Fischinger, argumenta que durante a infância Fischinger

nutriu a paixao pela música fazendo aulas de violino e sendo aprendiz em uma fábrica de orgaos

de tubo.  Sendo a fábrica fechada por ocasiao da I Grande Guerra,  aprendeu o oficio de desenho

técnico em um escritorio de arquitetura. Apos ter sido dispensado de lutar a guerra por invalidez,

sua familia mudou-se para Frankfurt, onde cursou engenharia e obteve o titulo de graduacao –

fato de grande importância para sua carreira, marcada pela intima ligacao entre o

desenvolvimento técnico e artistico. Foi em Frankfurt que pôde tomar contato com um circulo

intelectual e artistico do qual faziam parte  Bernhard Diebold e Walter Ruttmann. O contato com

Ruttmann serviu-lhe de impulso para que iniciasse a arriscar suas experiencias com o cinema.

Moritz (2004, p.8) indica que Fischinger buscava outros métodos capazes de gerar imagens

abstratas, diferentes de Ruttmann – que valia-se do desenho das formas em placas de vidro, ou

utilizava a câmera do tipo rostrum. Apos um tempo auxiliando Ruttmann em alguns dos Opus,

Fischinger comecou suas proprias experimentacões inicialmente testando materiais alternativos,

como cera e argila artificialmente colorizados.  Seus conhecimentos de engenharia lhe

proporcionaram o desenvolvimento de ferramentas que auxiliaram na tanto na producao de

filmes experimentais, quanto serviram para a indústria cinematográfica na producao de efeitos

especiais. Tal é o caso da Wax Slicing Machine – máquina desenvolvida por Fischinger durante os

anos 1921 e 1923, “que serviu como um sistema de animacao  baseado no corte sucessivo de finas

camadas de um bloco preparado de cera” (LeGrice, 1977, p. 30). Na realidade, tratava-se de um

sistema onde figuras abstratas eram formadas no bloco de cera que, “fatiado”, era registrado

quadro-a-quadro por uma câmera rigorosamente posicionada. A sequencia de fotogramas
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revelava o desenvolvimento de formas orgânicas, fluidas e totalmente abstratas, possivelmente

recheadas de cores as mais variadas. A máquina foi imediatamente requisitada por Ruttmann

para a realizacao da sequencia de efeitos especiais no filme Die Geschichte des Prinzen Achmed (As

aventuras do principe Achmed – 1923) de Lotte Reiniger, da qual será falado mais adiante. Muito

embora a máquina tenha sido utilizada de modo parcial, significou para Fischinger o ingresso na

indústria cinematográfica, proporcionando-lhe a condicao financeira de realizar seus proprios

filmes. 

Estabelecido em Munique desde 1923, Fischinger trabalhou como animador e cinematografo

profissional, produzindo filmes publicitários e cartoons, bem como realizando experiencias com

filmes abstratos articulados com música. Existem evidencias que estas experiencias foram

exibidas entre 1926-27 na forma de performance musical do compositor Alexander Laszlo. De

acordo com Moritz (2004, p. 11-13) Fischinger participou dos espetáculos de Farblichtsmusik

(música-cor-luz) utilizando tres projetores simultaneamente e exibindo experiencias (chamadas

Studies) feitas com sua wax slicing machine.  Alguns trechos preservados destas experiencias

permitem inferir que tratava-se de um tipo de filme abstrato bastante diferente dos de Richter,

Ruttmann e Eggeling. Dada a maleabilidade dos meios que empregava (cera e plasticina) as

formas que Fischinger conseguia eram bastante complexas, muito embora imprecisas e orgânicas.

Uma primeira impressao poderia enxergar nestas experiencias formas “espiraladas” ou “vortices”

geralmente concentricos cujos movimentos sao principalmente de rotacao e transformacao

ininterrupta.

Novamente por conta de crises financeiras, Fischinger decidiu-se por mudar para Berlin

caminhando cerca de 1000km a pé. A caminhada foi genialmente registrada em forma de time-

lapse e é possivel dizer que München-Berlin Wanderung constitui uma forma seminal dos film-

diaries que ocuparam a producao experimental na década de 60. Em Berlim Fischinger trabalhou

temporariamente nos estudios UFA durante 1929, colaborando na producao de efeitos visuais

para o filme Frau im Mond de Fritz Lang. Estabelecido na capital cultural alema, pôde continuar

seus experimentos com mais profundidade e rigor, embora muitos deles nao tenham sido

preservados adequadamente. Destacam-se desta fase (entre 1926-30) experiencias como Spirals e

Orgelstabe. Em ambos, Fischinger direcionou-se para o uso de formas abstratas detalhistas e

padrões (patterns) que se movimentam de forma caleidoscopica. No caso de Orgelstabe,

Fischinger comecou a utilizar formas geométricas que favoreciam comportamentos mais

regulares, como por exemplo as barras verticais cujo tamanho e espessura poderiam ser melhor

controlados e, assim, possibilitar um diálogo mais preciso com a execucao musical. 

Em amplo sentido, a obra de Fischinger orientou-se pela utilizacao de formas geométricas mais

livres e fluidas do que seus predecessores, conferindo um estilo mais variado e dinâmico marcado

por uma relacao de extrema sincronia com a música, tal como será avaliado adiante. Moritz (2004,
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p. 13) argumenta que este periodo de experimentacao foi o gérmen para que nas décadas

seguintes Fischinger atuasse como o único representante do genero, considerando que a partir da

segunda metade da década de 1920 a producao do cinema abstrato foi abandonada e, pouco a

pouco, tornou-se uma atividade predominantemente artesanal. Tal abandono deu-se por uma

conjuntura politico-econômica que forcou seus principais realizadores a tomarem decisões que

refletiram diretamente em suas carreiras, bem como no destino do cinema abstrato.

O término do periodo dedicado ao cinema abstrato, ou ao 'cinema total',  coincidiu com a

ascencao do nacional-socialismo na Alemanha devido a uma crise econômica que fez ruir grande

parte dos sonhos cultivados durante a República de Weimar. Uma análise geral poderia dizer que

o fortalecimento do nazismo implicou na divisao da vanguarda cinematográfica alema em duas

principais correntes: uma disposta a produzir unicamente filmes abstratos , e outra objetivando

documentar e registrar os eventos de maneira critica. 

The constructivist impulse was about to wane as the chief radical art
language, and whithin a few years suffered both state repression (in
Germany and the USSR) and rejection by the documentary-based
political left. (Rees, 1999, p. 39)

A primeira corrente, da qual Fischinger é possivelmente o mais claro representante,

desenvolveu-se ao redor de expectativas formalistas abandonando qualquer referencial narrativo

e produzindo filmes que, por assim dizer, viam-se completamente descolados do que estava

acontecendo ao seu redor em termos sociais e politicos. A segunda corrente buscou desenvolver

formas documentais que fossem capazes de continuar as experimentacões visuais e sonoras,

porém a partir do registro concreto do seu ambiente, refletindo de forma criativa e critica as

mudancas, os problemas e vicissitudes de sua época. Neste sentido incluem-se tanto a producao

de Richter quanto de Ruttmann durante o inicio da década de 1930. 

 As predilecões politicas e seu contato com outras vanguardas em outros paises,

encaminharam Richter para a producao de filmes documentários enviesados de comentários

politicos e estruturados com uma linguagem moderna, nos moldes que Dziga Vertov vinha

fazendo na URSS. Filmes como Inflation (1926-27) e Rennensymphonie (1929) sao exemplos de

trabalhos comissionados por outras empresas que requisitavam de Richter a producao de

pequenos filmes a serem exibidos antes de longas-metragens. No caso de Inflation tratava-se de

um documentário ensaistico que versava de forma critica e moderna sobre a questao da alta

inflacao na economia alema. Com tais filmes foi possivel a Richter realizar projetos pessoais sem

apelo comercial, como Vormittagspuk (1927-28) – filme exibido durante o festival de música de

Baden-Baden, marcado por uma estética bastante diferente de seus filmes abstratos e que

associava-se muito mais ao surrealismo e ao dadaismo, porquanto trazia implicito uma mensagem

politica bastante forte. Utilizando predominantemente a imagem figurativa, Richter introduziu

188



alguns efeitos que deram vida a objetos inanimados, mostrando como a ordem “normal” das

coisas pode ser colocada em xeque por razões desconhecidas. Com música de Paul Hindemith, o

filme também traz as experiencias formalistas de Richter em pequenos trechos, sobretudo quando

decompõe a imagem figurativa utilizando seu negativo, invertendo a sua velocidade, e criando

fusões e composicões quase gráficas a partir de uma material filmado.

Por sua vez, Ruttmann, com uma carreira um pouco mais solida dentre os demais colegas,

apos ter colaborado na producao de outros filmes de Fritz Lang na UFA (como o Anel dos

Niebelungos), conseguiu convencer Karl Freund, importante diretor de fotografia,  a produzir

aquele que seria o filme mais bem sucedido da vanguarda alema: Berlin –  Die Sinfonie der

Großstadt. Trata-se de um documentário-lirico29 sobre Berlim de 1929 que refletia o dinamismo

da cidade contrapondo, de forma plasticamente inteligente,  suas contradicões, seu cotidiano, suas

particularidades, suas belezas, etc. Valendo-se da música composta por Edmund Meisel e

utilizando montagens com cortes muito acelerados, fusões, repeticões, sobreposicões, dentre

outros efeitos visuais, Ruttmann conseguiu encantar o público e produzir um dos filmes mais bem

sucedidos de sua época. Em sequencia  deu inicio a seu maior empreendimento cinematográfico –

Die Melodie der Welt (1930). Considerado pioneiro no uso do som sincrônico na Alemanha, este

filme de Ruttmann foi possivel gracas ao acesso que teve a tecnologia Tri-Ergon, que possibilitava

a gravacao e reproducao de sons em uma banda sonora localizada junto a pelicula. Com uma

estoria muito simples, o filme conta a historia de um marinheiro que abandona sua amada em

direcao a novas terras, ao desconhecido, passando por diferentes povos e culturas. Ruttmann,

porém, inovou ao articular de maneira inovadora registros das mais variadas culturas e

territorios, vistos entrecortados por suas respectivas sonoridades e músicas. 

The great variety of musical themes (all over the world) gave
Ruttmann an ideal playground to connect musical and pictorial
movements. His good eye for plastic value of the frame and for the
movement […] stimulated an audience, that, after a lost war, a lost
revolution, a lost inflation, isolated amongst the nations, longed for a
contact with the 'world'. (Richter, 1947, p. 228)

Richter argumenta que o uso do som sincrônico em um contexto politico de grande

turbulencia paradoxalmente favoreceu para o esgotamento da utopia de uma linguagem

puramente visual e abstrata., tal como almejada pela vanguarda. Neste sentido, esmaeciam-se as

29 Filmes do mesmo genero, embora utilizando diferentes procedimentos e abordagens, podem ser 
encontrados com: Manhatta (Paul Strand – 1921), Rien que les heures (Alberto Cavalcanti – 1926), 
Etudes sur Paris (Andre Survage – 1928), Sao Paulo sinfonia da metrópole (Adalberto Kemeny e 
Rodolpho Rex Lustig – 1929) e principalmente O Homem com a câmera (Dziga Vertov – 1929). trata-se 
de um genero que ficou conhecido nas décadas de 1920 e 30, constituindo “poemas audio-visuais” sobre 
as metropoles em questao. 
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preocupacões originais e formalistas dos anos 1920 e via-se surgir  semi-documentários e ensaios

direcionados para temáticas sociais. Experimentacões como Alles dreht sich, alles bewegt sich

(1929) do proprio Richter, cujo uso do som foi também inovador, foram tornando-se cada vez

mais restritas, antecipando tempos dificeis. 

The original artistic direction which gave the avant-garde its
meaning had evaporated. In exchange human and social angle had
come to the surface, which could certainly be found reither in
Eggeling's nor in Ruttmann's nor in my earlier films. (Richter, 1947,
p. 232)

Filmes como Menschen am Sonntag (1929) -  realizado por uma equipe de jovens

profissionais alemaes como Robert Siodmak, Edgar Ullmann e Billy Wilder30 - Uberfall (1930) de

Erno Metzner, e So ist das Leben (1931)  de Carl Junghans, sao todos exemplos mais ou menos do

mesmo espirito que catalisava as expectativas da populacao, assim como dos artistas, muitas

delas enviesadas por discursos de esquerda, como Kuhle-Wampe, de Slatan Dudow que conta com

os textos ácidos de Bertoldo Brecht. Fato é que a ascensao do nazismo tornou a vanguarda em

arte degenerada, obrigando seus realizadores a tomarem caminhos diferentes. 

Contingencias levaram Ruttmann a optar por permanecer na Alemanha, onde continuou a

produzir filmes cada vez mais preocupados com aspectos técnicos e  mais distantes do que havia

feito em seus Opus. Dentre outras coisas, foi contratado por Leni Riefenstahl para colaborar em

Triumph des Willens (1935) filme de propaganda nazista que utilizou as mais avancadas técnicas

para sua realizacao. Contribuiu ainda para a producao de outros filmes documentários-

reportagens nos quais nao pôde senao esbocar sua habilidade como artista. Elder (2008, p.198)

argumenta que a opcao de Ruttmann foi mal vista por todos os seus compatriotas, tais como

Siegfried Kracauer e Lotte Eisner, e pelos estudiosos internacionais, relegando-o um papel de

pouco destaque no contexto da producao experimental alema. Ruttmann morreu durante a II

Guerra, atuando como fotografo e cinegrafista no front, mas sua contribuicao para o cinema

abstrato, ou cinema puro, foi inestimável pela qualidade técnica e equilibrio que suas obras ainda

hoje comunicam.

Ruttmann stands somewhere between Richter's purist constructivism
of abstract signs and Fischinger's fully blown anthropormosfism in
which shapes and sounds evoke human sensations. His work merges
both of theses mode […] Ruttmann shifted abstract film from the
purely formal plane towards a 'universal symbolism' of music, myth
and the body. These codes animate the forms in abstract play. (Rees,
1999, p. 39)

Por outro lado, forcado a sair da Alemanha por razões de sua ascendencia judaica, Richter

exilou-se na Holanda e na Suica onde, durante os anos 1930, fez filmes publicitários para

empresas como Phillips,  Ciba, Durand & Huguenhein, Geigy e Sandoz. Com a deflagracao da II

30 Todos estes nomes figuram entre os mais importantes de Hollywood. 

190



Guerra Mundial, mudou-se para os Estados Unidos, onde deu continuidade a alguns de seus

projetos como artista e professor universitário. Foi precisamente neste pais que o valor de Richter

foi reconhecido e encarado com mais seriedade. Assim como a maior parte de seus colegas

alemaes, poloneses, russos, etc, que também migraram para os EUA afim de fugir de perseguicões

politicas, religiosas, étnicas, etc;  Richter foi responsável por difundir a alta cultura da vanguarda

artistica européia. Fixando-se em Nova Iorque – base de muitos outros artistas de vanguarda

europeus - veio a ser diretor do instituto de cinematografia do New York City College, e pôde

escrever seus livros, voltar a dedicar-se a pintura e produzir alguns filmes.

His influence on the American film community, and on American art
in general, was in part the function of his directorship of The Institute
of Film Techniques in New York and his close involvement with Peggy
Guggenheim’s Art of This Century gallery. (Foster, 1998, p.16)

 Subsidiado por Peggy Guggenheim e Kenneth McPerson, Dreams that money can buy (1944-

47) foi realizado por Richter com o apoio de seus colegas, entao residentes de Nova Iorque:

Fernand Léger, Max Ernst, Man Ray e Marcel Duchamp. O filme, apesar de algumas experiencias

visuais, enquadra-se muito mais com a perspectiva surrealista-dadaista do que um filme

propriamente abstrato, ou absoluto – Rees (1999, p.XX) que este filme, apesar de pouco

expressivo em sua época, guarda um certo valor premonitorio do que viria a ser explorado no

“cinema de museu” e na video-arte décadas depois. Seus últimos filmes foram 8 x 8  (1957) - em

colaboracao com Jean Cocteau e Marcel Duchamp;  e Dadascope (1961) no qual Duchamp,

Schwitters, Arp, Janco, Hausmann, van Doesburg, Tzara e Huelsenbeck participam lendo poemas

dadaistas entrecortados por imagens nao-objetivas, análogas ao discurso fragmentado, ritmico e

aparentemente desconexo. Ao que tudo indica, o abandono dos filmes abstratos foi definitivo.

Questionado sobre o motivo que o teria feito parar de fazer filmes deste genero, Richter sugeriu

que no seu entender as formas abstratas nao possuem a mesma forca nos filmes como na pintura

– razao pela qual teria voltado a pintar. Nesta entrevista cedida a Cecile Starr31 enquanto morava

nos Estados Unidos, Richter sintetiza que sua trajetoria artistica, por sua vez, compreendeu uma

progressiva conscientizacao acerca da importância do ritmo. Para ele, o ritmo era a essencia de

qualquer arte que lida com alguma estrutura temporal, e portanto era a essencia do cinema -  “

articulacao consciente do tempo”. Apesar de ter abandonado parcialmente a atividade como

cineasta, Richter continuou a escrever sobre cinema. Além de obras fundamentais sobre o

movimento dadaista como Dada, Kunst und Anti-kunst (1964) e Dada Profile (1961), livros como

Filmgegner von heute – Filmfreunde von morgen  (Filme-inimigos de ontem, filme-amigos de hoje  -

31 Cecile Starr foi uma importante pesquisadora de cinema experimental, publicando e lecionando sobre o 
assunto nos Estados Unidos durante as décadas de 1950 a 1980. A entrevista faz parte de seu acervo 
pessoal e pode ser encontrada em: <https://vimeo.com/61256750> (acessado em 19/10/2014)
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1969) e Der Kampf um den Film (A luta do cinema – 1976) sao editados e lidos até hoje. Trata-se

de uma contribuicao de valor historico e teorico inestimável. Na condicao de legitimo

representante de movimentos que reorientaram as artes na primeira metade do século XX,

Richter teve um importantissimo papel no prolongamento das atividades do cinema experimental

europeu, principalmente fomentando a discussao sobre os “cânones” do cinema abstrato e puro.

Na realidade, foi um dos responsáveis pela continuidade do cinema experimental que, durante as

décadas de 1940 e 1950, sofreu uma grande retomada nos EUA. Richter faleceu em 1976, em sua

segunda-residencia na Suica, apos ter recebido homenagens e premios por toda a Europa,

defendendo uma arte livre e rigorosa.  

[…] he was a major figure in stimulating interest in avant-garde
cinema, and playing a significant role in the emergence of the post-
war experimental film movement in America. (LeGrice, 1977, p. 24)

Restou a Oskar Fischinger, por fim, a tarefa de continuar a produzir filmes abstratos. O

empreendimento, embora nao tenha lhe rendido o reconhecimento almejado, foi realizado com

grande habilidade técnica e criatividade. Apesar de relativamente pouco conhecida,  a obra de

Fischinger ultrapassou, ao contrário de seus colegas, os limites obscuros do cinema experimental.

Possivelmente tenha sido um dos mais bem sucedidos cineastas da tendencia abstracionista que,

em razao de sua competencia como engenheiro e de sua resignacao como pessoa, conseguiu

produzir até o final de sua vida filmes que ainda hoje sao cultivados por especialistas como

pérolas do genero. 

No final da década de 1920, ainda na Alemanha, os filmes de Fischinger comecaram fazer

sucesso e assinalaram para ele um momento prospero. Até os anos 1927, seus filmes Studies

haviam sido feitos segundo técnicas empregadas em seus trabalhos comerciais. Observam-se

nestes filmes  uso de formas e comportamentos antropomorficos, sobretudo articulados a efeitos

sonoros que lancam o espectador para os dominios da narratividade, obliterando as

possibilidades “abertas” das formas abstratas. Os propositos de comunicar uma mensagem bem

dirigida e definida, tipicos dos trabalhos comerciais, fizeram com que Fischinger adotasse

recursos técnicos afim de tornar mais “palatáveis” obras deste genero. Contudo, sua grande

contribuicao para o cinema abstrato veio em sequencia de seu término, tal como as historias de

Richter, Eggeling e Ruttmann contam. A chamada “segunda fase” de Fischinger (LeGrice, 1977,

p.66) foi marcada pela utilizacao de formas exclusivamente geométricas e abstratas, e pela

exploracao de dois aspectos que vieram transformar a indústria do cinema:  a cor e o som.  A

competencia técnica tornou possivel articular as experiencias abstratas, principalmente alinhadas

com os Opus de Ruttmann, com sistemas de colorizacao fotoquimica, como o Gasparcolor32,

32 Sistema de cor em tres camadas, desenvolvido na Hungria por Bela Gaspar cerca de 1933, que permitia a
impressao direta de cores muito vivas, fortes e com muito brilho. Fischinger foi um dos responsáveis em 
popularizar o sistema a pedido de Gaspar, permitindo que outros animadores experimentais como Len 
Lye, Claire Parker e Alexander Alexaieff produzissem obras que se baseiam no uso da cor. Cf. 

192



resultando em obras como Kreise (1933), os comerciais de cigarros Muratti e Komposition in Blau

(1935). Em todos estes trabalhos o uso da cor voltava-se para a tradicao do abstracionismo tal

como proposto por Kandinsky, por exemplo, onde as cores eram associadas a determinadas

vibracões e, além de orientarem a forma a ser utilizada, desencadeavam no espectador

emocões/reacões nao racionais. Além disso, todos estes filmes contavam com o acompanhamento

musical pensado e estruturado em conjunto com o desenvolvimento das formas. Em Kreise, por

exemplo, Fischinger utilizou um excerto do ballet Tannhauser de Richard Wagner, arquitetando o

movimento das formas e escolhendo as cores em funcao da obra musical, criando um diálogo

entre forma, cor, movimento e som que caracterizou seus poemas ópticos até o final de sua

carreira.O aspecto da sensorialidade proveniente desta articulacao entre diferentes signos,

permitiu que Fischinger se dispusesse a trabalhar o movimento com mais acuidade, criando uma

gramática propria que compreendia o estabelecimento de relacões logicas entre cor e velocidade,

formas e movimentos, comportamentos e harmonia. De todo modo, estes filmes ganharam

atencao do meio especializado e renderam a Fischinger seu ingresso na indústria cinematográfica

internacional. 

Neste sentido, LeGrice (1977) comenta que a escolha do acompanhamento musical e das

cores por parte de Fischinger, a despeito de sua conotacao formalista, pode ser compreendida

alinhada a mudanca que os espetáculos cinematográficos sofriam naquele momento, a saber: a

introducao do som e, consequentemente do crescimento da linguagem naturalista em sequencia.

A aceitacao e comercializacao das obras de Fischinger, portanto, devem ser vistas prismadas

considerando um público para o qual a dimensao sonora tornou-se uma premissa. 

[…] much of its popular success was probably based on that aspect
which for Fischinger came nearst to compromise, namely the strict
synchronization of his films to relatively light popular, or pop-
classical music […]The beginning of Fischinger's mature work
coincides with the overwhelming success of the new 'talking' picture.
(LeGrice, 1977, p.65)

Komposition im Blau (1935), por exemplo, venceu o festival de Veneza, chamando atencao das

autoridades nazistas para sua obra que, imediatamente, foi considerada “degenerativa”. Tal como

seus colegas, Fischinger emigrou para os Estados Unidos em 1935 fugindo de uma provável

perseguicao politica, porém com a possibilidade de ser contratado pelos estúdios Paramount, em

Hollywood - os grandes estúdios, considerando seu prestigio internacional, já haviam cotado seu

nome para participar em sequencias de efeitos especiais dos filmes de grande orcamento. A

contribuicao mais notoria de Fichinger durante sua estadia em Hollywood foi a participacao nas

sequencias iniciais do filme Fantasia (1947) de Walt Disney, onde pôde, nao sem turbulencias,

exibir com maestria a sua capacidade de articular imagens abstratas dialogando de maneira

precisa com obras musicais. É possivel que tenha participado na primeira parte do filme, quando

<http://www.oskarfischinger.org/GasparColor.htm> (acessado em 03/11/2014) 
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Disney permite-se exibir apenas animacões totalmente abstratas tomando como ponto de partida

a execucao da Toccatta e Fuga em Ré Menor (BWV 565) de J.S. Bach. Porém, a dificuldade de

concretizar suas experiencias de forma independente nao foram muito bem sucedidas.

Dependendo de pequenos filmes publicitários, de instituicões artisticas como a Guggemheim

Foundation e de um “mecenato” de Hilla Rebay33 , Fischinger terminou sua carreira

paradoxalmente reconhecido no meio artistico, porém esforcando-se enormemente para

continuar produzindo seus pequenos filmes artesanais em um ambiente onde o dinheiro e a

pressa guiavam a maior parte dos realizadores. Mesmo assim, foi capaz de produzir obras-primas

como Allegretto (1936), An optical poem (1937), An american march (1941), Radio Dynamics

(1942) e Motion Painting No. 1 (1947). Em grande parte destes filmes, observa-se o uso cada vez

mais consciente da articulacao da música com a imagem, tanto quanto da exploracao mais

rigorosa da composicao plástica com formas geométricas cada vez mais complexas. A criacao do

espaco tridimensional, principalmente pelo uso de um gradiente de cores, estabeleceu-se como

uma marca da obra de Fischinger, possivelmente tornando-a mais acessivel aos espectadores

acostumados a um universo imagético orientado pelas regras de perspectiva, tal como já visto. Na

realidade, grande parte destas obras foram feitas segundo métodos de animacao distintos

daqueles utilizados na Alemanha, por exemplo utilizando a câmera rostrum junto aos paper-cut-

outs, assim como outros elementos que convencionaram-se na técnica de stop-motion e que nao

previam a interferencia direta na pelicula para sua execucao.

 Tal como sugere Rees (1999, p.92) esta última fase de Fischinger reproduz um panorama

geral da producao dos artistas europeus que, forcados por conta da guerra, estabeleceram-se nos

Estados Unidos, tornando-se como sujeitos anacrônicos em uma realidade bastante diferente das

suas. A obra final de Fischinger, por um lado, assemelha-se aquela de Mondrian também nos

Estados Unidos – composicões cada vez mais geométricas, detalhadas, sofisticadas e, talvez, mais

rigidas. Possivelmente em funcao do que via em sua volta, Fischinger tenha optado por fazer um

de seus mais geniais filmes abstratos Radio Dynamics (1941) sem o uso de som, voltando aos

primordios do cinema “puro” e buscando nas formas gráficas o movimento, os sons, e a harmonia

tal como seus colegas haviam buscado. Seu amor a música, porém, lhe fez retornar mais ainda ao

passado e, ao final de sua vida, conseguiu completar o Lumigraph – um dos mais recentes sistemas

de orgao de tubo com luz e cores. 

* * *

As contribuicões de Ruttmann, Fischinger, Eggeling e Richter foram muitas e certamente

orientaram a formacao de uma linguagem cinematográfica concentrada na visualidade, bem como

33 Cf. <http://www.centerforvisualmusic.org/library/ImportBF.htm> (acessado em 12/11/2014)
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aberta para a experimentacao e para o diálogo com outras artes e técnicas. Em termos gerais,

apesar de ter grande conexao com as técnicas de animacao pictorica/figurativa, os esforcos destes

artistas fizeram-se refletir no uso predominantemente de formas abstratas, através das quais

permitiram-se buscar a essencia do cinema: o movimento. Embora hajam diferencas em suas

perspectivas, é possivel identificar em todos a busca pelo “especifico do cinema”, em seus termos

é claro,  objetivando conferir-lhe um status de arte autônoma na medida em que suas

especificidades eram exploradas. Em maior ou menor grau, estes artistas deram ao cinema uma

novo horizonte, totalmente inédito até entao, que pode ser encarado a partir de duas perspectivas

complementares: a “desfigurativizacao” da imagem fotográfica e a articulacao com a estruturas

musicais -  ambas culminaram com a elaboracao do “especifico do cinema”. Tal como será visto,

estas perspectivas nao apenas caracterizaram o discurso do cinema abstrato, ou puro, mas

também fundamentaram grande parte da producao do cinema estrutural nas décadas seguintes. 

A “desfigurativização” da imagem

A desfigurativização da imagem cinematográfica deve ser compreendida como um processo

que, dentro do cinema abstrato, deu-se de forma “natural”. Diferentemente das outras

vanguardas, estes artistas alemaes nao estavam preocupados – em um primeiro momento -  em

romper com  a figuratividade da imagem fotográfica, empregada no dispositivo cinematográfico.

Tal como vimos,  foram  conhecimentos da historia das artes visuais associados a prática como

pintores e  escultores, que possibilitaram o nao-uso da câmera cinematográfica a partir de suas

objetivas, e dirigiram a experimentacao excluindo as qualidades miméticas da imagem

cinematográfica. Na realidade o que parece ter orientado Richter, Eggeling e Ruttmann em suas

primeiras experiencias foi o interior da câmera, ou melhor, a relacao entre a pelicula e o motor.

Este par conceitual, como já explicitado, tornou possivel pela primeira vez o registro do

movimento a partir da captura sequenciada de movimentos externos. 

Seguindo a logica da ruptura, estes artistas subverteram a ordem da máquina ao tornar

plausivel a inscricao interna do movimento através de formas estáticas deflagrando o proprio

funcionamento do cinema, tal como antecipado pela cronofotografia e brinquedos oticos. A

animacao de solidos e recortes de papel, fotograma a fotograma, bem como  as interferencias

diretamente sobre a pelicula, possibilitaram a utilizacao do cinema como instrumento para

conferir “movimento” a suas obras já inseridas dentro dos limites da abstracao. No caso de

Richter e Eggeling, por exemplo, tais obras já assinalavam a preocupacao com um principio muito

elementar para o cinema: a temporalidade; e o faziam segundo uma estratégia que lhes parecia

logica: a sequencialidade. Tal como ficou explicitado, seus painéis (scrolls-paintings) eram
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compostos segundo uma vontade de explorar a dinâmica das formas e, portanto, de seu ritmo. A

sugestao encontrada para a impressao do movimento, ou do desdobramento dos objetos em uma

determinada duracao, foi a representacao de suas fases sucessivas. Lado a lado, as figuras

compunham os painéis que, em pouco tempo, foram miniaturizados e substituidos pela pelicula

fotoquimica. É curioso notar que embora a passagem dos painéis para a pelicula tenha se dado de

maneira quase “natural”, ou seja, que as atribuicões cinéticas já estavam embrionariamente

presentes nos painéis de Richter e Eggeling, foi a utilizacao das formas geométrico-abstratas neste

novo meio que mais chamou atencao.  De certa forma, tal como já preconizado pelos futuristas

italianos, o cinema pela primeira vez pôde apresentar-se como um meio desvinculado da tradicao

mimética em niveis muito elementares e assinalar sua vocacao a representacao dos aspectos

qualitativos do movimento. Desta forma o cinema nao operava segundo a logica da representacao

como uma “janela para o mundo”, mas sim como uma realidade interior, voltada para si e para

suas qualidades intrinsecas, tais como o ritmo e o movimento. Em diálogo com outras

experiencias que exploravam os novos meios a partir de suas caracteristicas particulares, como o

caso das rayografias de Man Ray, ou as fotomontagens de Moholy-Nagy, os primeiros filmes de

Richter e Eggeling reorientaram o uso da tecnologia cinematográfica colocando em questao, em

última análise, a natureza da imagem fotográfica  - base constitutiva da imagem cinematográfica.

Porém, ao que tudo indica, estes artistas nao objetivavam encarar este problema frontalmente, ou

melhor, o questionamento das atribuicões da imagem cinematográfica vieram apenas em funcao

de suas experiencias a partir de uma linguagem visual que, tal como já visto, desenvolveu-se

anteriormente na pintura. 

De qualquer modo, a utilizacao de formas abstratas no meio cinematográfico abriu espaco

para o questionamento acerca das possibilidades de significado. O registro de algumas criticas e

comentários da época revelam que ao mesmo tempo em que se compreendia tais

empreendimentos como uma manifestacao em direcao a uma linguagem visual moderna e

avancada, desconfiava-se sobre a sua consistencia enquanto obra cinematográfica. Afinal,

perguntava-se, o que filmes como Rhythmus 21, Symphonie Diagonale ou a sequencia dos Opus

queriam comunicar? O rompimento com o mimetismo que circulou por centenas de anos em

grande parte das manifestacões artisticas (pintura, poesia, música, esculutra, etc.) e que deu

origem as tecnologias de representacao como a fotografia e o cinema; em favor de uma

“linguagem” renovada, sintética e moderna, acarretou no abandono das convencões narrativas

principalmente nas midias de base temporal (time-based media), como a música e o cinema. O

cinema abstrato testemunhou este fenômeno e, de forma indireta, amplificou a questao sobre o

sentido e/ou significado de obras abstratas – questao esta discutida desde os as primeiras

experiencias de Kandisnky, por exemplo. 

Neste sentido, valeria considerar a preocupacao que os teoricos dedicados as artes abstratas
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tem ao tentar delimitar o terreno do abstracionismo - trata-se de uma tarefa complexa e cuja

profundidade nao podemos senao resvalar, guardados os propositos deste trabalho. Em termos

gerais, a abstracao nao se dá necessariamente a partir da recusa dos valores figurativos da

representacao pictorica. Antes, parece um esforco de exploracao de aspectos formais -  tais como

a cor, a textura, a linha, o plano -  que, levada as ultimas consequencias, coloca em risco a

qualidade referencial da representacao. Neste sentido, o nao-figurativismo surge como uma

consequencia mais ou menos natural do projeto abstracionista que, se for bem avaliado, nao

implica necessariamente no abandono dos referenciais da realidade.

Interessado em diferenciar-se tanto dos expressionistas e impressionistas, quanto dos

construtivistas e cubistas, Kandinsky julgava que a arte abstrata nao era desprovida de

referencialidade e nem era oposta a natureza, segundo a avaliacao do senso comum da época que

condenava a 'artificialidade' das formas geométricas. Tentando definir melhor o termo “abstrato”

Kandinsky sugeriu que fosse compreendida como uma arte profundamente realista, conferindo ao

conceito de realidade um tratamento menos racionalista e cartesiano, que previa a integracao

entre o interior e o exterior, do espírito com a matéria.

A expressao 'arte abstrata' nao é muito apreciada. E com justica,
pois nao significa grande coisa, ou, pelo menos se presta a confusao.
[…] Os elementos negativos de tais expressões nao sao muito
felizes: excluem o objeto e nao colocam nada em seu lugar. Tentou-
se substituir abstrato por absoluto. Na verdade isso nao melhora
muito as coisas. A meu ver, o melhor termo seria arte 'real', pois
esta arte justapõe ao mundo exterior um novo mundo da arte, de
natureza espiritual. Um mundo que so pode ser engendrado pela
arte. Um mundo real. (Kandinsky, 2000, p. 233)

Colocadas de lado as implicacões metafisicas das concepcões de Kandinsky, é possivel

compreender que sua argumentacao pretendia defender a arte abstrata, ou absoluta, como uma

abordagem dos aspectos interiores da realidade segundo critérios logicos e, portanto, derivados

da geometria, da matemática, etc. É neste sentido que, do ponto de vista da representacao, nao se

trata do abandono do referente, apenas de sua representacao a partir de outros paradigmas. Tais

afirmativas, se levadas a sério, também podem ser aplicadas aos filmes abstratos, onde nao se

emprega uma linguagem mimética, porém se oferece a oportunidade de experimentar “o real” de

maneira diferenciada, ou melhor, concentrada em outros paradigmas.  Tal como comenta LeGrice

(1977) acerca da discussao sobre o significado dos filmes abstratos, o uso de uma  linguagem

visual nao-representacional nao significa, necessariamente, seu descolamento da realidade – mas,

tao somente,  a possibilidade de experimentá-la de maneiras nao convencionais. 

Though non-representational in the pictorial sense, abstract work is
not necessarily non-referential[...] abstraction does not 'free' art from
relatability to 'life', it merely alters the regions of experience which
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can be dealt with and the kinds of relationship which are possible […]
(LeGrice, 1977, p.16)

LeGrice coloca que a partir de esforcos de Richter, Eggeling e até mesmo Kandinsky, foi

possivel compreender  a arte  nao apenas como um meio funcional de representar o mundo, mas

como uma forma de oferecer novos “modelos” para o mesmo. Substituia-se, assim,  a 'imitacao' da

realidade (segundo o paradigma da mimese), por sua 'exploracao criativa'. Especialmente no caso

Richter e Eggeling,, o 'modelo” a ser oferecido correspondia a um projeto maior, que englobava

outras competencias e estruturava-se a partir de um novo codigo visual: a  Universalle Sprache. Tal

como argumentam LeGrice (1977) e Elder (2007, p.151) é apenas a luz da proposicao desta “nova

linguagem”  que o abstracionismo pode ser melhor compreendido.  Conforme já verificado, esta

linguagem, partindo de premissas filosoficas universalistas e ambicionando a objetividade da

metodologia musical, estruturava-se a partir do uso de formas nao figurativas, sintéticas e

objetivas; conferindo a obra de arte uma funcao quase “transcendental”: 

Richter, like Eggeling, described artworks as having a transcendental
function, for an artwork detaches itself from the natural object in
order to approach, through humans’ determined striving, the further
side of awareness and experience. With the help of universal
principles, the standardized language would speak of a higher form
of organization, a harmonized and conflict-free condition, an
effectively static and nonhuman condition. (Elder, 2007,p. 37)

Para estes artistas, longe de significar “qualquer coisa”, seus filmes pretendiam comunicar a

ideia de uma organizacao harmônica baseada na dialética, análoga a vida,  onde formas diferentes

configuram e sustentam uma realidade através de suas relacões ora complementares, ora

contraditorias. Se há uma historia a ser contada em suas experiencias filmicas, é a historia do

desenvolvimento destas formas, de seus comportamentos, de suas relacões. A garantia para a

inteligibilidade da mensagem era justamente o uso de formas que nao apontassem para outra

coisa senao elas mesmas. Ecoando principios construtivistas e suprematistas, a objetividade

pretendida encontrou na geometria e nas leis que dela derivam, o melhor meio para atingir seus

objetivos. Tratava-se de explorar a sensibilidade de maneira objetiva, ou melhor, de educar os

sentidos para que tal sensibilidade se equiparasse a razao. Como sugere Elder (2007, p.31-33) as

ideias de Egegling e Richter, sistematizadas em seus filmes, estao em consonância com as

propostas de Lazlo-Moholy Nagy que, apesar de nao ter participado de forma tao evidente deste

chamado cinema abstrato, também contribuiu com experiencias que criaram novos horizontes

para a imagem cinematográfica, sobretudo reorientando sua figuratividade. 

O caso de Moholy-Nagy pode ser incorporado ao cinema abstrato principalmente levando em

consideracao os processos de “desfigurativizacao” aplicados a imagem cinematográfica que

executou na mesma época em que Richter e Eggeling realizaram suas primeiras experiencias. Sua

trajetoria, reconstruida de forma consistente por Fabris (2013, p.195-213), identifica-o como um
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dos principais representantes do construtivismo, tendo realizado obras que também objetivavam

a renovacao cultural, social e politica de sua época. Embora nao tenha sido oficialmente filiado ao

construtivismo russo, sua estadia em Berlim no inicio da década de 1920 possibilitou que tomasse

conhecimento deste movimento a partir de El Lissitzky e, a partir de entao, aproximar-se de

Malevich, Rodchenko, Tatlin, etc.  Suas premissas socialistas utopicas, associadas ao espirito

revolucionário dos construtivistas,  levaram-lhe a defender a arte como um meio de

transformacões social, atribuindo a ela a tarefa da producao de novidades - fator fundamental

para o desenvolvimento humano, nao apenas do ponto de vista conceitual, mas também do ponto

de vista biologico34.Tal como acreditava,  novas experiencias encabecadas pela arte poderiam ser

levadas a cabo a partir de uma postura construtiva apoiada na: 

criatividade produtiva, que deveria transformar todos os meios
usados até aquele momento para finalidades reprodutivas. No caso
da fotografia, tratava-se de utilizar a sensibilidade luminosa da
chapa para “receber e fixar fenômenos luminosos (momentos de
jogos de luz), configurados por nos mesmos gracas a dispositivos de
espelhos ou lentes etc […](Fabris, 2013, p. 199)

O projeto para transformar a sociedade estava diretamente associado as transformacões da

arte, que necessariamente deveria incorporar os valores da modernidade, tais como a tecnologia,

a velocidade, a eletricidade, o dinamismo, etc. Em última análise, isso significava o abandono das

formas tradicionais de representacao em direcao a uma arte revolucionária, propositora de

novidades. 

Ao mesmo tempo que pensava a arte a e vida como um processo
constante, passivel de aperfeicoamento, o artista buscava
determinar um campo produtivo para cada meio técnico: a criacao
de efeitos sonoros sem novos instrumentos e sem orquestra, para
disco; a manipulacao do movimento para o cinema; a exploracao da
luz para a fotografia (Fabris, 2013, p. 199)

Para Moholy-Nagy esta nova arte deveria trocar a pintura pela fotografia, porém segundo

outros paradigmas. Tal como o depoimento acima sugere, as intencões de Moholy-Nagy eram

promover a expansao dos novos meios técnicos transformando seu uso e, assim, ampliando as

capacidades criativas da fotografia, ou melhor, da “imagem técnica” (Flusser, XXXX). Um dos

exemplos mais notáveis deste caso é a producao dos chamados fotogramas. Entre 1922-25,

Moholy-Nagy realizou experiencias onde buscava obter fotografias de maneira direta, ou melhor,

sem o uso da câmera. Obtidos através da exposicao de objetos colocados em contato direto com

uma superficie sensivel, os tais fotogramas resultaram em imagens que resvalam no figurativismo

e direcionam a fotografia para a abstracao, principalmente pela maneira com que registram o

34 Tal como argumenta Fabris (2013, p. 199) Moholy-Nagy havia sido bastante influenciado pelo biologo 
húngaro Raoul Francé, para quem o homem era a “sintese de todos os seus mecanismos funcionais”  - a 
arte seria importante, porque aperfeicoaria estes mecanismos, fornecendo-os experiencias novas 
através de novas relacões opticas, acústicas, olfativas, etc.
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comportamento da luz.

If we desire a revaluation in the field of photography so that it can be
used productively, we must exploit the light-sensitivity of the
photographic plate: fixing upon it light phenomena (moments from
light-displays) which we have ourselves composed (with contrivances
of mirrors or lenses, transparent crystals, liquids, etc.). We may
regard astronomical, X-ray and lightning photographs all as
forerunners of this type of composition [...]This course leads to
possibilities of light-composition, in which light must be sovereignly
handled as a new creative means, like colour in painting and sound in
music. I call this mode of light-composition the photogram. (Moholy-
Nagy, 1969, p.32)

Comenta-se (Fabris, 2013, p.204) que os fotogramas tenham sido inventados quase que

concomitantemente, ou sucessivamente, por um dadaista (Christian Schad), por um surrealista

(Man Ray) e por um construtivista (Moholy-Nagy). A despeito de querelas sobre a originalidade

da invencao, é senso comum que Moholy-Nagy foi um dos principais representantes da

experimentacao dos meios técnicos, tendo reorientado a producao de imagens tal como

exemplificado por seus fotogramas. Argumentando serem imprescindiveis para a demonstracao

da superioridade da fotografia em relacao a pintura, os fotogramas correspondiam a uma

articulacao entre tres principais elementos: “luz brotando de um fundo escuro, espacialidade

flutuante e forma nao objetiva.”

A ideia central do fotograma, como mostram as imagens e a
reflexao teorica do artista, reside na articulacao espaciotemporal,
baseada no controle da luz, que ativa o espaco ao passar ao redor
ou através dos materiais, por determinado tempo. (Fabris, 2013, p.
209)

A questao dos fotogramas encontra-se dentro de um quadro geral das problemáticas que,

desde o periodo de sua formacao, interessavam Moholy-Nagy. Talvez a mais importante delas, a

problemática da luz, orientou a producao do artista em todas as suas fases, tanto teorica quanto

praticamente. Apesar da abordagem materialista que marcava seu discurso, a reflexao sobre a luz

abriu caminho para uma abordagem heterodoxa da prática artistica porquanto significava, por

consequencia,  a reflexao sobre a matéria, o espaco, o tempo, e outros conceitos que colaboravam

para a construcao da ideia de realidade. Neste sentido, o fotograma tinha  nao apenas um

desdobramento na desfigurativizacao da imagem, mas também lancava-a como um exemplo

concreto da possibilidade de novas relacões entre o tempo, o espaco, a matéria, etc. Tais relacões

encontravam nas imagens abstratas dos fotogramas o testemunho do comportamento variado da

luz -  elemento de mediacao das questões mencionadas. 

Nao foi apenas pelo estabelecimento de relacões diretas entre a pelicula/chapa fotográfica e

objetos concretos que questionou a qualidade mimética da imagem técnica. O que chama atencao

em Moholy-Nagy sao suas  composicões nao-objetivas que põem em xeque o modelo optico da
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visualidade ocidental, baseado na perspectiva. Dito de outra maneira, a novidade dos fotogramas

nao foi apenas estabelecer uma relacao direta entre objeto e representacao (tal como muitos dos

rayogramas), mas também a proposicao de composicões nao-objetivas a partir deste método – é

neste sentido que seu interesse sobre a luz destaca-se. Remando contra uma corrente na tradicao

pictorica ocidental que, tal como visto, encarava a luz sob o tratamento da geometria para a

criacao de um espaco visual ordenado e organizado; Moholy-Nagy compreendia a luz como

substância paradoxal (material-imaterial) que criava “movimento no espaco, sem recorrer ao

desenvolvimento direto de uma forma”(ibdem, p.211)

As ideias de Moholy-Nagy podem ser melhor compreendidas através  de uma de suas

contribuicões teoricas mais importantes, Malerei Fotografie Film (1925), onde sistematiza seu

projeto de uma “nova visao”. Tal como a fotodinâmica dos futuristas italianos, a “nova visao” de

Nagy creditava a fotografia a tarefa de estabelecer uma nova visualidade responsável por oferecer

ao homem imagens de coisas que antes lhe pareciam invisiveis e/ou inexistentes.Os fotogramas,

tanto quanto outras técnicas (fotomontagem, colagem, foto e tipografia), foram instrumentos

essenciais para o estabelecimento deste regime “revelatorio” da arte  sugerindo a possibilidade de

uma nova organizacao das coisas e, consequentemente, de uma nova realidade a ser construida.

Acima de tudo acreditava na revelacao e na revolucao que a arte poderia significar na constituicao

desta nova realidade, conquanto propostas como o construtivismo fossem bem conduzidas. Neste

aspecto, considerava as propostas construtivistas como elementos essenciais  encaminhar “o

socialismo da visao” 

propriedade comum de todos os homens' [...]que gerava várias
implicacões: uma arte baseada em normas objetivas, capazes de
expressar 'as puras formas da natureza, a cor direta e o elemento
espacial', nao distorcidos por motivos utilitários; o fim do
individualismo artistico […] (Fabris, 2013, p. 197)

Embora suas propostas de uma “nova visao” tenham sido mais bem conduzidas a partir de

seu exilio nos Estados Unidos(1938-1946) onde, juntamente com Mies van der Rohe, deu

continuidade ao projeto da Bauhaus, configurando a escola de Chicago; os fundamentos de seu

projeto estao no periodo onde estudou, lecionou e experimentou na Alemanha. Sua formacao nos

workshops de Weimar e Dessau da genial Bauhaus (idealizada, dentre outros, por Walter Gropius

durante a década de 1920) proporcionou-lhe a experimentacao teorica e prática com a fotografia,

a tipografia, a luz e também o cinema. Ali pôde iniciar as experiencias que deram origem aos

fotogramas, fotomontagens, esculturas cinéticas, composicões tipográficas, bem como pesquisas

sobre o comportamento da luz. Fruto destas pesquisas, seus filmes dialogam em muitos aspectos

com as obras do cinema abstrato, sobretudo porque fazem uso de formas nao-figurativas,

abstratas e geométricas, muito embora obtidas através da captacao de objetos reais e nao
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exatamente da interferencia direta sobre a pelicula. Tal é o caso de Ein Lichtspiel: schwarz weiß

grau (1930) onde registrou, sob diferentes ângulos, o comportamento de sua obra Light-Space

Modulator, com a adicao de alguns recursos especiais tais como fusões e sobreposicões. Contudo,

o filme que mais chama atencao na obra de Moholy-Nagy nao é Lichtspiel, mas um outro que nao

foi realizado e do qual restaram apenas fragmentos de seu roteiro. Dynamik der Großstadt (1921 –

1922) foi idealizado durante o periodo em que lecionou na Bauhaus de Dessau, e que reflete de

maneira mais radical as conviccões do artista acerca da exploracao das capacidades do cinema de

forma inovadora. Trata -se de um filme que apontava para a “nova visao”, para o abandono da

mimese e para a constituicao de um discurso “puramente” visual, dinâmico e moderno. 

Em busca de um cinema baseado na especificidade do meio, o
artista húngaro concebe Dynamik der Großstadt como um filme que
nao “deseja ensinar, moralizar, ou narrar”, e sim ”influir apenas
visualmente”. Isso significava que a “articulacao optica do tempo”
ninha tomar o lugar de uma “acao literária, teatral” … (Fabris, 2013,
p. 195)

O exame do roteiro de Moholy-Nagy (1969, p.124-135) permite supor que o artista já

vislumbrava, além do registro convencional de atividades da cidade (esportes, atividades de lazer,

zoologicos, estacões de trem, rodoviárias e centros de comércio), o uso do dispositivo

cinematográfico para dar movimento a composicões gráficas. Em seu comentário na edicao norte-

americana de Malerei, foto film (1969) Moholy-Nagy comenta que anos depois de seu roteiro,

tomou conhecimento das experiencias de Walter Ruttmann e de Abel Gance, reconhecendo a

familiaridade das obras de ambos com alguns pontos de sua “nova visao”. A vontade de expandir

os limites do cinema, ainda, certamente se beneficiou da presenca de Richter e Eggeling, nomes

mencionados em Malerei, foto, film e com os quais Moholy-Nagy pôde debater suas ideias. 

Vistas em retrospecto, as obras de Moholy-Nagy, Richter, Eggeling e Ruttmann podem ser

alinhadas segundo a chamada”desfigurativizacao” da imagem cinematográfica. Em todos estes

artistas verifica-se a busca por uma renovacao da arte através da proposicao de novos modelos

visuais que, em última instância, culminaram no uso de formas geométricas e/ou abstratas. Fato é

que, recorrendo a tais procedimentos, abriram caminho para a exploracao de aspectos

fundamentalmente materiais do dispositivo cinematográfico, redirecionando sua utilizacao e

ampliando os horizontes da linguagem cinematográfica (Hoffmann, 1998,p.79).

Giving up imagem depiction, Richter foregrounded the material and
the affinity of film to forms: film was treated as film and no longer as
a means of conveying non-filmic reality. As in […] poetry, the
elimination of representation as a function resulted in a
concentration of the medium's elementary components. (Hoffmann,
1998, p.79)
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Sendo assim, poder-se-ia dizer que a utilizacao do dispositivo cinematográfico conforme o

“programa” do abstracionismo, amparada no repertorio teorico das artes visuais,  significou uma

das primeiras formas de exploracao dos aspectos internos e materiais do meio cinematográfico

propriamente dito. Nao seria absurdo dizer que este fenômeno certamente sofreu influencias das

linhas gerais do construtivismo que, como uma das bases teoricas do cinema abstrato,

[…] implica um dominio do espirito sobre a matéria, um verdadeiro
“realismo” (da essencia) que, ao fazer caducar todo naturalismo e
todo impressionismo (copia das aparencias), expulsa o referente
exterior e a submissao a visao empirica, e promove um espaco
autônomo, a obra de arte como “objeto” (e nao como “janela”,
escreve Chklovski) que é  sua única realidade: material (cores, sons,
palavras), organizacao (construcao), procedimentos. (Albera, 2002,
p. 170)

 Embora, em muitos casos, tanto Richter quanto Eggeling tenham revestido os objetivos

construtivistas com uma filosofia metafisica, quando nao espiritualista, é possivel dizer que suas

obras exemplificam esta “expulsa do referente exterior” e promovem um “espaco autônomo” na

medida em que nao utilizam o cinema como uma “janela para o mundo”, mas como um recorte de

uma realidade em si, antecipando em algumas décadas algumas perspectivas do cinema estrutural

e pavimentando o caminho para que um cinema do tipo “cinema-matéria” (Parente, 2000, p.94-

97) viesse a tona. O custo de tais operacões, como já assinalado, foi o abandono de convencões

narrativas (continuidade, causalidade) em favor da experimentacao de uma nova temporalidade,

organizada ao redor de novos paradigmas.  Evidentemente que, tal como em qualquer meio de

base temporal que lida com a sucessao ininterrupta, a questao da narratividade encontra-se de

alguma maneira presente em muitos dos filmes abstratos - porém nao é nela que o discurso

destes filmes parece encontrar-se ancorado. Dito de outra maneira, apesar do ballet das formas

geométricas, por exemplo, indicarem uma certa causalidade demonstrada entre o deslocamento

de uma posicao A para a posicao B, tais transformacões, deslocamentos e movimentos nao

pretendem comunicar nada além delas mesmas. Neste  sentido nao se trata de uma linguagem

baseada na metáfora, mas na exploracao de niveis profundos de materialidade, ao mesmo tempo

lidando com um nivel muito mais elementar de comunicacao.  Em resumo, o que está em jogo no

cinema abstrato parece ser a organizacao de novos modos de experimentacao da realidade

(espaco e tempo) de acordo com principios bem estabelecidos como: simplicidade, sintese,

racionalidade, sensibilidade e integracao. Grande parte destes principios, por sua vez, derivaram

de questões referentes a uma das linguagens de base temporal com  historia mais longeva – a

música. Tal como foi visto, através da música (sua estrutura, métodos, principios) os artistas

puderam propôr formas de organizacao da experiencia da temporalidade de maneira consistente,

explorando ideias de contraste, contraponto, repeticao, variacao, que reforcaram o processo de
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desfigurativizacao da imagem. 

Articulação Imagem – Música

A articulacao da imagem com principios musicais configura a segunda das grandes

contribuicões promovidas pelo cinema abstrato. Especialistas indicam que foi com este tipo de

cinema que concretizou-se a relacao entre som e imagem de maneira mais explicita na historia do

cinema, cujos desdobramentos podem ser vistos até os dias de hoje em filmes comerciais. Mitry,

(1974, p.109) por exemplo, comenta que embora a relacao entre música e cinema tenha sido

investigada com originalidade pela vanguarda francesa com Dulac, Moussinac, Gance , foi com o

cinema abstrato que esta relacao estreitou-se de forma plena. Elder (2008, p. 119) também

argumenta que apesar de Leopold Survage ter teorizado sobre a relacao entre cor, música e

movimento aplicado ao meio filmico, foi apenas com os artistas do cinema abstrato que esta teoria

concretizou-se de maneira satisfatoria. De qualquer modo, é necessário esclarecer, antes que se

prossiga, que tal relacao entre som e imagem deve ser encarada de acordo com algumas

restricões. 

Acompanhando a abstracao pictorica do construtivismo e do suprematismo, tanto quanto o

nao-naturalismo da poesia dadaista, o cinema abstrato nao previu o uso do som em termos

narrativos, naturalistas ou “verbais”. A diretriz clara de seu “programa” era o abandono das

linguagens que baseavam-se na existencia de um referente externo. Neste sentido, quando

falamos de articulacao entre som e imagem, nao se trata daquela articulacao sincrônica entre um

texto verbal (a fala) e a imagem que o acompanha (um rosto que fala) – modelo que perpetuou-se

a partir dos anos 1930, quando a tecnologia de captacao, sincronizacao e amplificacao sonora

tornou-se uma realidade incorporada a indústria cinematográfica. A articulacao objetivada pelo

cinema abstrato previa a sincronizacao entre o discurso musical e o novo discurso visual. Na

realidade, trata-se da diferenciacao que geralmente acompanha os estudos sobre o som no

cinema. Kracauer (1997, p. 124-126), por exemplo, discute a distincao entre os filmes 'sonoros' e

os filmes 'falados', arguindo que nao necessariamente o som no cinema implica o uso da fala. O

universo do som, tal como sugere, abrange uma série de manifestacões sonoras dentre as quais a

fala, tanto quanto os ruidos e a música sao alguns dos exemplos. A música, por sua vez, nao pode

ser reduzia aos sons – na verdade deve ser compreendida como a organizacao de sons em um

determinado tempo segundo leis proprias. O uso destas leis segundo determinados objetivos,

pode, por conseguinte, caracterizar um discurso musical. Considerando que a maior parte dos
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discursos musicais é fundamentalmente abstrata, ou melhor, nao recorre referentes externos

porque trabalha com leis internas, é possivel compreender que os artistas do cinema abstrato

tenham objetivado muito mais o uso da música do que qualquer outra manifestacao sonora. Mais

do que isso, a música representava um modelo composicional na utilizacao de de elementos nao-

representacionais, tal como comenta Elder:

Music provided a model for how a work constituted of pure, non-
representational elements could be formed without falling into
ornamentation, arbitrariness, or disorder[...](Elder, 2007, p.05)

Conforme visto, todos estes artistas, em maior ou menor grau, foram marcados pela música

em sua carreira. Todos nutriam um grande interesse nao apenas pelos “efeitos” da música na

condicao de ouvintes ou de praticantes, mas principalmente pela logica da linguagem musical.

Uma rápida apreciacao dos titulos de suas mais importantes obras revela tal interesse de forma

explicita. Termos como “sinfonia” (Symphonie Diagonale) “opus” (Opus I-IV) “ritmo” (Rhythmus

21, 23, 25) indicam a familiaridade que seus autores tinham com a estrutura musical, inclusive

tratando suas obras tal como obras musicais – observe-se a serializacao das obras como Studies

(n.1, 2, 3, etc). O significado do interesse e da familiaridade com aspectos musicais por parte dos

artistas do cinema abstrato pode ser compreendido conforme dois pontos: o primeiro, que lida

com a transposicao de relacões musicais (harmonia, contraponto, repeticao, etc) para relacões

espaciais em filmes “silenciosos”; e o segundo,  que trata do diálogo e sincronia da dimensao 

plástica com a dimensao musical em filmes sonoros.  

No caso do primeiro ponto,  o que fica explicito é a busca de equivalencia das formas visuais

com formas musicais. Embora existam equivalencias de modo mais direto, por exemplo o aspecto

sintético e bidimensional da notacao musical e a utilizacao de formas igualmente sintéticas,

geométricas e bidimensionais por Richter (Rhythmus 23) e Fischinger (Studies n.8); a equivalencia

que mais parece ter sido explorada foi o aspecto do ritmo. Considerando em muitos casos a

ausencia do acompanhamento musical em tempo real durante a exibicao de seus filmes, os

artistas buscaram explorar a ideia do ritmo (essencialmente musical e, portanto, temporal) em

termos espaciais. Os movimentos mais rápidos ou mais lentos, a sucessao de formas grandes ou

pequenas, a transformacao da esquerda para direita ou da direita para esquerda, todos estes

aspectos foram rigorosamente trabalhados afim de que, mesmo sem som, as obras se

sustentassem como “música para os olhos”. Para tanto, era necessário que se explorasse o ritmo

de forma a manter uma tensao capaz de prender a atencao do espectador, fazendo-o esperar o

desenvolvimento das formas durante um certo tempo. Neste sentido, as pesquisas das estruturas

musicais lhes ofereceram condicões de compreender a narratividade desvinculada das atribuicões

figurativas ou realistas, marcantes na tradicao literária que, por sua vez, havia orientado a

producao cinematográfica desde o inicio do século XX, quando o cinema de atracões foi cedendo
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espaco as historias mais complexas, com enredos e personagens literários. Pode-se dizer que,

como caracteristicas fundamentais do discurso musical baseado no sistema tonal, expectativa e

rememoracao organizam a experiencia da temporalidade fazendo com que o ouvinte aguarde o

desenvolvimento (conclusivo ou nao) da harmonia tendo como base sua experiencia prévia. A

memoria do que passou e a expectativa do que pode acontecer garantem, neste sentido, o prazer

da escuta e tornam a experiencia da “passagem do tempo” mais interessante. Em última instância,

tais argumentacões amparam-se na definicao da música como arte poética que, portanto, se

define como arte temporal, ou seja, uma arte que lida com signos articulados no tempo. Remonta a

tradicao classicista do século XVIII a divisao entre artes temporais e artes espaciais,

especialmente com o tratado de Lessing (1998) sobre o Laocoonte, onde tenta estabelecer as

fronteiras da pintura (arte espacial) e da poesia (arte temporal). 

[…] a pintura utiliza nas suas imitacões um meio ou signos
totalmente diferentes dos da poesia; aquela, a saber, figuras e cores
no espaco, já esta sons articulados no tempo […](Lessing, 1998,
p.193)

Uma de suas principais argumentacões era que enquanto a pintura concentra-se na

representacao dos corpos, a poesia dedica-se a representacao das ações que estes corpos exibem –

atribuindo a temporalidade como dimensao essencial para a constituicao de qualquer arte

poética.

 Objetos que existem um ao lado do outro ou cujas partes se seguem
uma a outra chamam-se corpos. Consequentemente sao os corpos
com suas qualidades visiveis que constituem o objeto proprio da
pintura.  Objetos que se seguem um ao outro ou cujas partes se
seguem uma a outra chamam-se em geral acões. Consequentemente
as acões constituem o objeto proprio da poesia. (Lessing, 1998,
p.193)

Na qualidade de arte poética, a música poderia ser entendida como a arte de organizar ações

em um determinado tempo, explorando uma determinada duracao. O modo de organizacao destas

acões35 constituiria o discurso musical onde ritmo, harmonia, dissonância, seriam alguns

exemplos de articulacao temporal. (mais alguma coisa sobre a teoria musical???)

Cientes destes processos de organizacao temporal, os realizadores do cinema abstrato

objetivaram sua transposicao para termos plásticos. O ritmo, assim, poderia ser explorado tanto

na variacao da velocidade do deslocamento/transformacao das formas na tela, quanto nas

repeticões dos deslocamentos/transformacões ocorridas em um determinado tempo. O

contraponto, por sua vez, poderia ser explorado utilizando as técnicas de Kontrast-analogie

35 Conforme Lessing (1998, p.200) uma acao poderia ser definida como “uma série de modificacões que, 
juntas, constituem um todo”. 

206



(contraste e analogia) desenvolvidas por Eggeling, fazendo corresponder o diálogo das vozes

graves e agudas (que fundamentam o contraponto) com o uso de formas pretas e brancas.

Particularmente, o exame desta técnica musical a partir da presenca de Busoni, tal como já

explicitado, fundamentou a producao das primeiras experiencias de Richter e Eggeling. 

Tais procedimentos sao encarados por Rees (1999, p.37) como metaforicos, analogicos, na

medida em que visavam traduzir aspectos da organizacao musical para a organizacao cinemática,

chamando atencao para o fenômeno de troca signica entre um dominio essencialmente temporal,

no caso da música, para um dominio hibrido, ou melhor, que sintetiza aspectos temporais e

espaciais, no caso do cinema. O processo de traducao, tal como avalia Rees (1999, p.38),

caracterizou sobretudo aqueles filmes do cinema abstrato que visavam criar uma nova linguagem

visual e, como consequencia, propuseram um tipo de cinema “absoluto”, ou “puro”, ou melhor, um

tipo de cinema cuja proposta era a exploracao dos aspectos materiais de seu proprio meio,

eliminando a figuratividade e a narrativa, conforme já evidenciado. A busca pelo ritmo, pelo

contraponto e pela harmonia das formas em movimento, sustentada pelo repertorio teorico da

música, paradoxalmente encaminhou a constituicao de um cinema “absoluto”, um cinema voltado

para si mesmo e suas especificidades, um cinema que buscava ser “puro”. Tal busca pela “pureza”,

ou pelo “essencial”, conforme veremos adiante, norteou a producao do cinema experimental,

principalmente do cinema estrutural. 

A ambicao por tais ideais, por outro lado, foi e ainda é bastante questionada. A avaliacao

critica de Mitry (1974) com relacao a busca de um “ritmo puro” no cinema, da qual o cinema

abstrato é um dos representantes, é dos exemplos de que nao seria adequado buscar a pureza em

algo que, por definicao, constitui uma relacao e, portanto, depende de  elementos externos para

concretizar-se.

Está demonstrado que el ritmo visual está desprovisto de capacidad y
de significación desde el instante en que las formas están
desprovistas de significación objectiva y de fuerza emocional inicial.
Dicho de otra manera, no existe ritmo puro en el cine, de igual modo
que en la literatura. No hay ritmo puro más que en músicam este
ritmo puro que es precisamente la música em si misma.(Mitry, 1974,
p. 113)

Para Mitry, embora os resultados obtidos através dos filmes abstratos tenham sido pouco

satisfatorios, eles chamaram atencao para o fato de que “o ritmo, no cinema, está em funcao

daquilo que deve ser objeto de ritmo”, ou seja, das formas em movimento. Neste caso, seria pouco

provável referir-se a um ritmo puro - a ideia do ritmo prescinde de concretude e deve ser avaliada

caso a caso, e nao com principios absolutos. 

Sejam quais forem as opiniões acerca do fato, é possivel afirmar que a traducao das formas

musicais para criacao de formas visuais norteou as primeiras experimentacões do cinema

abstrato (LeGrice, 1977, p.26) que buscou, em termos gerais, ressaltar a especificidade do meio
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cinematográfico. A ideia de uma “música visual” representa a tentativa de produzir um cinema

“absoluto” (muito embora o embriao deste projeto estivesse ancorado nas artes visuais  e na

música) orientado pela constituicao de uma nova visualidade que, levada as últimas

consequencias, sequer previa o acompanhamento musical (Rees, 1999, p. 37).

Prosseguindo na tarefa de tentar compreender o significado do interesse dos realizadores do

cinema estrutural pela música, é preciso que se discuta um segundo ponto. Se no primeiro ponto a

questao musical foi explorada através de métodos analogicos, ou metaforicos, onde o som ou a

música nao necessariamente estavam incorporados ao filme; neste segundo ponto a relacao entre

música e imagem é observada de maneira dialogica. Se a maior parte das obras de Richter e

Eggeling, tal como já visto, caracterizaram-se pela busca de um ritmo visual quase “silencioso”

com base em regras musicais, algumas obras de Ruttmann e Fischinger, por sua vez, buscaram

nao apenas o tal ritmo visual, mas também a sua articulacao com a música propriamente dita, de

forma sincrônica. Tal como será visto, esta relacao dialogica so tornou-se possivel por razões

técnicas, ou melhor, a partir do desenvolvimento de processos que reuniram imagem e som em

um mesmo dispositivo. É verdade que a relacao entre imagem e som em um mesmo dispositivo

vem sendo discutida há dezenas de anos e seria absurdo tentar abracá-la em toda sua

complexidade  - trata-se de um dos capitulos que fundamentam a historia e teoria do cinema,

sobre a qual um sem número de especialistas tem tentado refletir. Nao podemos senao tangenciá-

lo, de forma que compreendamos, do ponto de vista historico e técnico, a insercao do som na

perspectiva do cinema abstrato.

Conforme já assinalado, foi através da invencao de sistemas de registro e sincronizacao que a

relacao entre o som e a imagem se tornaram uma realidade . No final da década de 1920 surgiram

concomitantemente diferentes sistemas de sincronia para os espetáculos cinematográficos que, a

partir da década de 1930, superaram os sistemas silenciosos e inauguraram uma nova era na

historia do cinema. Jutz (2009) comenta que o sistema Tri-Ergon, desenvolvido na Alemanha

ainda na década de 1910, nao foi incorporado a indústria cinematográfica por razões comerciais,

muito embora fosse o primeiro sistema que permitiu a associacao de informacões visuais e

sonoras em um mesmo meio, a saber, a pelicula fotoquimica, gracas ao processo de traducao

optica das ondas mecânicas. 

The Tri-Ergon system developed in Germany in the late 1910s
presents the first direct coupling of image and sound. The process is
based on the principle of transforming sound waves into impulses,
wich in turn are transformed into a trace of light and captured on the
film strip as a graphic pattern. (Jutz, 2009, p. 76)
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A producao de The Jazz Singer (1927) de Alan Crosland marcou a inauguracao do chamado

“cinema sonoro” ou “cinema falado”, muito embora seu processo de sincronismo fosse bastante

precário. O sistema utilizado pela Warner Bros. Vitaphone, que utilizava o método de projecao

silenciosa articulado com um fonografo amplificado - ambos sincronizados por um mecanismo

elétrico ou optico; foi rapidamente abandonado (Dixon e Foster, 2008, p. 90-91) e um sistema

baseado no Tri-Ergon foi implantado definitivamente. 

Unlike the earlier Vitaphone system that employed a separate,
synchronized soundtrack on phonograph discs, the new optical
recording technology translated sound waves via the microphone
and a photosensitive selenium cell into patterns of light that were
captured photochemically as tiny graphic traces on a small strip that
ran parallel to the celluloid film images.(Levin, 2003, p.34)

 É conhecido o fato de que a possibilidade de articulacao do som com a imagem de forma

sincrônica foi inicialmente contestada e evitada até nao ter sido mais possivel evitar que os talkies

(filmes “falados”) tomassem conta da indústria do entretenimento. Grande parte dos artistas e

profissionais do cinema compreendiam que a inclusao do som traria muitos problemas para um

sistema de producao que estava sendo organizado desde as primeiras exibicões comerciais.

[…] os mestres do cinema mudo desencadearam uma grande
campanha contra o sonoro. René Clair, na Franca; Chaplin e King
Vidor, nos Estados Unidos; Eisenstein e Pudovkin na Uniao
Soviética; condenaram a palavra em nome da arte. O sucesso
comercial, porém, varreu todas as objecões e, do mesmo golpe, uma
parte das estrelas da cena muda, condenadas por sua voz, que se
deformava na sonorizacao. (Sadoul, 1956, p. 52)

A mudanca foi inevitável e significou o fortalecimento da impressao de realidade no cinema,

conferindo novo fôlego para a producao de filmes narrativos baseados em textos literários que

puderam, a partir de entao, substituir os diversos recursos visuais (cartelas, intertitulos, textos

explicativos) por diálogos entre os atores-falantes. Kracauer (1997) refletindo sobre a questao

sonora, argumenta que a reacao contrária dos atores e realizadores, na época, era devida nao

propriamente ao uso do som, mas a insercao do diálogo sincronizado. A ameaca era a palavra, e o

temor era que o cinema se tornasse uma espécie de teatro filmado onde o diálogo dos

personagens atrapalhasse as conquistas de uma linguagem visual tao sofisticada dos anos

predecessores. Especialmente os realizadores experimentais enxergaram, num primeiro

momento, a inclusao do som (e por conseguinte da fala) como um atraso em seu projeto de

criacao de uma linguagem visual pura. 

[…] Artaud, em “The premature old age of cinema” (1933), alertava
que o som poderia levar o cinema a adocao de convencões
ultrapassadas, enquanto René Clair declarava que o “cinema deve
permanecer visual a qualquer custo” […] Rudolf Arnheim cultuava o
cinema mudo como a forma definitiva e paradigmática da sétima
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arte. No que hoje soa como um movimento contraintuitivo,
Arnheim afirmava que o som comprometia a beleza visual. (Stam,
2011, p.76)

Apos alguns anos de reacões adversas, cineastas comecaram a compreender que haviam

possibilidades alternativas e criativas para o uso do som – tratava-se de uma via de mao-dupla na

qual dever-se-ia compreender as vantagens e desvantagens de tal recurso.

Muito embora o som possa enriquecer o cinema e trazer-lhe maior
“realidade”, um som associado a uma imagem pode restringir sua
leitura, limitar o seu significado […] E ao mesmo tempo que nos
deparamos com limitacões, podemos vislumbrar inúmeras
possibilidades de uso “inteligente” do som […] (Manzano, 2010,
p.91)

A possibilidade  de utilizacao do som no contexto do cinema experimental permitiu que

alguns de seus principais representantes marcassem posicões que colaboraram para uma melhor

abordagem do tema. O caso de René Clair é bastante conhecido, sobretudo pela forma autentica

que discutiu a questao. Inicialmente repudiando a inclusao do som temendo um retrocesso no

desenvolvimento da linguagem cinematográfica, Clair compreendeu que o uso do som nao deveria

ser confundido com o uso da fala, a qual dever-se-ia evitar afim de que uma “ilusao equilibrada da

realidade” fosse estabelecida (Kracauer, 1997, p.125). Para Clair, os sons (na concepcao do som

como ruidos) poderiam evocar a realidade material das imagens de forma menos perigosa do que

a fala desde que fossem utilizados de um modo interpretativo e nao meramente imitativo

(Manzano, 2010, p.95). A questao levada adiante por Clair atribuia ao som uma capacidade

ambivalente de colaborar com a evolucao da linguagem cinematográfica na medida em que seus

significados fossem bem compreendidos e explorados. Possivelmente este tipo de abordagem do

universo sonoro deu origem a casos como o simbolismo, paralelismo, contraponto sonoros

comentados por Kracauer (1997, p.125-126). 

Por outro lado, a discussao sobre o uso do som também ficou marcada pelas argumentacões

dos soviéticos Sergei Eisenstein, Vsevolod Pudovkin e Grigori Aleksandrov em seu Manifesto do

som (1928). Em tal documento, os autores tentam alinhavar a desconfianca com que se via o uso

do som no cinema com a teoria de montagem, que caracterizou a producao do cinema soviético

desde meados da década de 1910. Sob a ameaca da “destruicao da cultura da montagem”, os

autores sugeriam o uso contrapontual do som como alternativa para nao apenas inclui-lo em seus

filmes, mas também utilizá-lo como recurso para a exploracao das relacões dialéticas

encaminhadas pela montagem. A técnica do contraponto, tal como já mencionada anteriormente,

baseia-se na articulacao entre diferentes vozes, e a exploracao desta diferenca estrutura o

discurso musical. No caso do som no cinema, tal técnica deveria ser explorada através da

utilizacao do som de forma nao-sincrônica -  Eisenstein compreendia que o som também deveria

ser explorado a partir de suas técnicas de montagem e, desta forma, estabelecer com a imagem
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uma relacao vertical na qual a coincidencia (leia-se sincronia) deveria ser considerada apenas

uma funcao muito básica. Segundo ele, haveriam outras funcões a serem exploradas na medida

em que se orientasse pela nao-sincronia entre imagem e som.  Tais funcões poderiam, ainda,

ampliar as capacidades do cinema e superar as deficiencias do cinema silencioso:

O som, tratado como um novo elemento de montagem (como um
fator divorciado da imagem visual), inevitavelmente introduzirá
novos meios de grande poder para expressao e solucao das tarefas
mais complicadas que hoje nos oprimem com a impossibilidade de
supeá-los através de um método filmico imperfeito, trabalhando
somente com imagens visuais. (Manzano, 2010, p.93)

Em palestra na Sorbonne em 1930, Eisenstein deixou claro sua posicao favorável a inclusao

do som no cinema esclarecendo, contudo, que “filmes cem por cento falados eram tolices...”, mas

que os filmes sonoros eram muito mais interessantes – e que o futuro a eles pertencia (Kracauer,

1997, p.124). Depoimentos como este nos permitem dizer que  a luta contra a inclusao do som

vivenciada  no comeco dos anos 1930, deveu-se fundamentalmente a questao da fala, do diálogo,

da palavra. Casos como Eisenstein e Clair, expõem que o som poderia ser explorado de forma

muito mais inventiva quando separado dos dominios da fala, ou melhor, quando minimizadas

suas qualidades miméticas. É ai que a questao sobre a música tornou-se premente, abrindo novas

possibilidades para sua exploracao nao apenas do ponto de vista formal , como havia sido feito

por Richter e Eggeling, mas também do ponto de vista concreto. A partir da possibilidade de

inclusao de uma banda sonora ao lado da banda visual, a música tornou-se mais do que um

modelo para as composicões visuais – tornou-se uma realidade com a qual as imagens poderiam

relacionar-se de forma direta e sincrônica. 

A importância da música no contexto da discussao sobre a inclusao do som no cinema se faz

perceber principalmente pela influencia que teve nos artistas de vanguarda. Nota-se que em

mesmo em Eisenstein, por exemplo, a presenca do vocabulário musical é macica. Nocões como

harmonia, timbre, tonalidade, contraponto e, principalmente, ritmo o auxiliaram a sistematizar

seus conceitos sobre a montagem, em um primeiro momento, e posteriormente refletir sobre as

possibilidades de interacao entre som e imagem. Dando sequencia a publicacao do Manifesto do

som (1928), o cineasta russo retrabalhou suas ideias em consideracao a evolucao da música

moderna, rumo a uma montagem fundamentada sobre os principios harmônicos (Eisenstein,

2002, p.75). As ideias de dissonância e atonalidade, por exemplo, orientaram a producao do texto A

quarta dimensão do cinema (1929), onde exemplifica os métodos musicais que o levaram a

realizar A linha geral (1929). Segundo Eisenstein, trata-se de um filme onde as melhores

sequencias foram produzidas de acordo com a montagem atonal, a saber, um método que

complexo que nao levava em consideracao uma dominante racional da cena. Ao contrário, este

método pretendia aplicar a intuicao e a percepcao em sua estrutura, da mesma maneira com que
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Debussy e Scriabin a fizeram com suas obras musicais(Eisenstein, 2007, p.77). Como resultado,

tem-se a uma atonalidade visual que oferece ao espectador a possibilidade de agucar sua

percepcao vendo, ouvindo e raciocinando sobre os choques que as imagens e os sons exibem

entre si.

Sobre a atonalidade musical nao se pode apenas dizer: “Eu ouco”.
Nem sobre a atonalidade visual: “Eu vejo”. {ara ambos, uma nova
formula uniforme deve entrar em nosso vocabulário: “Eu
percebo”[…] do conflito polifônico entre as atonalidades visuais e
auditivas nascerá a composicao do cinema sonoro soviético.
(Eisenstein, 2002, p.77)

Por sua vez, reverberando algumas ideias da Eisenstein sobre as possibilidades de inclusao

do som no cinema a partir de estruturas musicais, a producao do cinema abstrato revela que a

inclusao do som no cinema nao necessariamente significou a intensificacao do realismo ou do

mimetismo da linguagem cinematográfica. Na realidade, os avancos tecnologicos representaram

para seus realizadores a possibilidade de ampliar ainda mais suas propostas de tratar o cinema

como um suporte para a arte nao-figurativa, utilizando, para tanto, o repertorio teorico musical

(Jutz, 2009,p79). Em grande parte compreenderam a insercao do som  como um fator que

evidenciaria as relacões formais entre o discurso musical e a composicao plástica,  através das

quais seus filmes eram executados. O casos mais explicitos talvez sejam os de Ruttmann e

Fischinger. 

A Ruttmann está assegurado o pioneirismo do uso do som sincrônico, impresso diretamente

na pelicula. Die Melodie der Welt (1931), considerado um dos primeiros filmes sonoros

produzidos na Alemanha, foi realizado por Ruttmann utilizando o sistema  Tri-Ergon, onde pôde

explorar de modo curioso a conexao entre imagens e sons. Trata-se de uma viagem ao redor do

mundo onde cenas isoladas de diferentes culturas estao conectadas por uma espécie de diálogo

sonoro-musical que conduz a atencao do espectador de maneira fluida e continua. Ruttmann,

porém, no periodo em que realizou este filme, já estava abandonando algumas das principais

conviccões do cinema “absoluto”, trocando as imagens abstratas e geométricas da série Opus, por

imagens figurativas e documentais. Os sons em Melodie der Welt sao utilizados valendo-se da

potencialidades sincrônicas do dispositivo que, a despeito da montagem, evidenciam as

qualidades miméticas deste tipo de processo. Neste sentido, embora tenha sido pioneiro, o

trabalho de Ruttmann nao representa uma grande contribuicao para o cinema “absoluto” - coube

a Fischinger a “tarefa” de explorar a dimensao sonora na direcao de um discurso mais abstrato.

Existem indicios que Oskar Fischinger,  já em meados de 1928, havia feito experiencias

utilizando a música como parte integrante de seus filmes. Seus Studies (1-3) previam a projecao

sincronizada com obras musicais reproduzidas em um fonografo (tal como no Vitaphone norte-
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americano). Contudo, foi a partir de 1929 que pôde incluir a música de maneira satisfatoria em

seus filmes, através da tecnologia Tri-Ergon. A partir de entao, conseguiu desenvolver uma

linguagem que estabelecia um diálogo entre sons e imagens de maneira sincrônica, explorando

relacões complementares entre ritmos,  consonâncias e dissonâncias, tanto do universo sonoro-

musical, quanto do universo visual. Baseando-se em obras musicais do repertorio clássico

(previamente compostas e consagradas) desenvolveu uma técnica na qual pôde animar formas

geométricas acompanhando, nota a nota, a evolucao da música. A sincronia precisa entre a música

e as animacões foi um dos fatores centrais para o sucesso de obras  como Studie nr. 8  e nr.11

(1930-31), Koloraturen (1932), Kreise (1934), os comerciais para a marca de cigarros Muratti

(1933) e Komposition im Blau (1935), que o tornaram internacionalmente conhecido. Embora

tenha sido questionada por grandes nomes do cinema experimental, a sincronia entre som e

imagem fundamentou nao so toda a obra de Fischinger, como também o restante da producao do

mesmo genero a partir de entao.

Em um sentido mais profundo, a sincronia pode ser compreendida como  procedimento de

equivalencia entre som e imagem que resulta na criacao de uma temporalidade mais precisa, mais

objetiva e mais regular do que no caso dos filmes “silenciosos”. Esta equivalencia, que permite

coincidir a existencia de um som com a ocorrencia de um movimento na imagem, traz consigo

uma certa potencialidade narrativa que organiza a experiencia de uma temporalidade linear,

acompanhando a estrutura do discurso musical em questao -  embora sejam empregadas formas

visuais abstratas. No caso de Fischinger o que se tem é um diálogo intimo entre as formas visuais

e as formas musicais, onde existe uma troca mútua de significado. Em niveis muito elementares, o

que parece estar em jogo no processo de criacao de obras como Studie nr. 7, 8, 11 (1931-32) e

Kreise (1934) é a representacao de sons por isomorfia, ou seja, a traducao visual de uma forma

sonora acompanhada pela execucao simultânea da mesma. Tal procedimento é explicado por

Chion (2011, p.96) quando se propõe a avaliar a sonorizacao de animacões e/ou desenhos

animados. Conforme sugere, este processo que faz coincidir sons com o comportamento de

figuras animadas encontra sua base nas brincadeiras infantis onde a crianca, ao brincar, executa

emissões sonoras para reforcar os aspectos cinéticos e cinemáticos dos elementos envolvidos na

brincadeira. Sua ideia é que os sons criados pela crianca nao sao representacões do objeto em

movimento, mas apenas representacões da natureza do movimento. Assim, um movimento com

mais ou menos “atrito”, obterá seu correspondente sonoro com mais ou menos sons “guturais” na

medida em que este tipo de som evoca, recorrendo a formacao dos sons no aparelho vocal

humano, mais “resistencia”. Para Chion (2011, p. 98) torna-se evidente que o que está em jogo

neste tipo de procedimento é uma espécie de “reforco”  dos movimentos, dos trajetos, dos

comportamentos, intensificando seus acontecimentos de maneira quase que nunca naturalista ou

realista. A possibilidade de utilizar sons que nao necessariamente detenham uma relacao logica
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causal (ou realista) com as imagens que acompanham, é uma conquista da linguagem audiovisual

que pode ser  nomeada de “sincrese”. 

A sincrese (palavra que combina “sincronismo” com sintese) é a
soldadura irresistivel e espontânea que se produz entre um
fenômeno sonoro e um fenômeno visual pontual quando estes
ocorrem ao mesmo tempo, isto independentemente de qualquer
logica […] É a sincrese que permite a dobrarem, a pos-sincronizacao
e os efeitos sonoros, e que dá a estas operacões uma margem de
escolha tao grande. (Chion, 2011, p. 54)

Estas argumentacões de Chion, embora verdadeiras, permitem que se compreenda apenas

uma das dimensões alcancadas pelos filmes de Fischinger. Na realidade, o caso do cinema abstrato

detém relacões entre som e imagem pouco usuais, porque lidam exatamente com a conexao direta

entre estas duas dimensões, considerando a precedencia sobre a música em relacao a imagem na

maior parte dos filmes sonoros do genero. Nao se trata nem de uma “música ilustrada” e nem de

uma “animacao musicada”, onde as imagens em movimento meramente acompanham o

desenvolvimento das notas segundo um determinado ritmo – muito embora suas obras tenham se

popularizado de acordo com esta perspectiva reducionista. Moritz (1979, p. 61) indica que

Fischinger pretendia utilizar a música como um recurso para tornar a apreciacao de obras

abstratas de maneira menos “rigida”, indicando também sua propria natureza abstrata.

Fischinger began to use tight synchronization between his visuals
and musical soundtracks as a helpful analogy for audiences who, in
the 20s and 30s, were still somewhat astonished by and antagonistic
towards abstract art. Fischinger never intended to illustrate music,
but rather hoped that the viewer, reminded that music is really
abstract 'noise' with a 1000-year artistic tradition behind it, would
more easily be able to relate to his graphics. Unfortunately the plan
backfired, and his films became widely misinterpreted as illustrations
of music.(Moritz, 1979, p.62)

Abordagens menos referenciadas no figurativismo, permitem compreender as obras de

Fischinger como um diálogo que coloca em contato duas linguagens que desenvolvidas

originalmente em meios distintos: a música e a pintura. Ambas sao reunidas em um novo meio(o

cinema) e seu relacionamento dá origem a uma linguagem também nova. Os significados

“originais” de ambas sao parcialmente alterados, na medida em que seus elementos sao colocados

em contato entre si. É assim que  Fischinger parece ter operado para criar filmes nos quais as

formas gráficas em movimento nao apenas acompanham a música, mas alteram seu significado na

medida em que – dada a sua complexidade funcional – dialogam com ela. A possibilidade deste

“diálogo” foi conquistada gracas a seus conhecimentos musicais, adquiridos concomitantemente
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ao seu interesse pela abstracao, de modo semelhante a seus predecessores. Indo além, o “diálogo”

conquistado por Fischinger  deu origem a um tipo de linguagem na qual a dimensao sonora e a

dimensao visual sao indissociáveis -  justamente porque mantem uma relacao genética.

Vistos em unidade, os diálogos entre sons e imagens nas obras de Fischinger permitiram a

concretizacao de uma espécie de sinestesia almejada desde a origem do cinema abstrato, sobre a

qual Basbaum (1999) trata de forma profunda e consistente. Valendo-se de variados referenciais

teoricos, a ideia da sinestesia, tal como elaborada pelos artistas do cinema abstrato, objetivava a

criacao de obras que tivessem um impacto emocional e cognitivo através da excitacao

multissensorial. Tal multisensorialidade deveria basear-se na exploracao simultânea dos diversos

sentidos do aparelho perceptor humano (muito embora privilegiando a visao), encaminhando

uma experiencia rica em significados e emocões. As ideias de uma “linguagem universal”, de uma

“nova visao”, de um “cinema absoluto” ou da Augenmusik36, amparavam-se nas diretrizes da

sinestesia indicando, ao mesmo tempo, preocupacões cientificas com filosofias espiritualistas. Por

um lado, partia-se de evidencias psicofisiologicas que tratavam a respeito da interrelacao entre os

sentidos, por exemplo, da capacidade de excitacao da audicao no uso de cores, ou da excitacao do

olfato na exploracao de sons, etc. Por outro lado, creditava-se a sinestesia a capacidade de educar

o espirito humano ampliando-lhe a percepcao e demonstrando que o “principio da unidade”

(corpo-mente, razao-espirito, sensacao-conhecimento, matéria-forma, etc.) era inexorável. Tal

abordagem metafisica, misturada a um certo evolucionismo, argumentava que este principio de

unidade poderia conduzir o homem a um futuro mais promissor  na medida em que novas e

múltiplas experiencias fossem vivenciadas. 

No individuo altamente evoluido, o acesso a alma é tao direto, a
propria alma está tao aberta a todas as impressões, que qualquer
excitacao que a penetre faz outros orgaos reagirem
instantaneamente: no caso que nos ocupa, o olho […] será preciso
admitir que o olho está em estreita relacao nao so com o paladar
mas também com os outros sentidos, o que, de resto acha-se
confirmado pela experiencia. (Kandinsky, 2000, p.67)

Em termos cientificos, a sinestesia nomeia uma rara capacidade que algumas pessoas tem37 de

“perceber um estimulo em determinada modalidade sensorial, por exemplo, um som, e em esse

estimulo provocar uma experiencia associada, por exemplo, uma cor ou cheiro” (Damásio,2005,

p.438) Apesar de ser um fato biologico, os processos envolvidos na sinestesia continuam sendo

investigados por especialistas. Damásio (2005, p.193) indica a existencia de conexões entre o

sistema perceptor humano e que seria, portanto, improvável referir-se a uma percepcao pura de

36 Trata-se de um dos termos surgiram no contexto das primeiras exibicões de filmes abstratos. 
Augenmusik, ou música-visual, foi proposto pelo já citado Bernard Diebold, na ocasiao da exibicao de 
Opus I de Walter Ruttmann, na qual Oskar Fischinger também estava presente. 

37 É sabido que artistas, principalmente compositores, poetas e pintores, eram sinestésico ou refletiram em
suas obras aspectos desta faculdade especial, tais como Baudelaire, Rimbaud, Wagner, Rimsky-
Korsakov, Liszt, Scriabin, Messiaen, Schoenberg, Kandinsky, Klee, etc.
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um objeto. O que temos, de modo geral, é uma percepcao que privilegia um sentido principal, mas

jamais exclui todos os outros. 

Para perceber um objeto,, visualmente ou de algum outro modo, o
organismo requer tanto os sinais sensoriais especializados como os
sinais provenientes do ajustamento do corpo, que sao necessários
para a ocorrencia da percepcao. (Damásio, 2005, p.194)

Mais ou menos cientes da conexao entre os sentidos nos processos da percepcao, os

realizadores do cinema abstrato, especialmente Fischinger, objetivavam produzir experiencias

sinestésicas a partir do uso integrado das tecnologias de representacao, excitando os sentidos da

visao e da audicao de forma inovadora - elevando, assim, o espirito humano. Para quase todos

eles,  a utilizacao da música era parte imprescindivel deste processo sinestésico que, conforme o

proprio Fischinger,  sustentava a apreciacao de seus filmes na medida em que intensificava o

discurso visual, desencadeando um fluxo de emocões. É sabido que o poder emocional da música 

…...

The flood of feeling created through music intensified the feeling and
effectiveness of this graphic cinematic expression, and helped to
make understandable the absolute film. Under the guidance of music,
which was already highly developed, there came the speedy discovery
of new laws – the application of acoustic laws to optical expression
was possible. As in the dance, new motions and rhythms sprang out of
t h e music, and the rhythms became more and more important.
(Fischinger, 1947)

Porém nao foi apenas através da sincronizacao com a música que o cinema abstrato explorou

o som. Gabriele Jutz (2009) argumenta que a possibilidade técnica de uso de som sincrônico no

dispositivo cinematográfico desencadeou outras frentes de experimentacao tais como as

colagens-sonoras através da montagem, e a producao de sons sintéticos através do manuseio da

pelicula fotoquimica. Tais experiencias apontam para aquilo que Kracauer (1997) denominou

como a exploracao das “qualidades cinemáticas do universo sonoro” levando em consideracao a

sua materialidade:

Sounds share with visible phenomena two characteristics: they are
recorded by a camera; and they belong to material reality in general
sense. This being so, camera explorations of the sound world itself
can be said to lie, by extension, in a cinematic interest.  (Kracauer,
1997, p.128)

Seguindo o pensamento de Jutz,  a primeira destas experiencias foi a producao de colagens

sonoras a partir de diferentes gravacões utilizando os mesmos procedimentos que haviam sido

convencionados na montagem de filmes. O processo de “cortar e colar” a tira de celuloide aplicou-

se também ao som na medida em que este passou a ser impresso opticamente. Como resultado de

tais experiencias, destaca-se a também obra pioneira de Walter Ruttmann Wochenende (1930) na
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qual  fragmentos sonoros constroem um percurso imaginário que metaforiza um final de semana

tipicamente de uma metropole alema. Nao fosse o uso de celuloide, o filme  poderia  ser

considerado um “anti-filme” visto que nao utiliza nenhuma imagem e baseia-se totalmente na

construcao de sentido por meio dos ruidos, vozes, e ambiencias da cidade. Na realidade,

Wochenende serviu como base para a consecucao de Melodie der Welt, uma vez que Ruttmann nao

estava familiarizado totalmente com a manipulacao do registro sonoro em um meio optico. 

Dada sua originalidade, nao seria absurdo dizer que experiencias como Wochenende

anteciparam em alguns anos aquilo que, dentro dos dominios da música, viria a se chamar

musique concrète. É evidente, porém, que a antecipacao de Ruttmann nao pode ser equiparada a

importância que a musica concreta teve, especialmente considerando a producao teorica de

Pierre Schaeffer. Com o Tratado dos objetos musicais (1966) Schaeffer ampliou o terreno da

música chamando atencao para a possibilidade de manipulacao de sons captados (ou seja,

concretos) com a mesma precisao e rigor com que a música de concerto havia feito desde o século

XV. Esta manipulacao, de certa forma preconizada em Wochenende de Ruttmann, foi possivel a

partir do desenvolvimento de tecnologias de gravacao e reproducao sonora. 

O outro caso assinalado por Jutz (2009) diz respeito a possibilidade de produzir sons

diretamente a partir da manipulacao da pelicula, sem a necessidade de um som gravado. Tal como

argumenta, a ideia de um som sintético, radicalmente novo, já vinha sendo explorada por Moholy-

Nagy desde 1922, quando afirmou em Produktion-Reproduktion38 que o uso do fonografo poderia

ser feito de modo muito mais criativo, ou melhor, “produtivo” interferindo manualmente no

processo de reproducao sonora. Tal como acreditava, experiencias como esta poderiam gerar

sons nunca antes imaginados, sem necessidade de fontes externas, explorando a materialidade

deste novo meio para a producao de novos sons:

So far it has been the job of the phonograph to reproduce already
existing acoustic phenomena[...] An extension of this apparatus for
productive purposes could be achieved as follows: the grooves are
incised into the wax plate, whithout any external mechanical means,
which then produce sound effects wich would signify – whithout new
instruments and without an orchestra – a fundamental innovation in
sound production […] (Passuth, 1985, p.289)

Para Jutz (2009, p.81-82) a producao de sons sintéticos, embora tenha sido feita a partir de

diferentes métodos39, desenvolveu-se muito rapidamente com as tecnologias de som optico,

baseada no dispositivo cinematográfico. Neste sentido, a autora indica que dois principais

métodos foram utilizados na geracao de sons a partir de imagens: métodos fotográficos e métodos

manuais. Em ambos os casos a obtencao de sons foi feita utilizando a qualidade optica da banda

38 Texto publicado na revista De Stijl no.7, 1922, pp. 97-101
39 A este respeito pode-se consultar a excelente pesquisa que celebra e rememora 120 anos da producao 

de música eletrônica em  <http://120years.net/>  (acessado em 19/11/2014)
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sonora contida na pelicula, reconhecida por Moholy-Nagy como uma importante invencao que

tornaria possivel nao apenas o seu projeto de uso criativo do som, como também possibilitaria a

composicao obras musicais totalmente inovadoras, tal como deixa explicito em Problems of the

modern Film texto de 1936 publicado na revista Telehor,no qual celebra a tencologia do som

optico:

“we can write acoustic sequences on the sound track without having
to record any real sound. Once this is achieved the sound-film
composer will be able to create music from a counterpoint of
unheard or even nonexistent sound values, merely by means of opto-
acoustic notation” (Levin, 2003, p.48)

No caso do método fotográfico, os sons eram produzidos a partir de um processo que

consistia em fotografar sequencias de imagens utilizando apenas o material sensivel da banda

sonora. As informacões luminosas (operacao de contraste) faziam com que sons fossem gerados

na projecao da pelicula com o equipamento adequado, obtendo, assim, um som totalmente

sintético, ou seja, obtido partir de imagens. Conforme especialistas (Levin, 2003; Jutz, 2009, Denis,

2010), os primeiros a utilizar este método foram os artistas vinculados, de alguma forma, ao

cinema experimental e, mais especificamente ao cinema abstrato alemao. 

Levin (2003, p.51) argumenta que Fischinger foi um dos principais representantes deste

método, tendo vislumbrando a possibilidade de utilizar as mesmas formas geométricas abstratas

que utilizava no plano da imagem, agora no plano sonoro. As primeiras experiencias de Fischinger

com a criacao de sons sintéticos foram feitas a partir da ideia de que para cada forma (shape)

fosse gerado um correspondente sonoro. Em um sentido mais especifico, considerando os

processos para a obtencao do som, Fischinger concluiu que seria possivel estabelecer uma relacao

isomorfica entre som e imagem, ou seja, a propria forma geométrica poderia gerar seu

equivalente sonoro.  Uma das experiencias mais significativas neste sentido é Tönende

Ornamente40 (1932), realizada ainda na Alemanha,  onde estabeleceu de forma pioneira a

sincronia entre imagens e sons, ambos produzidos exclusivamente através de formas geométricas.

Na realidade, Fischinger observou que na banda sonora se inscreviam padrões visuais abstratos e,

a partir disso,  pretendeu utilizar suas proprias sequencias de imagens abstratas como fator

generativo de padrões sonoros. O titulo escolhido (“Ornamentos sonoros”)  por Fischinger nao foi

a toa;  tal como acreditava, haveria uma correspondencia isomorfica entre padrões visuais e

sonoros que, em última instância, poderiam indicar a equivalencia entre música e ornamentacao.

Esta ornamentacao, tal como explica no seu artigo Klinginde Ornamente (1932), nao parece ser

aquela a qual Alfred Loos combateu veementemente por considerá-la anti-moderna. O ornamento

do qual fala Fischinger é o resultado material da traducao otica de fenômenos acústicos,

tecnologia que possibilitou a exploracao do universo sonoro em sua forma mais “pura”:

40 Mais detalhes desta genial e precursora obra podem ser encontrados em 
<http://www.oskarfischinger.org/Sounding.htm> (acessado em 10/11/2014)
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Between ornament and music persist direct connections, which
means that Ornaments are Music. If you look at a strip of film from
my experiments with synthetic sound, you will see along one edge a
thin stripe of jagged ornamental patterns. These ornaments are
drawn music […] Now control of every fine gradation and nuance is
granted to the music-painting artist, who bases everything
exclusively on the primary fundamental of music, namely the wave --
vibration or oscillation in and of itself [...]This should result in the
potential for combination of sounding ornaments with visible filmic,
spatial forms and movements. With that union, the unity of all the
arts is definitively, finally achieved, and has become unquestionable
fact.(Fischinger, 1932)41

As experiencias de Fischinger utilizando a pelicula cinematográfica  para produzir sons

sintéticos , contudo, nao foram as únicas e discute-se se tenha realmente sido a primeira. Sobre

este assunto, Levin (2003, p.53) esclarece que um cineasta e engenheiro pouco expressivo

chamado Rudolf Pfenninger (1899 -1976) que, tendo trabalhado na producao de pequenas

animacões em Munique e desenvolvido uma série de dispositivos para rádio, conseguiu produzir

sons a partir de imagens. Porém, o caminho que fez Pfenninger ter chegado a seus Tönende

Handschrift (sons feitos-a-mao)  foi diferente de Fischinger. Na realidade, sua descoberta deu-se

pela falta de recursos que tinha para sonorizar um filme que estava produzindo. Com seus

conhecimentos de engenharia, otica e eletricidade, observou os padrões geométricos que eram

exibidos no oscilioscopio correspondentes a determinadas frequencias (e portanto, notas

musicais). A partir disso, desenhou em uma tira de papel as formas correspondentes aos sons que

tinha imaginado acompanhar sua animacao e a fotografou  - transpondo para a banda sonora a

sequencia de formas previamente desenhadas. O resultado foi a execucao de uma trilha sonora

totalmente sintética, reproduzida através de um projetor equipado com o sistema Tri-Ergon. Em

sua primeira apresentacao pública42, em 1931, o “som feito a mao” de Pfenninger obteve grande

sucesso e é provável que Fischinger tenha se beneficiado da exposicao de suas estratégias

(registradas em jornais e revistas da época) para a realizacao de seus ornamentos sonoros, algum

tempo depois. A divulgacao dos resultados conseguidos por Pfenninger alcancaram toda e Europa

e, em pouco tempo, viu-se a producao de trilhas sonoras “sintéticas” feitas a partir da

manipulacao do som optico,  especialmente para animacões e filmes experimentais43. 

É importante considerar que existiu, concomitantemente,  uma investigacao das mesmas

técnicas na Rússia. Por volta de 1930, A.M. Avzaamov (teorico musical e matemático) com a

colaboracao de N.Y. Zhelinsky e N.V. Voinov, desenvolveram em no Instituto do Filme de

41 “Klinginde Ornamente” Deutsche Allgemeine Zeitung, Kraft und Stoff. No.30, 28/06/1932 (traduzido para 
o ingles) cf. <http://www.centerforvisualmusic.org/Fischinger/SoundOrnaments.htm> (acesso em 
22/11/2014)

42 Conta-se que, na ocasiao, Pfenninger foi comparado ao engenheiro ingles E.A. Humphries, que buscava 
métodos de se produzir uma “voz nao humana”  e que antecederam os mecanismos de comandos de voz 
robotizada (Levin, 2003, p. 62)

43
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Leningrado um sistema de “animacao de ornamentos sonoros” (McLaren, 1976, p. 167) que

baseava-se na impressao, quadro a quadro, de formas geométricas para a producao de ondas

sonoras e, consequentemente, tons e frases musicais. A catalogacao de formas geométricas

análogas a notas e timbres musicais especificos feita por Voinov constitui um dos mais completos

sistemas de som sintético em um meio optico. Este sistema serviu de base para a análise de sons

naturais, feita por Rimsky-Korsakov e Evgeny Scholpo que culminaram no Variophone, dispositivo

que tornou mais acessivel a producao de sons sintéticos a partir da pelicula. Paralelamente, em

Moscou,  Boris Yankovsky aprimorou o sistema de Avzaamov desenvolvendo um sistema que

permitia a geracao de pulsos sonoros regulares através do registro continuo utilizando

engrenagens e discos ornamentados. Em todos estes casos, nota-se a familiaridade com as

descobertas de Pfenninger que, novamente, popularizaram-se na Europa no inicio da década de

1930.

Exemplo disso é o caso de Arthur Hoerée - um compositor belga que, tomando conhecimento

das experiencias dos alemaes, dedicou-se a producao de sons sintéticos. Visando aprimorar os

sistemas predecessores, Hoerée desenvolveu uma técnica na qual interferia manualmente na

banda sonora alterando sons previamente registrados44. Tal técnica lhe valeu o ingresso na

indústria cinematográfica na condicao de compositor, e seus resultados podem ser vistos em Rapt

de Alexander Krisanoff (1933), onde produz distorcões e ruidos nao convencionais para a época.

Apesar de nao ter realizado ou participado de obras que configuram o cinema abstrato, Hoerée é

frequente mencionado como um dos criadores deste método que, conforme Jutz (2009, p.),

destaca-se do anterior por incluir a dimensao gestual de forma imediata e concreta. 

Se Hoerée utilizou tal método somente para fins musicais e narrativos, Len Lye (1901-1980)

valeu-se dele para produzir obras que divisam o cinema abstrato e a animacao. Lye é um dos

casos especiais que nao podem ser totalmente decifrados, tampouco associados exclusivamente a

este ou aquele movimento artistico. Contudo, uma fase de sua heterogenea producao, permite que

o associemos ao cinema “absoluto”. Dono de uma biografia curiosissima, Lye iniciou suas

atividades com cinema no inicio da década de 1930, assim que chegou a Inglaterra, decidido a

fazer filmes que nao utilizassem câmera (Starr, 1976, p.67). Em Londres, convenceu John Grierson

-  renomado diretor e chefe da unidade de producao cinematográfica da General Post Office (GPO);

a viabilizar a realizacao de seus filmes abstratos, nos quais utilizou a técnica de interferencia

direta na pelicula de forma pioneira. Riscando, pintando e desenhando diretamente nos

fotogramas (virgens ou nao) Lye produziu em pouco tempo obras como Colour Box (1935),

Rainbow Dance (1936) e Trade Tattoo (1937) que o consagraram internacionalmente, tornando-

se, ao lado de Fischinger, um dos maiores representantes do cinema abstrato, ou ainda,  da

animacao abstrata. Porém sua obra diverge em alguns pontos das obras de Ruttmann, Eggeling,

44 O método desenvolvido por Hoerée foi chamado de zaponage, devido ao uso de uma substância chamada
Zapon para a interferencia na banda sonora da pelicula. 
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Richter e Fischinger. Tal como sugere Jutz (2009), apesar de poder ser considerada abstrata, a

obra de Lye está vinculada a um universo visual e a um repertorio teorico totalmente diferentes

dos alemaes. Em seu primeiro filme, Colour Box (1935), Lye já deixa evidente que o diálogo que

propõe entre som e imagem é muito menos formal, mais intuitivo, livre, irregular, caotico e,

portanto, mais conectado com aspectos mais “primitivos”. 

Lye’s abstract films, painted directly onto the film strip, were,
however, based on an entirely different artistic sense than the
German absolute film of the 1920s. A Colour Box, 1935, his first film
using this technique, depicts a hand in permanent contact with the
filmstrip. Through this direct method, he achieves smudged forms
and shaky lines rather than sharp contours, which seem to dance to
the rhythm of an exceedingly elated melody (Don Baretto and his
Cuban orchestra). In contrast to Fischinger’s musical sound films,
Lye’s choreographed abstract forms are not strict synchronizations,
but rather free translations of music into image (Jutz, 2009,p.80)

Sua origem neozelandesa e seu contato com culturas tropicais evidenciam-se no uso de

formas expressivas, baseadas em linhas, preenchidas por hachuras e colocadas em movimento

vertiginoso. Tal como os propositores do cinema 'absoluto', mas utilizando vias alternativas,

destaca-se em Lye a busca por um elemento fundamental: o ritmo.

I am involved totally with the sensory business about motion without
any intellectual story, or anything else other than just motion. It
occured to me that the primitive boys were also very involved with
dance patterns of rhythm... (Starr, 1976, p.69)

 Se no caso de Fischinger, por exemplo, o ritmo era tratado de maneira quase matemática –

note-se o estudo das técnicas de contraponto -  no caso de Lye o ritmo é explorado segundo a

sincope, caracteristica de músicas folcloricas, muito presente em diferentes manifestacões de

música popular dos tropicos ou de matrizes africanas. 

A sincope é uma funcao ritmica que permite o deslocamento dos acentos que compõem um

ritmo, para outras regiões que nao as do ritmo forte. A sensacao resultante é de grande

dinamismo, fragmentacao e agilidade, porque rompe com a regularidade do ritmo que, ao longo

do tempo, tende a monotonia. Nao por acaso tenha utilizado em quase todas suas obras, gravacões

de músicas com ritmos frenéticos e complexos, tais como a rumba, calypso, mambo, salsa,   >>>>>>

Apesar de ter abandonado precocemente a producao de filmes experimentais, Lye contribuiu

enormemente para a ampliacao das possibilidades criativas do cinema. A utilizacao de diversas

técnicas de interferencia direta na pelicula possibilitou que o filme (a pelicula) fosse explorado

como suporte dotado de qualidades abstratas.

Fisrt of all, the film is visual for me; then I searched arround until I
get a sound with the same kind of tempo or rhythm that I want. The
resonance, you know. The I spot it up to get the length of the notes
and the particular accents that I want it to follow, that appeal to me.
The I synchronize that sound accent with the visual accent.  Someone
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asked how my films look without sound. “Terrible”, I said. They don't
look at all good because they are done for sound, with sound.(Starr,
1976, p.67-68)

A partir de depoimentos como este é possivel afirmar que, apesar de ter feito uso do método

manual de interferencia direta na pelicula e do som sincrônico, Lye privilegiou apenas a dimensao

visual do filme. Coube a outro artista unir a criacao de formas visuais abstratas com a producao de

som sintético através da interferencia manual na pelicula – Norman McLaren. 

Conta-se que, também residente em Londres, o jovem escoces Norman McLaren (1914-1987)

recém-contratado pelo mesmo John Grierson para trabalhar na G.P.O, por volta de 1937 comecou

a produzir sons sintetizados experimentando, ao mesmo tempo, com animacões abstratas(Levin,

2003,p.64). A técnica que empregou assemelhava-se muito as outras já mencionadas -  a

interferencia manual nas bandas imagética e sonora lhe possibilitava a criacao de sons e

grafismos de forma imediata, assim como  a articulacao precisa/sincrônica entre ambas. Cecile

Starr comenta que embora tenha feito experiencias com esta técnica em filmes comerciais da GPO

como Book Bargain  (1937) foi a partir da eclosao da II Guerra Mundial, quando migrou para os

Estados Unidos em 1939 e posteriormente para o Canadá, que McLaren deu inicio a uma longeva

obra. Inicialmente financiado pela fundacao Guggenheim e posteriormente “adotado” pelo

National Film Board of Canada (fundado por Grierson em 1939), McLaren produziu obras que o

tornaram a principal referencia na producao de filmes-sem-câmera, tornando-se mundialmente

conhecido e premiado,  colaborando para a divulgacao de um cinema mais amplo. É verdade que

muitas de suas obras fronteiram a animacao e o desenho animado, mas deve-se reconhecer nelas

a utilizacao de procedimentos da linguagem cinematográfica tal como iniciadas pelos artistas de

vanguarda já mencionados. Especialmente suas primeiras experiencias apresentam o

aprimoramento técnico da criacao de filmes totalmente “sintéticos” onde som e imagem tornam-

se indissociáveis e estabelece-se um diálogo isomorfico permitido essencialmente pelo suporte

em questao (a pelicula, a moviola, a mesa de trucagem, o projetor)

McLaren began his first experiments with synthetic sound, scratching
directly onto the sound track in an improvised manner for Book
Bargain (1937), to take just one example from his time with the GPO
film unit, and in the abstract films Allegro, Dots, Loops, and Rumba
(the last consisting of only a sound track without visuals), which he
made in 1939 for the Guggenheim, then known as the Museum of
Non-Objective Paintings in New York. (Levin, 2003, p.65)

Na mesma linha de seus predecessores, McLaren valeu-se de conhecimentos sobre técnicas

de composicao musical para criar filmes que baseavam-se na relacao sincrônica entre imagem e

som, fator que colaborou para a popularizacao de obras do genero - talvez por ter conferido a esta

linguagem, inicialmente tao abstrata e hermética, contornos narrativos que a tornaram mais

“acessivel” ao grande público. Vinculando-se aos generos musicais que lidavam com alta
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complexidade harmônica e ritmica, mas que ao mesmo tempo estavam inseridos dentro da

indústria cultural,  como o jazz, McLaren desenvolveu um estilo proprio de animacao que fazia

corresponder formas visuais com diferentes elementos musicais. Formas circulares, por exemplo,

acompanhavam sessões mais graves de sons percussivos; linhas finas acompanhavam a acao das

dos instrumentos de cordas (tremolo, vibrato, pizzicato), e assim por diante. Correspondencias

como estas permitiram com que McLaren fosse indicado nao apenas como um cineasta, mas como

u m compositor na medida em que concretizava, a cada obra, o projeto dos artistas do cinema

abstrato em favor de uma música visual. É neste sentido que Stéphane Denis argumenta que

McLaren, apesar da grande originalidade de Lye e Fischinger, 

[..] terá sido aquele que mais longe foi nas experiencias, chegando a
inventar um quadro de correspondencia precisa entre as formas
visuais e os sons sintéticos, assim criando potencialmente
música[...]Para além da simples analogia imagem-som […] McLaren
encarou igualmente a banda filmica como uma partitura
simultaneamente visual e sonora. (Denis, 2010, p.83)

Embora seus procedimentos fossem muito semelhantes aos de Lye e Ellitt, tal como expressa

em diversos textos nos quais explica minuciosamente seu processo de trabalho45, os resultados

conseguidos por McLaren sugerem que tenha sido orientado, ao menos do ponto de vista plástico,

pelas obras de Fischinger e, neste sentido, por teorias mais formalistas. Em filmes como XXXX

nota-se a exploracao da bidimensionalidade da tela através da animacao de formas gráficas que

entram e saem da tela, coreografadas todas de acordo como a música de maneira muito precisa e,

principalmente, clara – fatores que o diferenciam em muito de Lye. 

Apesar de ter sido o mais famoso dos cineastas a fazer filmes-sem-câmera, McLaren nunca

deixou de mencionar suas principais inspiracões e influencias. Em seu texto Animated sound on

f i l m (1950) o cineasta deixa claro sua generosidade ao resgatar seus predecessores como

Avzaamov, Voinov, Scholpo, Lye, Ellitt, Pfenninger e Fischinger – reconhecendo seu valor em

termos historicos e lhes creditando a condicao de verdadeiros inventores das técnicas que

utilizou. 

“Although I did not work in close proximity to Len Lye […] and
although I started direct drawing on film independently of him, his
films have always put me in a state of dithering delight and therefore
should be counted as a formative influence” (Starr, 1976, p. 117)  

Vistas em conjunto, as obras que vao de Fischinger a McLaren, passando por Pfenninger, Lye

e os soviéticos, podem ser consideradas experiencias que estabeleceram um diálogo entre som e

imagem de maneira totalmente inovadora. A possibilidade de sincronismo entre estas duas

45 A este respeito ver a re-publicacao dos textos mais importantes de McLaren em Starr (1976, pp.118-
128)
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instâncias, permitida através da introducao do som optico na pelicula, fez com que estes artistas

nao apenas dessem continuidade ao projeto do cinema 'absoluto', mas inaugurassem uma prática

ainda desconhecida – os sons sintetizados. Orientados pelo pensamento musical e pela ideia de

sinestesia, vislumbraram a producao de uma música visual a partir do dispositivo

cinematográfico, abrindo terreno para muitas outras artes. Neste sentido, é possivel considerar

tais experiencias como precursoras do que chamou-se, anos depois, de música eletrônica, ou

melhor, música eletroacústica. Divisando com  a musique concrète de Schaeffer o pioneirismo na

adocao de sons mediados por dispositivos eletroeletrônicos,  a música eletroacústica pretendeu

ampliar os dominios da música dedicando-se a exploracao de novos meios de producao sonora.

Karlheinz Stockhausen (1928-2007), um dos mais importantes compositores do século XX, foi um

dos principais representantes deste tipo de música, sendo responsável por sistematizar os

conhecimentos teoricos e técnicos, objetivando uma música complexa e rigorosa.  

Em principio, a música eletrônica nao se interessaria pelos dados
sonoros concretos provenientes do mundo exterior, mas visaria, ao
contrário, a elaboracao mais elementar do som a partir de suas
mais fundamentais propriedades fisicas, trazendo ao sei das
experiencias eletroacústicas um alto grau, ao mesmo tempo, de
abstração e racionalidade. (Menezes, 1996, p. 31)

É bem bem verdade que a ambicao de sons sintetizados vinha sendo nutrida desde os

primeiros dispositivos que tornaram possivel o registro de fenômenos sonoros nos finais do

século XIX. A primeira metade do século XX, por sua vez, foi palco de diversas manifestacões

concomitantes que pretendiam fazer evoluir a música utilizando, para tanto, meios técnicos.

Menezes (1996, p.17-49 ) sintetiza de forma retrospectiva o surgimento deste novo discurso

musical, mapeando cronologicamente seus principais representantes e seus fundamentos

práticos. De modo geral, as bases para a constituicao de tal projeto encontram-se em diferentes

fontes que coincidem na proposicao de uma renovacao da música articulada a uma nova época.

Um dos exemplos mais evidentes é  Luigi Russolo, com o Manifesto da música futurista (1919)

propunha a criacao de uma música futurista e capacitada a estabelecer uma relacao criativa com

os novos eventos sonoros, tais como o ruído. Seu manifesto, também chamado de A Arte dos ruídos,

indicava a constituicao de uma música em que fosse possivel explorar os ruidos, aparentemente

destituidos de significacao ou valor poético, do ponto de vista musical – harmônica, ritmica,

regularmente. Sua ideia era que a inclusao dos ruidos, elevaria a música a uma nova fase de

desenvolvimento, mais alicercada nas bases da modernidade que, por si so, era todo ruido.

A vida antiga foi toda silencio. No século dezenove, com a invencao
das máquinas, nasceu o Ruído. Hoje, o Ruído triunfa e domina
soberano sobre a sensibilidade dos homens. […] Hoje a arte
musical, complicando-se cada vez mais, busca as combinacões de

224



sons mais dissonantes, mais estranhos e mais ásperos para os
ouvidos. Aproximamo-nos assim sempre mais do som-ruído.
(Russolo, 1996, p. 52)

Mesmo que nao estivesse seguro das possibilidades de incluir os ruidos na música do ponto

de vista prático, ou melhor, de como lidar musicalmente com eles, distorcendo-os, manipulando-

os, gerando-os; Russolo detém a originalidade de ter pensado um discurso musical amparado em

fontes sonoras que até entao nao haviam sido exploradas. Coube a outros compositores,

engenheiros e instrumentistas a tarefa de desenvolver métodos de integracao dos ruidos do ponto

de vista musical.  Edgard Varèse (1883 – 1965), por exemplo, apontou indicios do

desenvolvimento de instrumentos capazes de produzir massas sonoras, regular intensidades e

modular frequencias, a partir do aprimoramento de máquinas; entrevendo para isso  também um

novo sistema de notacao musical (Menezes, 1996, p. 57-58). Por sua vez na Rússia, desde 1910,

desenvolveu-se o projeto de adaptar os avancos tecnologicos ao universo da música, representado

sobretudo pela construcao de novos instrumentos a partir da eletricidade e eletromagnetismo

(Theremin, Radio Harmonium), bem como de dispositivos de análise espectral e sônica

(osciloscopio, spectografo). O grupo Multzvuk, conduzido pelo já mencionado Araazamov, também

conduziu uma série de experiencias de sintese sonora utilizando a pelicula fotoquimica,

desenvolvendo instrumentos capazes de gerar sons a partir de padrões gráficos.

Concomitantemente, na Alemanha, também houveram experiencias de composicao para

instrumentos de sons sintéticos, como as pianolas do tipo Welte-Mignon, por compositores como

Paul Hindemith, Ernst Toch, Gerhart Münch (Levin, 2003, p.46).

Foi so por volta de 1949, porém,  que Hebert Eimert e Robert Beyer testaram seus  aparelhos

eletrônicos na rádio NWDR em Colônia, dando o inicio a música eletroacústica, ou música

eletrônica nomeada por Werner Meyer-Eppler, encabecada por Stockhausen e levada a cabo por

Pierre Boulez, Henri Posseur, Luciano Berio, Luigi Nono, Bruno Maderna, Gyorgy Ligeti, dentre

outros. Apoiado em um pensamento musical pos-serialista (Menezes, 1999, p. 15-16) e utilizando

os novos instrumentos eletrônicos de geracao de sons,  Stockhausen elaborou um complexo

sistema musical que nao apenas inseria meios tecnologicos na criacao musical, mas desdobrava, a

partir deles, um novo pensamento. Vistas de um modo geral, as experiencias da música

eletroacústica em sua fase inicial significaram a evolucao do pensamento musical em direcao as

suas especificidades e, com extremo rigor, a exploracao de seus aspectos elementares. 

Embora nao estivessem diretamente associadas a electroacústica, fato é que as experiencias

de producao de sons através da exploracao e interferencia da pelicula fotoquimica, anteciparam

de alguma forma a sonoridade desta nova modalidade musical. Mais do que apenas antecipar

metodologias, as experiencias sonoras do cinema abstrato alemao, permitem que se confirme a

tendencia que, tal como se pretende demonstrar, fez com que a arte nas suas mais variadas
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formas se renovasse, apropriando-se dos novos meios técnicos de representacao e forjando um

novo repertorio literário, musical, visual, audiovisual, etc. Tal como será tratado adiante, o que

mais chama atencao neste processo é, em primeiro lugar, a importância que a exploracao da

materialidade dos novos meios teve no projeto de renovacao das artes, tanto prática quanto

teoricamente; e em segundo lugar, o desenvolvimento de uma reflexao sobre os aspectos

abstratos envolvidos neste processo de renovacao. Isso refletiu-se na producao do cinema

estrutural, que nao apenas tomou para si a tarefa de explorar a matéria do cinema, como também

caminhou no sentido de refletir teoricamente sobre a constituicao de métodos e regras que

orientassem tal exploracao, ressaltando aspectos abstratos da linguagem. 

* * *

Em resumo,  o legado deixado pelo cinema abstrato alemao ampliou ainda mais o conceito de

cinema na busca de suas especificidades tal como vinha sendo explorado pelas vanguardas

européias nas primeiras décadas do século XX. Tal como destacamos, as experiencias de Richter,

Eggeling, Ruttmann e Fischinger por um lado fortaleceram a exploracao dos aspectos nao-

figurativos da imagem cinematográfica e, por outro, articularam-na com o universo musical, tanto

abstrata quanto concretamente.   

 A ideia de um cinema puro, tal como já vinha sendo proposta pelos franceses, adquiriu

contornos mais especificos com os alemaes na medida em que pretenderam dar continuidade as

suas experiencias com a abstracao visual  eliminando, por consequencia, as convencões narrativas

que orientavam o cinema e minimizando, por opcao,  a qualidade mimética da imagem fotográfica.

Em algum sentido as propostas do abstracionismo se conectam aquelas sistematizadas por

Epstein, para quem o cinema representava a possibilidade de expansao do conhecimento através

da ampliacao das experiencias sensoriais. Esta espécie de “sensorialismo” que, no caso de Epstein

tratava metaforicamente o “cinema como mente”, aprofundou-se com o cinema abstrato alemao

que conduziu-se segundo um ideário sinestésico tanto por conta de abordagens construtivistas

quanto pela utilizacao de métodos dadaistas, encaminhando um cinema 'absoluto'. Cumpria, no

plano prático deste novo cinema, a exploracao dos aspectos “puramente cinematográficos”, a

saber: o movimento, o ritmo, a dinâmica, a espacialidade e o tempo – todos estes trabalhados a luz

da manipulacao de formas gráficas animadas, outra das singularidades do cinematografo. 

A busca por uma linguagem potencialmente sinestésica  foi intensificada pela possibilidade

de articulacao com o universo musical - em um primeiro momento dada em termos formais, onde

traduziu-se procedimentos tipicos da linguagem musical (ritmo, harmonia, contraponto, etc.) para

recursos da composicao plástica (contraste, ângulo, espessura, deslocamentos, rotacao); e 

em um segundo momento, viabilizada concretamente pelo desenvolvimento técnico do
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dispositivo, que permitiu incluir em um mesmo meio informacões sonoras e informacões visuais.

Apesar de ter sido majoritariamente utilizada para produzir filmes “falados”, a tecnologia do

cinema sonoro possibilitou os artistas mencionados que imagem e som fossem tratados com

equivalencia e, assim, uma linguagem essencialmente nao-figurativa fosse desenvolvida -

primeiramente através das colagens sonoras, e posteriormente com a sintetizacao de sons

diretamente na pelicula, concretizando os anseios da “música visual”.

Vistos do ponto de vista historiográfico, tanto os processos de desfigurativizacao da imagem,

quanto sua articulacao com o universo musical, fundamentaram a producao do cinema estrutural

décadas depois. As experiencias do cinema abstrato abriram um novo terreno para a utilizacao do

dispositivo cinematográfico segundo objetivos nao vinculados a narrativa e ao figurativismo,

demonstrando que este novo meio poderia ser um vetor na producao de uma linguagem moderna

na medida em que suas qualidades materiais fossem bem compreendidas e exploradas pelos

realizadores de maneira consciente. 
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 3.4.Cubo-Futurismo / Construtivismo – Uniao Soviética

As questões do cinema abstrato alemao ganharam repercussao no contexto europeu entre as

décadas de 1920 e 30 – periodo no qual  realizaram-se exibicões e encontros internacionais, que

tiveram como principal funcao a divulgacao das experiencias com o cinema feitas em diferentes

partes do mundo. É neste sentido que realizou-se a exposicao Film und Foto, organizada pelo

Deutsche Werkbund em Stuttgart no ano de 1929, e que tinha Gustav Stotz como seu principal

idealizador. Nela, Stotz pretendeu dar conta da producao experimental de artistas, fotografos,

cineastas, arquitetos, poetas e músicos; utilizando modos nao convencionais para expor cartazes,

fotografias, quadros, esculturas e filmes, cuja maior parte compreendia o “cânone” do cinema

experimental das vanguardas. O responsável pela programacao da exibicao de filmes era Hans

Richter que, com a colaboracao de El Lissitzki (o representante do construtivismo russo na

Alemanha), conseguiu tracar um excelente panorama cinematográfico, meses depois reproduzido

em outro importante encontro realizado em La Sarraz, na Suica. Tal como sugere Albera (2002,

p.33-39) um dos principais destaques da Film und Foto  era o pavilhao soviético que, além de

contar com diagramacao inovadora de El Lissistski, contaria com a intervencao de um dos seus

mais célebres representantes, Sergei Eisenstein, a quem coube a tarefa de apresentar um texto

redigido especialmente para a ocasiao. Nomeado Stuttgart,  o texto de Eisenstein nao pôde ser

apresentado em virtude do nao comparecimento de seu autor na exposicao por diversos motivos.

Fato é que, meses depois, no encontro de La Sarraz (I Congresso Internacional do Cinema

Independente), Eisenstein proferiu uma série de conferencias (continuadas em Zurique) cuja base

muito provavelmente tenha sido o texto Stuttgart, as quais obtiveram grande repercussao e

aumentaram ainda mais a admiracao dos europeus em relacao aos russos. A recepcao

entusiasmada da comitiva soviética na Alemanha e adjacencias (República Checa, Austria, Suica) é

um dos fatos que exemplifica a forte interlocucao que existiu entre as vanguardas européias e

aquela que parece ter sido a mais prolifica de todas: a vanguarda soviética. É evidente que  a

continuacao da genealogia do cinema experimental, nesta reta final,  nao poderia desconsiderá-la

sob qualquer aspecto. Sabe-se que muito já foi discutido acerca do tema - trata-se de um

movimento que mobilizou (e tem mobilizado) especialistas a produzir um sem número de

estudos, fato que nos obriga a avaliá-lo a partir de uma perspectiva menos generalizante,
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restringindo a complexidade e riqueza que lhe sao caracteristicas, e tomando-o a partir de dois ou

tres pontos que serao vistos a seguir. 

Em termos gerais, sabe-se que o cinema soviético deve ser compreendido dentro do contexto

da revolucao bolchevique e que, tal como as vanguardas já avaliadas, desenvolveu sua producao

mais experimental durante as décadas de 1920 e 1930.  A predilecao  de Lenin pelos novos meios

de expressao, para quem o cinema era a mais importante de todas as artes (Eisenstein, 2002,

p.70),  acompanhou nao apenas os incentivos oficiais para a consolidacao de uma prática artistica

renovada, mas também estabeleceu a heranca do conjunto de ideologias que fomentaram a

implantacao de um certo regime comunista. Tal como os europeus, ansiava-se a libertacao da arte

das amarras do conservadorismo, dos valores burgueses individualistas, dos ornamentos, da

mimese, da arte “morta e estática”. Porém, de modo mais acentuado do que os europeus, os

soviéticos objetivavam a renovacao das instituicões, da educacao, da economia, da justica, da

“visao de mundo” como um todo – em prol de um modelo de organizacao social igualitário e

produtivo. Em pouco tempo, a arte foi encarada como um dos instrumentos responsáveis pela

veiculacao das novas ideias e por consequencia, a ela foi atribuida uma “funcao social” que deveria

acompanhar um certo modelo marxista. Eram necessárias novas linguagens e novos métodos para

tal reestruturacao social e, neste sentido, nada mais adequado do que  o rádio, a fotografia, o

cartaz e o cinema para se concretizar o projeto que levaria ao comunismo. 

O processo de renovacao das artes nao aconteceu de um dia para o outro, assim como a

propria revolucao. Na primeira década do século XX artistas visuais e arquitetos iniciaram

movimentos que pretenderam conciliar a atividade intelectual com a producao industrial em

direcao a uma nova sociedade, resultando no já mencionado construtivismo. Por outro lado, o

impacto das ideias do futurismo italiano – dinamismo, maquinismo, industrialismo -  foi sentido

na escultura, no teatro e sobretudo na poesia, dando origem ao cubofuturismo. O cinema, por sua

vez,  também passou por uma forte renovacao em sua linguagem a partir da Revolucao de 1917.

Antes disso, contudo, predominou uma producao de obras que se referenciavam aos épicos norte-

americanos, nos vaudevilles, no cinema de atracões. A primeira fase do cinema soviético foi

protagonizada por uma pequena indústria que tinha como principal objetivo o entretenimento,

nos mesmos moldes do que estava sendo praticado em paises europeus e principalmente nos

Estados Unidos(Leyda, 1983, p. 72-80). Com roteiros adaptados dos grandes dramas da literatura

e com uma estrutura basicamente teatral, este tipo de cinema dirigia-se as massas urbanas que,

com a industrializacao, cresciam exponencialmente.

In Russia, as elsewhere, the dominant mode of cinema was the film-
drama, having its roots deeply in the forms of literature and theatre
[…] At a primitive level they were simple  entertainment 'sketches' of
a vaudeville kind. Not only was their main audience the urban
working-class, but for some time their production roots were largely
from the same section of society. (LeGrice, 1977, p.54)
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Nao foi necessário muito tempo para que o cinema se consolidasse como um negocio rentável

e fosse explorado comercialmente por algumas produtoras. Seguindo uma formula de sucesso

com narrativas épicas, as producões cumpriam uma espécie de “funcao social” na medida em que

fomentavam o imaginário da classe trabalhadora com valores moralistas e fantasias de um futuro

promissor amoroso ou financeiro. Durante a primeira década do século XX, porém, surgiram

tendencias cinematográficas que apontavam para outras direcões. Mitry(1974) comenta que, em

paralelo as producões expressionistas alemas, por exemplo, uma cinematografia experimental

comecava a se desenvolver na Rússia, revelando as neuroses que pareciam assombrar aquele pais,

possivelmente prenunciando a profunda mudanca que ocorreria depois da I Guerra Munidal.

Durante los primeros años de guerra, mientras que daneses y
alemanes orientaban sus films hacia una especie de romanticismo
alucinado, el cine ruso desarollaba historias que desembocaban em el
sado-masoquismo y la castración; un clima fantástico también pero
com dosis de morbosidad y de neurosis. Toda una parte de la
producción fue consagrada a los dramas mundanos, a las tragedias
macabras y a las pasiones criminales. Em el aspecto técnico, fueron
obras originales; su “decadentismo” dio lugar a búsquedas formales –
escenarios, iluminación, composición plástica – que situaron a
algunos cineastas rusos em la primera linea del cine europeo. (Mitry,
1974, p.35)

Apesar destes primeiros esforcos de se produzir um cinema que refletisse com mais

profundidade o que estava “no ar”,  foi apenas por volta de 1917 com Lev Kuleshov, em  O projeto

do engenheiro Prite,  que o cinema esbocou aquele mesmo espirito revolucionário das artes. Em

pouco tempo Kuleshov, entao um jovem cenografo e ator, tornou-se famoso por utilizar técnicas

de montagem e decupagem pouco usuais para os filmes da época. Sob o influencia das ideias e

trabalhos de Meyerhold, Kuleshov acabou desenvolvendo uma metodologia que abriu caminho

para a exploracao e renovacao do cinema dali em diante (Xavier, 1984, p.50-52) . Seguindo a

tendencia da época (como nas vanguardas européias) suas ideias encontraram espaco em revistas

do meio artistico como a Kino-fot, fundada em 1922 por Aleksei Gan da qual participaram nomes

como Rodtchenko, Maiakovsky, Arvatov; e foram sistematizadas naquele que é considerado como

um dos documentos precursores do estudo sobre a especificidade cinematográfica: Znamia

Kinematografi (O estandarte do cinema -1920) que, junto com Der sichtbare Mensch (O homem

visivel  - 1924), do húngaro Bela Balazs, deu fôlego a producao de filmes mais experimentais e,

por algum tempo, orientou a formacao dos alunos da primeira escola de cinema russa. 

A partir da fundacao do Instituto de Cinematografia Estatal em 1920, a producao soviética

adquiriu contornos mais revolucionários e verdadeiramente de vanguarda. Tal como sugere Stam

(2011, p.54) o cinema soviético, apesar de variado em estilo, concordou em um ponto: que a

montagem deveria fundamentar a cine-poética. Esta ideia deve-se, dentre outras coisas, a
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Kulechov e sua capacidade de identificar a montagem como o procedimento que deveria nortear a

nova linguagem cinematográfica russa. Na qualidade de instrutor e mestre do instituto oficial,

Kulechov colaborou para o desenvolvimento do cinema soviético notando em suas experiencias

com o cinema que 

[…] a arte cinematográfica consistia em exercer o controle sobre os
processos cognitivos e visuais do espectador por meio da
segmentacao analitica de visões parciais. Em seu entendimento, o
que distingue o cinema de outras artes é a capacidade da montagem
para organizar fragmentos dispersos em uma sequencia ritmica e
com sentido. (Stam,2011, p.55)

Entretanto, as ideias de montagem desenvolvidas por Kulechov nao podem ser consideradas

completamente radicais, ou experimentais, dado seu vinculo com as estruturas que

fundamentavam formas de representacao tipicamente burguesas, a saber, compromissos de

inteligibilidade narrativa, regras de verossimilhanca, temporalidade linear, causalismo e

continuidade, dentre outros valores que, conforme o que já foi visto, foram fortemente criticados

pelas vanguardas e outros movimentos modernistas. A proposicao da montagem como um

processo criativo que fundamenta uma linguagem realmente revolucionária, ou seja, que põe em

xeque as convencões narrativas e se propõe a oferecer novas experiencias aos espectadores; so

veio tomar forma anos depois com aqueles que sao os mais célebres representantes da vanguarda

soviética: Sergei Eisenstein e Dziga Vertov. Embora tenham existido Lev Kuleshov,  Vsevolod

Pudovkin, Alexander Dovzhenko, dentre outros geniais cineastas soviéticos, Eisenstein e Vertov

destacam-se pelo modo radical com que, cada um a seu modo, encararam o cinema e a funcao da

montagem. Questionando e reformulando as propostas de Kulechov, ambos conferiram ao cinema

uma condicao verdadeiramente moderna, principalmente porque vislumbraram seu emprego

conectado as propostas revolucionárias e absorvendo das ideologias em curso, principios através

dos quais realizaram suas experiencias.Neste sentido, suas obras estruturam-se a partir de

principios como: a descontinuidade, o contraste, o distanciamento, a ruptura, etc; que

consequentemente colocaram em risco as convencões narrativas “burguesas”.  Tal como sugere

Leo Charney (2007) estes cineastas foram hábeis em identificar no cinema a potencialidade para

tratar positivamente dos novos valores da modernidade, de modo análogo as vanguardas

européias:   

[…] a forma de cinema que surgia, como perceberam com
entusiasmo os cineastas russos Vertov e Eisenstein, permitiu que as
desvantagens potenciais da modernidade se tornassem vantagens
estéticas: choque, velocidade e deslocamento tornaram-se
montagem, [...] (Charney, 2007, p. 331)

Evidentemente que as abordagens de ambos no decorrer dos anos, foram elaboradas de

forma muito diferente. Tal como será tratado, Vertov privilegiou um cinema alinhado com o
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discurso revolucionário; um cinema politizado, que exemplificasse em sua forma as contradicões

sociais e que promovesse a revelacao de uma nova da realidade, sempre objetivando a “verdade”.

Eisenstein, por sua vez, esteve envolvido por muito tempo com a ideia de uma cinema sustentado

pelas capacidades intelectuais, cognitivas e perceptivas; defendendo a producao de uma

linguagem cinematográfica que materializasse suas conviccões filosoficas e que fornecesse, assim,

um novo caminho para a compreensao da propria mente. Contudo, apesar das diferencas,é

possivel notar em ambos que a montagem desempenhou um papel essencial para a constituicao

de um cinema verdadeiramente revolucionário. 

Do ponto de vista teorico, também, em ambos a ideia de montagem, em certo sentido, sofreu

grande influencia de teorias que estavam se formatando nos circulos da inteligencia soviética. Se,

no caso da maior parte das vanguardas européias, a prática cinematográfica experimental esteve

associada as experiencias da pintura, da escultura, da arquitetura e da música; no caso soviético

nota-se uma influencia da literatura, da poesia, e sobretudo de suas atividades complementares.

Sabe-se que a critica literária e as teorias linguisticas desenvolvidas durante a primeira metade do

século XX, fundamentaram as diferentes posturas do cinema soviético – tanto do ponto de vista

ideologico, quanto do ponto de vista metodologico. Em muitos aspectos nota-se a influencia de

dois principais movimentos que se originaram ainda no periodo pré-revolucionário e, de alguma

forma, deram origem a uma estética muito particular: o cubofuturismo e o formalismo.

Como o proprio nome sugere, o cubofuturismo desenvolveu-se a partir das ideias do

futurismo italiano e do cubismo frances. Albera (2002) comenta que o impacto que as ideias de

Marinetti, Boccionni, Carra, Bragaglia, e demais futuristas, tiveram na récem-formada Uniao

Soviética demonstrou como seus poetas, escritores e criticos acreditavam nao apenas na

renovacao da linguagem artistica, mas também em sua vinculacao com os valores da modernidade

de forma radical. O ideal da máquina, da velocidade, do progresso e da destruicao em favor do

“novo”, mobilizou poetas como Maiakovski, Klebnikhov, Burliuk, Kruchonykh, a combinarem os

métodos de fragmentacao e decomposicao cubistas, com o dinamismo e cinetismo do futurismo –

gerando uma poesia que, dentre outras coisas, buscava explorar os aspectos materiais da palavra.

Para tanto, utilizaram a decomposicao da linguagem  verbal concentrando-se em  seus aspectos

fonéticos, por um lado, e gráficos, por outro. De maneira radical sugeriram que a poética deveria

estar necessariamente vinculada com a materialidade dos objetos que utilizava de forma a

conferir, cada vez mais, veracidade e concretude para o discurso poético. A leitura de seus poemas

revela a exploracao de elementos formais (ritmo, métrica, diagramacao, tipografia) tensionados

com questões de significacao – sugerindo uma espécie de meta-discurso onde forma e conteúdo

sao indissociáveis, porque a obra encontra-se construida na interseccao de ambos. Os reflexos do

cubofuturismo no cinema podem ser melhor avaliados em trabalhos como os de Marina Burke

(2007) que destaca o papel de Maiakovski como  propositor de filmes-poema, articulando
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procedimentos cubofuturistas literários para o meio cinematográfico. Conforme a autora, o poeta

manteve uma relacao proxima com o cinema desde o comeco da década de 1910, quando as ideias

futuristas se disseminaram pela Rússia. LeGrice (1977) corrobora esta questao, elucidando que,

inclusive, Maiakovski teria feito por volta de 1918 um dos poucos filmes proto-revolucionários

que, juntamente com o já mencionado filme de Kulechov, antecipam alguns passos que deram

forma a vanguarda dos anos 1920. 

He was always enthusiastic about the possibilities of Futurist cinema,
though he destroyed his earliest attempt at a scenario [...]In 1918 he
directed and starred in The Young Lady and the Hooligan, one of the
first productions after the Revolution.(LeGrice, 1977, p.13)

De acordo com Burke (2007, p.146) o cinema significou para Maiakovski uma possibilidade de

renovacao das linguagens, compartilhando com seus colegas construtivistas a ideia de que esta

técnica deveria ser empregada em favor de uma nova sociedade. Esta postura exemplifica a

atencao que a revista Lef (simbolo da renovacao cultural soviética, depois reconfigurada para a

Novy Lef) prestava ao cinema, dedicando muitas páginas a questao que, desde cedo, fora tratada

por autores como Eisenstein, Vertov, o proprio Maiakovski, Chklovski, etc. Embora houvessem

divergencias entre eles, era consenso que o cinema do qual falavam  estava muito mais associado

a poesia do que a literatura. O iconoclasmo caracteristico das vanguardas se apoiava, neste caso,

na valoracao dos aspectos poéticos do cinema justamente porque, tal qual a poesia, tratava-se de

uma atividade de organizacao temporal. Rapidamente reconhecia-se, assim, a familiaridade entre

os processos da poesia e aqueles que estavam sendo desenvolvidos pelo cinema, dentre os quais

destacava-se a montagem. O cinema, ao organizar uma sequencia de imagens durante um certo

tempo, aproximava-se da poesia que, da mesma forma, explorava a disposicao de determinadas

palavras em um certo 'tempo'. A conexao entre palavra e imagem foi sendo cada vez mais

elaborada pelos soviéticos, direcionada para uma discussao filosofica e analitica, sobretudo em

funcao do grande desenvolvimento das teorias literárias paralelamente ao cubo-futurismo.

"A arte é pensar por imagens". Esta frase pode ser tanto de um
bacharel, como de um sábio filologo que a propõe como ponto
inicial de uma teoria literária qualquer. Esta idéia está enraizada na
consciencia de muita gente […] A poesia é uma maneira particular
de pensar, a saber um pensamento por imagens; (Chklovski,
XXXXX)

O parágrafo inicial de Arte como procedimento, de Victor Chklovski (1917), permite que se

identifique, ao menos de um modo muito superficial, a relevância que a questao estrutural entre

imagem e palavra teve com os pensadores soviéticos do comeco do século XX. No caso acima,

trata-se de um importante texto que se dispõe a investigar de maneira analitica, critica e

comparativa procedimentos literários que, por sua vez,  permitissem uma compreensao mais
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clara acerca da literatura e da poesia. Este tipo de estudo é um dos exemplos do chamado

formalismo russo – movimento que também marcou a prática e o pensamento cinematográfico da

vanguarda soviética. 

 Em  termos bastante gerais o formalismo é um termo que reúne linhas convergentes de

pensamento elaboradas por grupos de pesquisa dedicados especificamente a literatura, em

diferentes regiões da Uniao Soviética, entre as décadas de 1910 e 1930. Estao associados ao

formalismo nomes como Chklovski, Eikhenbaum, Tinianov, Propp, bem como Bakhtin,

Volochinov, Miedviédiev (escola de Bakhtin) e também Jakobson e Mukarovsky (escola de Praga).

O objeto principal destes teoricos era a literatura e a poesia, e sua ambicao era produzir uma

reflexao criteriosa sobre a questao, rejeitando as convencões predominantes nos estudos

literários de entao, e utilizando um instrumental teorico cientifico que possibilitasse a análise das

estruturas, sistemas e propriedades imanentes da literatura (Stam, 2011, p.65). 

Machado (1989) esclarece que, avesso a proposicao de metodologias, as ortodoxias e

sistematizacões dogmáticas, o formalismo partiu da teoria marxista e se caracterizou por abordar

a obra de arte (a obra literária no caso) do ponto de vista materialista. Uma de suas principais

ideias correspondia ao isolamento dos aspectos que tornavam a matéria do objeto utilizado para a

composicao da obra, algo além dela mesma. Tal como acreditavam, somente a partir deste

isolamento seria possivel identificar os processos que atuaram na transformacao da matéria em

uma obra de arte propriamente dita. Conectado as transformacões de sua época, o formalismo

pretendia ressaltar a concretude das obras, sua realidade, as condicões sociais e epistemologicas

favoreceram o seu surgimento, ou melhor, a gama de processos utilizados para a construção da

obra (Machado, 1989, p. 26)  – chamando, por conseguinte, atencao para os aspectos materiais

envolvidos neste processo de construcao. 

O pressuposto insubstituivel desta abordagem é mostrar que a
criacao é um produto dos individuos socialmente organizados [...]O
que se espera de um poética sociologica é o tratamento da obra de
arte como uma producao de individuos sim, mas sem perder de
vista em nenhum momento que este produto tem uma
materialidade concreta que faz dele um produto real. (Machado,
1989, p.33) 

Embora inicialmente restrito as questões literárias, o formalismo transbordou para outras

áreas do conhecimento e da prática artistica. Especialmente autores como Chklovski, Brik,

Eikhenbaum e Tinianov, debrucaram-se sobre questões cinematográficas e exemplificaram a

abrangencia do formalismo aplicado em outras instâncias da producao cultural. Sao conhecidos

destes autores diversos textos onde, cada um a seu modo, tentam teorizar sobre a prática
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cinematográfica ressaltando principalmente suas qualidades poéticas46. Conforme argumenta

Machado (1998, p.145) estes teoricos perceberam, juntamente com os cineastas da vanguarda –

entao em processo de formacao - que o cinema “guardava tracos reveladores de uma linguagem

poética bastante significativa”, muito embora nao tenham criado um sistema de “leitura filmica”.

Parente (2000, p.56-60) sugere que a questao tratada pelos formalistas pode ser discutida a partir

da diferenciacao de dois tipos de recursos poéticos, o monologo interior e o discurso indireto livre

.É possivel que a ideia de uma cinema poético, embora tenha sido sugerida pelos futuristas

italianos, obteve sua forma mais bem acabada com os soviéticos por conta do arcabouco teorico

formalista. 

The Russian futurists have equal claims to innovation in these
activities, but were overshadowed by the italians in their own time
for long afterwards when Russian and Soviet radical art disappeard
from art historical view. (Rees, 1999, p.21)

 O reconhecimento do cinema como linguagem poética (note-se que estes autores foram um

dos primeiros a tratar o cinema como uma “linguagem”) fortaleceu a ideia do cine-poema que,

eliminando a tarefa de “reproduzir historias”, permitiu que se explorasse com rigor a articulacao

entre imagens e, por sua vez, evidenciasse o principio mais elementar da linguagem

cinematográfica: a montagem. 

Este recurso fascinou os teoricos formalistas que identificaram-no, dentre outras coisas,

como um otimo recurso para a compreensao de outras instâncias da arte. Por exemplo em

Chklovski, a ideia do  processo de selecao e associacao de diferentes fragmentos, dispostos em

sequencia, foi generalizada para outras linguagens artisticas, como a poesia e a música. 

A montagem é, para Chklovski, o engrande principio organizador
das linguagens artisticas. É a montagem que aproxima e interliga os
fragmentos num conjunto, de modo que a minima alteracao de um
abala a significacao e o valor dos fragmentos restantes. (Anos mais
tarde, Chklovski reconhece que tal formulacao prenunciava a nocao
de “Estrutura” elaborada pelos estruturalistas franceses.)
(Machado, 1989, p.147)

 

Outros autores como Roman Jakobson e Ian Mukarovsky, também dedicaram-se a teorizacao

do cinema  e demonstram que, de modo geral,  o formalismo russo deixou um enorme legado a

teoria do cinema que dedicou-se a articulacao dos procedimentos cinematográficos e as teorias

literárias em diferentes vertentes (veja-se a obra de Christian Metz, Peter Wollen, Kirstin

Thompson e David Bordwell, por exemplo). Embora hajam diferencas, é possivel dizer que o

conjunto teorico dos estruturalistas intensificou em sua época a producao de um cinema

vinculado a poesia e a experimentacao da linguagem do ponto de vista estrutural, ou melhor,

46 “Os formalistas, alguns deles vinculados ao cinema como roteiristas e consultores, planejavam construir 
uma solida fundacao ou 'poética' para a teoria do cinema, comparável a sua poética para a literatura. (O 
titulo de sua colecao mais ambiciosa – A poética do cinema (1927) -” (Stam, 2011, p. 64)
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formal. Neste sentido, vislumbrou utilizar o filme como um poema moderno, estabelecendo com a

realidade uma relacao mais direta, verdadeira, criativa, nao-ilusoria. 

 Vistas em conjunto, as contribuicões dadas ao cinema - tanto do formalismo quanto do

cubofuturismo - por um lado reforcaram a tendencia do abandono das convencões narrativas em

favor de uma linguagem poética e radicalmente revolucionária; e por outro lado, sustentaram a

producao de obras formalistas que de alguma forma encaminharam um tipo de especulacao

epistemologica, metalinguistica e autorreflexiva. Ambas estao marcadas pelo uso da montagem

como principal recurso na exploracao da poética cinematográfica - vejamos como cada uma

destas perspectivas tomou forma com Vertov e Eisenstein, sucessivamente, selecionando pontos

especificos de suas obras e restringindo seus possiveis desdobramentos, considerando a

existencia de um sem número de estudos sobre estes dois geniais artistas. 

Dziga Vertov 

David Abelevich Kaufman (1896 – 1954), ou apenas Dziga Vertov,  representa para o cinema

um marco fundamental porque conseguiu unir as preocupacões formalistas, referenciadas na

técnica da montagem, e os anseios de uma linguagem revolucionária com a ideia de um cinema

como ferramenta de transformacao social. Frequentemente associado a tradicao do documentário

experimental, Vertov pode ser tomado como um artista que vislumbrou a aplicacao das técnicas e

estratégias comuns as vanguardas, no registro e captacao da “realidade”. Inicialmente vinculado a

producao de cine-reportagens e documentários para o governo soviético, Vertov desenvolveu

uma maneira muito peculiar de utilizar o cinema como um meio para combater as forcas de

alienacao que, temática e formalmente, iludiam os espectadores oferecendo-lhes uma visao

distorcida da realidade. Acima de tudo, este cineasta se destacou pela exploracao nao ortodoxa

das técnicas do cinema documental, objetivando a descoberta de uma nova lignaugem.

Although at the beginning Vertov settled on the alternative of news-
reel or documentary […] the strenghth of his polemical statements
should not be seen to imply rigid dogmatism in their pratical
application, since experiment was essential to discovery of new
forms. (LeGrice, 1977, p. 57)

É mais ou menos neste sentido que desenvolveu o conceito de Kinopravda (cinema-verdade)

– ideia pela qual  articulava o cinema com a representacao da realidade de maneira autentica e

verdadeira. Kinopravda havia sido idealizado como um projeto de producao de pequenos filmes

documentais que tinham como principal funcao informar a populacao sobre os acontecimentos,

inspirados no jornal leninista Pravda. Seguindo o formato dos newsreels (equivalentes aos nossos

noticiários de rádio ou televisao), os kinopravda representaram uma importante etapa no
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desenvolvimento artistico de Vertov (de 1922 a 1925), onde pôde testar diversas técnicas que lhe

permitiram ampliar o conceito de documentário para além do “registro da realidade” 47. Tal como

o proprio Vertov deixava claro, o cinema-verdade significava a obtencao da verdade através de

meios cinemáticos (Michelson, 1984,p.131), ou melhor, através dos recursos especificos do

cinema que permitiam revelar aquilo que normalmente encontrava-se invisivel ao homem. Este

processo de aquisicao da verdade deveria necessariamente ser mediado pela tecnologia

cinematográfica e por sua manipulacao de forma adequada, configurando, assim, o que Vertov

chamou de Kinoglaz, ou cine-olho. Aludindo a dimensao material do dispositivo e de sua “fusao”

com o sistema biologico humano, 

Vertov's disdain of the mimetic, his concern with technique and
process, their expensions and disclosure, stamp him as a member of
the constructivist generation. He shares with them an ideological
concern with the role of art as an agent of human perfectibility, a
belief in social transformation as the means for producing a
transformation of counsciousness and a certainly of accession to a
“world of naked truth,” paradoxically grounding his creed in the
acceptance and affirmation of the radically synthetic film technique
of montage. (Michelson, 1984, p. xxv)

Pode-se dizer que  encontrava-se latente em Vertov, através de Kinopravda e Kinoglaz, a ideia

do cinema como um instrumento revelatorio, ecoando Moholy-Nagy e Jean Epstein (Michelson,

1984, p.xlv), que tornava possivel ao homem conhecer uma “realidade oculta” impossivel de ser

apreendida por seu sistema perceptor.  Inserido em uma linha evolutivo-progressiva, o cine-olho

dava continuidade ao processo de ampliacao do conhecimento humano através da interacao com

os instrumentos técnicos, superando as limitacões fisicas e biologicas e oferecendo a

oportunidade de penetrar mais profundamente no “mundo visivel”, como deixa claro Vertov no

texto Kino-Eye (1926). Do ponto de vista historiográfico Kinoglaz, cujo maior e melhor exemplo

encontra-se no filme homônimo de realizado em 1924, deu sequencia aos kinopravda, e pretendia

utilizar de maneira radicalmente nova as possibilidades oferecidas pelo cinema, sobretudo

marcada pelo registro da realidade em seu sentido mais trivial, comum e profundo. O cine-olho so

poderia ser encaminhado pelos kinoks – operadores/ pilotos das câmeras que poderiam fundir o

olho humano a lente, capturando a realidade de forma inédita.  Neste texto-manifesto, como os

muitos textos que Vertov escreveu, o cineasta deixa claro a esperanca que tinha na tecnologia do

cinema como instrumento capaz de revelar algo relevante para o futuro:

Our eye sees very poorly and very little – and so men conceived of the
microscope in order to see invisible phenomena; and they discovered
the telescope in order to see and explore distant, unknown worlds.
The movie camera was invented in order to penetrate deeper into the

47 Existem registros da contribuicao de artistas construtivistas em diversos kinopravda, como Rodchenko, 
El Lissistzki, etc; foi aproximadamente nesta época que Vertov acabou conhecendo a vanguarda 
européia, estabelecendo lacos de amizade com artistas como Hans Richter (Mackay, 2012, p.286)
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visible world, to explore and record visual phenomena, so that we do
not forget what happens and what the future must take into account.
(Michelson, 1984, p.67)

O apelo metafisico que tal realidade “oculta” evoca é remodelado no caso de Vertov pelo

caracter politico e social que esta “revelacao” desempenha – nao se trata apenas de tornar visiveis

fenômenos  naturais da ordem do visivel, mas sim de tornar estruturas e problemas sociais mais

nitidos e, por consequencia, possiveis de serem analisados. Na realidade, Vertov depositava no

cinema a fé na amplificacao da percepcao humana através das novas técnicas, e nao exatamente

na substituicao de nossos sentidos por sistemas maquinais (LeGrice, 1977, p. 56). Tal como seus

colegas construtivistas, compreendia a funcao do artista conforme a ideia do engenheiro, do

construtor e produtor, afastando-se do individualismo que o “genio artistico” estava filiado.  Para

tanto, dever-se-ia afastar das convencões literárias e narrativas que, em seu entender, haviam

contaminado o cinema e orientado-o para uma direcao que sufocava sua real vocacao

revolucionária. Se quisesse uma nova forma para uma nova sociedade, o cinema tinha que apostar

na realidade, ou melhor, partir dela para, entao, re-pensá-la. Neste sentido cumpria ao cineasta, ou

ao kinok, observar as duas instâncias que deveriam orientar qualquer producao cinematográfica:

o registro do cotidiano de forma livre, e a montagem como principio estruturador da desta nova

linguagem. À frente do departamento de producao de noticiários dos estúdios oficiais de Moscou,

e depois como realizador independente na regiao da Ucrânia (Mackay, 2012, p.284), Vertov

concebeu seu cinema como uma arte totalmente vinculada a realidade – tome-se como exemplo

kinopravda e o kinoglaz.. Como um pensador orientado pelo materialismo, marxismo e

hegelianismo, compreendia a realidade como processo historico, tensionada dialeticamente por

uma  incessante luta entre dominadores e dominados. Era esta relacao que deveria ser objetivada

pelos cineastas que, usando sua sensibilidade e inteligencia, deveriam comunicar as ideias e os

principios de organizacao desta realidade como tal, produzindo uma espécie de filme-ensaio. O

resultado exibido por estes filmes-ensaio tem sido apontado por alguns como a transformacao do

cinema em um meio propicio a articulacao de ideias, muito além da sua utilizacao para se contar

historias. 

Vertov developed his platform for the role of the filmmaker in the
building of the Soviet society by following a scientifically and
mathematically inspired line of thinking. At the origin of his
cinematic pursuit of social truths and political knowledge is the
presupposition that montage is the underlying principle of reality
itself. While the filmmaker relies on the tools of editing to articulate a
specific set of relations among the chosen “film facts” (captured by
the camera), the reality at large is always already underwritten by
an inexhaustive set of possible montage-patterns. (Levi, 2012, p. 79)

Neste ponto Vertov se destaca por sua visao de montagem radicalmente inovadora. Na
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condicao de “documentarista”, concebia a montagem como a etapa fundamental para a

constituicao do discurso cinematográfico. Como tal, deveria ser governada por uma atividade

intelectual muito mais do que por convencões literárias (inteligibilidade, continuidade). A

montagem, como espinha dorsal do filme, deveria expôr um pensamento, exibir o processo pelo

qual permite-se costurar diferentes fragmentos da realidade  e estabelecer-se um discurso com

comeco, meio e fim. Como aponta no Abc dos kinoks, de 1928 (Vertov, 2003, p. 263) a montagem

compreendia, portanto, todas as etapas do processo de producao de um filme, desde a escolha do

tema, até a sua edicao definitiva. O processo que orientava a montagem deveria espelhar o

processo que levou o filme a ser feito – suas escolhas, seus comentários, suas estratégias – tudo é

condensado na montagem de modo muito preciso, levando em consideracao a habilidade do

cineasta. Esta habilidade é sublinhada por Vertov ao comentar sobre a capacidade de articular os

diferentes fragmentos (registros variados do cotidiano, imagens de arquivo, fotografias, textos,

animacões) de acordo com alguns principios de correlacao. Do ponto de vista operacional,

montagem significava “a construcao do filme sobre os intervalos, ou seja, sobre o movimento

entre as imagens” (Vertov, 2003, p.264). Entre as imagens estava a ideia, o conceito, as bases de

construcao do filme que, dentre outras coisas, deveria levar em consideracao leis de correlacao

visual, a saber: articulacao que existe entre diferentes planos, enquadramentos, movimentos no

interior das imagens, luzes, sombras, velocidades de filmagem, etc. Com base na exploracao de tais

leis o cineasta poderia estabelecer a cadencia, os ritmos, a harmonia, a progressao, ou melhor

[…] encontrar o 'intinerário' mais racional para o olho do
espectador dentre todas estas interacões, atracões e repulsões
interimagens; reduzir toda esta infinidade de intervalos
(movimentos entre as imagens) a simples equacao visual, a formula
visual que melhor expresse o tema essencial do filme, eis a tarefa
mais dificil que se apresenta ao autor-montador. (Vertov, 2003,
p.265)

Tal como comenta LeGrice (1977, p.59) a ideia da montagem como processo estruturante do

discurso cinematográfico nao detém, no caso de Vertov, apenas uma conotacao teorica. Ao

contrário, fazendo jus a sua familiaridade com procedimentos construtivistas, sua concepcao de

montagem obteve exemplos práticos que certamente representam, até hoje, um dos marcos na

evolucao da linguagem cinematográfica. Tal é o caso de O homem com uma câmera (1929), filme

no qual Vertov exibe o resultado de suas experiencias predecessoras (kinopravda e kinoglaz) e

demonstrando  com genialidade a combinacao de uma montagem radical com o registro de cenas

reais, cotidianas, sem grandes “enredos” e principalmente sem quaisquer “roteiros” pré-definidos.

O filme, em termos gerais, transpira liberdade e sensibilidade e apesar de basear-se em imagens

“documentais”, nao hesita em empregar sofisticados recursos de montagem, trucagem e filmagem.

O projeto, tal como comenta Michelson (1984, p. Xxvi), pode ser compreendido como um resumo

das ideias que Vertov vinha burilando ao longo dos anos: captacao de cenas cotidianas a partir da
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livre observacao e “costura” destas cenas de modo a comunicar conceitos gerais tais como, a

evolucao da sociedade, a dialética que mobiliza o progresso, o ciclo da vida, os perigos da

realidade urbana, a nova velocidade a partir dos novos meios de transporte, e até o proprio

processo de feitura de um filme. Tal como já tem sido exaustivamente analisado, O homem com

uma câmera (1929) surpreendeu por ter exposto o processo de realizacao de um filme ao exibir,

dentre outras coisas, a propria câmera em acao (filmando as cenas na cidade), a escolha e juncao

dos planos que compõem o filme (na mesa de montagem), e até mesmo a exibicao deste mesmo

filme para uma platéia no cinema. Em uma espécie de tour-de-force sobre a modernidade, Vertov

lanca seu olhar sobre a dinâmica que mobiliza a cidade e o cinema – vai além ao exibir, sem o

ilusionismo caracteristico dos demais filmes, o proprio cinema e demonstrando, de maneira quase

cômica, as potencialidades criativas desta midia, tal como a manipulacao do tempo, das imagens,

dos movimentos.  

Além do aspecto metalinguistico, o filme também se destacou pela forma que Vertov constroi

uma cadeia de significados (que poderia se até chamada de narrativa) fazendo uso

exclusivamente de materiais documentais. Muitos dos procedimentos de montagem por ele

utilizados foram enquadrados por Manovich (1999) como formas preliminares daquilo que

chamou de database cinema. Esta estética, correspondente aos projetos do kinoglaz, baseia-se na

articulacao de pequenos excertos de uma grande base de dados (audiovisual) coletada de maneira

quase-espontânea durante certo tempo. Este acervo serve como matéria-prima para que o

cineasta-montador, possa iniciar seus trabalhos e, através de sua selecao e ordenacao, construir

um determinado discurso. 

[…] the process of relating shots to each other, ordering and
reordering them in order to discover the hidden order of the world
constitutes the film’s method. Man with a Movie Camera traverses its
database in a particular order to construct an argument. Records
drawn from a database and arranged in a particular order become a
picture of modern life – but simultaneously an argument about this
life, an interpretation of what these images, wich we encounter every
day, every second, actually mean. (Manovich, 1999, p. 97)

Apesar de nao ter sido concebido a partir do registro sincrônico sonoro, o filme destacou-se

também pelo aspecto musical com que seu desenvolvimento se dá. Frequentemente equiparado

com um sub-genero criado nos finais da década de 192048, apesar de nao utilizar o som sincrônico,

o filme previa a execucao de uma composicao derivada de experiencias feitas pelo proprio Vertov,

indicando o tratamento musical que dava a montagem.  Tal como deixa explicito em muitos textos,

Vertov (1984, p.XXX) tinha uma concepcao de montagem bastante fundamentada na música e,

48 Trata-se das city shymphonies, tais como Berlin, Die Sinfonie der Großstadt (W. Ruttmann, 1930) , Rien 
que les heures (A. Cavalcanti – 1926), Regen (Joris Ivens – 1929), À propos de Nice (J. Vigo – 1930), São Paulo
– Sinfonia da Metrópole (A. Kemeny e R. Lustig – 1929), Cf. (Graf, 2012, p. 76-79)
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mais especificamente, no som. Aproximando-se de outros cineastas das vanguardas como

Eggeling, Richter e Fischinger,  pensava o cinema em termos musicais, ou melhor, utilizando

referenciais da música como ritmo, cadencia, harmonia, pausa, contraponto, etc., para conceber

suas obras desde muito cedo. Em seu texto que argumenta o inicio do cine-olho (O nascimento do

cine-olho – 1924) Vertov deixa claro que suas pretensões iniciais eram com relacao a experiencias

primeiramente textuais (romances fantásticos, ensaios, poemas), e posteriormente sonoras. Por

questões técnicas nao pôde realizar suas experiencias com montagem sonora nem com a captura

e manipulacao de sons “documentais”. 

E eis que, num dia de primavera, em 1918, ei volto da estacao.
Guardo no ouvido os suspiros, o barulho do trem que se afasta
[...]Murmúrios, apelos, adeuses […] Enquanto caminho, penso: é
preciso que eu acabe de aprontar um aparelho que nao descreva,
mas, sim, inscreva, fotografe esses sons. Caso contrário, impossivel
organiza-los, montá-los. Eles fogem como foge o tempo. Uma
câmera, talvez? Inscrever o que foi visto … Organizar um universo
nao apensa audivel, mas visivel. Quem sabe nao estará nisso a
solucao? (Vertov, 2003, p. 261)

 

Se por um lado Homem com uma câmera é a sua obra mais conhecida e aclamada, Entusiasmo

-  Sinfonia do Donbass (1931) possivelmente figura como uma das mais complexas e completas.

Trata-se de um filme que segue as mesmas premissas do kinopravda e kinoglaz, mas que conta

com a utilizacao da tecnologia do som sincrônico (impresso diretamente na pelicula). Um dos

primeiros filmes sonoros soviéticos, Entusiasmo leva a cabo as experiencias de colagem sonora

almejadas por Vertov no inicio de sua carreira, permitidas por aparelhos portáteis de gravacao

sonora (microfones, gravadores) e por sua posterior manipulacao na mesa de montagem.

Conforme argumenta Smirnov (2013, p.166-169) Vertov concebeu o filme a partir da captacao

dos sons de mesma maneira que as imagens, ou seja, sons documentais que foram trabalhados

posteriormente na montagem de acordo com principios musicais. Alteracões de velocidades,

mudancas de pitch e criacao de loops foram alguns dos recursos utilizados por Vertov para,

literalmente, compôr seu filme ao qual, inclusive, atribuia o subtitulo de Sinfonia dos ruídos. Ciente

das experiencias dos soviéticos e alemaes de producao de sons sintéticos a partir da pelicula,

Vertov também antecipa a musique concrète principalmente pela maneira com que organizou os

sons “concretos” atribuindo-lhes um significado musical. A articulacao entre imagem e som neste

filme chama atencao pelo modo também musical com que Vertov alterna procedimentos de

sincronia e nao-sincronia, demonstrando que as possibilidades de uso do som no cinema vao

muito além do dominio da fala sobre a imagem. 

By applying the same procedures which he had developed from his
frame-sequences, to sound-sequences which he composed
synchronously or contrapuntally with the image-sequences, he
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obtained complete sound-image sequences. He created a complete
sound-image alphabet, in which both sounds and the manupulation
of the frame determined the sense of a filmic unit. (Weibel, 1979,
p.49)

Mackay (2012, p.289) conta que em sua estréia em Londres, o filme teria chamado a atencao

de Charlie Chaplin, para quem o filme era “uma das experiencias sonoras mais interessantes que

já havia ouvido”, indicando que este seria o rumo a ser tomado pelo cinema sonoro e

reconhecendo a habilidade de Vertov em criar um filme que realmente se conectava com a música

de maneira profunda.  

As obras de Vertov, apesar da extrema originalidade e inventividade, permaneceram

obscurecidas pelo vinculo direto mantido com estrutura governamental soviética, e so vieram a

ganhar o verdadeiro reconhecimento anos apos sua morte em 1954. Já hoje, seu nome tem sido

unânime no estudo de qualquer historia ou genealogia do cinema e, especialmente no caso do

cinema experimental, representa a utilizacao da montagem como elemento principal na

proposicao de uma nova linguagem cinematográfica. Drummond (1979, p.14) argumenta que,

segundo a divisao das duas vanguardas propostas por Wollen (1975), Vertov deve ser tomado

como um dos pioneiros na articulacao de principios formais com principios ideologicos, elevando

o cinema como atividade poética compromissada com a transformacao social. Acima de tudo suas

ambicões artisticas estavam diretamente conectadas com a utopia de uma nova sociedade – tal

como seus colegas construtivistas, acreditava na possibilidade de integracao criativa do homem

com as máquinas, no progresso tecnologico e industrial, e consequentemente, na producao de

novas percepcões como etapa fundamental para a transformacao da realidade.

No seu caso, o otimismo industrialista e a estética da máquina estao
vinculados a seu engajamento no projeto desenvolvimentista da
nova sociedade socialista […] Vertov celebra o novo meio enquanto
superacao das deficiencias do homem, numa utopia da perfeicao
industrial e socialista, onde a poesia do novo universo visual é
também uma epistemologia: acima de tudo está a fé no poder
analitico do cinema enquanto instrumento de conhecimento pela
montagem, enquanto olhar que trabalha para revelar a estrutura
dos processos naturais e sociais. (Xavier, 2003, p. 178) 

O legado de vanguarda de Vertov corresponde justamente a esta vontade de revelar o velado,

de arrancar o espectador de uma condicao alienante e, de forma criativa, progredir no caminho da

reflexao sobre a propria existencia – individual e coletiva. Antecipando de modo curioso o “anti-

ilusionismo” que mobilizou parte do cinema estrutural49, Vertov conferiu ao “ver” e ao “mostrar”

uma funcao revolucionária objetivando combater o cinema-espetáculo, o cinema falsificador e, ao

mesmo tempo,  mergulhando na intimidade do “real”, exibindo sua beleza, seus antagonismos,

49 Cf. Cap XXXX (ver em qual capitulo isso será trabalhado)
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suas injusticas, sua heterogeneidade, de forma factual porém poética (Xavier, 1984, p.127). Sabe-

se que as vanguardas nutriram uma predilecao pela poesia em detrimento do romance/prosa e,

de maneira geral, orientaram suas atividades para este campo da linguagem cujos horizontes lhes

pareciam muito mais abertos e favoráveis a experimentacao. No caso de Vertov isso foi

especialmente verdadeiro, considerando sua concepcao de cinema como atividade essencialmente

poética. Tratava-se, porém de uma poesia revolucionária e libertadora da qual Maiakovski era,

para ele, o mais perfeito exemplo.

 A funcao reveladora, capaz de tornar visiveis coisas que cotidianamente passam

despercebidas, o compromisso de selecionar detalhes e a partir deles refletir sobre um universo, a

missao de nomear coisas aparentemente anônimas ou inomináveis, eram todas essas habilidades

que Vertov almejava incorporar em seu cinema, na mesma medida em que procurava derivar das

especificidades do dispositivo um vocabulário proprio.

 A analogia entre cinema e poesia ganhou destaque sobretudo em funcao da montagem que,

levada as últimas consequencias, ia muito além da juncao de planos distintos em sucessao. Para

Vertov, o poder do cinema estava concentrado na capacidade de “escrever através de imagens”,

modo pelo qual seria possivel auferir verdade sobre a realidade. Para tanto, era necessário ao

cineasta-montador estar alfabetizado e, como o poeta que sentado a mesa luta para construir seu

poema, estar sensivel a realidade que o cerca, estar atento as estruturas que a compõem, estar

radicalmente envolvido com o mundo. Isso torna-se mais evidente quando o proprio Vertov,

discutindo sobre seus métodos de trabalho, argumenta sobre a funcao da escrita no processo de

construcao de um filme. Para ele, escrever era uma necessidade da qual um cineasta nao podia

prescindir, mesmo que, ao final, eram imagens e nao palavras que realmente lhe interessavam.

In the process of shooting and editing the film, I covered thousands of
pieces of paper with my writing, all merely in order to show the truth
on the screen. I had to write poems and short stories, dry reports,
travel sketches, dramatic episodes, musical word-collages[...] all this
to achieve the graphic, crystalline composition of a given series of
shots. It would be incorrect to imagine all these verbal and
engeneering compositions go into the final film in the form of text or
as blueprints. They are destroyed as the editing equations are solved.
As the sought-for cinematic quality is found. (Vertov, 1984, p. 122)

Em diversos textos, notas, e comentários Vertov deixa claro que a escrita era uma atividade

essencial para a o cinema da qual, porém, ele deveria estar paradoxalmente liberto. Se examinada

com cautela, esta relacao evidencia que possivelmente Vertov estivesse se referindo a logica da

escrita muito mais do que a literatura em si. Ao que tudo indica, seu interesse estava no processo

de construcao de sentido que sustenta a criacao verbal e em sua, por assim dizer, estrutura.

Aprofundando ainda mais esta relacao – que intensificava a valoracao do cinema como atividade

poética -  Vertov desenvolveu a ideia de que a montagem deveria ser tomada como acao análoga a
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escrita, considerando a semelhanca dos processos de criacao de sentido entre ambas. Se, em um

filme tipicamente arregimentado no drama burgues, a montagem correspondia a uma tarefa

quase mecânica de juncao de partes para conferir continuidade a um todo, a tarefa no cinema-

verdade era muito diferente

The task before you is quite another when the subjects is complex and
unventful, and you have, at your disposal, only individuals disparate
little shots, with no more interconnection than the letters of the
alphabet. With the letters you must form words; with the words,
sentences; with the sentences, an article, an essay, an epic, etc.
Actually, this is no longer editing, but film writing […] This is the art
of writing in film-shots. The complex art of film writing, which differs
from the most elementary, sequential splicing of footage no less than
the human organism differ from that of a jellyfish os larva. (Vertov,
1984, p.272)

Acima de tudo, a contribuicao de Vertov foi a de  tratar o cinema a partir de uma metodologia

totalmente revolucionária, fundindo a capacidade mecânica de registro da realidade com a

possibilidade de construcao de um discurso audiovisual de maneira libertadora, inteligente e

poética. Fundando uma importante tradicao cinematográfica amparada na montagem, Vertov foi

responsável por abrir caminho para a producao de um cinema de vanguarda menos viciado na

textualidade, na representacao, no drama convencional, nas estruturas de producao

exclusivamente comerciais, na reportagem meramente informativa. Para ele, o cinema era um

meio de trazer a tona “as verdades” na medida em que oferecia novas percepcões sobre o mundo.

Tratava-se de “escrever com imagens”, de esbocar relacões logicas, dialéticas, contrapontisticas,

harmônicas e inarmônicas; tratava-se, essencialmente, de poesia e realidade. 

Eisenstein

O segundo caso a ser analisado, conforme já mencionado, corresponde a Eisenstein e, em

especial, a suas ideias a respeito da montagem que pavimentaram a prática de um cinema

experimental cujo principal horizonte foi o de explorar este recurso, levando-o as ultimas

consequencias. Sabe-se que, da mesma forma que Vertov, Eisenstein representa um capitulo a

parte na historia do cinema, tanto por sua magnifica obra filmica quanto por sua ampla e

profunda obra teorica. Faz-se necessário, portanto, que selecionemos apenas uma de suas mais

importantes contribuicões para a teoria e prática do cinema que, tal como assinalado, devém de

sua concepcao de montagem.  

Membro de uma familia de classe média e treinado inicialmente como engenheiro e arquiteto,

Eisenstein sentiu os reflexos da revolucao bolchevique mudar o rumo de sua vida de forma
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drástica. Tal como conta Peter Wollen (1979) Eisenstein tinha 19 quando irrompeu a revolucao,

fazendo sua familia se desintegrar parcialmente e reorientando seus planos, agora voltados para a

constituicao de uma nova sociedade, mais igualitária, produtiva e essencialmente reflexiva. 

A Revolucao destruiu-o, esmagou as coordenadas de sua vida, mas
forneceu-lhe em contrapartida a possibilidade de se refazer
integralmente […] No espaco de dez anos […] haveria de se tornar
mundialmente famoso, primeiro no teatro, depois no cinema. Para
poder atingir isso viu-se compelido a transformar-se num
intelectual […] teve de se tornar um estudioso da estética a fim de
trabalhar no cinema […]A ideologia da nova ordem social
proclamava-se politica, revolucionária e cientifica, e foi nesta
imagem que Eisenstein mergulhou para construir sua arte e sua
estética. (Wollen, 1979, p. 21)

 Apos ter aproximado-se da cultura oriental – em especial pelo Japao, o teatro Kabuki e os

ideogramas chineses – comecou a colaborar com Meyerhold em producões teatrais, fato que lhe

levou a trabalhar com o cinema alguns anos depois. Tal como a maior parte dos artistas de

vanguarda, Eisenstein iniciou sua carreira cinematográfica conciliando a atividade de escrever e

dirigir filmes com a producao critica e teorica. Como colaborador da revista Lef (na qual Vertov

também publicava seus artigos) Eisenstein comecou a destacar-se por sua capacidade de

articulacao teorica costurando diferentes matrizes conceituais e produzindo uma reflexao

bastante original sobre as especificidades cinematográficas. Atento aos avancos do cinema norte-

americano, ciente da metodologia historico-critica do marxismo, e valorizando  o rigor de sua

formacao como engenheiro, Eisenstein concebeu um cinema baseado fundamentalmente na

montagem. Em um primeiro momento concebeu-a em funcao de suas atividades teatrais, e partir

de uma colecao de outras influencias que gradativamente vinha descobrindo: teatro Kabuki,

futurismo italiano, a psicologia e psicanálise, filosofias vitalistas, teorias de atuacao de Meyerhold

e Stanislavski, o circo e as manifestacões de cultura popular, a poesia de Maiakovski, os music-hall,

o teatro de variedades, o cabaré, etc. Todas estas influencias foram reunidas e testadas em pecas

teatrais - contexto no qual seu primeiro filme O diário de Glumov (1923) foi produzido) - dando

forma aquilo que chamou de montagem de atrações. O conceito, cuja melhor defesa encontra-se no

texto Montagem de Atrações publicado na Lef em 1923, defendia uma montagem que estivesse

orientada para a producao de efeitos de choque nos espectadores, chamando-lhes atencao e

superando a cada momento suas expectativas. A ideia central era produzir o extase através de

fortes impressões causadas pelos mais variados números e/ou performances rigorosamente

montados no palco. Havia, neste sentido, a logica de uma fisicalidade operante nas atracões que,

se bem dirigidas, poderiam provocar choques emocionais e psicologicos nos espectadores,

favorecendo a comunicacao de novas ideias e conceitos, ampliando a visao de mundo e

atualizando a funcao da arte como uma atividade de transformacao efetiva, como o proprio
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cineasta definiu:

Atracao (do ponto de vista teatral) é todo aspecto agressivo do
teatro, ou seja, todo elemento que submete o espectador a uma
acao sensorial ou psicologica, experimentalmente verificada e
matematicamente calculada, com o proposito de nele produzir
certos choques emocionais que, por sua vez, determinem […] a
possibilidade do espectador perceber o aspecto ideologico daquilo
que foi exposto […] (Eisenstein, 2003, p.189)

Influenciado pelo procedimento de montagem nas obras de Gorsz e Rodchenko, Eisenstein

concebeu a atração como uma unidade “molecular” do teatro, fidelizando-a como um recurso de

libertacao do “jugo da figuracao ilusionista e da representacao”. No âmbito da renovacao que a

revolucao socialista assinalava, pretendia desenvolver uma arte revolucionária tanto formal

quanto ideologicamente, muito embora o expediente de suas obras afastou-se cada vez mais das

dimensões exclusivamente politicas e/ou partidárias. De qualquer forma, a ruptura com os

modelos de representacao burguesa, ensaiada na montagem de atrações, apoiava-se na busca por

estratégias que superassem o tal modelo convencional do ponto de vista formal, mas que também

interessassem aos espectadores como um divertimento, um espetáculo. Neste sentido, Eisenstein

avancou em suas pesquisas interessando-se cada vez mais por experiencias que se dirigissem ao

espectador de um modo muito direto. Para tanto, segundo ele, seria necessário atentar para a

estrutura das linguagens mais primitivas que, vistas em retrospecto, concretizavam a uniao entre

arte e ciencia – ideal dos artistas revolucionários como os futuristas e construtivistas, com os

quais Eisenstein concordava em muitos termos.Com o acúmulo das experiencias teatrais e com a

exploracao das montagens de atracões, Eisenstein viu-se mobilizado a continuar sua busca por

uma nova arte utilizando o meio cinematográfico que, a partir de Kuleshov e Vertov,

demonstrava-se propicio a experimentacao de linguagem e estruturalmente favorável ao

desenvolvimento de suas ideias. 

A importância das experiencias de Kulechov reside em haverem
mostrado como, através da montagem, a tendencia antipsicologica
e antinaturalista no teatro poderia ser também introduzida no
cinema, usando métodos cinemáticos especificos, cientificos e
laboratorialmente testados.  (Eisenstein, 2003, p.192)

Fato é que, entre 1926 e 1929 Eisenstein deu passos significativos na historia do cinema

produzindo tres grandes obras:  A greve (1924), O encouraçado Potemkin (1925) e Outubro

(1928). Nos tres filmes nota-se a utilizacao da montagem como o recurso que norteia a producao

de sentido em muitos aspectos, sejam narrativos ou plásticos. Migrando para o cinema a

concepcao da montagem de atrações, Eisenstein aperfeicoou-a levando em consideracao as

potencialidades do novo meio - bem como sua articulacao com a reflexao acerca do modo pelo

qual a nova arte deveria orientar-se (Wollen, 1979, p.53). Nestes filmes observa-se um processo
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gradual de condensacao de alguns principios presentes na montagem de atrações, formando o que

Eisenstein concebeu como montagem de choque. De modo análogo a Vertov, ele elevou a etapa da

montagem como aquela que define a forma do filme e a partir do qual o cinema pode destacar-se

entre as demais formas de criacao artistica. Em resumo, a montagem de choque defendia o

contraste entre dois ou mais planos como o elemento através do qual um significado é produzido.

Aparentemente simples, este conceito deve ser compreendido como o produto da soma de

algumas ideias que vinham, desde cedo, formatando o pensamento de Eisenstein. 

Dialética – Montagem de choque

Em primeiro lugar, é possivel notar nesta ideia de contraste a influencia do pensamento

dialético que coordenava as atividades soviéticas nas mais variadas esferas. Contra a ideia

difundida por Pudovkin e Kulechov de que a montagem seria como a uma “edificacao” - onde

cumpria juntar “tijolos” para que se construisse um discurso coerente - Eisenstein defendia que a

montagem era essencialmente um processo de conflito,  de choque, de contraste. Amparado na

dialética de matiz hegeliana50, segundo a qual a historia se desenvolvia a partir da tensao entre

duas forcas contrárias (tese e antitese) da qual resultava em uma terceira forca (sintese) que

mobilizava o progresso, defendia que a montagem operava sobre tal “principio dialético” (Wollen,

1979, p.49) na medida em fazia colidir dois planos e, desta colisao,  produzia um novo significado.

Montar um filme nao significava, portanto, juntar planos, um apos o outro, conferindo-lhes

continuidade e fluidez. Nao se tratava de “somar pequenas unidades para obter um todo”, mas de

construir um todo a partir da diferenca entre as partes, a partir de pequenos choques, pequenas

contradicões.  Tratava-se de explorar rupturas e contrastes por meio dos quais novas ideias

poderiam ser comunicadas.  Como bem demonstravam as primeiras experiencias de Kulechov, o

significado de uma sequencia filmica era fruto do relacionamento entre dois planos que, se

colocados deste ou daquele modo, alteravam o sentido do todo. Eisenstein chama atencao, neste

nivel de discussao, aos aspectos qualitativos da montagem sugerindo que assemelhavam-se mais

ao produto do que a soma, justamente porque o produto é qualitativamente maior do que a soma.

Neste caso, cumpria ao cineasta-montador avaliar qualitativamente a juncao dos planos, inferindo

sobre os possiveis significados que dela poderiam emergir, levando em consideracao aspectos

plásticos (espaciais) tanto quanto aspectos ritmicos (temporais). Tal como Vertov, Eisenstein

ressaltava enormemente a familiaridade do processo de montagem com a música, porquanto

50 O viés escolhido por Hegel para retomar a dialética que se desenvolvia na filosofia desde os pré-
socráticos foi o da filosofia do ser, amparado em questões materiais, concretas, identificadas na historia 
do desenvolvimento do homem através do trabalho e, posteriormente, generalizada como principio 
universal. O pensamento hegeliano no contexto soviético foi revisitado sob a logica marxista e leninista 
que, na maior parte dos casos, privilegiava relacões de producao e a superação dialética que poderia 
instaurar um novo regime econômico e social (Konder, 1981, p.145-149)
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ambas lidam com a organizacao temporal. Apesar de discordar frontalmente com o propositor do

cine-olho, Eisenstein reconhecia em Vertov a primazia da exploracao dos aspectos ritmicos da

montagem baseados em regras musicais e matemáticas. Porém, em contraposicao ao

progressismo maquinal de Vertov, Eisenstein propunha um cine-punho, baseado justamente na

montagem de choque e na valorizacao da dialética como um processo didático de reflexao e acao.

O cine-punho é um dos exemplos que demonstram que a analogia entre montagem e dialética nao

foi concebida apenas como um recurso formal – foi pensada  também como um meio através do

qual o cinema, e apenas ele, poderia revelar os contrastes e discordâncias que moldam a

realidade. Evidentemente que, do ponto de vista marxista, a exploracao criativa destes contrastes

era fundamental para que uma síntese se constituisse e tao logo desse origem a uma nova

sociedade. Fatores como este demonstram a “missao social” que Eisenstein conferia a arte, muito

embora sempre atento a exploracao de seus aspectos formais.

A missao social da arte era definida como o dever de “revelar as
contradicões do que existe”, mas isso so é possivel por meio das
contradicões despertadas no espectador. O centro de gravidade do
procedimento einsensteiniano […] é o espectador. É ele que se trata
de transformar, de levar a forjar o conceito justo, a visao justa.
(Albera, 2002, p.271)

Albera (2002) destaca que a concepcao de montagem de choque em Eisenstein amparava-se

em questões ideologicas, mas ia além ao dirigir-se aos processos internos de construcao de

sentido que envolvem a espectatorialidade. A dialética nao abrangia apenas a dimensao social,

mas orientava também a producao do conhecimento. Possivelmente reflexo do crescimento da

psicologia nas primeiras décadas do século XX, a ideia de um individuo singular e o estudo dos

processos mentais do ponto de vista fisiologico instigou Eisenstein a compreender a montagem de

choque como um processo análogo ao pensamento que, compreendido através da das teorias

linguisticas em formacao, também era guiado por principios dialéticos. Neste sentido, é possivel

que se destaque um segundo aspecto que concorreu para a conceituacao da montagem de choque:

a linguagem verbal.

Montagem Intelectual  

A já mencionada admiracao de Eisenstein pela cultura oriental cresceu quando, em meados

de 1926, o cineasta teve contato direto com manifestacões culturais chinesas e japonesas. O teatro

kabuki significou, em especial, a sugestao para o aprimoramento da montagem de choque. 
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Sob influencia do teatro kabuki Eisenstein comecou a ver a
montagem como uma atividade de fusao ou sintese mental, através
da qual pormenores particulares eram unificados a um nivel de
pensamento superior, e nao como uma série de explosões no
interior de um motor de combustao, opiniao que antes tivera.
(Wollen, 1979, p. 53)

De acordo com Eisenstein o teatro kabuki oferecia ao espectador uma sequencia de cenas que

se justapunham silenciosamente cobrando dele a articulacao entre as partes através do raciocinio.

A ideia de uma fusao, ou sintese mental, ganhou repercussao com o texto O princípio

cinematográfico e o ideograma (1929) no qual Eisenstein se propôs a discutir a relacao entre a

montagem no cinema, tal como já vinha desenvolvendo em textos anteriores, e a logica das

escritas orientais, amparadas em associacões imagéticas e melhor identificadas no ideograma. A

defesa de que haveria um parentesco real entre a montagem cinematográfica e o ideograma

guiou-se pela ideia de que ambas lidavam com o pensamento através de imagens -  o cinema, por

razões obvias (o meio fotográfico), e o ideograma porque, como substrato do pensamento

primitivo, fazia derivar da dimensao imagética a dimensao verbal, ou melhor, “porque escrita é

antes de tudo figural” (Eisenstein, 2000, p.147). A equivalencia entre imagem e palavra no

contexto do ideograma, proporcionou a Eisenstein nao apenas a reflexao sobre relacões formais

entre o cinema e a escrita, como também lhe permitiu que empregasse o vocabulário das teorias

literárias (que se desenvolviam na Uniao Soviética naquele momento) na ampliacao de seus

conceitos sobre a montagem. Tais teorias lhe permitiram identificar que os procedimentos

verbais de construcao de sentido (como a justaposicao e o contraste) nao apenas caracterizavam a

literatura e a poesia, mas também indicavam processos mentais pelos quais o pensamento era

guiado. 

Investigando o desenvolvimento da escrita hieroglifica chinesa, atentou para o fato de que da

associacao de dois hieroglifos emergia uma significado conceitual, ou melhor, de que a

sobreposicao de duas formas inicialmente figurativas fazia nascer uma ideia abstrata. Assim, a

figura de um olho e de uma gota d'água resultam na ideia de “chorar”, bem como a imagem de

uma boca e de uma crianca resultam na ideia de “gritar”. O que ficava evidente era que a soma de

dois signos visuais figurativos resultava em um produto conceitual que indicava a relacao entre as

figuras. Ideias como “chorar”, “amizade”, “latir”, “paz”, “calor”, “liso”, “perfumado”, eram fruto da

combinacao entre duas formas e, através destas combinacões, novos significados apareciam. Ora,

tal procedimento associativo, para Eisenstein, prenunciava aquele utilizado pelo cinema, ou

melhor, pelo cinema baseado na montagem.

Sim, é exatamente isto que fazemos no cinema, combinando
tomadas que pintam, de significado singelo e conteúdo neutro –
para formar contextos e séries intelectuais. Isto constitui um
recurso e um método inevitáveis em toda exposicao
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cinematográfica. (Eisenstein, 2000, p. 151)

Note-se que indo além da articulacao formal entre a associacao de duas figuras em um

ideograma e a associacao de dois planos em um filme, Eisenstein chama atencao para a

qualificacao conceitual resultante do processo. O que lhe interessava, em última análise, era o

modo pelo qual o ideograma era capaz de comunicar algo abstrato, conceitual, derivado da

relacao entre as imagens utilizadas. Para tanto era necessário, como observou, que se utilizasse

um certo método sintético para que a relacao entre as partes envolvidas se destacasse muito mais

do que o significado isolado das mesmas. Para que este aspecto “relacional” fosse evidenciado, era

necessário que existisse um  “laconismo imagético”, tal como aconteia por exemplo na poesia

japonesa. Para ele o ideograma tinha sua logica melhor apreciada quando diante de um haikai –

espécie de poesia tradicional japonesa que se destaca pela sintese, pelo laconismo, pelo imagismo

e pelo contraste entre figuras que, justapostas, comunicam uma ideia ou situacao. O haikai

amplificava a qualidade associativa dos ideogramas promovendo uma forma muito sofisticada de

poesia que, dentre outras coisas, chama atencao dos leitores ocidentais por seu alto teor sugestivo

e imagético, tanto quanto por sua concisao e sintese. Eisenstein comenta que este tipo de

expressao literária lhe chamou atencao nao apenas pelas estratégias formalistas desenvolvidas

durante séculos na China e no Japao, mas também pela potencia que tinha em comunicar ideias

(ou situacões) valendo-se de tao pouco.

silencio profundo

o sibilo da cigarra

perfura as rochas

(Basho – Trilha estreita ao confim) 

Atento as teorias linguisticas e psicologicas, e valendo-se de um amplo repertorio deste tipo

de poesia, Eisenstein compreendeu que a concretizacao da justaposicao entre ideogramas no

haikai dependia de uma atividade essencialmente intelectual, conciliadora da sensibilidade e da

cognicao do leitor. A qualidade sugestiva destes poemas cobrava do leitor o uso da imaginacao e

do raciocinio para que seu sentido fosse adequadamente captado, demonstrando como um

“pensamento imagistico […] acaba transformando em raciocinio conceitual” (Eisenstein, 2000, p.

152). Esta transformacao do pensamento imagistico em raciocinio intensificou a ideia de que os

ideogramas e os haikais antecipavam o método de montagem cinematográfica tal como vinha

conceituando ao longo dos anos, desde A Greve até Outubro. Foi mais ou menos deste modo que,

em defesa de um cinema, ou mais especificamente de uma cinematografia, baseada na montagem

(ibdem, p.148), Eisenstein convenceu-se de que seria possivel comunicar conceitos e ideias

através de filmes uma vez que estes excitassem o raciocinio de seus espectadores na articulacao
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entre imagens e sons. Da “montagem de atracões”, passando pela “montagem de choque”,

Eisenstein acabou desenvolvendo a “montagem intelectual” que, em resumo, baseava-se na

excitacao do raciocinio do espectador através de associacões e contrastes nao meramente

plásticos, mas conceituais. Análoga aos procedimentos utilizados nos haikais e nos ideogramas, a

montagem intelectual deveria priorizar a sintese e a simplicidade formal para que fosse capaz de

abordar temas como a luta de classes, por exemplo, sem recorrer a longas narrativas. A

abordagem nao sendo narrativa, por sua vez, caracterizava-se por ser conceitual e equiparava a

montagem a uma funcao cognitiva. A montagem intelectual, levada ao paroxismo, foi uma das

primeiras tentativas de encarar o cinema como um meio autentico de reflexao, caro ao

pensamento e a formulacao de ideias – muito mais do que um meio útil a narracao de historias.

 O texto que, com primazia, desenvolve a ideia da”montagem intelectual” é Dramaturgia da

forma do filme (1929), versao aprimorada do já mencionado texto Stuttgart apresentado por

Eisenstein em La Sarraz no mesmo ano. Neste texto o cineasta russo tenta, de forma sintética,

formular uma sintaxe do cinema – possivelmente um reflexo das teorias do formalismo russo

desenvolvido concomitantemente. Tal sintaxe baseava-se na exploracao criativa da montagem

cujas origens epistemologicas encontravam-se nos ideogramas, nos haikais, etc. Neste texto

Eisenstein versa sobre a exploracao dos efeitos de contraste produzidos pela montagem,

incialmente partindo de combinacões primitivo-fisiológicas, passando por combinacões

emocionais, para entao chegar nas combinacões puramente intelectuais. Embora qualitativamente

distintas, todas amparam-se na exploracao de diversos tipos de conflito entre imagens, tal como

explicitado na “montagem de choque” - de conflitos gráficos, de planos e volumes até conflitos de

luz, de tempo e espaco. Estes conflitos referem-se aquela diferenca fundamental que deveria

existir entre um plano e outro, da qual a montagem deveria se ocupar. Note-se que, ao contrário

de outros tipos de montagem, a montagem eisensteiniana nao encarava o plano como um

“elemento da montagem” - mas sim uma “célula (ou molécula)” com a qual a ideia do contraponto

poderia ser trabalhada. As nocões de célula e contraponto revelam o caráter dinâmico que o

cineasta russo pretendia conferir ao recurso que considerava ”o especifico do cinema”,

inspirando-se (como tantos outros artistas de vanguarda) no repertorio teorico da música. Nao a

toa tenha classificado com critérios  musicais os cinco tipos de montagem em um texto também de

1929 (Métodos de montagem) onde defendeu a existencia de uma linha progressiva que partia da

montagem métrica, passava pela  montagem rítmica, tonal, atonal e culminava com a  montagem

intelectual.

O cinema intelectual será aquele que resolver o conflito-
justaposicao das harmonias fisiologica e intelectual. Construindo
uma forma completamente nova de cinematografia – a realizacao
da revolucao na historia geral da cultura; construindo uma sintese
de ciencia, arte e militância de classe. (Eisenstein, 2002, p.87)
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Partindo da exploracao dos efeitos fisiologicos (contraste visual de volume, espaco, tempo,

etc.) acreditava poder produzir figuras de linguagem como metáforas, metonimias, hipérboles,

observando regras rimicas e métricas. Note-se, neste caso, a influencia tanto da poesia e da teoria

literária (com especial atencao para a cultura oriental dos ideogramas, haikais, teatro kabuki, etc)

quanto da música (ideia de tonalidade e atonalidade, ritmo, cadencia, contraponto). Utilizando

estes recursos seria possivel, tal como acreditava, produzir um cinema apto a conceber ideias e

tratar de conceitos; mais ainda, seria possivel criar um cinema que favorável a consolidacao de

um raciocínio cinematográfico, “estimulando e dirigindo os processos de pensamento” (Eisenstein,

2002, p.69). O ápice das reflexões teoricas de Eisenstein defende 

[…] uma montagem que, partindo do “primitivo” pensamento por
imagens, consiga articular conceitos com base no puro jogo poético
das metáforas e metonimias. Juntam-se duas imagens para sugerir
uma nova relacao nao presente nos elementos isolados […]
Inspirado nos ideogramas, Eisenstein acreditava na possibilidade
de construir conceitos por intermédio de processos
cinematográficos [...](Machado, 2008, p.195)

Seu projeto, neste periodo, ambicionava a sintese entre a arte a ciencia, um “cinema

puramente intelectual, livre das limitacões tradicionais, adquirindo formas diretas para idéias”

(Eisenstein, 2002, p.70) mas  os resultados práticos de tais ideias nao lograram sucesso, tampouco

agradaram as autoridades soviéticas que consideraram suas propostas arriscadas e ousadas

demais para o momento (Leyda, 1983, p.266-268). De qualquer modo, o cinema intelectual de

Eisenstein fundamentou a reflexao sobre o cinema como uma ferramenta de investigacao

epistemologica nao apenas estabelecendo contato formal entre procedimentos de construcao de

sentido (articulados com as teorias psicologicas e linguisticas), como também debrucando-se

sobre os fenômenos que caracterizam a exibicao dos filmes concentrados, principalmente, nos

modos de recepcao por parte dos espectadores. 

As qualidades especificas d cinema intelectual foram proclamadas
como o verdadeiro conteúdo do filme. O movimento dos
pensamentos, seu proprio fluxo, era representado como a base
onipresente de tudo o que o filme transpirava, ou seja, um
substituto para o enredo. (Eisenstein, 2003, p 223)

 Em amplo sentido as contribuicões de Eisenstein sao inestimáveis: além de alguns de seus

filmes terem marcado para sempre a historia do cinema, sua producao conceitual certamente

significou uma nova perspectiva para a teoria cinematográfica, sobretudo no que diz respeito a

sua concepcao de montagem. O rigor e a qualidade de seus comentários sobre este recurso que

parecia ser exclusivamente cinematográfico, fez com que Eisenstein ampliasse sua aplicacao para
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niveis ainda nao explorados. Seguindo a proposta de um “raciocinio cinematográfico”, com o

passar dos anos a montagem  foi sendo compreendida cada vez mais como um fenômeno

epistemologico que ocupava funcao primordial no processo de producao de conhecimento. Tal

como veio a propôr, a montagem (ou seu principio) poderia ser encontrada em  outras áreas

como a pintura, a escultura, a música e principalmente a literatura51. Esta última lhe foi muito cara

no texto Montagem 1938, quando tentou explicar possiveis desdobramentos da teoria de

montagem na prosa e na poesia. Nao apenas do ponto de vista estrutural (juncao das letras na

formacao de silabas,  de silabas na formacao de palavras, de palavras na formacao de romances,

cancões, poemas, etc.) mas também do ponto de vista prático, Eisenstein propôs uma

aproximacao do cinema com a escrita de maneira nao obvia e, tal como Vertov, objetivou

aproximar-se tanto quanto possivel da poesia. Mais do que em outras manifestacões da arte, havia

na poesia a evidenciacao do que chamou de princípio da montagem: um principio que tornava a

obra aberta a interpretacao e criacao do leitor/espectador, tornava-a dinâmica e viva, ao

contrario do princípio da representação, que nao solicitava senao sua  atencao para um fim

previamente determinado pelo autor. O principio da montagem, apesar de encontrar sua melhor

manifestacao na montagem cinematográfica, orientava os mais variados processos de criacao e

em termos mais profundos indicava uma caracteristica que lhe parecia inerente ao pensamento

culturalmente condicionado.

Essa particularidade nao pertence exclusivamente ao cinema.
Encontramos sempre o mesmo fenômeno toda vez que juntamos
dois fatos, dois processos, dois objetos. O hábito nos faz elaborar
quase automaticamente certas generalizacões comuns desde que se
nos apresentem lado a lado determinados pares de objetos.
(Eisenstein, 1969, p. 72)

Foi sobre este “hábito” que Eisenstein pretendeu erigir seu cinema, cada vez mais auto-

consciente das leis que governam tal fenômeno. A constatacao do principio de montagem na

poesia e na literatura era necessária para que exploracao criativa e consciente desta “funcao do

pensamento” pudesse ampliar as capacidades do cinema, produzindo filmes realmente

reveladores e revolucionários. Por razões particulares, porém, a qualidade revolucionária nos

filmes de Eisenstein diferiam daquelas pretendidas por Vertov. Se no caso de Vertov as ideias que

orientavam a perspectiva do cinema como instrumento revolucionário estavam vinculadas a

captacao dos eventos reais, cotidianos e documentais, para Eisenstein esta perspectiva nao era

exatamente verdadeira, tampouco uma obrigacao. A revolucao de Eisenstein era uma revolucao

epistemologica, filosofica, baseada  no individuo e em sua capacidade de conceber criticamente as

coisas a sua volta, tanto quanto de refletir sobre a propria capacidade de pensar. É verdade que,

em muitos aspectos, seus filmes nao abandonaram completamente as convencões da narrativa

51 A ligacao entre a montagem e a escrita pode ser também avaliada no interessante estudo de Modesto 
Carone (1974), feito a partir das teorias de Einsenstein sobre a poesia de Georg Trakl 
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burguesa (reivindicacao comum ao cinema experimental), mas este cineasta certamente forneceu

um repertorio teorico riquissimo para o desenvolvimento do cinema como atividade especulativa

e, por conseguinte, experimental. Embora existam controvérsias (Xavier, 1984, p.114) nao seria

absurdo dizer que tal postura teorica influenciou grandemente as obras do cinema estrutural que

valeram-se da montagem intelectual para produzir um cinema especulativo e filosofico. 

Ao lado de outros cineastas como Epstein, Dulac e Richter, Eisenstein destacou-se por ter

fomentado ao longo de sua carreira, um cinema cada vez mais conceitual e abstrato, no sentido

filosofico do termo. Albera (2012, p.160) sugere que esta condicao teria culminado com uma

postura comparável aquela de Malevich, marcada pela producao de obras “para além da

representacao, para a filosofia, para o conceito”. Em nota, Albera citando Marie Seton, indica que o

cineasta russo em correspondencia a Hans Richter teria dito que se sentia “limitado pelo cinema”,

considerando-o “um meio primitivo demais” para o que pretendia fazer. Neste sentido sua

contribuicao também fez-se sentir em cineastas experimentais que objetivaram expandir a

concepcao de cinema e, especialmente no cinema estrutural, ampliar os métodos

cinematográficos para além das salas de projecao, como será tratado mais adiante 

* * * 

Por fim, o cinema soviético representado aqui por duas de suas mais brilhantes

personalidades – Eisenstein e Vertov – fez com que a historia do cinema experimental na primeira

metade do século XX avancasse em termos de sua producao filmica e teorica, direcionando-se a

uma exploracao inédita de imagens e sons que distanciava-se da narracao e dos procedimentos

tradicionais do cinema comercial.

 Com Vertov, fortaleceu-se a perspectiva de um cinema vinculado a luta revolucionária, atento

a capacidade do registro do real por parte da câmara-olho e consciente da funcao da montagem

como a essencia do pensamento cinematográfico. Desprezando roteiros e enredos ficcionais,

Vertov impulsionou o cinema ágil, dinâmico, autorreflexivo e apto a formular as novas ideias

necessárias a adequacao da modernidade. Todas estas qualidades foram, com ele, direcionadas a

um labor poético certamente influenciado pelo cubofuturismo russo que encontrou seu melhor

exemplo em Maiakovski. A poesia do dia a dia, do homem comum, revolucionária em sua forma e

em seu apelo pelo dinamismo sugerido pelos novos meios de transporte, pelas novas ferramentas

de trabalho, pelas máquinas, pela nova ciencia, pelas novas utopias, pelo rádio e certamente pelo

cinema – esta nova perspectiva poética motivou Vertov a produzir uma nova linguagem. O “cine-

olho” representou esta vontade de unificacao com a máquina, ampliando o projeto de Marey e

Muybridge de tornar visivel o invisivel e, assim, fazer a sociedade progredir em conhecimento e

em verdade. 
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Com Eisenstein, por sua vez, o cinema ganhou a perspectiva de especulacao filosofica,

epistemologica, um meio proprio de pensamento. O “cinema intelectual” de Eisenstein, tal como

exposto, influenciou-se grandemente pelos estudos formalistas soviéticos que investigavam

cientificamente a relacao entre formas literárias e sua influencia na constituicao do pensamento

humano. Hábil em articular conceitos e em experimentar novos procedimentos observados de

outras artes, Eisenstein propôs uma teoria que, em suas proprias palavras

[…] ocupou-se com a transposicao para a forma filmica do conceito
abstrato, do curso e das desarticulacões de conceitos e ideias, sem
intermediários. Sem recorrer ao enredo, nem a uma intriga
inventada […] esta teoria era uma ampla generalizacao, ampla
demais talvez, de uma série de possibilidades de expressao, postas
ao nosso alcance pelos métodos de montagem e por suas
combinacões. (Eisenstein, 2003, p.219)

Note-se que tanto em Eisenstein quanto em Vertov existe a primazia da montagem como

recurso que orienta o cinema para uma condicao privilegiada entre as demais artes. Guardadas as

devidas diferencas, em ambos a montagem aparece como o centro da atividade cinematográfica e,

por isso, acreditavam que deveria ser teorizada e pensada afim de que se constituisse um cinema

revolucionário em sua forma e em seu conteúdo. As obras de ambos foram igualmente absorvidas

ao longo dos anos principalmente por cineastas cujo horizonte esteve marcado pela expansao da

linguagem cinematográfica. O cinema poético-revolucionário de Vertov e o cinema intelectual de

Eisenstein, acompanhados de suas concepcões de montagem, foram  absorvidos pelo cinema

estrutural que, em seu conjunto, dedicou-se a continuacao do projeto de vanguarda e

experimental de expansao da linguagem cinematográfica. 

* * *

Ao final desta genealogia, certamente parcial e seletiva,  é possivel que se tenha um panorama

das acões que fizeram o horizonte da prática cinematográfica se alargar na direcao de linguagens

experimentais. Intimamente ligadas as mudancas sociais, politicas e econômicas, todas as

vanguardas do inicio do século XX encarnaram os axiomas da modernidade disparando contra as

convencões da cultura burguesa,  sugerindo a incorporacao de novos elementos para que uma

nova linguagem fosse criada. A urgencia desta renovacao acompanhava o entusiasmo com que o

cinema foi recebido  em suas primeiras décadas de existencia. Face as novas demandas filosoficas

acerca das tensões tempo-espaciais, o cinematografo abria novas perspectivas de exploracao da

imagem na medida em que incorporava o movimento como matriz fundamental de representacao.

Conscientes disso, as vanguardas tomaram para si a responsabilidade de expandir sua aplicacao
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como instrumento renovador da arte, reorientando-o para um horizonte experimental na medida

em que buscaram compreender suas especificidades. A busca por uma nova linguagem

acompanhou as transformacões socio-econômicas que indicavam as limitacões do modelo de

representacao burguesa praticado pela entao recente indústria cinematográfica. A atencao da

maior parte dos artistas de vanguarda voltou-se, assim, para modelos alternativos de

representacao concebidos durante o primeiro cinema, tal como o cinema de atracões, buscando

neles a inspiracao para o desenvolvimento desta nova linguagem.

No caso italiano, o futurismo impulsionou a cobranca pela renovacao da arte encontrando no

cinema uma rica oportunidade para faze-lo. A capacidade que o novo meio tinha de incorporar

variadas formas de representacao visual, com destaque para  a representacao do movimento,

chamou atencao de autores como Bragaglia, Boccionni e Balla que, através de seus manifestos,

assinalaram a necessidade de experiencias nao-narrativas que  destacassem os aspectos plásticos

e cinemáticos do dispositivo cinematográfico. No caso do frances, Epstein, Gance e L'Herbier

constituiram um dos primeiros esforcos para a edificacao de um cinema voltado para as suas

especificidades, com especial atencao sobre a representacao do movimento e a possibilidade de se

produzir novas temporalidades (alteracao de velocidades, superposicao e sobreposicao). Léger,

Duchamp e Man Ray, em sequencia, deram continuidade a experimentacao francesa –

originalmente ligada as vanguardas da literatura, poesia, música e artes visuais. Tomando o

cinema como um meio “virgem”, a ser explorado, expandiram suas possibilidades cinemáticas

utilizando procedimentos de outras artes (colagens, escrita automática, foto-montagens) e

estratégias que afastaram-no da tradicao linear-narrativa contestando as “leis” da continuidade,

da causalidade e da mimese. Sob influencia do surrealismo, do cubismo e dadaismo, produziram

algumas das primeiras obras abstratas e nao-narrativas do cinema.

Pelo lado alemao,  Richter, Eggeling, Fischinger e Ruttmann, abriram espaco para a

exploracao dos aspectos nao figurativos da imagem, produzindo obras abstratas, geométricas, que

utilizavam principios de composicao derivados da música e das artes visuais.  Técnicas de

contraponto, nocões de harmonia, ritmo e melodia, assinalam a influencia nao apenas da música,

mas também da arte abstrata, do neoplasticismo e do construtivismo em obras que acabaram por

discutir a espacialidade e a temporalidade da matéria filmica. Este aspecto “material” do

dispositivo cinematográfico foi explorado conscientemente por ocasiao do desenvolvimento de

técnicas de interferencia direta sobre a pelicula, relegando a dimensao do “registro do real”

(representado pela câmera e objetivas) para niveis muito elementares. A possibilidade de

articulacao entre imagem e som, bem como o desenvolvimento de técnicas de representacao a

cores, sao fatores que ampliaram a influencia exercida por esta vanguarda.

Aos soviéticos, por fim, ficou reservada a tarefa de destacar a montagem como centro da atividade

cinematográfica. Por razões teoricas e práticas, Kulechov, Pudovkin e especialmente Vertov e
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Eisenstein destacaram-se pelo modo original e visionário com que articularam diferentes planos,

encarando a montagem como a essencia do cinema e aplicando-a como o principal recurso

discursivo. Embora nao questionando os aspectos figurativos da imagem, propuseram-se a

orientar a prática cinematográfica conforme a poética revolucionária, destacando as qualidades

dinâmica, veloz, auto-reflexiva, libertária inerente ao dispositivo. Sob influencia do

construtivismo, do cubofuturismo e do formalismo russo, Eisenstein e Vertov ampliaram esta

primeira fase do cinema experimental produzindo filmes e reflexões teoricas que certamente

orientaram a producao cinematográfica ulterior, ocupada em continuar o projeto originário das

vanguardas, a saber, aquele de construir uma nova linguagem e experimentar novos

procedimentos, fornecendo percepcões e consequentemente ideias) capazes de acompanhar e

transformar o desenvolvimento humano. 

Em termos gerais é possivel crer que as quatro vanguardas mencionadas forneceram as

diretrizes estéticas, teoricas, metodologicas e práticas sobre as quais o cinema experimental

desenvolveu-se nas décadas seguintes. De modo especial, como será tratado a seguir, o cinema

estrutural herdou destas vanguardas procedimentos e preocupacões bastante pontuais,

reatualizando seus questionamentos para um novo contexto historico. Contudo, a familiaridade

entre estes fenômenos culturais so pode ser avaliada considerando a conexao historica que tem

entre si. A coincidencia do encerramento da maior parte das atividades experimentais na Europa

em meados da década de 1930, com o fortalecimento de ditaduras opressivas que resultaram na II

Guerra Mundial, foi fator decisivo para que o cinema experimental encontrasse um novo espaco

para se desenvolver: os Estados Unidos.
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 3.5.Vanguardas cinematográficas pos-guerra – Estados Unidos

Apesar de nao ter surtido muito efeito na indústria do cinema norte-americano (em franco

desenvolvimento durante as décadas de 1930 e 1940) reflexos do cinema experimental europeu

podem ser identificados nesta cultura, sobretudo com a vertente experimental que ali se

desenvolveu de forma marginal. O contexto para o surgimento e florescimento de uma forma

“alternativa” de se fazer cinema -  leia-se, longe da estrutura industrial e comercial ali estabelecida

em torno de Hollywood e de grandes companhias cinematográficas - acompanhou razões socio-

politicas e econômicas como bem avaliam Rees (1999), O'Pray (2003) e principalmente P.A.

Sitney (2002), um dos maiores e mais influentes especialistas do tema. Identificando esta

producao experimental como um fenômeno marginalizado por estudos generalizantes da cultura

cinematográfica norte-americana, para eles tal cinematografia é resultado direto de dois

principais fatores.

 O primeiro é a imigracao européia para os  Estados Unidos por ocasiao da II Guerra Mundial.

Sabe-se que apos o inicio dos conflitos, polarizaram-se as nacões em combate frontal contra

tendencias autoritárias surgidas na Itália, Alemanha e posteriormente na Rússia – curiosamente

nacões onde desenvolviam-se as vanguardas cinematográficas mais interessantes. Fugindo da

perseguicao politica, étnica e econômica, centenas de milhares de artistas, cientistas, poetas,

escritores, atores, fotografos, compositores, coreografos, e também cineastas, migraram para os

Estados Unidos afim de viver longe da opressao que colocava em risco suas vidas e obras.  As

grandes universidades, as companhias de teatro e danca, as orquestras sinfônicas, os estúdios
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cinematográficos, os institutos de pesquisa, as indústrias, enfim,  todos beneficiaram-se

grandemente da inteligencia européia, e o alto desenvolvimento de algumas instituicões deveu-se

a este fenômeno migratorio.  

It meant that the US took the lead role in avant-garde film, as it did
with painting, when New York replaced Paris as  the cultural capital
of modernism. As Abstract Expressionism triumphed in the 1940s,
new waves of experimental film-makers began to explore film as an
art form. (Rees, 1999, p.57)

O deslocamento das capitais culturais européias (Berlin, Paris, Praga, etc.) para a costa Oeste

e Leste dos Estados Unidos (Nova Iorque, San Francisco, Los Angeles)possibilitou a estes

imigrantes nao apenas desenvolverem suas carreiras com mais tranquilidade, mas também

tornarem-se bem sucedidos financeiramente. No que diz respeito ao cinema, a imigracao

significou a ocupacao de cargos técnicos e artisticos em Hollywood por personalidades que

certamente fortaleceram a “era de ouro” do cinema norte-americano. Nomes como William Wyler,

Fritz Lang, Billy Wilder, Otto Preminger, Fred Zinnemann,  sao apenas alguns exemplos que

concederam a Hollywood prestigio artistico e qualidade criativa incontestável. Nao menos

importantes, artistas e cineastas como Hans Richter, Man Ray, Marcel Duchamp, Oskar Fischinger,

dentre outros, fizeram de seu novo lar um espaco otimo para dar continuidade a suas obras já

amadurecidas, amparados por galeristas, museus, universidades, e outras entidades que

forneceram-lhes condicões materiais e econômicas para que continuassem a trabalhar. Apesar de

formarem um grupo bastante fechado, estes artistas influenciaram de forma considerável a

producao da primeira geracao de cineastas experimentais com Maya Deren, James Broughton,

Sidney Peterson, Gregory Markopoulos, Curtis Harrington, Kenneth Anger, etc. Acima de tudo, a

imigracao européia possibilitou o alargamento da visao sobre cinema, colaborando para o

reconhecimento de sua exploracao nao apenas como uma forma de entretenimento, mas também

como um meio dotado de interesse intelectual e artistico. 

The 'foreign invasion' as it came to be called, enlarged the aesthetic
horizons of American movie makers, critics, and writers, and fostered
native ambitions. Intellectuals hitherto indifferent or hostile now
began to look upon the cinema as a new art form. (Jacobs, 1948, p.
113) 

O segundo fator que possivelmente deu origem ao cinema experimental norte-americano, diz

respeito as condicões econômicas existentes nos Estados Unidos durante as décadas citadas.

Apesar dos altos gastos com a II Guerra, a cultura de consumo favoreceu o florescimento do

cinema experimental  em razao do fácil acesso a equipamentos portáteis e de baixo custo.

Diferentemente de paises europeus (que certamente já sofriam com dificuldades da I Guerra) em

muitas metropoles americanas equipamentos como 16mm, e posteriormente o 8mm,

encontravam-se mais acessiveis para jovens cineastas que, apesar de nao estarem integrados a

indústria hollywoodiana, construiam aos poucos uma corrente de colaboracao que amparava a
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producao experimental. Em referencia a isso, Rees (1999) ainda sublinha que a disponibilidade de

equipamentos baratos deveu-se grandemente aos gastos da II Guerra, onde o cinema havia sido

empregado pelo exército como um meio útil na obtencao de informacões e transmissao dos

acontecimentos em uma era pré-televisiva. O emprego de tecnologias de registro portátil nao

apenas serviu militarmente, como também aos jovens cineastas que se utilizaram de tais recursos

posteriormente.

Portable 16mm cameras with variable lenses and shooting speeds
could be found on the war surplus and amateur film markets. Most
major cities had laboratories and sources of film-stock. Cheap and
flexible technology literally put the means of production in the film-
maker's hands. (Rees, 1999, p. 57)

Tal como Lewis Jacobs (1948) deixa claro em seu texto de grande importância historica, o

cinema experimental nos Estados Unidos obteve desde seu surgimento a qualificacao de ser

“amador” sendo uma das principais razões o fácil acesso que estas câmeras e projetores,

utilizados inicialmente com fins militares, tiveram no periodo da II Guerra. Diferentemente do

avant-garde europeu, o termo experimental cinema foi utilizado com uma conotacao pejorativa,

indicando amadorismo e infantilidade face a producao mainstream dos grandes estúdios. Se por

um lado o acesso mais fácil aos equipamentos de filmagem e pos-producao os incentivava a

experimentar, as dificuldades de existir ao lado de um dos setores mais fortes da indústria do

entretenimento também impulsionava a estes artistas a produzir obras que se opunham

frontalmente ao modus operandi que vigorava naquele cinema. Em muitos casos, o combate ao

drama burgues orientou nao apenas a producao de um discurso que se pretendia revolucionário,

mas também formas alternativas de exibicao e distribuicao que visavam penetrar espacos onde o

“outro tipo de cinema” nao havia penetrado.

Experimental cinema in  America has had little in common with the
main stream of the motion picture industry. Living a kind of private
life of its own, its concern has been solely with motion pictures as a
medium of artistic expression. This emphasis upon means rather than
content not only endows experimental films with a value of their  own
but distinguishes them from all other commercial, documentary,
educational and amateur productions. (Jacobs,1949, p. 121)  

Apesar dos esforcos isolados de artistas como Robert Florey (A Hollywood Extra - 1928), Paul

Strand (Manhatta - 1921), Ralph Steiner (H2O – 1929), Mary Ellen Bute e Ted Nemeth

(Synchronomy – 1933; Evening Star - 1937) dentre outros  que figuram na brilhante colecao

Unseen Cinema: Early American Avant-Garde editada por Bruce Posner pela Anthology Film

Archives, a cultura do experimentalismo cinematográfico norte-americano fortaleceu-se apenas

nas décadas de 1940 e 50, aglutinando os interesses por formas alternativas de fazer cinema em
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polos onde circulavam um sem número de informacões sobre a prática experimental. Copias em

35mm e 16mm de clássicos da vanguarda européia, revistas de critica e teoria cinematográfica,

conferencias e festivais exclusivamente dedicados ao assunto, eram organizados por núcleos

diretamente associados a movimentos similares de experimentacao artistica na música, na danca,

no teatro e nas artes visuais. Como uma forma de manutencao e fortalecimento de práticas nao-

comerciais, surgiram pequenos grupos como o Cinema 16 (Nova Iorque – 1947 a 1963) e o

Cinema in Art (Sao Francisco) – que resumiam-se a difusao do cinema experimental através das

mencionadas atividades. Aos poucos, estes grupos deram fôlego aos artistas que arriscavam-se a

experimentar  com cinema fora do circuito comercial e, diferentemente de seus antecessores

europeus, tivessem constância em sua producao. Tal como comenta Sitney (2002) a condicao

“marginal” ofereceu a estes artistas uma paradoxal regularidade na feitura de obras que

permaneceram desconhecidas para o grande público, mas que alimentaram-se do diálogo que

mantiveram entre esforcos artisticos semelhantes.

 […] the young American film-makers turned to the European avant-
garde tradition. But unlike the painters and poets who had made
films in the twenties, they did not stop film-making after one or two
efforts when they did not find commercial support. They continued to
make films, responding to each other’s work and to the forces that
were active in American painting, poetry, and dance around them.
(Sitney, 2002, p.xii) 

Com o passar dos anos, outras associacões e cineclubes foram sendo formados em

universidades, colégios, museus, conservatorios, etc. para dar vazao a producao experimental, e

estabelecer um diálogo com o que estava acontecendo ao redor do mundo. Revistas especializadas

como Experimental Cinema52 e Film Culture53 demonstram a pequena porém vigorosa producao

experimental nos Estados Unidos. Apesar da primazia de Experimental Cinema, a revista Film

Culture foi o mais importante espaco de divulgacao e discussao sobre formas nao convencionais

de cinema, sendo ( junto com a revista inglesa Close Up)  uma das mais valiosas fontes de

informacao para o estudo deste tipo de cinema e, de forma especial, do  cinema estrutural.  A

importância que a Film Culture significou para o cinema independente e experimental norte-

americano pode ser comparada aquela que a Cahiers du Cinema significou para a Nouvelle Vague

francesa nos anos 60. Um de seus fundadores, Jonas Mekas, nao satisfeito com o sistema de

distribuicao de filmes fora do circuito comercial  e sob impacto da crescente producao

experimental de Maya Deren, Stan Brakhage, Kenneth Anger, Ron Rice e Gregory Markopoulos,

bem como da producao independente de John Cassavetes, Shirley Clarke e Bert Stern, fundou em

52  Ativa durante os anos de 1930 a 1935 cujos colaboradores incluiam personalidades como Pudovkin, 
Cavalcanti, Moussinac, Balazs, Eisenstein, etc;

53 Revista idealizada por Adolfas e Jonas Mekas em 1954, foi publicada até a década de 1990, tinha entre 
seus colaboradores nomes como Stan Brakhage, Maya Deren, James Broughton, George Maciunas, Ken 
Kelman, P.A. Sitney, Hans Richter, Rudolf Arnheim, Gene Youngblood, Amos Vogel, Parker Tyler, etc;
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1960 o New American Cinema Group, em Nova Iorque, objetivando uma discussao mais

aprofundada da producao e distribuicao destes filmes. Mekas, um jovem entusiasta do cinema

experimental emigrado da Lituânia, esteve a frente deste grupo (do qual os cineastas citados

também faziam parte) e, em pouco tempo, viu-se obrigado a criar um sistema autônomo de

distribuicao, auto-suficiente e independente das grandes salas vinculadas aos estúdios de

Hollywood. Fundada em 1962 com a ajuda de artistas como Stan Vanderbeek, Jack Smith, Robert

Breer, Ken Jacobs, Gregory Markopoulos, dentre outros (que anos mais tarde estariam associados

ao cinema estrutural), a The Film Maker's Cooperative nasceu como uma cooperativa que tinha por

principais objetivos a colaboracao entre os realizadores independentes (que encontravam-se

excluidos do circuito comercial e nao podiam viver exclusivamente de cinema) armazenando os

mais variados estilos de producao experimental e exibindo estes titulos em sessões regulares. Em

poucos meses a Film Maker's Coop conseguiu mobilizar centenas de artistas, chamando atencao de

outros setores da arte norte-americana para as producões experimentais – nomes como Allen

Ginsberg, John Cage, Hans Richter, Salvador Dali, Andy Warhol, para citar apenas alguns,

participaram ativamente das exibicões que consagraram alguns dos mais importantes jovens

cineastas experimentais. A importância da Coop nao deve ser subestimada -  Jonas Mekas, a parte

de sua contribuicao como cineasta experimental que consolidou o sub-genero de film diaries,

tornou-se uma das personalidades mais significativas para a preservacao, discussao e

principalmente difusao da cinematografia experimental a partir da segunda metade do século XX.

É como se o The Film Maker's Coop detivesse a mesma importância que a Cinémathéque Française

de Langlois teve para a producao dos jovens Godard, Truffaut, Resnais, Chabrol, Rivette, etc.  Ao

invés dos nomes que tornaram a Franca o epicentro das discussões de um certo “cinema de arte”

dentro do circuito comercial, a Coop possibilitou a Deren, Brakhage, Breer, Cassavetes, Frank,

Leslie e muitos outros que se consagraram ao longo dos anos como os principais nomes do

cinema experimental mundial. 

Em uma espécie de manifesto que ecoava a forma quase tradicional das vanguardas européias se

fazerem entendidas, Mekas e os signatários da Film Maker's Coop deixaram explicito que as

intencões do “novo cinema americano” eram fortalecer o elo amigável entre os realizadores

independentes nos Estados Unidos e nos outros paises, muito mais do que defender este ou

aquele principio estético. Em parte estratégia de sobrevivencia, em parte reflexo do pragmatismo

norte-americano, os statements da associacao referiam-se ao esgotamento das formulas do

cinema industrial e apelavam para a uniao de esforcos com outros setores da arte que estavam

passando por um momento de grande renovacao, concentrando suas preocupacões nos sistemas

de distribuicao e circulacao de obras “marginais”. 

The official cinema all over the world is running out of breath. It is
morally corrupt, esthetically obsolete, thematically superficial,
temperamentally boring. Even the seemingly worthwhile films, those
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that lay claim to high moral and esthetic standards and have been
accepted as such by critics and the public alike, reveal the decay of
the Product Film. The very slickness of their execution has become a
perversion covering the falsity of their themes, their lack of
sensibility, their lack of style. If the New American Cinema has until
now been an unconscious and sporadic manifestation, we feel the
time has come to join together. There are many of us—the movement
is reaching significant proportions—and we know what needs to be
destroyed and what we stand for. As in the other arts in America
today—painting, poetry, sculpture, theatre, where fresh winds have
been blowing for the last few years—our rebellion against the old,
official, corrupt and pretentious is primarily an ethical one. We are
concerned with Man [sic]. We are concerned with what is happening
to Man [sic]. We are not an esthetic school that constricts the
filmmaker within a set of dead principles. We feel we cannot trust
any classical principles either in art or life.(Mekas, 1962)

Através de nove pontos, o manifesto defendia o cinema de baixo orcamento, alertava para a

criacao de novas formas de financiamento e para um centro de distribuicao de obras

experimentais, além de indicar a necessidade de fundos de arrecadacao para que novas obras

pudessem ser feitas de maneira colaborativa. Apesar do caráter funcional onde questões de

producao foram problematizadas, o estatuto da Film Maker's Coop deixa claro que a principal

intencao da cooperativa nao era “fazer dinheiro” mas “fazer filmes” e, com isso, fortalecer o

surgimento de uma geracao capaz de propôr uma nova forma de fazer cinema: mais barata, mais

ágil, mais adequada ao novo momento historico e principalmente estabelecendo diálogo com

artistas independentes ao redor do mundo, tanto quanto com os outros setores das artes. 

Common beliefs, common knowledge, common anger and impatience
binds us together—and it also binds us together with the New
Cinema movements of the rest of the world. Our colleagues in France,
Italy, Russia, Poland or England can depend on our determination [...]
As they, we are not only for the new cinema: we are also for the New
Man [sic]. As they, we are for art, but not at the expense of life. We
don’t want false, polished, slick films—we prefer them rough,
unpolished, but alive; we don’t want rosy films—we want them the
color of blood. (Mekas, 1962)

O entusiasmo coletivista de Mekas e seu esforco em manter viva a cultura experimental

resultaram em uma longa e prolifica historia. Aos poucos a Film Maker's Coop conseguiu

consolidar-se como uma das associacões mais importantes para o cinema independente,

ampliando significativamente o seu acervo, promovendo festivais, conferencias e encontros

internacionais – todas estas atividades em vias de resgatar a importância historica que o cinema

experimental teve desde seu nascimento. O sucesso do empreendimento refletiu-se na fundacao

de uma outra associacao dedicada exclusivamente a colecao e exibicao de obras experimentais de

todos os paises. Fundada cerca de dez anos depois, no ano de 1970, a Anthology Film Archives foi a

concretizacao de um projeto conjunto de Mekas com P. Adams Sitney, Jerome Hill, Ken Kelman,
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James Broughton, Stan Brakhage e Peter Kubelka – entao algumas das principais referencias do

cinema experimental mundial. Idealizada para servir como a cinemateca da Film Maker's Coop, o

Anthology Film Archives é até o presente momento um dos centros mais completos de referencia

sobre o assunto, exibindo anualmente o ciclo Essential Cinema -  uma verdadeira antologia do

cinema experimental mundial que faz a conexao entre as vanguardas européias e o cinema

experimental norte-americano, exibindo mais de duzentas copias originais  e restauradas (16mm

e 35mm) dos filmes que fundamentaram o experimentalismo cinematográfico. 

Film Maker's Cooperative – Mekas, Deren, Anger

Os empreendimentos de Mekas, seja pela Film Maker's Coop, pelo Anthology Film Archives ou

pela Film Culture, foram igualmente fundamentais para que a cinematografia experimental fosse

amplamente difundida e para que a producao norte-americana se mantivesse viva. Tal producao,

conforme avaliou P.Adams Sitney (2002) – um de seus colaboradores mais proximos -

caracterizou-se por uma variedade de estilos e procedimentos, identificando-os com termos

inventados tais como: os trance films, os lyrical filmes, os mythopoetic films, os participaroty films e

o s structural films. Em unidade, porém, todos estes subgeneros podem ser vistos centralizados

pela ideia da individualidade, ou melhor, da possibilidade de uma expressao artistica bastante

pessoal. Para Sitney (2002, p.xiii), assim como as vanguardas européias devem ser avaliadas em

diálogo com movimentos artisticos das artes visuais, da literatura,  teatro ou música; o cinema

experimental norte-americano - também chamado por ele de “vanguarda americana” - pode ser

melhor avaliado considerando movimentos que lhe forneceram bases teoricas e estéticas. Tal

como nos faz crer em Visionary Film (2002), a tradicao da vanguarda americana sustentou-se por

esta abordagem mais “subjetivista” muito por influencia de movimentos literários, como a poesia

pos-romântica, assim como por conta de movimentos das artes visuais, como o expressionismo

abstrato. Estes dois movimentos influenciaram cineastas de variadas geracões a experimentarem

com o cinema de forma livre e pessoal, expondo suas preocupacões e visões sobre a realidade.

Recuperando alguns dos procedimentos que caracterizaram  as vanguardas européias, sobretudo

o tratamento da práxis filmica como atividade poética. A conexao e as analogias entre filmes e

literatura, especialmente a poesia, por parte dos futuristas italianos, da vanguarda francesa e dos

soviéticos, de certa maneira  influenciaram diversos cineastas norte-americanos a orientarem seu

cinema em direcao oposta aquela tomada pelo cinema de Hollywood. Sob impacto da leitura de

autores como Walt Whitman, Ezra Pound, William Carlos Williams, Dylan Thomas, Allen Ginsberg,

Gary Snyder dentre outros poetas importantes para a modernidade literária dos Estados Unidos,

estes cineastas produziram obras que deram novo fôlego ao cinema experimental, até entao

“interrompido” pela II Guerra Mundial. Longe de ser apenas uma influencia periférica, a poesia
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fundamentou a práxis de artistas como Maya Deren, Kenneth Anger e Stan Brakhage tanto quanto

Paul Sharits e Hollis Frampton – todos estes alegando, em depoimentos pessoais, que seu desejo

inicial era tornarem-se poetas. Atento a isso, Sitney (2002) discorreu sobre aqueles que

considerou como os mais “visionários” representantes do cinema experimental norte-americano,

ou melhor, aqueles que simbolizaram o aspecto visionário tao caracteristico da poesia. Utilizando

uma chave de leitura bastante marcada pelo diálogo com a literatura e com movimentos literários,

o critico americano permitiu-se destacar em seu estudo algumas tendencias que considerou como

fundamentais para a vanguarda norte-americana.

Por um lado, houve o caso de Maya Deren  (1917 – 1961) que, através de parcerias, deu os

primeiros passos mais significativos para a historia do cinema experimental americano. Tal como

muitos outros artistas, poetas e cientistas, Deren veio com a familia fugida da perseguicao étnica

em meados 1923 na Ucrânia, partindo de Kiev, passando por algumas capitais européias até

encontrar abrigo seguro nos Estados Unidos. Sua solida formacao escolar e familiar lhe

permitiram que iniciasse muito cedo a experimentar com o cinema de modo muito consciente do

que poderia e do que deveria fazer. Sob grande influencia da poesia simbolista francesa, da poesia

romântica norte-americana e certamente fascinada com as conquistas do surrealismo e dadaismo,

Deren comecou a desenvolver um cinema que ficaria caracterizado pelo forte apelo para o

“inconsciente” e para o “fluxo de consciencia”. Estes fatores, aludindo aos trabalhos de William

James tanto quanto de  Leon Tolstoi, Fiodor Dostoievski, Virginia Woolf e James Joyce (a respeito

do monologo interior), permitiram a Deren tratar das esferas da consciencia humana onde nao

operavam logicas necessariamente causais e onde as dimensões tempo-espaciais adquiriam

contornos muito diferentes. Dona de uma personalidade muito forte e de uma beleza incomum,

penetrou nos circulos da arte moderna em Nova Iorque onde pôde conhecer personalidades como

John Cage, Andre Breton, Anäis Nin e Marcel Duchamp, e como resultado indireto destes

encontros concebeu obras como Witches Craddle (1944) Meshes of the afternoon (1943) e At Land

(1944) – estes dois últimos  considerados ainda hoje marcos do cinema experimental mundial.

Neles é possivel notar a predominância de aspectos psicologicos tao caros a Deren durante sua

carreira, tratados contudo com uma curiosa sensibilidade feminina – tao rara ao cinema de um

modo geral. Tais aspectos psicologicos, um pouco ao contrário da tradicao surrealista francesa,

ganharam com Deren a dimensao sensorial através da exploracao dos aspectos cinemáticos do

corpo humano. O interesse e a facilidade de Deren pela danca marcou toda a sua filmografia,

instigando-a a tratar a possibilidade de registro imagético do movimento de forma coreográfica.

Sao caracteristicas muito pessoais de Deren (que na maioria das vezes protagonizava seus

proprios filmes) o movimento coreografado dos corpos diante da câmera e o tratamento

cinematográfico deste movimento. Atenta as técnicas de construcao de sentido temporal e

espacial convencionadas na cinematografia mundial e principalmente atenta as teorias de
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montagem dos compatriotas soviéticos, Deren utilizou a montagem como um recurso essencial

para a construcao de narrativas que jogavam com cânones da linguagem cinematográfica tais

como a continuidade espacial e a linearidade temporal. Em filmes como At Land e Meshes of the

Afternoon é curioso notar que a continuidade dos movimentos executados pelos personagens se

dá pela continuidade interna dos movimentos, e nao pelo espaco fisico onde sao executados.

Assim, uma caminhada de um personagem que sai de uma praia deserta, muda de cenário a cada

passada, alternando-se entre uma densa floresta, uma mesa tipica de um jantar da alta sociedade,

e um caminho de terra deserto. A descontinuidade espacial em seus filmes, parece aludir as

construcões paradoxais que caracterizam o sonho e o delirio de consciencia. 

Interessada em mergulhar nos labirintos da consciencia humana, Deren ficou fascinada pelos

rituais religiosos de culturas africanas e sul-americanas ao travar contato com antropologos nao-

ortodoxos como Margaret Mead e Gregory Bateson. Conseguindo uma bolsa da fundacao

Guggenheim (fato inédito para a área do cinema, especialmente para uma mulher) Deren dirigiu-

se para o Haiti onde pesquisou por longos anos os rituais de transcendencia, fascinando-se de

modo particular pelo Vodu. O contato com manifestacões espirituais e rituais xamânicos onde se

notava a alteracao completa da consciencia, cativaram a atencao de Deren e tornaram-a

prontamente uma adepta do Vodu haitiano. A música e a danca que embalavam estes rituais

foram pesquisados a fundo pela cineasta e resultaram em um dos mais importantes estudos

antropologicos sobre o caso - Divine Horsemen: the Living Gods of Haiti publicado em 1953.

Durante o tempo em que escrevia este livro, Deren continuou a produzir filmes de modo cada vez

mais pessoal e intimista, mesmo que de forma colaborativa. O filme de Martina Kudlácek ( Im

Spiegel der Maya Deren – 2002) fornece provas concretas que Deren foi levada a tratar o cinema

cada vez mais como uma espécie de ritual onde a presenca fisica era o principio através do qual as

acões se desenrolavam. Seus últimos filmes Ritual in Transfigured Time (1946) e Meditation on

Violence (1948) sao exemplos notáveis do tratamento ritualistico que os movimentos de câmera  -

operada por ela em grande parte – e os cortes precisos dao as coreografias registradas. Consciente

das possibilidades expressivas do cinema já trabalhadas pelas vanguardas, Deren utilizou

procedimentos de dilatacao temporal invertendo, acelerando ou diminuindo a velocidade de

captacao da câmera – fatores que tornaram a danca muito mais interessante do ponto de vista

cinematográficas porque sugeriam o aspecto ininterrupto e fluido que Deren atribuia a

consciencia humana, temas que - em seu entender - apenas o cinema era capaz de expressar

adequadamente. O vinculo com a espiritualidade e os rituais de transcendencia, marcou a obra de

Deren e significou a abertura de uma tendencia para o cinema experimental dedicado tanto a

exploracao dos fluxos de consciencia, lidando com aspectos de sonho, delirio e alteracao de

consciencia; quanto a exploracao do movimento através da danca e, consequentemente, dos

corpos humanos. Ambos os casos podem ser sintetizados por um termo que perpassa toda sua
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obra: o transe. Trata-se de uma experiencia pessoal, total e mediada pelos sentidos. O transe

expresso nos filmes de Deren amparou-se em sua visao de mundo que, na condicao de mulher,

exilada, interessada pelas dimensões ocultas, ansiava por alguma espécie de libertacao. O cinema,

tal como suas obras levam a crer, significou a oportunidade desta libertacao através do transe  -

fato que foi consumado com sua morte precoce aos 44 anos. Sua obra certamente influenciou uma

geracao de jovens cineastas que, cada um a seu modo, procurou tratar do cinema de modo tao

pessoal quanto Deren. Sitney (2002, p.46) esclarece que apesar dela mesmo ter referido-se como

a propositora de um cinema classicista, sua oposicao aos ideias românticos da arte da época

permite que lhe atribuam-se as qualidades dionisiacas (retomadas por Nietzsche) da obra de arte.

To  Maya Deren goes the credit of being the first since the war to
inject a fresh note in experimental film production. Her pictures
[...]have been consistently individual and striking. Moreover, she has
the organizational ability to see to it that film groups, museums,
schools, and little theatres see her efforts, and the writing skill to
express her ideas and credos in magazine articles, books, and
pamphlets which are well circularized. Therefore today she is one of
the better  known experimenters.(Jacobs, 1949, p.133)

 

Ao lado de Deren, Sitney menciona Kenneth Anger (1927 -  ) como um cineasta igualmente

fundamental para a conquista de espaco do cinema experimental norte-americano. Dono de uma

biografia cercada de mistério, Anger destacou-se por explorar em seus filmes tabus da sociedade

ocidental – sobretudo aqueles da norte-americana: sexo, religiao e mercado. Membro da O.T.O  -

sociedade secreta fundada por Alister Crowley – Anger direcionou na maior parte de sua carreira

para a exploracao de temas que envolviam a sexualidade, a dimensao espiritual e as forcas ocultas

que acreditava envolver a realidade. O ocultismo forneceu-lhe uma estética bastante peculiar

porquanto rica em simbologias (formas arquetipicas, cores, palavras e codigos que fazem

referencia as religiões de mistério, de matriz nao deista, especialmente o gnosticismo) através da

qual pretendeu comunicar suas crencas acerca do mundo oculto espiritual e expôr os tabus da

sociedade na qual vivia. A originalidade de Anger reside no fato de tratar os seus filmes como uma

prática ritual que, segundo ele, seriam de invocar forcas espirituais. Como parte fundamental para

a prática cúltica, seus filmes expõem uma liturgia onde deuses, deusas, entidades espirituais,

demônios, anjos e outros forcas ocultas sao representados afim de que a experiencia

cinematográfica seja conduzida. Ao lado disso, o imaginário popular norte-americano marcado

pela guerra e pelo entretenimento – Hollywood foi uma de seus grandes fontes de inspiracao –

fundiram-se de maneira paradoxal, agindo como participantes de um universo “mágico”, como ele

mesmo argumentava, e certamente mistico para os “nao iniciados”.

Scandal, evil, violence, and Facism, like Hollywood, are centers of
fascination for Anger, and his films are the fields in wich the dialetic
of that fascination is played and fought. (Sitney, 2002, p.95)
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Marcado por incontáveis referencias mitologicas greco-romanas, celtas, fenicias, hindus, etc;

e fascinado pelo lirismo onirico que caracterizou os surrealistas, Anger desenvolveu um estilo de

narrativa nao convencional porque referenciou seus filmes a uma temporalidade mitica, nao

sujeita as leis naturais e de causalidade. Utilizando fusões e sobreposicões, efeitos de trucagem,

complexos movimentos de câmera, Anger tornou-se conhecido por tentar levar ao cinema as

qualidades eroticas e sensuais que a prática do ocultismo lhe sugeria, fundindo-as com os estados

de consciencia alterada que um contexto imerso em drogas, música e codigos culturais nao

conservadores lhe proporcionaram por muitos anos. Filmes como Inauguration of the Pleasure

Dome(1954-66), Scorpio Rising (1963), Invocation of my Demon Brother (1969) e Lucifer Rising

(1970-81) tornaram-se emblemáticos de um cinema que permitia-se explorar as dimensões

ocultas do espirito e da mente humana, tornando-se uma espécie de precursor dos B-movies, ou

do genero trash/underground – principalmente no que diz respeito as temáticas trabalhadas. Os

aspectos técnicos de todos estes filmes , porém, deixam claro a consciencia que Anger tinha nao

apenas da cinematografia clássica hollywoodiana, mas também de muitos procedimentos

utilizados pelas vanguardas européias. A admiracao por elas se confirmou com sua estadia por

cerca de dez anos em Paris, onde pôde reforcar o seu vinculo com a tradicao literária francesa que

através de Sade, Lautréamont, Cocteau, Genet e Bataille expandiram os horizontes da arte em

direcao ao desconhecido, ou melhor, ao proibido:

In Anger's films his image of himself, of the self, is as a Magus, never
as a film-maker. He continues the tradition of Jean Cocteau, a film-
maker dear to him, who  [...]made the aesthetic quest legitimate as a
subject for cinema. (Sitney, 2002, p.133)

Ao contrário do poeta frances,  Anger nao orientou seu cinema para o uso da palavra, mas para a

experimentacao da imagem e do som, atuando antes como um mago cujos poderes eram os de

comunicar a realidade do submundo, o horror e a violencia inerentes a raca humana. Neste

sentido, mesmo que inconscientemente, parece ter evocado a tradicao das fantasmagorias de

Robertson que antecederam o cinema em décadas e que caracterizaram-no como uma máquina de

reproduzir demônios. Trata-se de um autentico exemplo de um trance film, ou psychodrama,

definido por Rees como um dos generos predominantes na primeira fase do cinema experimental

norte-americano.

The 'psychodrama' (or 'trance-film') was modelled on dream, lyric
verse and contemporary dance. Typically, it enacts the personal
conflicts of a central subject or a protagonist. A scenario of desire and
loss, seen from the point of view of a single guiding consciousness, end
s either in redemption or death. Against the grain of realism,
montage-editing evokes swift transitions in space and time. The
subjective, fluid camera is more often a participant in the action than
its neutral recording agent. (Rees, 1999, p. 59)
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Se com Deren e Anger o cinema encaminhou-se para a “transcendencia” através da

exploracao de imagens exteriores, através de narrativas onde tratavam a câmera como um

recurso que lhes possibilitava registrar uma determinada realidade; com Stan Brakhage (1933 -

2003) o cinema continuou a avancar para tal “transcendencia”, porém explorando imagens

interiores, utilizando a pelicula como um recurso que lhe possibilitava criar uma determinada

realidade, sem utilizar necessariamente os principios narrativos. Criador de uma forma muito

particular de fazer cinema, Brakhage tornou-se uma das referencias do cinema experimental do

pos guerra, certamente o mais prolifico de seus representantes, tendo feito cerca de 300 obras ao

longo de sua vida. Embora sua obra nao se resuma a uma técnica apenas, a habilidade de pintar

diretamente na pelicula tornou-se sua principal caracteristica e lhe rendeu a condicao de melhor

representante deste tipo de trabalho. A vida e obra de Brakhage nos exige que selecionemos

apenas alguns aspectos de suas obras afim de demonstrar sua relevância como artista. 

Assim como Anger e Deren, o ingresso de Brakhage no cinema deu-se através da poesia.

Considerando sua incompetencia com as palavras, enxergou no cinema um meio capaz de

satisfazer suas ambicões pessoais em explorar a sensibilidade através da organizacao ritmica e

métrica. Sob influencia da geracao anterior – Deren, Anger, Broughton, Peterson – decidiu estudar

cinema em Sao Francisco, mas as contingencias da vida o obrigaram a mudar-se para Nova Iorque

onde desenvolveu a maior parte de suas obras. Tendo realizado filmes muito precocemente aos

19 anos, até o seu décimo filme Brakhage nao havia desenvolvido o estilo pelo qual tornou-se

mundialmente conhecido. Até cerca de 1955, data de realizacao de Wonder Ring, havia feito filmes

que acompanhavam tendencias mais ou menos gerais do cinema experimental, a saber: dramas

pessoais marcados por influencias surrealistas e expressionistas, fascinio pelos aspectos oniricos,

dilemas morais e tabus culturais, forte psicologismo – aspectos que podem ser vistos

especialmente em Desistfilm (1954) considerado por muito tempo um filme beatnik devido a

proximidade de Brakhage com os poetas da costa oeste. Com Wonder Ring porém, abriu-se para

Brakhage uma dimensao a ser explorada. Tratava-se de uma obra comissionada por Joseph

Cornell que tinha como principal objetivo registrar a destruicao de uma avenida na cidade de

Nova Iorque – a Third Avenue El.  Por consequencia, a obra descartava a priori o uso de roteiros,

atores e quaisquer acões “programadas”, abrindo espaco para que Brakhage se concentrasse na

exploracao dos aspectos plásticos da imagem. Como resultado Wonder Ring pode ser considerada

uma das obras que inaugura a perspectiva em direcao a abstracao, ao nao figurativismo, ao nao-

narrativo que Brakhage perseguiu pelo resto de sua vida. De Wonder Ring até The Act of seeing

with Ones Own Eyes (1973), passando por Anticipation of the Night (1958), Window, Water, Baby,

Moving (1959), Blue Moses (1962) as primeiras sequencias de seu épico Dog Star Man (1962-64),

dentre outros filmes feitos entre os anos 1960 e 1970; Brakhage aprimorou um estilo bastante

pessoal, marcado pela manipulacao da câmera em “primeira-pessoa” que protagoniza de forma
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incomum alguns eventos da realidade externa. Chamado por Sitney de lyrical-film, este estilo

engendra de alguma forma as premissas dos futuristas e de Vertov que ansiavam por uma nova

visao, so que ao contrário de seus antecessores Brakhage parece ter fundido seu olhar ao da

câmera (nestas décadas utilizava a Bolex 16mm) de modo nao maquinal nem mecânico. Os

movimentos fluidos, livres e bruscos associados a uma montagem rápida e ciente de suas

capacidades ritmicas, sugerem que Brakhage estivesse objetivando uma nova visao, sublinhando

as qualidades bidimensionais da imagem e da representacao do movimento, muito mais do que

explorando os aspectos tridimensionais programados na câmera de cinema. Neste sentido, seu

lirismo conjugava a ambicao poética dos franceses com a tradicao geométrico-abstrata dos

alemaes. O que parecia interessar cada vez mais a Brakhage era a forma pela qual poderiamos ver

as coisas através do cinema.

The lyrical film postulates the film-maker behind the camera as the
first-person protagonist of the film. The images of the film are what
he sees, filmed in such a way that we never forget his presence and
we know how he is reacting to his vision. In the lyrical form there is
no longer a hero; instead, the screen is filled with movement, and that
movement, both of the camera and the editing, reverberates with the
idea of a person looking. As viewers we see this mediator’s intense
experience of seeing. (Sitney, 2002, p.160)

Esta “experiencia de ver” tratada por Brakhage em seus lyrical films, esteve certamente

marcada por uma visao muito particular das coisas. Nao a toa, temas como a morte, o sexo, o

nascimento, a infância forneceram-lhe a inspiracao necessária para produzir obras viscerais como

Window, Water, Baby, Moving (1959) – onde filmou de maneira intimista o nascimento de sua

primeira filha – e The Act of seeing with Ones Own Eyes (1973) – onde parece espiar a sessao de

autopsia de um corpo masculino desconhecido. A exposicao do corpo humano de modo tao direto

e proximo chamou atencao dos outros realizadores experimentais por sua paradoxal frieza e

delicadeza. Porém, nao se trata de um registro cientifico, rigoroso e distante, mas da observacao

curiosa de um artista que, a despeito da estranheza das situacões, permite-se aproximar das

coisas e nelas perscrutar a beleza. A pele, a luz, o sangue, a água, as texturas vegetais, as nuvens, e

uma infinidade de elementos naturais ganharam com o lirismo de Brakhage um interesse

essencialmente visual, através do qual sensibilizou seus espectadores. Estes fatores levam a

identificar o teor multissensorial da literatura romântica e da poesia simbolista que Brakhage

parece ter absorvido em suas leituras de Whitman a Pound, Blake a Stein durante seus anos de

formacao.

In his aesthetics Brakhage has revived and revised the Romantic
dialectics of sight and imagination which had been refocused in
American Abstract Expressionistic painting and American poetry
(particularly in the work of Wallace Stevens) during the film-maker’s
intellectual formation.(Sitney, 2002, p. 166)
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Tal como deixa explicito Sitney, além da inspiracao pelos poetas, Brakhage também nutriu

especial admiracao pelos pintores que, de Cezánne a Pollock, significaram para ele o ideal da

busca por uma visualidade renovada. Em pouco tempo seus lyrical films foram aproximando-se

cada vez mais da abstracao na medida em que concentravam-se nas propriedades materiais dos

objetos registrados, e na medida em que o dispositivo cinematográfico lhe sugeria modos

alternativos de composicao visual. Com o tempo, sobreposicões, fusões, justaposicões e outros

efeitos quimicos, opticos ou mecânicos feitos sobre a imagem fotográfica, abriram espaco para a

exploracao do proprio meio cinematográfico. Neste sentido é que a interferencia direta na pelicula

comecou a ser trabalhada por ele, tornando-se uma das técnicas pelas quais ficou mundialmente

conhecido. A producao de imagens através da câmera deixou de ser o foco de Brakhage cedendo

lugar para diferentes técnicas de exploracao direta da pelicula com arranhões, pintura,

queimaduras, processamento quimico, colagens, etc. Apesar de ter feito algumas timidas

intervencões sobre imagens figurativas em Reflections on Black (1955), foi em algumas sequencias

d e Dog Star Man (1963-64), e m Eye Myth (1968) e Mothlight (1963) que Brakhage tornou a

interferencia direta na pelicula uma linguagem propria. Em algumas entrevistas o proprio

cineasta indica que, como prática, este método já vinha sendo desenvolvido desde seus primeiros

filmes nos quais produzia os titulos e créditos de modo manual, ou seja, desenhando fotograma a

fotograma a formacao das palavras. Embora fosse conhecido desde as animacões de Winsor

Mccay, o método de desenhar quadro-a-quadro ganhou uma nova dimensao com Brakhage que,

evocando as experiencias de Len Lye, inscrevia diretamente na pelicula. Considerando as

diminutas dimensões de um fotograma 16mm, o resultado era bastante “tortuoso” mas

certamente possibilitava o registro da expressividade do artista-cineasta de forma muito direta. 

Tao logo, Brakhage encontrou os meios para lidar com aquilo que havia precocemente

sugerido em Metaphors of vision (1963 – publicado na Film Culture) texto realmente visionário

onde o entao jovem cineasta vislumbrava elevar o cinema para a condicao de “arte” com seus

proprios méritos. A leitura atenta deste texto seminal, leva a crer na erudicao e competencia

teorica que Brakhage acumulara ao longo dos anos, esmiucando -  em forma de manifesto -

preocupacões com a producao de uma nova visualidade, da qual o cinema deveria encarregar-se.

Na tradicao que mobilizou grande parte das vanguardas, Brakhage resgatou a missao de tornar

visível o invisível  sugerindo, para tanto, que se libertasse a visao dos dominios da racionalidade.

Colocando em xeque as leis da perspectiva e a tradicao de representacao natural-realista,

coordenava suas expectativas para a excitacao de uma visão interior, onde os olhos da mente

superavam o espaco visual dominado pela otica e ampliavam a visao para além da fisiologia do

aparelho optico humano.

Imagine um olho nao governado pelas leis fabricadas da
perspectiva, um olho livre dos preconceitos da logica da
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composicao, um olho que nao responde aos nomes que a tudo se dá,
mas que deve conhecer cada objeto encontrado na vida através da
aventura da percepcao […] Imagine um mindo antes de “no
principio era o verbo”. (Brakhage,2003, p.341)

 A linguagem poética e alegorica que utiliza faz lembrar, em muitos aspectos, os manifestos

futuristas e as argumentacões dos abstracionistas, feitas décadas antes. Porém o texto de

Brakhage faz jus a distância que guardava de seus antecessores, referenciando suas

argumentacões em estudos da psicologia da percepcao, fisiologia, fisica otica e, principalmente

conhecimentos muito adequados da historia do cinema. De forma sintética, resume como todos os

procedimentos que deram origem ao cinema como um grande sistema de representacao visual

podem funcionar como armas para libertar o cinema de uma linguagem tao pobre e limitadora

que veio a dominá-lo desde seu nascimento.

O “absoluto realismo” da imagem cinematográfica é uma ilusao do
século vinte, essencialmente Ocidental […] Em essencia, a câmera
permanece produtora de uma linguagem visual nao menos
linguistica do que a da máquina de escrever. (ibdem, p. 349)

Se bem utilizados, a montagem, o motor da câmera, as lentes, os processos quimicos, a propria

manipulacao da pelicula poderiam (deveriam, em sua opiniao) produzir experiencias sensoriais

que ampliassem a percepcao humana, desprezando a narrativa, o figurativismo, e os outros

recursos que viciavam o cinema com a ilusao “realista”. A libertacao estava na negacao, ou ainda,

na destruicao do vocabulário cinematográfico adquirido até entao, para que ao cinema, tal como

uma crianca, fosse possivel ver o mundo de maneira diferente e recuperar sua condicao original

como a escrita do movimento, ou melhor, como uma arte do devir. 

Negue a técnica, pois o cinema, tal como a América, ainda nao foi
descoberto, e a mecanizacao, o sentido mais profundo da palavra,
aprisiona os dois, indo além dos riscos calculados […] Deixe estar o
cinema. Ele é algo … que vem a ser. (Brakhage, 2003, p. 345)

A concretizacao do projeto estabelecido por Metaphors of Vision deu-se por toda a

subsequente trajetoria de Brakhage – talvez melhor simbolizada por seus filmes seriais como Dog

Star Man (1962-64) e The Art of Vision (1965), etc. Com Mothlight (1963) por exemplo Brakhage

utilizou a pelicula como uma superficie onde asas de pequenas mariposas, dentre outros insetos,

foram impressos em proporcao natural ao longo de uma pelicula virgem, transparente. O

resultado é uma rápida sucessao de asas, patas e cabecas de mariposa contra um fundo branco

homogeneo – indicando o agoniante e paradoxal vôo destes insetos em direcao a qualquer fonte

luminosa, culminando em sua morte. Feito como uma espécie de colagem, este filme abriu espaco

para a exploracao da superficie fotoquimica como uma realidade em si, chamando atencao para

suas qualidades materiais (aspecto que será posteriormente trabalhado por cineastas
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estruturais), mesmo que houvesse da parte de Brakhage a intencao de fornecer uma visao

proxima aquela do proprio inseto quando executado seu vôo mortal. 

Apesar de sua originalidade, a técnica de Mothlight nao foi aquela que mais consistentemente

Brakhage explorou, mas sim a pintura direta da pelicula. Em Eye Myth, seu filme mais curto – de

apenas 7 segundos – é possivel ter uma amostra da técnica que o tornou conhecido e o motivo

pelo qual foi associado aos movimentos do expressionismo abstrato que ganharam repercussao

no mundo das artes na década de 1940-50. Brakhage cita Pollock e De Kooning como seus herois

em tempos de faculdade, mas nao deixa de lembrar que, diferentemente dos pintores, seu oficio

era de produzir experiencias sensoriais em movimento, com ritmo, dinâmica, velocidade. Eram

estas as qualidades que perseguiu em seus Songs de I a XXXVIII (1964-69), em seus Short-films #1-

10 (1975), em seus Preludes 1-24 (1996), dentre uma outra centena de pequenos filmes que, em

geral, foram concebidos através do mesmo processo: a pintura a cores diretamente sobre a

pelicula translúcida. 

It was Brakhage, of all the major American avant-garde film-makers,
who first embraced the formal directives and verbal aesthetics of
Abstract Expressionism. With his flying camera and fast cutting, and
by covering the surface of the celluloid with paint and scratches,
Brakhage drove the cinematic image into the space of Abstract
Expressionism and relegated the conventional depth of focus to a
function of the artistic will, as if to say “the deep axis will appear only
when I find it necessary.” (Sitney, 2003, p.206)

Considerando o empenho sobre-humano que alguns segundos de filme deste tipo requer,

Brakhage terminou sua vida tomando o cinema como uma filosofia de vida -  atividade

essencialmente artesanal, nao-comercial, essencialmente artistica e capaz de produzir uma visao

livre, nova e libertadora. Durante grande parte de sua vida, Brakhage parece ter dedicado-se ao

resgate daquelas que foram as primeiras impressões do “cinema de atracões”, onde vigorava o

regime do fantástico, nao exatamente em termos psicologicos, mas onde a imagem fazia nascer na

mente do espectador uma dimensao até entao inexplorada.

O cineasta pode-se tornar o mágico supremo, com chapéus cheios
de todos os tipos de coelhos conhecidos. Pode, com uma coragem
incrivel, tornar-se um Meliès, aquele homem maravilhoso que
iniciou a “arte cinematográfica” na magia. (Brakhage, 2003, p.345)

Embora a classificacao de P.Adams Sitney compreenda o cinema de Brakhage como

integrante dos trance films (ao qual associou Sidney Peterson, Curtis Harrington, James

Broughton), dos lyrical films (complementados por Marie Menken, Williard Maas, Bruce Baillie) e

dos mythopoeic films (dos quais Bruce Baillie também faz parte) é possivel entrever em toda sua

obra a opcao por um cinema marcado pela ideia de transe de forma análoga a Deren e Anger. No

caso de Deren, o transe se configura a partir dos rituais de Vodu haitiano e do fascinio pelos

estados de consciencia alterados psicologicamente. No caso de Anger, configura-se a partir do
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ocultismo e do fascinio pelo lado “obscuro” do inconsciente coletivo, atingido pela exploracao dos

tabus da sociedade conservadora. No caso de Brakhage, o tal transe é tratado na exploracao dos

estados alterados de consciencia, do ponto de vista fisiologico, buscando uma redencao visual

capaz de nos conectar a uma realidade superior, sinestésica, abstrata. Em todos os casos nota-se

um fascinio pela imagem como elemento necessário para que se transcenda uma existencia

limitada por convencões culturais, e se atinja uma outra condicao privilegiada. Através das

imagens, e somente através delas, estes artistas creram ser possivel evocar os estados oniricos,

invocar as forcas espirituais, e excitar a visao interior da qual o homem carecia. 

A utilizacao do cinema como um instrumento de “revelacao” também foi marcada pela já

mencionada caracteristica “subjetivista” que permeou grande parte da producao da vanguarda

norte-americana, a qual Jacobs nomeou self-revelation (1949,p.138). Possivelmente trata-se do

reflexo de um traco geral da cultura norte-americana e, mais ainda, do reflexo de um contexto

historico no qual a expressao individual do artista foi valorizada como um fim em si. A ideia de um

artista criador e controlador dos meios de producao de suas obras, mesmo que ilusoria, foi

emprestada pelos cineastas afim de retomar a luta pela consideracao do cinema como um meio

legitimo, artisticamente, de expressao. Fato é que,  o rápido desenvolvimento de tecnologias que

tornaram as câmeras cada vez menores e mais fáceis de serem usadas (motivos militares e

econômicos),possibilitou que “as inflexões pessoais” se tornassem legitimas (Greenberg, 2013,

p.40)  - tal como aconteceu no Renascimento para a pintura - fomentando nestes artistas-

cineastas um modo de expressao extremamente subjetivo e intimista. Com Jonas Mekas, por

exemplo, esta formula deu origem aos filmes-diários: obras de curta duracao constituidas de

fragmentos registrados de modo aparentemente “caseiro” que geralmente eram “montados” na

propria câmera. A portabilidade das câmeras Bolex, e posteriormente das câmeras Super 8mm,

favoreciam o registro dos mais variados eventos, nas mais inusitadas condicões. Mekas, além de

ter sido fundamental para catalisar a producao experimental norte-americana, também comecou

a registrar a todo tempo reuniões, encontros, jantares, viagens, passeios, exibicões, rodas de

conversa e outras situacões protagonizadas, em sua maioria, por personalidades do cinema de

vanguarda, bem como de toda a cena artistica de Nova Iorque desde a década de 1960. Reunidos

em formas de pequenos poemas, intercalados por intertitulos com algum valor literário, os

fragmentos deram origem a centenas de filmes acompanhados de gravacões sonoras  (diálogos,

músicas, sons naturais) que também reforcavam o aspecto poético das pequenas obras. Os cortes

rápidos e as sobreposicões feitas diretamente nas câmeras, possibilitavam a Mekas produzir um

registro bastante incomum porque sujeito ao acaso, elevando o filme-diário para além de um

mero filme-caseiro. O aspecto poético se faz sentir nao apenas pelo encadeamento ritmicos dos

pequenos fragmentos, mas também por sua habilidade em conseguir selecionar detalhes através

dos quais pode comunicar uma emocao, um pensamento, etc. Sob o regime de um eterno “agora”,
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Mekas nao procurava criar narrativas, contar ou reproduzir historias – procurava a verdade em

sua simplicidade. Tal é o caso em um dos seus mais famosos filmes, Walden (1969) que evoca o

transcendentalismo Thoreau através dos mais variados registros de seus colegas artistas,

cineastas, músicos e poetas. 

Considerando sua penetracao nos circulos dos mais renomados artistas e sua vocacao de

arquivista, Mekas conseguiu durante sua vida registrar momentos e personalidades historicas em

situacões muito triviais, deixando transpirar a humanidade com que via (e ainda ve) o mundo. A

maior parte dos nomes que foram citados até aqui aparecem protagonizando situacões tao

comuns quanto uma refeicao, um café, ou uma brincadeira de roda – Maya Deren, Kenneth Anger,

P.A. Sitney, James Broughton, Bruce Baillie, Stan Brakhage, e principalmente o proprio Mekas.

Todos estes elementos, sao indicios do subjetivismo que envolveu grande parte do cinema

experimental norte-americano e, possivelmente, também da arte em geral. A presenca desta

caracteristica se fez notar, por exemplo, em outro genero marcado pela exploracao de formas e

conteúdos dispares dos já mencionados

Not all avant- garde film-making of the late 1950s utilized the trance
form and psycho-drama. The graphic cinema offered a vital
alternative to the subjective. (Sitney, 2003, p. 231)

Apesar de utilizar métodos bastante diferentes, uma outra tendencia notada por Sitney

(2002) também parece ter encontrado no cinema um recurso para explorar a subjetividade.

Levando a relacao cineasta-artista para sua forma “máxima”, o chamado “cinema gráfico” tornou-

se conhecido pela prática de artistas situados na costa oeste dos Estados Unidos -  Sao Francisco e

Los Angeles , especialmente a Bay Area - entre as décadas de 1940 a 1970. Em sua maioria, filmes

deste genero forma feitos por artistas gráficos e pintores que, inspirados em Richter, Eggeling e

Fischinger, encontraram no cinema um meio para expandir suas investigacões plásticas,

principalmente em funcao da possibilidade da representacao do movimento. Uma das principais

causas deste fenômeno pode ser atribuida as sessões Art in Cinema organizadas por Frank

Stauffacher e Richard Foster em 1946, onde os mais importantes filmes das vanguardas européias

foram exibidos e discutidos. Organizadas no San Francisco Museum of Art as sessões do Art in

Cinema duraram 8 anos e puderam difundir a cultura experimental cinematográfica em um

contexto muito propicio – o museu. Tal como sugere MacDonald (2006), a iniciativa de

Stauffacher, referenciada na cinefilia européia, significou nao apenas a difusao do “cinema como

arte” mas também ofereceu a jovens realizadores a oportunidade de inspirar-se e exibir seus

trabalhos. Entre sessões de cinema, publicacões anuais e uma dezena de lectures, nomes como

Man Ray, Oskar Fischinger, Elie Faure, Maya Deren, James Broughton, colaboraram para o sucesso

de Art in Cinema, endossando a sua dupla funcao -  

For Stauffacher, the curatorial mission of Art in Cinema was, first, to
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educate his audience about the history of alternative film, and then,
to provide a space where American film artists could present their
newest contributions to the tradition of film as modern art, a space
which indeed might instigate American contributions to this ongoing
international history. (MacDonald, 2006, p.4)

Foi neste contexto que Harry Smith, entao um jovem realizador experimental, exibiu alguns

de suas Early Abstractions #1-5, chamando atencao pela sua habilidade na execucao de obras

abstratas. Em entrevista a P.A. Sitney54(2000, p. 235-284), Smith comenta que teria comecado a

pintar sobre a pelicula no final da década de 1930 – suas Early Abstractions datam de 1939 a 1946

– e argumenta nao estaria exatamente consciente do que estava fazendo, sobretudo em termos

técnicos. Porém, o contato com a obra de Fischinger e, posteriormente com os irmaos Whitney,

lhe proporcionaram o conhecimento historico e técnico necessário para que continuasse a

produzir cada vez mais, e de forma inovadora. Embora suas primeiras animacões sejam

basicamente referenciadas no cinema abstrato alemao – em especial, com Fischinger - ao longo de

sua carreira Smith foi tomando o cinema como um instrumento de exploracao de sua propria

consciencia, de modo a representar suas experiencias e crencas pessoais. Considerado um multi-

artista e um etnomusicologo muito importante para a música folk, Smith tornou-se conhecido pela

maneira mistica de fundir diferentes referencias culturais, produzindo um universo simbolico

proprio. Neste sentido, Sitney (2002) classifica o cinema de Smith como uma fusao entre a

metafisica do neoplasticismo e suprematismo, com a concepcao surrealista da Cabala. Como

resultado, obteve um cinema que resgatava a tradicao mágica dos espetáculos de fantasmagorias,

dos brinquedos oticos, e do ilusionismo – tal como Brakhage e Anger.

Smith regards his work in the historical tradition of magical
illusionism, extending at least back to Robert Fludd who used mirrors
to animate books, and Athanasius Kircher who cast spells with a
magic lantern

O recurso utilizado para produzir tais obras, como já assinalado, diferenciou-se do registro

mecânico-fotográfico de seus colegas. Smith desde cedo comecou a pintar diretamente sobre a

pelicula e com o passar dos anos desenvolveu diferentes técnicas de animacao que lhe permitiram

explorar as mais variadas simbologias. Sua principal obra, Heaven and Earth Magic (ca. 1950-

1960) embora seja considerada uma animacao baseada principalmente no recurso stop-motion, é

um grande exemplo da fusao entre pitagorismo, xamanismo, Cabala, budismo tibetano, dentre

outras incontáveis iconografias geralmente antigas. O que chama atencao é o uso do som que, ao

contrário da maioria das animacões, nao é exclusivamente orientado pela sincronia. O trabalho

sonoro de todos os filmes de Smith destacou-se por sua habilidade em produzir diálogos de

contraponto entre som e imagem, misturando sons sintetizados e trechos musicais  com sons

54 Entrevista em áudio encontrada em <http://www.ubu.com/sound/afa.html> (acesso em 03.01.2015)
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naturais produzindo, a seu modo, pequenas colagens sonoras. Em suas Early Abstracions  -

principalmente a número 5 e 7 – é possivel notar a articulacao entre formas, cores e música. Sob o

impacto das obras e teorias teosoficas de Kandinsky, Smith parece tentar com estas obras

fornecer uma experiencia audiovisual que remeta a uma realidade “superior” sugerido pelo ritmo

e pela harmonia tanto da música caribenha, quanto dos temas de jazz de Gillespie e Monk que

utilizou. A alusao das formas geométricas a planetas, estrelas, asteroides, define que nao o

discurso pretendido por Smith nao era exatamente o do formalismo e da arte “nao-objetiva”55,

mas da expressao (por vezes cômica) de uma visao de mundo permeada por diferentes crencas e,

justamente por isso, muito subjetiva. 

Em termos metodologicos é possivel notar a influencia que a obra de Len Lye exerceu sobre

este tipo de cinema, principalmente em funcao do uso das cores, da exploracao das formas e

ritmo, da criacao de relacões analogicas entre som e imagem, exploracao de aspectos ritmicos,

tonais, contrapontisticos de formas gráficas, afeicao por culturas “primitivas”, etc. Vistos desta

forma, nao seria absurdo dizer que, em um certo nivel, estes filmes de animacao  nao apenas

exibem um alto teor subjetivo como também sugerem uma certa concepcao mistico-ritualistica,

sobretudo por sua referenciacao em mitologias, em crencas populares, na astrologia, etc. A

utilizacao do cinema como um meio de transcendencia baseado fundamentalmente na excitacao

sinestésica através de cores, sons, formas, ritmos e movimentos, permite que a linha que vai de

Lye a Smith seja tracada, reforcando o caráter mágico do cinema. Harry Smith certamente

compreendia esta funcao de transe no cinema, seja porque fazia uso constante de substâncias

alucinogenas para produzir seus filmes, seja porque acreditava que eles eram fruto de uma

conexao especial divina. Em referencia a isso, tratando sobre o aspecto aleatorio que utilizava

para criar, Sitney exemplifica que o proprio Smith considerava seus filmes um produto

transcendental:

 Smith’s use of chance coincides with his idea of the mantic function
of the artist. He has said, “My movies are made by God; I was just the
medium for them.” The chance variations on the basic imagistic
vocabulary of the film provide yet another metaphor between his film
and the Great Work of the alchemists. (Sitney, 2002, p. 255)

A difusao do cinema abstrato e simbolista de Smith e Lye, parece ter exercido influencia sobre

Jordan Belson. Orientando a prática filmica para a expansao da consciencia, o “cinema cosmico” de

Belson foi outro dos marcos fundamentais para a producao experimental da costa oeste.

Contornada por um misticismo cientifico, a obra de Belson basicamente segue a mesma tradicao

de Lye, Richter e Fischinger, na producao de formas coloridas em movimento coreografado com

55 Em referencia ao Museum of Non-Objective Painting projeto inicial de Solomon Guggenheim, conduzido 
por Hilla Rebay que, ao tomar conhecimento do trabalho de Smith, concedeu-lhe uma residencia na 
galeria que, anos mais tarde, tornar-se-ia a meca do expressionismo abstrato, do neoplasticismo e das 
demais artes abstratas. 
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sons. Seu apelo, contudo, é menos formalista do que seus colegas porque parece buscar  uma

compreensao cosmologica, ou melhor, uma transcendencia  meditativa que reconecte o

espectador com a grandeza do universo e suas formas de organizacao. Ao invés do frenesi do jazz

ou dos ritmos caribenhos, ragas e mantras; ao invés de formas livres dancando pelo espaco

negativo, a organizacao de um espaco concentrico no qual padrões visuais sao construidos e

desconstruidos (mandalas, vortices, espirais, etc.).Por estes e outros fatores, o cinema de Belson

destaca-se por fornecer uma experiencia sensorial de diluicao da subjetividade

Certain phenomena manage to touch a realm of our consciousness so
seldom reached that when it is awakened we are shocked and
profoundly moved. It's an experience of self-realization as much as an
encounter with the external world. The cosmic films of Jordan Belson
possess this rare and enigmatic power. Basic to this enigma is the
disconcerting fact that Belson's work seems to reside equally in the
physical and metaphysical. Any discussion of his cinema becomes
immediately subjective and symbolic […] (Youngblood, 1970, p.157)

 Youngblood, grande admirador de Belson, deixa claro que os temas e as formas utilizadas

por ele foram – por toda sua obra – referenciados no imaginário da astronomia, da cosmologia, da

ciencia espacial e da espiritualidade oriental; e é neste sentido que seus filmes podem ser

compreendidos como formas de transe. O movimento lento de formacao e transformacao dos

padrões visuais alude as proprias propriedades geométrico-composicionais e, desta forma, lidam

com um nivel muito elementar de narratividade e figuratividade. Poder-se-ia dizer que sao obras

totalmente abstratas, nao fosse o contexto no qual planejou-se exibi-las. Na condicao de

coordenador visual dos Vortex Concerts, foi responsável pela projecao de imagens nos “concertos

audiovisuais” do Morisson Planetarium de Sao Francisco. Mesmo tendo feito entre 1952-53

animacões geométricas em Mambo, Caravan e Mandala, foi entre 1957-63 que suas obras Filght

(1958), Raga (1959), Seance (1959), Allures (1960), LSD (1962) e Illusions (1962) tornaram-se

conhecidas, ganhando repercussao no circulo de cinema experimental em formacao. Unindo

teologia oriental, ciencia ocidental e a expansao da consciencia mediada por drogas, Belson

assinalou nestas obras a funcao visionária do cinema de exteriorizar fenômenos interiores através

de imagens e sons, ecoando conceitos tais como a “visao interior” e o “cine-olho” que orientaram

as vanguardas européias, endossando o repertorio mistico, subjetivo e transcendental das artes

abstratas. Em alguma medida suas perspectivas podem ser confundidas com aquelas de Brakhage,

quando em suas “metáforas da visao” anunciava a libertacao da visao através do cinema,

perseguindo tornar “visivel o invisivel” e unido o “interior com o exterior” - tal como sugere

Yougblood citando o proprio Belson:

"I reached the point that what I was able to produceexternally, with
the equipment, was what I was seeing internally. Icould close my eyes
and see these images within my own being,and I could look out at the
sky and see the same thing happening there too. And most of the time
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I'd see them when I looked through the viewfinder of my camera
mounted on the optical bench. I've always considered image-
producing equipment as extensions of the mind. The mind has
produced these images and has made the equipment to produce them
physically. In a way it's a projection of what's going on inside,
phenomena thrown out by the consciousness. (Youngblood, 1970, p.
173)

Em termos técnicos, as experiencias de Belson, assim como as de Smith, foram possiveis

gracas a contribuicao de John e James Whitney. Considerados como pioneiros da animacao

abstrata computadorizada, os irmao Whitney tornaram possiveis a várias geracões de artistas a

realizacao  de filmes abstratos através de seu grande conhecimento técnico e sensibilidade

visionária. A producao de imagens sintetizadas por meio de cálculos matemáticos e sua animacao

em meio fotoquimico (posteriormente eletrônico e digital) e a sintetizacao de sons sincrônicos,

caracterizaram a obra de ambos, igualmente marcada pelas referencias a espiritualidade oriental,

psicologia jungiana, Yoga, métodos de expansao da consciencia, etc. Seus filmes constituidos de

particulas aglutinadas em padrões caleidoscopicos visaram aludir ao comportamento biologico de

reproducao e transformacao do ponto de vista estrutural, e neste sentido nao parecem

exatamente guiados pela subjetividade que caracterizou seus colegas. Ainda assim, é possivel que

se encare sua contribuicao técnica e artistica como grande responsável pelo desenvolvimento do

cinema de animacao na costa oeste, influenciando tanto Smith quanto Belson e certamente a

geracao que os sucederam, com Hy Hirsch, Larry Jordan e Bruce Conner. 

Vistas em retrospecto e desconsiderando pequenas diferencas, as obras de Belson, Smith,

Jordan, Conner e demais integrantes da costa oeste, forneceram uma outra perspectiva ao cinema

experimental abrindo espaco para a conjuncao entre a exploracao de formal de cores, sons,

movimentos, formas; e a expressao subjetiva, marcada por conflitos e experiencias pessoais.

Como substrato desta conjuncao, apareceu um forte apelo a expansao da consciencia através da

exploracao da percepcao visual e sonora, capaz de conduzir um processo de transe que, em última

análise, resultaria em transcendencia. Tal transe e expansao da consciencia, poder-se-ia pensar,

assemelha-se as direcões apontadas pelos trace film de Deren, Anger e Brakhage – motivo pelo

qual estao reunidos aqui. 

A enfase no transe e as experiencias com alucinogenos para a producao de estados alterados

de consciencia;  o resgate de mitologias e a aproximacao da espiritualidade oriental; a exploracao

do inconsciente e das temáticas psicanaliticas -  todos estes elementos prefiguraram formas de

exploracao da subjetividade. Favorecida pela acessibilidade de equipamentos mais baratos e pela

existencia de uma estrutura de producao menos onerosa, a utilizacao do “cinema como arte”

ganhou uma perspectiva quase artesanal e caseira com o cinema experimental norte-americano,

dirigido, tao somente, pelos artistas. É possivel que estes fatores tenham impulsionado outros

artistas a utilizarem o cinema para exprimirem seus desejos, seus medos, suas angústias, seus
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fascinios, etc. Neste sentido, novas formas do cinema experimental surgiram, como o cinema

underground, o queer-cinema , os trash filmsentre outros movimentos periféricos que deram

fôlego para a prática experimental. Com eles, o combate cada vez mais radical dos valores morais

intensificados pela midia, ganhou forca e permitiu que problemas socioculturais fossem

elaborados simbolicamente. Do ponto de vista temático e cultural, pode-se compreender o cinema

experimental norte-americano, tal como colocado até aqui, como um sintoma do esgotamento do

modelo de vida norte-americano pautado pelo consumo, gerido pela guerra e sustentado por uma

indústria de entretenimento alimentadora do imaginário humano com ideias de conforto e prazer.

Sob diferentes perspectivas, o cinema experimental foi um dos responsáveis por questionar este

modelo, criando obras que desafiaram tanto a forma quanto o conteúdo utilizados em sua

manutencao. Neste sentido, podemos conceber tais filmes como reacões culturais antitéticas,

mesmo que nao tivessem como objetivo principal a exposicao critica do momento historico em

que foram concebidas.

These filmmakers demonstrate that there are other interesting,
fulfilling ways to live besides the narrow range of middle-class lives
marketed só many industry films. And the unusual forms they develop
for depicting their experiences reveal the conventionality of film
industry narrative. The candid revelations of the personal filmmakers
provide viewers with a healthier set of personal and filmic options.
(MacDonald, 1993, p. 5)

Este tipo de reacao impulsionada pela valorizacao progressiva da subjetividade, somada a

utilizacao do cinema como um meio para tornar tais questões visiveis, nao foi uma exclusividade

do cinema experimental norte-americano pos 1950. Emergindo dos destrocos (metaforicos e

materiais )da II Guerra, o cinema experimental europeu observou um processo de renascimento

igualmente marcado pela articulacao entre a producao de uma nova visualidade através do

cinema, e a exploracao de questões culturais baseada na subjetividade. Casos como o letrismo

frances56 com Isidore Isou, e o accioninsmo vienense57 com Kurt Kren e Hemann Nitsch,  sao

emblemáticos do emprego do cinema tanto como uma nova forma de arte, quanto como suporte

de problematizacao sociocultural.  No caso do letrismo, Traité de bave et d'éternité (algo como

“Tratado da baba e da eternidade”) de 1951 demonstra o espirito ácido que a juventude francesa

havia cultivado em consequencia da opressao da guerra, apelando para um dadaismo

56 Letrismo – movimento de vanguarda surgido por volta de 1942 através de Isidore Isou com o qual 
Maurice Lemaître e Guy Debord colaboraram durante os anos 1950. Concentrando suas atividades na 
criacao de uma nova poética (uso de apenas letras para construcao de poemas fonéticos/sonoros) Isou 
também utilizou o cinema como um meio de divulgar e ampliar o seu movimento. 

57 Accionismo – movimento artistico de origem austriaca com forte viés politico, em atividade durante a 
década de 1960. Baseou-se nas acões de performance, nos “happenings” e na producao de filmes, com 
Hermann Nitsch, Otto Mühl, Kurt Kren e Valie Export, antecipando algumas práticas de videoarte. 
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verborrágico e um humor negro que se refletiram no filme com solucões formais inusitadas, tais

como a interferencia direta na pelicula (como em Brakhage), a repeticao e manipulacao de tempo

em cenas filmadas aparentemente sem qualquer motivo pela cidade. No caso do accionismo, o

radicalismo vienense tomou forma no cinema através do registro anárquico de performances

agressivas que colocavam em xeque a vulnerabilidade do corpo humano. Os trabalhos de  Nitsch e

Kren chamam atencao pela radicalidade com que os performers exploram seus corpos, ao mesmo

tempo em que procedimentos cinematográficos sao colocados em xeque. Em ambos os casos o

'mal estar' com a cultura foi expresso como também o esgotamento dos modelos de

representacao, tal como deixa explicito Isou no off que abre seu filme:

I believe firstly that the cinema is too rich. It is obese. It has reached
its limits, its maximum. With the first movement of widening which it
will outline, the cinema will burst! Under the blow of a congestion,
this greased pig will tear into a thousand pieces. I announce
the destruction of the cinema, the first apocalyptic sign of disjunction,
of rupture, of this corpulent and bloated organization which calls
itself film. (excerto do filme  – Traité de Bave et d'eternité - 1957)

Embora nao exista uma único modo de compreender estes movimentos que compuseram o

cinema experimental na segunda metade do século XX, é possivel reuni-los sob o aspecto

contestatorio e subjetivo que dao forma a seus filmes. Rees (1999) sugere que sejam

compreendidos como integrantes de um movimento maior – o underground – que se definiu pela

nao institucionalizacao, pela radicalidade, pelo iconoclasmo, pelo teor critico e irônico, pela sátira

e pela preocupacao de desenvolver novas formas que questionassem as convencões artisticas em

todos os sentidos. 

The underground was made up of loosely affiliated groups and
individuals who mixed humour, iconoclasm, and intransigence: from
'bad painting' (Asger Jorn) to automatic painting (Pino-Gallizio), the
Beat Poets, aggressive performance art (the Vienna Institute of
Direct Art, the Japanese Zero Dimension Group) [...]the Berlim
Commune 1, the Destruction Art Symposium and […] the Fluxus
group.(Rees, 1999, p.63)

Abracado pelo underground, o cinema experimental nas diferentes vertentes mencionadas

afirmou-se como uma prática legitima dentro do contexto das artes. Exemplo disso é o cinema de

Jack Smith, uma das maiores figuras do cinema underground e do circuito das artes em Nova

Iorque nos anos 1960. Com Scotch Tape (1961), Normal Love (1963) e Flaming Creatures (1963),

chocou os espectadores pela exploracao inédita de temas sexuais, e inspirou outros artistas com

sua acao performática e teatral (O'Pray, 2003, p. 89). O grupo Fluxus, por sua vez, revelou outras

estratégias do underground ao utilizar o humor e o iconoclasmo de maneira paradoxalmente

radical e sutil. O espirito dadaista que envolveu esta rede colaborativa de artistas – pela qual
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passaram  John Cage, LaMonte Young, George Maciunas, Joseph Beuys, Nam June Paik, Yoko Ono, e

muitos outros) permitiu que se explorassem de maneira mais acentuada os aspectos formais da

arte e, consequentemente, do cinema  - muito embora o tenham feito de maneira lúdica e bem

humorada, tal como será visto mais adiante. Paradoxalmente é possivel notar nelas, mesmo que

de modo irônico, a presenca de uma outra tendencia que divisou o mundo das artes em geral e

que parece ter delimitado seu territorio nos Estados Unidos sobretudo entre as décadas de 1940 a

1960. 

* * * 

Em contraponto a producao artistica marcada pelo “subjetivismo”, observou-se o

crescimento de uma tendencia que havia sido esquecida desde as vanguardas do comeco do

século. O formalismo, que as guiou durante o periodo de suas existencias, floresceu nos Estados

Unidos anos apos o término da II Guerra. No contexto das artes visuais, deu origem ao

“expressionismo abstrato” que, embora tivesse como ponto de partida funcões instintivas do

artista, sustentava-se pela exploracao objetiva de formas e cores. Se com Pollock e De Kooning os

aspectos liricos sao mais evidentes em pinturas que incorporam o gestual como elemento

expressivo, o paradigma para a abordagem que aqui chamamos de “formalista” deu-se com, por

exemplo, Mark Rothko, cujas telas enigmáticas cobram do espectador uma atencao dirigida aos

aspectos qualitativos das tintas e da superficie onde é aplicada (Greenberg, 2013, p.257) . Cores,

texturas, nuances, intensidades, sao os elementos a serem avaliados pelo espectador – que pode

utilizar sua percepcao visual e sua capacidade cognitiva para experimentar os enigmas sugeridos

pelas obras. 

A suposta frieza e racionalidade que equivocadamente eram atribuidas a esta tendencia mais

“formalista”, por um lado provocou reacões antitéticas como o movimento underground, o Neo-

Dadaismo e posteriormente a Pop Art; mas por outro forneceu pistas para o surgimento de

movimentos como o minimalismo e a arte conceitual – tal como será avaliado a seguir. Pontos

culminantes da cultura em transicao para a (suposta) pos-modernidade, estes movimentos

possivelmente catalizaram aquela forca mobilizadora das vanguardas e  levaram ao paroxismo

sua caracteristica auto-reflexividade ou, como sugere Greenberg em 1939, a “imitacao de seus

proprios processos” (Greenberg, 2013, p.32-35). De certa forma antecipado por Ad Reinhardt, o

minimalismo de Tony Smith, Donald Judd, Sol LeWitt e Robert Morris por um lado orientou a

prática artistica para a reducao e simplificacao de suas formas (e objetos), concentrando-se na

processualidade do ato de criacao, bem como na exploracao das qualidades estéticas mais

elementares das obras, geralmente indicando suas especificidades materiais, como Fried citando

Judd:
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“Most of the work involves new materials, either recent inventions or
things not used befor in art … Materials vary greatly and are simply
materials – formic, alluminum, steel, plexiglas, and só forth. They are
specific. If they are used directly, they are more specific. Also, they are
usually aggressive. There is and objectivity to the obdurate identity of
a material” Like the shape of the object, the materials do not
represent, signify, or allude to anything; they are what they are and
nothing more.. (Fried, 1995, p.142-143)

Por outro lado, o conceitualismo orientou-se por uma prática artistica marcada pelo

formalismo do seu discurso, explorando basicamente a “dimensao enunciativa da obra de arte”

através de proposicões, ideias, conceitos (Foster, 2013, p. 42). Tendo germinado as sementes dos

movimentos predecessores em um contexto bastante critico e academico, o conceitualismo parece

ter conciliado a rejeicao de uma arte “bela” com a amplificacao da funcao reflexiva que toda “boa”

obra deveria ter – produzindo um repertorio singular que, em muitos sentidos, poderia ser

considerado “instrumental teorico” para a historia da arte. Obras de Robert Morris, Joseph

Kossuth, Joseph Beuys, Sol LeWitt e mesmo Rauschenberg e Baldessari por exemplo,

exemplificam sua predilecao pelo processo muito mais do que pela matéria, encaminhando a

proposta de “arte como idéia” seja negando seus valores estéticos, reduzindo seus elementos

expressivos, auto-referenciando-se ou problematizando sua “localizacao/exibicao” na sociedade

(Alberro, 1999, p. Xviii). Por alguns rechacada de literalismo e “jogo-de-linguagem” a arte

conceitual certamente provocou as mais diversas reacões no mundo das artes na década de 1960.

No contexto do cinema, o minimalismo e o conceptualismo parecem ter influenciado uma

tendencia que aos poucos se mostrou menos afeita a expressao da subjetividade e de conflitos

pessoais, bem como a exposicao de questões polemicas. Instigados pela exploracao das qualidades

formais da linguagem e do dispositivo cinematográfico, jovens cineastas abriram uma nova

perspectiva para a cinematografia experimental voltada para a auto-reflexao que, em última

análise, deu origem ao cinema estrutural. Se no caso de Anger, Deren, Smith, Mekas, etc., tomou-se

o cinema como um meio privilegiado para a expressao da subjetividade, fundamentando-o em

procedimentos essencialmente narrativos (embora trabalhados com diferentes formas de transe);

outros cineastas comecaram a utilizá-lo como um meio de auto-reflexao, fundamentando-o em

procedimentos essencialmente formais. Comentando precocemente esta nova perspectiva que

assinalava-se no cenário norte-americano, Jacobs (1949) chamou atencao para seu parentesco

com a tradicao vanguardista de cinema abstrato, onde o cinema foi explorado como uma forma de

arte, sobretudo por pintores e escultores – acostumados que estavam a lidar com aspectos

formais de uma obra de arte.

Another group of experimental film-makers since the war's end is
carrying on the non-objective school of abstract film design. To this
group the  medium is not only an instrument, but an end in itself.
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They seek to employ abstract images, colour and rhythm, as an
experience in itself apart from their power to express thoughts or
ideas. They are exclusively concerned with organizing shapes, forms
and colours in movement so related to each other that out of their
relationships comes an emotional experience. Their aim is to
manipulate images not for meaning but for plastic beauty.(Jacobs,
1949, p.139)

A busca pela exploracao dos aspectos materiais do filme (a pelicula, as objetivas, o motor da

câmera, a tela de projecao, o mecanismo do projetor), dos aspectos da linguagem cinematográfica

(a montagem, a decupagem, o uso de som sincrônico) e dos modos de recepcao do ponto de vista

do espectador (percepcao visual e sonora, cognicao, atencao e memoria) comecaram a ser

tratados formalmente por artistas direta ou indiretamente associados ao cinema. Com o tempo e

com o crescimento da producao “subjetivista” experimental,  tais esforcos tiveram como resultado

producao de obras que exploram aspectos internos da realidade cinematográfica, chamando

atencao para a construcao espaciotemporal filmica, tanto quanto das articulacões entre som e

imagem, montagem e percepcao do movimento inerentes ao dispositivo.

Do ponto de vista historico, é possivel que Brakhage represente uma figura limitrofe  entre as

tendencias citadas, em razao de que algumas de suas obras parecem investigar aspectos formais

do filme, deixando a dimensao subjetiva em segundo plano. Algumas sequencias de Dog Star Man,

por exemplo, apontam para exploracao da pelicula fotoquimica como um suporte material quase

desprovido de interesses narrativos ou conteudisticos. Os processos de interferencia que

Brakhage utilizou em algumas sequencias sugerem sua preocupacao com a formacao material das

imagens, problematizando sua frágil constituicao na medida em que age destrutivamente

riscando, queimando e corroendo a pelicula. Embora haja uma conotacao expressiva nestes

procedimentos, é possivel compreende-los como predecessores do cinema estrutural

desenvolvido em sequencia.  

Esta articulacao entre aspectos subjetivos e formais foi igualmente preconizada por Robert

Breer (1926 - 2011) -  um dos muitos casos singulares na genealogia do cinema experimental.

Treinado como um pintor e fascinado pelo neoplasticismo de Mondrian, Breer experimentou com

o cinema por volta de 1952(Form Phases I) e, desde entao, seu interesse esteve direcionado para a

busca de uma  nova linguagem visual, marcada pela tensao entre aspectos estáticos e cinéticos. 

 The realms between stillness and motion remain the object of almost
all of Breer’s explorations in cinema. He came quickly to a heightened
awareness of the operation of the single frame as the locus of the
tension between the static and the moving.(Sitney, 2002, p. 272)

Sua obra Recreation I (1956-57) significou um avanco para os filmes experimentais na

tradicao de Richter, Eggeling e principalmente Léger, explorando de forma consciente micro-

ritmos e variacões de velocidade de projecao, interessado nos processos cognitivos que se

284



desenrolavam com percepcao visual. Como parte de suas experiencias, concebeu um filme em que

todos os frames do filme sao desiguais – inaugurando um cinema ocupado com as menores

unidades de sentido. A sucessao ininterrupta de imagens distintas em velocidade constante,

produz um efeito quase estroboscopico, nao fosse a habilidade de Breer em estudar a composicao

individual de cada imagem/frame  e a relacao entre si. Intercaladas por cerca de sete micro

sequencias onde um movimento mais continuo pode ser visto, as imagens que se sucedem sao

basicamente fragmentos aleatorios concebidos em sua mesa de animacao de forma, digamos,

aleatoria. Neste sentido as “colagens” que exibe de modo muito rápido remetem ao universo

imagético dadaista de, por exemplo, Kurt Schwitters utilizando recortes de revistas populares e

objetos “kistch” para produzir uma espécie de montagem frenética de colagens tipográficas,

figurativas, abstratas, animadas, etc. Na banda sonora ouve-se o acompanhamento igualmente

frenético de um texto nonsense em frances de Noel Burch. Apesar de ter continuado uma carreira

prolifica desenvolvendo diferentes técnicas com A man and his dog out of air (1957) – onde utiliza

procedimentos de transformacao entre um desenho e outro – e 69 (1968)  - onde explora de

forma pioneira a repeticao com o uso de pequenos loops – sua mais importante contribuicao

parece ter sido Recreation. Sobretudo por sua preocupacao formal, embora envolvida em uma

aura nonsense, esta obra abriu horizontes para o cinema estrutural em termos práticos e teoricos.

Embora os trabalhos de Breer e Brakhage possam ser vistos como predecessores de um

genero mais formalista no cinema experimental do pos-guerra, é mister salientar que  foi a partir

de outros referenciais que os processos de auto-reflexao parecem ter sido efetivamente aplicados

aos filme - dando origem assim ao cinema estrutural. Poder-se-ia pensar que, junto com Brakhage

e Breer, Harry Smith  tenha sido precursor desta nova diretriz por ter utilizado alguns recursos

que apontam nesta direcao,por exemplo: a utilizacao de absolutamente todo o material filmado,

incluindo as pontas dos filmes que convencionadamente sao cortadas no laboratorio. Em

entrevista a Sitney (2000, p.275), porém, o proprio Smith deixa claro que nao se tratava de uma

ideia exatamente sua.

Sitney: Was it your decision to leave the Kodak leader between rolls
of film?

Smith: Oh no ! I stole that idea from Andy Warhol. 

Tal como será visto a seguir,  foi a exposicao intencional dos meios e procedimentos

cinematográficos que parece ter marcado a genese deste tipo de cinema, cujas raizes

paradoxalmente se apoiam no trabalho de um artista marcado pela transgressao silenciosa por

um lado, e pela exploracao glamurosa por outro, do universo da arte.

Andy Warhol – primeiros passos do cinema estrutural
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Nova Iorque pôde ser considerada o centro de producao e difusao de cinema experimental

mundial por muitos anos. Além de ter sido o cenário de dois dos primeiros esforcos experimentais

nos Estados Unidos com Manhatta (P. Strand e C. Sheeler – 1921) e Twenty-four Dollar Island (R.

Flaherty – 1925), foi o palco da explosao do cinema independente, underground, de vanguarda,

etc., catalisados tanto pela Filmmaker's Coop., quanto pelo Anthology Film Archives. Nao apenas o

cinema, como também a música, a danca e as artes visuais vivenciaram nesta cidade,  durante as

décadas de 1940 a 1970, um processo de ampla renovacao. A dinâmica da maior metropole norte-

americana, sobretudo por suas contradicões econômicas e culturais, inspirou os artistas a

produzirem obras que dialogassem com um novo periodo que se assinalava. A radicalidade da

cultura underground, em contraponto ao racionalismo do expressionismo abstrato, chamava

atencao para os paradigmas da sociedade de consumo, ao passo que os neo-dadaistas ironizavam

o circuito das artes, resgatando o espirito critico das vanguardas, nao sem buscar uma sofisticada

linguagem artistica referenciada na aleatoriedade e num suposto casualismo. 

 Exatamente neste contexto, o jovem artista de Pittsburgh, Andy Warhol, deu seus primeiros

passos conseguindo ingressar no meio artistico apos anos atuando como ilustrador para o

mercado publicitário nova-iorquino. Certamente um dos mais visionários artistas de seu periodo,

Warhol passou a utilizar os meios de comunicacao em massa (jornal, radio e televisao), a moda e

os aspectos menos “artisticos” da cultura de consumo como fontes de inspiracao. O resultado foi o

mais paradoxal possivel, mas inegavelmente marcou o universo da arte em definitivo. Sua

apropriacao dos meios industriais de producao e reproducao de imagem (serigrafia, cartaz,

fotografia em larga escala) lhe renderam a condicao de celebridade artistica facilitando seu acesso

a meios que, até entao, nunca havia explorado. Foi por ocasiao de seu curioso projeto em um

grande loft de Midtown Manhattan conhecido como The Factory, que Warhol iniciou suas

primeiras experiencias com o cinema. Funcionando sob a “supervisao” de Warhol, The Factory era

um estúdio de arte que tornou-se o ponto de encontro mais famoso dos Estados Unidos

frequentado por artistas, músicos, poetas, atores, dancarinos, etc. Na condicao de ponto de

encontro, este apartamento possibilitou a experimentacao dos mais variados tipos de criacao

artistica e, abastecido de drogas e outros aditivos lisérgicos, tornou-se um templo da

contracultura dos anos 1960, por onde passaram de William S. Bourroughs a Klaus Nomi, de

Salvador Dali e Allen Ginsberg a Mick Jagger, David Bowie e Bob Dylan, de Velvet Underground a

John Cage. 

Apos já ter adquirido fama como pintor, Warhol decidiu trabalhar com outros formatos e

comprou uma pequena câmera Bolex 16mm. Tomando conhecimento das obras de Anger, Smith,

Brakhage através das exibicões organizadas por Jonas Mekas, decidiu arriscar a produzir filmes

em uma direcao oposta a seus colegas, de modo muito “natural” e “desintencionado” como em
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outras obras alegou trabalhar.

 He was a fully developed artist in one medium, and he entered
another, not as a dabbler, but with a total commitment. He
immediately began to produce major cinema. For years he sustained
that production with undiminished intensity, creating in that time as
many major films as any of his contemporaries had in a lifetime; then,
after completing The Chelsea Girls  (1966), he quickly faded as a
significant film-maker.(Sitney, 2002, p. 348)

Seu interesse pela cultura pop e pelo experimentalismo rendeu-lhe a criacao algo proximo de

70 filmes que, apesar de variados estilisticamente, acompanharam duas principais direcões. Em

sua maioria sao filmes que parodiam e ironizam os clássicos hollywoodianos (Tarzan and Jane

Regained...Sort of – 1963; Salome and Delilah – 1963; Batman – 1963; Dracula – 1963; Soap Opera -

1964), deixando claro a influencia da cena underground principalmente em funcao de sua amizade

com Jack Smith, autor do famigerado Flamming Creatures e que teria introduzido Warhol ao

cinema. Em sua minoria sao filmes que exploram um universo ainda desconhecido ao cinema e

que reorientaram sua prática desde entao - sao estes últimos que nos interessam. Considerados

precursores dos filmes estruturais (Sitney, 2002; LeGrice, 1977; O'Pray, 2003), estes filmes (Sleep;

Haircut no.1; Kiss – 1963; Eat; Blow Job; Empire - 1964) foram os primeiros de sua carreira, e algo

leva a crer que seu pretenso “desconhecimento” da linguagem e da técnica cinematográfica

tenham lhe possibilitado produzir obras realmente geniais.

“It's too hard to care... I don't want to get too close... I don't like to
touch things … that's why my work is só distant from myself […] with
film you just turn on the câmera running and photograph something.
I leave the camera until it runs out of film because I can catchpeople
being themselves.” - Andy Warhol (Mekas, 1989, p.33-34)

Os anos da The Factory (1962-66) foram extremamente produtivos e marcantes na carreira

de Warhol. Ali, mais do que nunca, cercado de centenas das mais variadas personalidades, ele

parece ter aprimorado seu estilo avesso a ideia de um genio artistico, ou a um tipo de criatividade

especial do artista. Para ele, era mais importante revelar o banal, o corriqueiro, o desinteressante,

do que debrucar-se longamente sobre uma tela abstrata, refletindo sobre a cor, a textura, os

limites da visao e da interpretacao, e assim por diante. Goldsmith (2011) comenta que sua

atividade cinematográfica teve origem exatamente nesta enfase pelo “comum” que veio a se

tornar a principal caracteristica de seu cinema.

The 1960s  brought the advent of conceptual art and saw the
emergence of Andy Warhol, perhaps the single most important figure
in uncreative or conceptual art. Warhol’s entire oeuvre was based on
the idea of uncreativity: the effortless production of mechanical
paintings and unwatchable films in which literally nothing happens.
(Goldsmith, 2011, p. xxiii) 
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Seu terceiro filme, Sleep (1963) chama atencao pela aparente simplicidade e, ao mesmo

tempo, sagacidade. Tal como sugere Sitney (2002) nao se trata de uma obra que recorre ao transe,

a exploracao dos tabus culturais, ou de um apelo ao transcendentalismo: trata-se de seis horas de

um homem dormindo. Ao contrário de Breer, onde cada frame corresponde a uma imagem

diferente, com Warhol cada frame é quase identico ao outro, considerando o interesse quase nulo

que acao de uma pessoa dormindo profundamente representa. O registro de algo tao banal e por

tanto tempo, no entanto, foi uma das táticas geniais encontradas por Warhol. Dela devem uma

série de questões formais referentes tanto ao modo de representacao, quanto ao modo de

recepcao de um filme. Para Rees (1999) a estratégia de Warhol, camuflada no tradicional

laconismo sobre seus processos de criacao, é justamente a arma que utilizou para atacar as

concepcões de “filme-como-sonho” ou “filme-como-metáfora” - significando um sutil, porém duro,

golpe tanto na tradicao de Deren (representante do psicodrama) quanto na tradicao de Brakhage

(representante do cinema poético)

Warhol's tactics – static camera, long-take, no editing – opposed the
current avant-garde styles and avoided personal signature. Warhol's
laconic 'I just switched on the camera and walked away' sums up his
attack on film as dream and metaphor.(Rees, 1999, p. 69)

Utilizando o mais simples dos setups, Warhol argumenta ter realizado Sleep fixando sua

câmera 16mm com um tripé e apontando-a para a cama onde seu amigo John Giorno dormiu por

cerca de 8 horas. Apesar de sua intencao ter sido registrar a acao de forma integral e ininterrupta,

limitacões técnicas (os rolos da sua câmera Bolex duravam aproximadamente 4min) forcaram-no

a fazer o registro de 6 horas “apenas”.  Ao menos do ponto de vista conceitual, o resultado de

Sleep é bastante sofisticado porque, pela simplicidade de sua forma, abre espaco para que se

experimente a duracao do filme tal como nao havia sido feito antes. Apesar dos cortes em funcao

da troca de rolo, a temporalidade estabelecida pelas longas 6 horas de filme faz crer acompanhar

a temporalidade do registro real. Indicios levam a crer que Warhol sabia deste fator e estava

consciente ao explorar a questao da duracao de maneira tao radical – sabe-se (Tyler, 1989) que

Warhol fazia questao de projetar seus filmes a 16 frames por segundo, oferecendo um efeito de

“lentidao” ligeiramente maior do que o “normal”.

Os mesmos procedimentos – ou nao-procedimentos – foram utilizados em seus filmes

subsequentes: Kiss (50 minutos, seu primeiro filme, onde diversos casais em todas as

configuracões possiveis beijam-se sem pausas), Haircut (33 minutos, onde Billy Linich tem seu

cabelo cortado por alguém),E a t (45 minutos, onde Robert Indiana come ininterruptamente

cogumelos) , Blow Job (45 minutos, onde um rapaz supostamente participa passivamente em uma

situacao de sexo oral); Couch (45 minutos, onde diversos poetas e artistas encontram-se sentados

em um sofá da sala) e um dos seus empreendimentos mais ambiciosos, Empire (8 horas, onde o
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Empire State Building de Nova Iorque é registrado das 8p.m até 2a.m). Este último, no qual Jonas

Mekas colaborou como operador de câmera – uma Auricon que tinha um magazine58 quatro vezes

maior do que a antiga Bolex -  é um exemplo bastante adequado das intencões reflexivas que

permearam seus filmes iniciais. Em termos de exibicao e de realizacao, Empire pode ser

considerado um anti-filme: é longo demais e nele nao há qualquer interesse, ou melhor, nao existe

nenhuma acao “suficiente” para que a atencao de qualquer espectador seja instigada a

acompanhar o desenrolar de oito horas. Visto em uma velocidade aceleradissima, o “único” fato

que acontece é a propria passagem do tempo indicada pela variacao da luz, tanto das luzes do

prédio que encerra suas atividades comerciais, quanto a luz do sol que se põe. De resto, nao existe

muito a dizer, senao questionar-se os possiveis motivos que levaram Warhol a utilizar justamente

aquele prédio para fazer seu filme. E mais, porque razao utilizar um elemento estático para tentar

demonstrar a passagem do tempo? Para Battcock (1989) estas questões enigmáticas sao

exatamente o motivo do interesse que tais filmes tiveram, principalmente em um contexto onde a

ideia de “obra de arte” estava sendo justaposta a “arte como conceito”. Curiosamente todos os

filmes desta fase acompanham um titulo que explicita justamente o que está sendo representado –

o que demonstra a valoracao “artistica” que Warhol previa dar para o cinema. Como se fossem

“obras” expostas em uma galeria, Blow Job, Kiss, Eat, Sleep  e Empire denotam a influencia da arte

conceitual em seus procedimentos, uma vez que era comum a este genero artistico estabelecer

uma relacao meta-linguistica entre a obra e seu titulo. Além de explicitarem o “assunto” do filme,

o aspecto diminuto destes titulos se contrapõem as longas duracões registradas. Juntos, a sintese

dos titulos e longa duracao do filme denunciam uma qualidade que parecia ser fundamental para

o cinema: o movimento. 

Conforme já explorado em referencia ao desenvolvimento dos brinquedos opticos, a logica do

cinema baseia-se na rápida sucessao de imagens ligeiramente diferentes, fornecendo a impressao

do movimento. Neste sentido, há quem defenda que o essencial do cinema seja sua capacidade de

representar o movimento (Doane, 2002, p.131), mas com Warhol o que parece estar em evidencia

é sua habilidade em produzir uma duração, sem que nisto esteja implicito o movimento. 

In his work Warhol has clearly dismissed the idea that 'movement' is
an essential characteristic of movies. Movement can, afterall, be
presented and experienced in  other media – the dance, the theater,
and even sculpture – so Warhol has chosen not to deal with it in this
film essay on the reidentification of the essential message of cinema.
(Battcock, 1989, p.44)

A exploracao das longas duracões, principalmente em Empire e Sleep, de alguma forma

aludem ao tempo perdido, a monotonia da realidade, aos nao-acontecimentos que dominam

nossas vidas. Esta enfase na monotonia certamente serviu para contrapôr a velocidade e o frenesi

58 Local onde o rolo da pelicula é armazenado na câmera – quanto maior, mais tempo pode-se filmar.
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que regiam (e ainda regem) a cultura através dos meios de comunicacao, de transporte, etc. A

saturacao do tempo exibida através do registro “real” de um evento desinteressante, por um lado

demonstram os aspectos paradoxais e ilusorios de nossa sociedade. O esgotamento do tempo

exibido em seus filmes se complementa com a exaustao da imagem, exibida na maioria de suas

telas. É conhecido o fato de que Warhol utilizou a repeticao e a serializacao, como estratégias para

comentar a reprodutibilidade técnica permitida pelas tecnologias, e saturada pela indústria do

entretenimento, como demonstram a série Death and Disaster 

Do ponto de vista temático, Warhol utiliza a repeticao como uma analogia irônica da

espetacularizacao do horror, sustentáculo da sociedade moderna conforme Debord. Do ponto de

vista formal, o uso da repeticao indica um procedimento caro a outros setores da arte – sobretudo

a música de Riley, Glass e Reich (MacDonald, 1993, p.28)  - que lida com a ideia do esgotamento e

da exaustao. Estes fatores sao curiosamente invertidos em seus filmes, onde nada se repete,

porque nada acontece. Logo, tudo é quase-o-mesmo, repetidas vezes, por muito tempo. Vistos em

diálogo com outras obras, estes filmes revelam o fascinio de Warhol pelo esgotamento, pela

exaustao e pela repeticao –  nao a toa tenha encontrado no cinema um meio útil para registrar e

armazenar, de modo quase patologico, estes prolongamentos da duracao. 

[…] recording was also a form of storage. Warhol recorded
everything. He endend up becoming a compulsive hoarder of every
detail of his daily life. Not only did he have fourteen hundred hours of
taped telephone conversation[...] but he saved records and samples of
everything that passed through his hands, packing it all up in boxes
each month and sending it to storage as 'time-capsules'. (Wollen,
1989, p.21)

Nutrindo especial atencao pelo acúmulo de situacões “monotonas” em filmes como Empire (que

poderia ser considerado como uma grande cápsula-de-tempo-perdido), Warhol abriu espaco para

o tratamento das coisas insignificantes, sem expressividade, sem movimento, vazias, silenciosas.

Neste sentido, revelou a grande influencia que sofreu de John Cage, que nas décadas de 1950 e

1960 concebeu um estilo de composicao que unia processos aleatorios, filosofia oriental e

direcionava-se para a utilizacao do silencio como o maior recurso expressivo em termos sonoros.

O impacto das ideias de Cage, marcou a obra de diversas geracões de artistas que dedicaram-se,

de alguma forma, a encarar a arte como a contemplacao das coisas insignificantes, utilizando os

recursos mais elementares para tanto59.

Art, according to Cage, should be brought back into relationship with
everyday life. It should use found objects (or found sounds) and
respect the uneven rhythms of day by day existence, even its banality,
'dead' periods and ordinariness. At the limit, Cage was fascinated by
silence […] because, in a certain sense, silence was the most 'audible'
register of all. (Wollen, 1989, p.16)

59 Tal como explorada na obra de Samuel Beckett onde por exemplo em Breath (1969) propõe uma peca de
um único ato, com duracao de 45 segundos, sem atores, onde uma lenta respiracao acompanha..... 
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Note-se que justamente por utilizar “tao pouco” que Warhol consegue provocar uma reacao

reflexiva sobre aqueles que se dispõem a encarar sua obra com mais seriedade, revelando um

universo por detrás. Foi certamente esta sua maior contribuicao para o cinema experimental que,

em pouco tempo, deu origem ao cinema estrutural, tal como é possivel avaliar em dois niveis. 

Em um primeiro nivel, seus filmes parecem discutir questões especificamente

cinematográficas através da exposicao de suas qualidades materiais através de procedimentos

formais e intencionais. A utilizacao da câmera fixa, para Sitney (2002), pretende comunicar uma

condicao material do dispositivo que revela sua limitacao. Em Sleep e Blow Job, os “atores” muitas

vezes saem de quadro e a câmera, ao contrário do que se convencionou no cinema de modo geral,

nao acompanha seu deslocamento. Permanecer impassivel, mesmo que nao registre nada a nao

ser uma parede ou uma cama, parece denunciar com Warhol a condicao de imobilidade da

imagem tal como obtida pela câmera. Sobretudo em Blow Job, importa o que nao se ve. 

Outro fator que discute questões especificamente cinematográficas, desta vez salientando

suas qualidades materiais, é o uso que Warhol fez dos film-leader, tanto entre um plano e seu

subsequente, tanto no inicio e final dos filmes. Indicando o término ou o inicio de um novo rolo,

Warhol nao desprezou os leaders60 em muitas ocasiões, indicando a materialidade da pelicula na

qual a imagem que está sendo vista foi impressa, ou ainda, denunciando a realidade do filme

enquanto sequencia de imagens impressa num dispositivo mecânico. 

This anti-narrative device, simple and economic as well as
perceptually and formally exciting in its countdown structure of
decreasing numbers, is a condensation of the kind of thinking that
went into Warhol's early film work […] It gives an anticipatory
disease as to actual beginnings (and endings) destabilising and
problematising the film, even before it is a film as such. (Gidal, 2008,
p.62)

A inclusao desta  “realidade” material, que relembra o espectador da condicao material e

industrial operante no cinema, muitas vezes foi compreendida como um recurso de

“distanciamento”, ou melhor, “anti-ilusionista” utilizado como atualizacao das estratégias de

Brecht, em sua concepcao de um teatro épico (James, 1989, p. 142; Gidal, 2008, p.35). Para Rees

(1999) estes procedimentos aludiam ao “cinema-olho” de Vertov, sem sua conotacao ideologica

claro, orientando-o para a direcao da exploracao de uma realidade essencialmente

cinematográfica, denunciada por suas especificidades – consideradas na maior parte das vezes

“defeitos” ou “ruidos” da imagem. 

At the same time, Warhol's objective camera-eye inspired a turn

60 Trata-se de uma espécie de “margem de seguranca” que acompanha todo inicio e final de filme para que 
o registro das imagens seja feito integralmente. O leader, em especial, é a parte que precede a pelicula 
virgem e que conta com uma contagem de 8 a 1 segundos – parte geralmente suprimida no processo de 
montagem da maioria dos filmes. 
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towards the material aspect of film. With loop-printing, repetition
and blank footage – devices unique to the film medium – Warhol
made works of extreme duration […] leading the viewers to examine
their own experience of viewing the film. (Rees, 1999, p.69)

Em um segundo nivel, seus filmes discutem a relacao existente entre a feitura de um filme e

sua apreciacao. Convencionadamente chamada de espectatorialidade,  a relacao entre filme e

espectador vem sendo examinada exaustivamente no universo da teoria do cinema  e das artes.

Vista de modo muito geral, a questao foi trabalhada por Warhol principalmente em razao da

exaustao que submete o espectador ao utilizar tanto tempo para registrar eventos tao banais.

Dialogando com a tradicao cinematográfica ficcional classica, por exemplo, filmes como Empire e

Sleep saturam a ideia de uma expectativa sobre a qual uma ficcao pretende se encaminhar. Na

realidade estes filmes lutam com o paradigma do desenvolvimento de uma obra temporal que, tal

como na música, deveria operar com a antecipacao e a rememoracao para que o espectador

compreendesse a mensagem da obra. Tanto quanto um quadro, ou melhor, um retrato, estes

filmes frustam o espectador em sua “esperanca” de assistir o desenvolvimento de algum

acontecimento. 

 He was the first film-maker to try to make films which would outlast
a viewer’s initial state of perception. By sheer dint of waiting, the
persistent viewer would alter his experience before the sameness of
the cinematic image. [...] Warhol must have inspired, by opening up
and leaving unclaimed so much ontological territory, a cinema
actively engaged in generating metaphors for the viewing or rather
the perceiving, experience.(Sitney, 2002, p. 351)

A frustracao da experiencia ganha contornos filosoficos na medida em que, levada as últimas

consequencias, tornar-se uma atividade auto-reflexiva. A exaustao da exposicao de uma mesma e

única situacao acaba por ceder espaco a uma auto-reflexao acerca da propria experiencia de ver

um filme, ou mais profundamente, da experiencia ver as coisas. Neste sentido os filmes de Warhol

podem ser tomados como obras que lidam exatamente com a percepcao humana, nao exatamente

do ponto fisiologico, mas certamente filosofico – trata-se, em última análise, de “ontologia da

percepcao”. 

 * * *

Eu nao gosto de viajar porque realmente gosto de tempo lento e
para o aviao voce precisa de tres ou quatro horas a frente do tempo,
de forma que gasta um dia nisso. Se voce quer realmente que a sua
vida passe como um filme na sua frente, simplesmente viaje, voce
pode esquecer sua via. (Warhol, 2008, p. 135)
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A forcosa experiencia da longa duracao, do nao-acontecimento,  da contemplacao do banal,

tornam-se metáforas invertidas sobre a cultura do espetacular, do veloz, do fantástico. Indo em

direcao oposta ao cinema de atracões, os primeiros filmes de Warhol nao atraem. Distraem -  o

que nos leva a pensar sobre o lugar que ocupam em termos de exibicao. Se os realizadores

experimentais sofriam a dificuldade de distribuicao de suas obras, tanto mais Warhol com filmes

de longuissima duracao. Restritos a galerias e museus, estes filmes rapidamente tornaram-se

obras raras, sendo exibidas em ocasiões muito especiais. Condenadas ao arquivamento, estas obra

permanecem até os dias de hoje, restritas a colecionadores e especialistas, relegando-as a um

estudo muito mais teorico-inferencial do que heuristico-fenomenologico. O'Pray (1989) refletindo

sobre este fato, comenta que trata-se de uma contingencia a ser combatida uma vez que, mesmo

na condicao de obras conceituais, tais obras mereceriam ser apreciadas de fato, ou seja, dever-se-

ia ter a possibilidade de ter com elas um contato direto, e nao apenas mediado descricões textuais.

Fato é que, em noventa por cento dos estudos especializados, nao se sabe ao certo a experiencia

que estes filmes proporcionam, devido a seu dificil e restrito acesso. 

Some of the infamous classics – Empire, Sleep, BlowJob, Vinyl – have
rarely been seen even by afficionados of Warhol's cinema. Ironically
and fittingly, for the artist who both attacked the aura of art and
made it the commodity par excellence, many of the films have been
illicit since their withdrawal from distribution by The Factory, in the
70s and have led an 'underground' existence as  pirated dupes.
(O'Pray, 1989, p. 10)

Considerando o limite das análises, porém, é fato que em ambos os niveis (da materialidade e

da espectatorialidade) Warhol parece ter conseguido com seus primeiros filmes expandir a

utilizacao do cinema-como-arte através da afirmacao indireta de algumas de suas especificidades,

originando o cinema experimental como será exposto a seguir. Embora aparentemente nao tenha

sido seu foco de interesse, seus filmes podem ser considerados como especulacões filosoficas,

epistemologicas mais especificamente. Em um registro muito semelhante aos trabalhos

minimalistas e conceituais, filmes como Empire, Sleep e Blow Job possibilitam ao espectador

refletir sobre sua condicao de espectador, criando espaco para que se reflita sobre o modo como

somos levados a perceber determinadas coisas e do modo como somos educados a pensar sobre

determinadas coisas. O golpe de Warhol está na substituicao de “determinadas coisas”, por uma

“coisa” concreta e simples o suficiente para que a reflexao sobre o processo (de perceber e pensar)

torne-se o assunto da propria obra. Tal como sugere Koch (1989) foi desferindo este tipo de golpe

ou melhor, desatando o “no das metáforas” que Warhol descobriu a fama, sua capacidade reflexiva

e sua propria “identidade”.

Na condicao de obra de arte, tais filmes encerram um universo de possibilidades em torno de

si, orientando-se pela máxima duchampiana de que a funcao do artista na modernidade deveria

ser a de “apontar para as coisas”,  tao somente (Krauss, 1977). Fazendo assim, designaria novos
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significados, libertando-se da arte “retina” e encaminharia a arte de “ideias”. Aparentemente,

Warhol apontou para as mais banais. Entre A Fonte de Duchamp e o Empire de Warhol existe um

espaco preenchido por variadas formas de explorar assuntos semelhantes,  processo do qual o

cinema também faz parte. 

A obra é o caminho e nada mais. Esta liberdade ambigua ou, melhor
dizendo, condicional: a cada instante podemos perde-la, sobretudo
se tomarmos a sério nossa pessoa e nossas  obras. (Paz, 2014, p.23)

A conexao entre Andy Warhol e Marcel Duchamp nao é nova (Gidal, 1989; Rees, 19 ).

Paradigmático para a historia da arte moderna, Duchamp semeou a ideia de uma arte como

processo, como acao do pensamento, como re-orientacao, como deslocamento. Este deslocamento

foi a condicao que lhe possibilitou a apropriacao de materiais comuns para que novos significados

surgissem. Requisitando para si um lugar de conexao entre a arte do Renascimento e a arte do

futuro, Duchamp recuperou o que para ele era o fundamento essencial da arte – o pensamento.

Porém nao um pensamento isolado, muito menos sem corpo. Krauss (1998, p. 100-123) ressalta

que sua contribuicao parece ter integrado a visao a “matéria-cinza” da qual sempre se referia em

oposicao a retina. A nova-velha visualidade resgata por ele, através do deslocamento, integrou a

visao da mente e do corpo, ressaltando as condicões tempora-espaciais que estamos sujeitos em

qualquer processo de percepcao e cognicao. 

It is about the physical transposition of an object from the continuum
of reality into the fixed condition of the art-image by a moment of
isolation, or selection. And in this process, it also recalls the function
of the shifter. It is a sign which is inherently "empty," its signification
a function of only this one instance, guaranteed by the existential
presence of jusr this object. It is the meaningless meaning that is
instituted through the terms of the index.(Krauss, 1977, p.206)

Ao ter deslocado os objetos e ter proposto que orientacões para a execucao de uma obra

eram procedimentos autenticamente artisticos, porque “apontavam” para outras coisas que nao

estavam sendo vistas, Duchamp, com obras como O grande Vidro, abriu um novo capitulo na

historia da arte que, ao que parece, foi continuado por Warhol - sobretudo por sua modo quase

religioso de tornar visível o invisível, através do minimo, do comum, e do misterioso. Fazendo isso,

nao apenas permitiram-se nao apenas explorar a matéria como objeto artistico, mas a forma e o

sentido que nela transparentemente se fixam. Desta forma, tal como cremos, é necessário que se

tenha em mente tanto Warhol quanto Duchamp afim de que se avalie com menos inocencia a

constituicao de um fenômeno tao complexo e curioso quanto significou o cinema estrutural.
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 4. Capitulo  04  – Cinema Estrutural 

Os resultados de uma genealogia sempre sao insatisfatorios, porque incompletos. Baseados

nas trajetorias e existencias de individuos, as genealogias servem apenas para criar uma situacao

geral em que a existencia de outrem possa encontrar um abrigo “historico”. É o mesmo com o que

foi por nos proposto. A genealogia do cinema estrutural encontra seu abrigo na historia do cinema

geral, da familia do cinema experimental em cruzamentos com outros ramos da arte como um

todo. 

 4.1.O que é o cinema estrutural – Origens e desdobramentos do termo

A abertura do filme de Pip Chodorov61, nos dá alguma ideia do que as décadas de 1950, 60 e

70 significaram para a producao do cinema experimental. A sequencia de depoimentos dos nomes

mais importantes da vanguarda cinematográfica a partir dos anos 1950,  Maurice Lemaître,

Robert Breer, Ken Jacobs, Hans Richter, Stan Brakhage, culmina com o depoimento de Jonas

Mekas que, conforme já mencionado, foi um dos protagonistas da retomada do cinema

experimental no pos-guerra, sobretudo por suas iniciativas em Nova Iorque. Perguntado sobre os

prováveis motivos que fizeram com que a producao de filmes experimentais aumentasse

significativamente, Mekas apenas diz: 

“Nos nao pensávamos na historia. Nos estávamos no presente. Nos
estávamos fazendo o que nos queriamos fazer. E nos éramos
amigos... éramos todos loucos por cinema.”62 

A “loucura pelo cinema” que Mekas se refere foi alimentada por seus empreendimentos já

mencionados – a Filmmaker's Coop  e a Anthology Film Archives – que renovaram o cinema

experimental e independente mundial estruturando uma rede colaborativa de producao e

distribuicao,  a parte de qualquer outra indústria do ramo. Em parte responsável por espalhar a

tal loucura por um outro tipo de cinema, a Filmmaker's Coop foi uma das principais responsáveis

em estabelecer com outros paises o diálogo em vias de possibilitar um intercâmbio maior entre os

artistas do “velho e do novo mundo”. Certamente mediados pelo carisma de Mekas, os

intercâmbios nao apenas aconteceram como possibilitaram o surgimento de novas práticas

dentro do cinema experimental. Fato que comprova isso é outro depoimento de Mekas,

comentando o seu encontro com Peter Kubelka. Ambos estavam em Knokke-le-Zoute, na Bélgica,

para exibirem seus filmes no festival EXPRMNTL. Mekas, particularmente, estava trazendo copias

de outros filmes norte-americanos selecionados para o festival e Kubelka trazia consigo seu

Arnulf Rainer. Foi ali, apos a exibicao do filme de Kubelka, que ambos se encontraram e desde

61 Free Radicals – A history of experimental film (USA, 2011) 
62 Trecho de depoimento de Jonas Mekas  em Free Radicals – A history of experimental film  (2011) 

(traducao propria)
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entao mantiveram uma relacao muito proxima e significativa para o cinema experimental

mundial. 

O festival belga EXPRMNTL foi um dos grandes acontecimentos para a difusao da cultura

cinematográfica experimental. Idealizado originalmente como o Festival Internacional de Cinema

de Bruxelas em 1947 (concorrendo com Veneza e Cannes idealizados em 1946), o festival, em sua

primeira edicao (1949) criou uma sessao retrospectiva especial de cinema experimental e de

vanguarda sob a curadoria de Jacques Ledoux – diretor da cinemateca de Bruxelas. Integraram

esta mostra as obras mais fundamentais do genero: de Hans Richter e Viking Eggeling a Germaine

Dulac e Jean Epstein, passando por Luis Buñuel e Oskar Fischinger, que levou o primeiro premio

com Motion Painting No.01. Em sua segunda edicao, em 1958, o festival funcionou como uma

extensao da Feira Internacional de Bruxelas – já trazendo, contudo, producões norte-americanas

de Stan Brakhage, Lewis Jacobs, Maya Deren, Kenneth Anger, e Marie Menken. Mas foi somente a

partir de 1963, em sua terceira edicao, que o festival definiu-se como um dos mais importantes

festivais para a cinematografia experimental. Nesta edicao Mekas e Kubelka, exibiram seus filmes

ao lado de outros nomes do “novo cinema” que se anunciava, como Jean Luc Godard, Agnes Varda,

Chris Marker, Alan Resnais, etc. Foi esta terceira edicao do festival que parece ter melhor

compreendido o valor e as possibilidades do cinema experimental, sobretudo pela articulacao que

promoveu entre os outros setores das artes, provocando um clima de efervescencia possibilitado

pelo isolamento de Konokke-leZoute (cidade-balneário belga), especialmente entre o natal e o ano

novo.

[...] held between Christmas and New Year in the Knokke-le-Zoute
casino, it brought together film-makers but also musicians, writers,
researchers and artists from all disciplines into the heart of a
programme that even today amazes due to its breadth, and for the
vision which Ledoux tried to inspire it with. For Ledoux, avant-garde
film couldn’t be placed separately from parallel, formal projects in
the other arts: it could only be understood in relation to music,
literature, the visual arts, and only at the heart of a network linking
all these disciplines. (Bardon, 2013, p.54)

O resultado da experiencia do festival em Knokke-le-Zoute com suas tres edicões finais –

1963, 1967 e 1974 -  foi o fortalecimento dos lacos entre o cinema e outras práticas experimentais

que, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, faziam expandir os horizontes da danca

(performances e happenings), da música (eletrônica e eletroacústica), das artes visuais

(experiencias pioneiras com instalacões multimedia, expanded cinema, e light-shows). Para

muitos, o evento  significou nao apenas a oportunidade de conhecer e trocar experiencias com

outros realizadores (veja-se o encontro de Brakhage com Varda, de Kubelka com Mekas), mas

também o estimulo necessário para jovens artistas que ambicionavam seguir na obscura direcao
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do experimentalismo artistico. O “ponto-de-encontro” da vanguarda artistica mundial63, mediada

pelo cinema, abrigou tanto a producao incipiente de paises que lentamente voltavam a

experimentar com o cinema (Alemanha, Áustria, Franca) quanto a solida, porém isolada, producao

das Cooperativas cinematográficas (Estados Unidos e Inglaterra) que inclusive fomentaram a

formacao de outras cooperativas nos paises representados na competicao (Bardon, 2013, p.58).

Fato é que, embora tenha se disposto a abracar os mais variados generos de filmes experimentais,

o EXPRMNTL acabou sintomaticamente refletindo uma predilecao por obras que assinalavam

uma tendencia seguida pela maioria dos filmes dentro deste circuito. É curiosa a premiacao, por

exemplo, da famosa quarta edicao do festival em 1967 que teve como principais vencedores:

Michael Snow (Wavelenghth), Lutz Mommartz (Selbstschuße), Stephen Dwoskin (Chinese

Checkers, Naissant, Soliloquy) e Martin Scorcese (The Big Shave). Em meio aos expoentes do

cinema experimental radical, Scorcese aparece com um curta-metragem bastante convencional

em sua forma, mas que provavelmente problematizava a producao norte-americana mainstream

através de uma metáfora irônica. A despeito de Scorcese, todos os outros nomes simbolizaram o

fortalecimento de uma orientacao mais formalista, objetiva, concreta, conceitual, processual,etc;

no cinema experimental de entao. Vistas em conjunto (com as ressalvas necessárias) as obras

destes e de outros nomes (que exibiram em sessões nao competitivas e paralelas do festival)

como Paul Sharits, Peter Kubelka, Kurt Kren, Hollis Frampton, Stephen Dwoskin, Werner Nekes,

Birgir e Wilhelm Hein, dentre alguns outros – nao apenas assinalaram o fortalecimento desta

tendencia mais “formalista” do cinema experimental, mas também forneceram as bases do que

veio a ser chamado, anos depois, de “cinema estrutural”.

 4.2.Cinema Estrutual – problemáticas terminologicas

A definicao de cinema estrutural é complexa, obtusa, e problemática como qualquer outra

definicao de uma “tendencia” ou “movimento” seja na historia do cinema, seja na historia da arte.

Neste caso, em especial, a dificuldade de definicao devém do fato que nunca nenhum dos cineastas

que supostamente participaram deste fenômeno tenham, até um determinado momento de suas

carreiras, se considerado ou classificado como “estrutural”. Embora alguns deles, geralmente

preocupados com reflexões teoricas e atividades academicas, acabaram por tentar definir melhor

o que significou o “cinema estrutural”. Nisto cumpre dizer que, diferentemente da maioria das

vanguardas cinematográficas, os cineastas estruturais nao se proclamaram a priori através de

manifestos ou de um esforco coletivo por algum determinado ponto. Como a maior parte dos

fenômenos culturais, porém, parece ter surgido como um reflexo do contexto historico global

mobilizado por questões estéticas, politicas e filosoficas, nao sem ter sido permeado por questões

63 Exemplo disso é a participacao em 1963 de nomes como Maurico Kagel, Luc Ferrari, Karlheinz 
Stockhausen ; Edmond Couchot, Julio Le Parc, Yoko Onom 
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locais e particulares. É importante dizer que a sua “categorizacao” so veio a ser formulada anos

apos seus “sintomas” terem sido bem expressos e, ao que tudo indica, foi a juncao destes

“sintomas” que permitiu a teoricos e criticos tomarem-no como um fenômeno consistente e

relevante para ser classificado.

O primeiro esforco em direcao a proposicao de um termo para juntar tais práticas

experimentais cinematográficas foi dado por P.A. Sitney. Criador do termo 'structural film' Sitney

perseguiu ao longo de sua carreira a missao de, por vezes, defender ou, por outras, reformular o

que propôs em 1969 em um artigo na edicao de verao da revista Film Culture (no. 47). Entitulado

“Structural Film” (Sitney, 2000, p.326-348) este artigo teve como principal intencao tentar

identificar o nascimento de um sub-genero do cinema experimental a partir da avaliacao de

algumas obras vistas por Sitney no contexto do circuito independente de Nova Iorque, sobretudo

por conta de sua amizade com Jonas Mekas. Sitney (2000, p.326) alegava que, apesar da

dificuldade da análise,  a “evolucao” da vanguarda norte-americana, marcada por uma dominante

“busca por formas mais complexas”, teria feito emergir “um cinema da estrutura”. 

A view in perspctive of the independent cinema over the past twenty
years and, perhaps more pointedly, in the owrk of those individual
artists who have been outside of the sponsored cinema for more than
a decade will show the development of a cinematic language of
conjunction, whereby  diverse atrands of themes are fitted together,
or a language of metaphor, whereby the most is made of limited
material. (Sitney, 2000, p.326)

De acordo com sua argumentacao, por um lado a evolucao que avaliava existir em obras de

Brakhage, Markopoulos, Kubelka e Anger, encarnavam a tal busca de explorar “formas mais

complexas” e forneciam as bases para que, por outro lado, novos cineastas-artistas como Hollis

Frampton, Michael Snow, Joyce Wieland, Ernie Gehr e Paul Sharits desenvolvessem um tipo de

cinema orientado para a exploracao estrutural da experiencia cinematográfica. Em sua

compreensao, estes artistas estavam criando uma espécie de sub-genero dentro de um outro tipo

de cinema, identificado por ele como formal, que diferia do cinema estrutural pelo valor que

conferia a suas formas finais, e nao exatamente a seu processo de criacao-desenvolvimento.

A precise statement of he difference between form and structure must
involve a sense of the working process; for the formal film is a tight
nexus of content, a shape designed to explore the facets of the
material[...] Recurrences, antithesis, and over-all rhythm are the
elements of the formal; in essence, a film whose content is, at root, a
myth. (ibdem, p. 327)

É possivel que a explicacao fornecida por Sitney embaralhe um pouco as definicões entre formal e

estrutural, especialmente quando se emprega discursos metaforicos juntamente com outros que

pretendem ser analiticos. Se sua explicacao de filmes formais nao convenca por uma certa
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imprecisao terminologica, a argumentacao do filme estrutural parece confundir ainda mais o

leitor, de modo a nao conseguir distinguir exatamente nem as principais diferencas nem os

motivos que levaram-no a diferir tais generos. De qualquer modo, precária ou nao, sua definicao

de cinema estrutural foi um marco para o desenvolvimento do cinema experimental dali em

diante que, direta ou indiretamente, visou problematizar o famigerado termo. Articulando

procedimentos muito particulares utilizados nos filmes de Snow, Conrad, Sharits, Gehr,

Markopoulos, Jacobs, Landow, e alguns outros norte-americanos, Sitney define o cinema

estrutural como um tipo de cinema concentrado na forma e no processo envolvidos na feitura e na

visualizacao de seus filmes, identificando quatro principais caracteristicas processuais neles:

The structural film insists on its shape, and what content it has is
minimal and subsidiary to the outline[...] Four characteristics of the
structural film are a fixed camera position (fixed frame from the
viewer's perspective), the flicker effect, loop printing (the immediate
repetition of shots, exactly and without variation), and
rephotography off  the screen. (Sitney, 2000, p. 327)

Para Sitney,  a câmera fixa, o efeito de flicagem, o uso de loops e o processo de refotografia

podiam raramente ser encontrados, todos juntos, em um so filme; sendo que muitas vezes,

inclusive, eram “evitados” por alguns cineastas estruturais. Sugerindo as origens destes

procedimentos, chegou em dois principais nomes: Andy Warhol e Peter Kubelka. Warhol havia

contribuido pela utilizacao da câmera fixa no registro de longas duracões de atividades sem

grande conteúdo ou interesse dramático, como bem exemplificada em Sleep (1963) – onde

também argumentava ter utilizado loops para prolongar o efeito de dilatacao temporal.  Kubelka,

por sua vez, havia preconizado o minimalismo dos flicker films em filmes que exploravam relacões

ritmicas entre frames com alto valor gráfico, muito embora estivesse fora do circuito norte-

americano e sua influencia pudesse ser questionada e, inclusive, contraposta a Breer –

considerado o precursor do cinema direcionado a exploracao dos frames, ou dos single-frame

films. A refotografia era um resultado da exploracao dos outros procedimentos, tal como

encontrada na obra de Landow e Jacobs. 

Em vias de justificar a especificidade de sua classificacao, Sitney seguiu a exposicao de seu

artigo original (de forma mais ou menos organizada) exemplificando como estes quatro

elementos foram trabalhados pelos cineastas chamados estruturais. A exposicao labirintica e

detalhista de uma longa lista de filmes em alguns momentos confunde pelas conexões que se

alternam entre formais e subjetivas, demonstrando a precocidade do assunto e de sua análise. Tal

confusao obriga-nos a assinalar apenas as linhas gerais dos fatos que lhe convenceram da

validade de sua categorizacao para, em seguida, contrapô-las as sucessivas outras definicões

sugeridas por teoricos e cineastas.  Diante da classificacao proposta e da variedade de exemplos

apresentados, é possivel destacar quatro filmes que tornaram-se emblemáticos do cinema
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estrutural tal como sugerido por Sitney em 1969. Tais exemplos serao retomados muitas outras

vezes mais adiante e portanto suas análises nao pretendem exaustivas, apenas ilustrarao as

argumentacões de Sitney, no sentido de introduzir melhor o tema, privilegiando suas descricões

da forma mais direta e isenta possivel.

Em primeiro lugar, o efeito de flicagem foi exemplificado por Tony Conrad com seu filme The

Flicker (1966). Embora nao seja o precursor deste tipo de filme, o filme de Conrad foi destacado

como aquele que equilibra melhor as experiencias feitas por Kubelka em Arnulf Rainer (1960) e

Paul Sharits em N:O:T:H:I:N:G (1968) demonstrando o apelo quase meditativo que o cinema

estrutural oferecia através de filmes concentrados em aspectos fundamentalmente visuais. Em

linhas gerais trata-se de um filme sem narrativa, feito com apenas com frames pretos e brancos

encadeados por sequencias ritmicas que, de maneira sincrônica e nao sincrônica, sao

acompanhadas por uma trilha sonora feita a base de sintetizador analogico. A experiencia de ver o

filme sugere que existam padrões ritmicos na alternância das sequencias brancas e pretas e, ao

que parece, a estrutura do filme está amparada justamente na exploracao do efeito

estroboscopico advindo de tal alternância. A variacao de velocidade de flicagem (efeito que faz a

imagem da tela “piscar”) é tratada de modo dinâmico durante os 30 minutos de duracao do filme.

Os efeitos resultantes da experiencia sao predominantemente retinianos, dirigem-se quase

exclusivamente ao sistema optico humano no sentido de testar os limites de percepcao do ponto

de vista fisiologico. Como afirma Amos Vogel: 

[…] the effect is literally hypnotic, whether its frequency is
momentarily static or changeable (it ranges from 24 flashes down to
4 flashes per second throughout its 30 minute duration). This
concerted "overload" of retina and nervous system provokes an
endless variety of changing shapes, patterns and, most surprisingly,
colors, whose nature differs with each viewer (even varying from
performance to performance) [...] This "pure" film deals with
perception itself; its hallucinatory effect -- despite absence of image,
content or meaning reveals an unsuspected congruity with deep
emotional needs. (Vogel, 2005, p. 122)

Para Sitney os flicker films evocavam uma energia fundamental do cinema, chamando atencao

para a base fisiologica sobre a qual está constituido. Levado a experiencia de flicagem as ultimas

consequencias, Conrad demonstrava a qualidade estática do cinema porque tornava visivel ao

espectador o processo de ilusao do movimento utilizando apenas o fenômeno da luz, ou melhor,

sem a utilizacao de imagens figurativas. Para ele, The Flicker demonstrava que nos filmes

estruturais nao havia “climax”, como em filmes narrativos – eram semelhantes a objetos, cuja mais

importante e fundamental caracteristica era a sua forma (shape) (Sitney, 2000, p.344).

Para exemplificar a utilizacao da câmera fixa, por sua vez, Sitney utilizou, dentre outros

filmes, Wavelenghth (1967) de Michael Snow - filme exaustivamente analisado e que será
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avaliado com maior profundidade mais a frente. Premiado no EXPRMNTL 4, o filme de Snow

paradoxalmente nao utiliza uma câmera propriamente estática – apesar de fixa em seu eixo, trata-

se de uma espécie de “plano sequencia” que utiliza o zoom in de forma continua do comeco ao fim,

durante cerca de 45 minutos. O filme abre com um plano geral de um quarto grande, um tipo de

studio de arte, meio vazio, dotado de janelas na parede a frente, uma cadeira de vinil amarelo,

alguns moveis, um telefone, algumas fotografias coladas na parede, entre as janelas. Lentamente

nota-se que a imagem está se aproximando da parede oposta, onde localizam-se as janelas,

através de um zoom in. Durante este movimento muito lento desenrolam-se quatro acões: no

inicio uma mulher de casaco vermelho orienta carregadores a deixarem uma estante de livros em

um determinado local do quarto; depois esta mesma mulher volta ao quarto acompanhada de

outra mulher, que fecha uma das janelas. Ao fechá-la, ambas sentam-se para ouvir Strawberry

Fields Forever, dos Beatles, através de um rádio. Elas vao embora, a música acaba, e logo ouve-se

um ruido grave (onda senoidal obtida eletromagneticamente) que acompanhará o restante do

desenvolvimento do filme. Algum tempo passa e um homem entra no quarto e, tao rapidamente,

cai no chao. Aparentemente encontra-se morto. Neste minuto o enquadramento já é um plano

americano, obtido através da lenta progressao do zoom in. Mais algum tempo se passa e, já num

plano médio-primeiro plano, uma mulher de casaco de pele entra em quadro, nota que há alguém

caido em sua frente (nao se ve mais a imagem do corpo) e imediatamente faz uma ligacao

utilizando o telefone proximo a janela. Ouve-se sua voz comunicando o fato de que encontrou

alguém caido no chao e que parece estar morto. Apos ter chamado ajuda,  a mulher sai de quadro.

Já nao se ve mais nem o chao, nem as paredes laterais, nem o corpo. Duas janelas e um pedaco de

parede que divisa ambas, onde uma fotografia parece estar fixada, compõem a imagem. O zoom

continua aproximando acompanhado do ruido, e termina enquadrando somente a fotografia

fixada na parede.  Trata-se de uma imagem do mar, onde ve-se apenas a superficie da água agitada

por pequenas ondas. Por ser uma fotografia, é estática – nada se move e a câmera cessa o

movimento de aproximacao (zoom in). A imagem se desfoca, o ruido cessa, e o filme acaba – fade

to white. Durante todo o  filme, é necessário que se esclareca, algumas intervencões fotoquimicas

sao feitas de modo a modificar a natureza da imagem – por vezes colorizando-a com apenas uma

so cor, por vezes utilizando sua forma negativa, e por vezes utilizando os finais dos rolos em que

as sequencias sao filmadas, deixando aparente os defeitos de luminosidade caracteristicos destes

pedacos da pelicula. Outro ponto importante é que o filme parece transcorrer em um largo

periodo de tempo, considerando a variacao da luz natural, vista através das janelas – o filme

comeca iluminado externamente e termina escuro, sugerindo a passagem de tempo entre os

acontecimentos descritos. Por último, é importante ressaltar que o ruido que se inicia por volta do

oitavo minuto do filme, aumenta de intensidade e frequencia na mesma medida em que o zoom

aproxima-se da imagem. Desta forma, se a frequencia de 50Hz corresponde ao plano geral do
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inicio do filme, termina-se com  a frequencia de aproximadamente 20.000Hz (20kHz)

correspondente ao primeirissimo plano da fotografia (que na verdade é um outro plano geral do

mar). Em resumo, trata-se de um filme que evidencia, durante sua visualizacao, uma estrutura

aparentemente muito simples: um movimento único e continuo de aproximacao acompanhado

pelo aumento da frequencia de uma única e continua onda senoidal. Visto desta forma, trata-se de

um longo crescendo – forma musical que baseia-se no aumento gradual de intensidade e

frequencia de algum evento sonoro, durante um certo periodo. 

Inevitavelmente, tratando-se de um filme com uma narrativa muito básica e que nao permite

sua apreciacao nem mesmo parcial, qualquer descricao que tente fazer compreender a

experiencia de ver filmes como este de Michael Snow sao, no minimo, demasiado limitadas e

restritas. De qualquer modo, Sitney referiu-se a Wavelength como um notável exemplo da fixacao

da câmera e do transcorrimento do evento-filme em algo que parece pretender ser “um so take”

(one-shot-movies). Na realidade, Sitney parece utilizar a classificacao câmera fixa como um dos

procedimentos que reforcam a ideia da singularidade presente em muitos filmes estruturais . Fixar

a câmera, para ele, seria um dos principais indicios de que interessava para o diretor trabalhar

com a ideia de uma singularidade no filme, ou melhor, de uma invariabilidade que fornece para o

espectador a seguranca para apreciar de modo seguro o desenvolvimento do filme durante um

certo tempo. Tal como acreditava (Sitney, 2000, p. 332), a singularidade destes processos –

exemplificados com a câmera fixa – encaminhava a ideia da utilizacao do cinema como uma

metáfora, nao exatamente como recurso poético, mas como recurso intelectual:

[...]Wavelength uses a metaphor as the end of an elaborate, yet
simple structure whose coordinates are one room and one zoom. […]
it is an epistemological metaphor. (Sitney, 2000, p.333)

Os comentários lacônicos de Sitney levam crer que o que pretendia com a classificacao da

câmera fixa era ressaltar a enfase dada a experiencia da duracao em muitos filmes estruturais.

Referenciando seus comentários nos primeiros filmes de Warhol, reforcou que a câmera fixa era

uma das maneiras de eliminar a multiplicidade de pontos de vista convencionados pela linguagem

cinematográfica que, consequentemente, implicava em uma descontinuidade temporal – dai a

ideia de que a montagem ser um recurso utilizado na maior parte dos filmes para criar uma

continuidade temporal e uma unidade espacial. Os filmes de câmera fixa, portanto, estruturavam

uma experiencia singular e continua, sem o uso convencional da montagem, sem variacao de

ângulos ou pontos de vista. Filmes de Bruce Baillie, como Show Leader (1967), All My life (1966) e

Still Life (1967) endossavam a ideia do one-shot e fixed-image films, enquanto Waits and Moments

(1968), de Ernie Gehr, por sua vez exemplificavam a continuidade temporal explorada através da

movimentacao da câmera de forma coordenada e regular, sem cortes.  Utilizando recursos
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sofisticados de movimentacao no tripé (pans para esquerda ou para direitra, tilts para cima e para

baixo) e de manipulacao das lentes zoom, filmes como os de Gehr e Snow pareciam  explorar os

limites da construcao espacial na imagem cinematográfica articulados com a unidade temporal  -

criando uma duracao tipicamente cinematográfica. Embora a duracao nao tenha sido o foco de

suas argumentacões,  foi esta questao que chamou atencao de muitos outros autores no sentido

de identificar um dos procedimentos mais marcantes nos filmes estruturais. 

Pare exemplificar a utilizacao de loops64, Sitney recorreu também a diversos exemplos sendo

que em apenas um deles a ideia da repeticao pôde ser identificada como central para a estrutura

apresentada pelo filme. Trata-se do filme Sailboat (1967-68) de Joyce Wieland, entao esposa de

Michael Snow, onde se ve por cerca de 2 minutos e 45 segundos pequenas embarcacões (veleiros)

cruzarem a tela da esquerda para a direita, uma apos a outra. A imagem é distante e tem-se como

horizonte o mar, que divisa um céu azul sem nuvens na parte superior da imagem. Na banda

sonora, durante todo o filme, escuta-se o som ininterrupto das ondas do mar sobre a areia.

Considerando que as embarcacões sao praticamente identicas e que cruzam a tela sempre

sozinhas, Sitney (2000) creu que Wieland teria utilizado loops da mesma imagem de modo que o

espectador tem a impressao de que trata-se de um registro ininterrupto de barcos que cruzam o

horizonte de modo regular e também quase ininterrupto. Uma única vez, apenas, a sequencia é

interrompida quando o barco está prestes a desaparecer no canto direito da tela e surge uma

figura humana que segue em direcao ao mar, a partir do canto esquerdo. Sua imagem some

rapidamente devido ao provável uso de uma lente tele-objetiva - que permite que se registre com

certa “proximidade” eventos que ocorrem a uma enorme distância. Soma-se a esta composicao,

por fim, um letreiro centralizado na parte superior da tela que, em letrais caixa-baixa brancas,

traz a palavra sailboat mantida, do comeco ao fim do filme, completamente estática. 

The loop gives an illusion of continous movement as a boat sails from
scren left and out of screen right repeatedly; […] the strutctural
principle is clearly ironic. (Sitney, 2000, p.337)

Imaginando que tratava-se de um loop, Sitney veio a saber que na realidade existiam apenas

algumas repeticões feitas no filme e que a maior parte dos takes correspondiam verdadeiramente

a diferentes embarcacões. De todo modo, tal como fez crer, o uso da repeticao foi efetivamente

utilizado por muitos cineastas estruturais como uma estratégia de prolongar a duracao da

experiencia de um acontecimento singular (no caso um barco passando). Wieland teria, somando

o letreiro que indicava o objeto de registrado pela câmera, ironicamente utilizado o loop como

64 Loop é o nome que se dá ao processo de repeticao, geralmente curta, de uma imagem ou um som. O 
nome alude a estrutura material que se utiliza para reproduzir esta repeticao em uma fita magnética ou 
uma pelicula fotoquimica: seleciona-se um trecho a ser repetido e unem-se as pontas que, linearmente, 
correspondem ao ponto inicial e ponto final. Unindo-as, cria-se uma espécie de laco (ou anel) que pode 
ser reproduzido indeterminadamente, gerando a impressao de uma continuidade infinita. 
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forma de explorar a redundância de uma informacao visual e narrativa, mantendo ainda assim a

continuidade do tempo, embora circular.

O uso dos loops, ainda, foi avaliado na obra de George Landow, considerado por Sitney um

cineasta estrutural por excelencia, dedicado a exploracao da superficies da imagem

cinematográfica, seus aspectos materiais e suas qualidades intrinsecas. Apos ter realizado

Fleming Faloon (1964) – considerado um precursor filme estrutural pelo uso que faz de múltiplas

telas e imagens  processadas quimicamente – é com Film in Which There Appear Edge Lettering,

Sprocket Holes, Dirt Particles, Etc. (1966) que Landow deixa claro suas intencões. Feito a partir de

materiais de teste de laboratorios fotográficos e cinematográficos, Film which... é um filme que

estrutura-se com um simples loop  de uma mesma imagem que repete-se durante cerca de 6

minutos. A imagem é a propria pelicula utilizada para fins laboratoriais de teste de cor,

intensidade de luz, etc. Na janela do fotograma (dedicada a impressao sequencial das imagens) ve-

se uma mulher que olha em direcao a câmera sorrindo levemente e que, no loop, pisca uma única

vez. Ao seu lado direito um painel de cores de referencia. No restante da imagem, ve-se a parte

que geralmente é omitida em uma projecao: a área lateral da pelicula onde localizam-se as

perfuracões através das quais o filme pode ser colocado em movimento pelo mecanismo de grifa

da câmera/projetor, e em suas bordas letras para indicacões do laboratorio de revelacao. 

O deslocamento da pelicula para a esquerda do quadro faz com que o “lado oculto” da

imagem do cinema seja revelado e exaustivamente visto. Durante quatro minutos, observa-se este

pequeno loop repetir-se diversas vezes, permitindo ao olhar que se desloque da imagem

originalmente concebida para ser vista, para a “arquitetura” operante dentro das câmeras e

projetores cinematográficos. É curioso notar que, segundo Sitney (2000, p.338) Landow fez

questao que o laboratorio nao eliminasse os ruidos do filme, deixando a poeira e pequenos

elementos “sujarem” a imagem como um todo. Para Sitney:

The resultant film, a found object etended to a simple structure, is the
essence of minimal cinema. The girl's face is static; perhaps a blink is
glimpsed […] hte dirt begins to form time patterns (Sitney, 2000, p.
339)

Este “cinema minimalista” sugerido por Sitney, embora nao explorado teoreticamente,

certamente repercutiu apos a publicacao do artigo. As conexões entre o movimento artistico que

objetivava, dentre outras coisas, a exploracao sistemática de um elemento material singular

(sobretudo no contexto da escultura), foi posteriormente revista – mas deve-se reforcar que

desde a primeira proposicao do cinema estrutural, tal ideia encontrava-se presente. No caso, a

repeticao da imagem somada a utilizacao de materiais rejeitados, sao fatores que indicam a

atencao dada a materialidade do dispositivo, destacando os aspectos industriais e mecânicos da

imagem cinematográfica e questionando o ilusionismo tao fundamental para o cinema (Sitney,

2000, p.340). 
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As argumentacões a respeito do processo de refotografia, por fim,  nao aparecem de modo

evidente na primeira versao do artigo de Sitney, levando a crer na situacao confusa que parece ter

escrito o artigo, sobretudo no que diz respeito a falta de uma argumentacao bem fundamentada e

exemplificada. Em sua forma original, o artigo acaba de modo meio abrupto, deixando muito mais

dúvidas do que propondo alguma certeza. É evidente seu esforco de Sitney deve ser reconhecido a

partir de coragem em lancar um olhar critico, embora tendencioso, acerca da producao que tinha

conhecimento até aquele momento – producao esta envolta na neblina do “genio artistico”.

Mesmo que precária, a sua tentativa de aglutinar alguns procedimentos técnicos e articulá-los

com supostas proposicões estéticas foi importante para que o debate se iniciasse. A reacao que a

imprecisao e subjetividade de seu artigo causaram, fomentou rapidamente outros artistas e

teoricos a discutirem a questao com mais critério e cuidado.

Tao logo a edicao de número 47 da Film Culture saiu com o artigo de Sitney, tao logo

Maciunas dispôs-se a publicar na edicao seguinte uma resposta que tentava assinalar erros e

acertos contidos no ensaio. Foram os erros, contudo, que sobressairam na visao critica do

controverso fundador e organizador do Fluxus. Um dos principais nomes do neo-dadaismo norte-

americano, o lituano George Maciunas (1931 – 1978) iniciou suas atividades no campo das artes

norteado por interesses academicos e, nutrindo especial interesse pela historia da arte, idealizou

em meados dos anos 1965 um movimento que foi responsável por grande parte da agitacao

cultural daquela década nos Estados Unidos e em alguns paises da Europa. Sua conexao com uma

rede internacional da vanguarda artistica lhe possibilitou fundar o Fluxus que, desde seu

nascimento, vinha trabalhando com filmes – embora o grupo fosse majoritariamente composto de

artistas visuais, compositores, poetas e coreografos. Munido de uma certa ironia dadaista,

Maciunas publicou sua resposta ao artigo de Sitney em forma de um quadro no qual discutia e

corrigia os tres principais erros divididos em: erros terminologicos, erros cronologicos de

exemplos e erros de precursores. De forma esquemática, ácida e lacônica, a contra-argumentacao

de Maciunas indicou, em linhas gerais, que Sitney errou ao debrucar-se sobre um repertorio

teorico e filmográfico tao limitado. Todos os erros apontados por ele revelam outras fontes de

referencia, geralmente muito anteriores, e que revelam o condicionamento de Sitney ao circuito

apenas da propria Film Culture, da Film Maker's Coop e das cinematecas. 

Do ponto de vista terminologico, Maciunas propôs que o termo “estrutural” era muito

inadequado porque nao levava em conta a variedade de complexidade que uma estrutura pode

ter. Fundamentando suas argumentacões na teoria da arte, em especial Henry Flynt  - seu amigo e

um dos especialistas na sistematizacao da arte conceitual – sugeriu que o termo monomórfico

fosse utilizado para identificar a utilizacao de uma forma simples, de apenas um singular padrao

estrutural, tal qual em um Haiku. 

Do ponto de vista historiográfico e taxionômico,  Maciunas criticou Sitney pela ignorância de
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exemplos de outros campos da arte que lidavam com estruturas monomorficas, além de acusá-lo

ignorar a producao de filmes experimentais fora do seu proprio circuito de amigos e

colaboradores. Despejando referencias que dos cantos Zen e da poesia Haikai até as esculturas

minimalistas de Robert Morris e Walter Di Maria, passando por compositores como Erik Satie, La

Monte Young e principalmente John Cage, Maciunas deixou claro que a questao sugerida por

Sitney poderia ser vista de um ponto de vista muito mais amplo se se  quisesse ve-la como prática

artistica bem fundamentada. Apesar de exageradas, suas argumentacões tiveram a importância de

assinalar que o proprio grupo Fluxus havia realizado filmes que preconizavam e realizavam

integralmente as propostas do cinema estrutural. Tal como será tratado adiante, é verdade que

durante as atividades do Fluxus, filmes com algumas das caracteristicas centrais do cinema

estrutural foram feitos, alguns anos antes dos exemplos citados por Sitney; e que devem ser

considerados em relacao aos outros exemplos já mencionados.

A provocacao de Maciunas também nao ficou sem resposta – juntamente com o seu quadro-

artigo, Sitney publicou na Film Culture do inverno de 1969 uma versao revisada do artigo,

especificando algumas questões terminologicas, ampliando as análises e respondendo a seus

“comentadores” que, naquela altura, nao se limitavam a Maciunas. Tal como deixa evidente na

segunda versao de seu Structural film, Sitney justifica-se também a Peter Kubelka, que teria se

considerado nao apenas o precursor, mas também aquele que mais radicalmente realizou filmes

estruturais, inclusive utilizando loops de forma inovadora em Schwechwater (1958).

Considerando ambas as criticas, Sitney dispôs-se a se fazer melhor entendido:

I am grateful to Kubelka and Maciunas for the opportunity to clarify
my subject. It is unfortunate that the films I am discussing have been
confused with “simple” forms or “concept art”. It is precisely when the
material becomes multifaceted and complex, without distracting
from the clarity of the over-all shape, that these films become
interesting. (Sitney, 2000, p. 329) 

Os esclarecimentos de Sitney podem ser compreendidos em tres pontos. O primeiro, em

resposta a Maciunas, apresenta sua defesa pela utilizacao do repertorio escolhido. Embora tivesse

conhecimento dos Fluxfilms (nomes dados aos filmes feitos pelo grupo Fluxus), avaliava que

tratavam-se de casos muito simplorios e que, neste sentido, poderiam ser considerados muito

mais como tautologias do que filmes com uma estrutura mais complexa. Referiu-se inclusive a

filmes que encontravam-se em estágio intermediário, entre os filmes estruturais e os fluxfilms,

feitos por artistas aos quais o cinema lhes parecia um bom meio de expandir suas investigacões

artisticas, como é o caso de Robert Morris (Sitney, 2000, p. 346). 

O segundo ponto, em resposta a Kubelka, trata da diferenciacao que via em obras que utilizavam o

tempo como um elemento estruturante e expressivo, e obras nas quais o tempo era apenas um

elemento contingente, por vezes eliminado por processos de condensacao. Conforme argumenta,
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os filmes que referia-se eram extensivos ao invés de comprimidos, eram estáticos ao invés de

ritmicos (Sitney, 2000, p. 329), sugerindo que nos filmes de Snow, Sharits, Wieland, Landow,

Frampton e alguns outros, o tempo era tratado como um “participante violento na experiencia de

visualizacao, sendo este um passo radical para a consecucao de uma estética inexplorada (ibid,

p.330).

Sitney, como terceiro ponto, amplia suas análises geralmente acrescentando exemplos e

detalhes de realizacao. Neste sentido, a falta de informacao sobre o procedimento da refotografia

é corrigida e exemplificada através de filmes de Ken Jacobs e Ernie Gehr. Se em Gehr a ideia de

filmar a projecao de um filme. No caso de Jacobs a refotografia parece ser melhor explorada. O

caso mais emblemático é Tom, Tom, The piper's Son (1969) filme que foi apresentado de inúmeras

formas – preconizando os eventos de projecao ao-vivo conforme será trabalhado adiante – mas

que teve uma versao acabada em 1969. Nesta versao, Jacobs utiliza uma copia do filme original  -

Tom, Tom é um filme classificado como sendo do genero de atracões, feito em 1909 pela Biograph

– que dura cerca de dez minutos e re-trabalha-a durante cerca de setenta minutos. Submetendo o

filme aos mais diferentes processos de manipulacao quimica e mecânica (ampliacao, aceleracao e

desaceleracao, loops, freeze-frames, colorizacao, etc.) através de uma sistema caseiro de revelacao

e impressao fotoquimico, Jacobs demonstra as possibilidades de alteracao da imagem do cinema

ressaltando suas potencialidades como dispositivo técnico. 

Here, the principle of elongation rather than condensation – the
aesthetic crux of the structural film- finds its clearest demonstration
[…] Jacob's film is didatic in a specifically Modernist tradition. In the
first place, it is sublime in film criticism, revealing the intrincacy of
the original by literally transfiguring it. In addition, Jacobs has
revealed a nexus of composition and imagery, latent in film, akin to
Seurat and Manet. (Sitney, 2000, p. 336)
 

O processo de refotografia, na verdade, aparece em Tom, Tom.. como o registro da

performance de Jacobs, sem que se note, contudo, a sua presenca fisica. O resultado é algo como o

reprocessamento de uma mesma informacao visual de diferentes maneiras, exibindo por

consequencia as particularidades da imagem cinematográfica. Tal como em Landow, o filme de

Jacobs nao pretende oferecer uma limpa representacao naturalista, e sim revelar os aspectos mais

elementares da imagem fotográfica, equacionadas ao incorporar “deficiencias” de nitidez,

saturacao, contraste, granulacao, matiz, etc. Sintey cita que Jacobs encaminhou de forma mais

radical a exposicao das particularidades do cinema em uma sequencia onde elimina o anteparo

onde a imagem está sendo projetada, denunciando o projetor que estava sendo utilizado durante

todo o processo – encerrando a “magia” do espetáculo. Exemplos como esse endossariam, para

ele, a ideia de que o cinema estrutural também tinha como preocupacao de base a

experimentacao concreta/material do dispositivo cinematográfico em todos os seus niveis: da

inscricao na pelicula a modificacões feitas em frente ao projetor. 
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A exposicao de Sitney encerra, nesta segunda versao de 1969, com a sugestao de o cinema

estrutural nao estava completamente definido. Haviam algumas tendencias e processos nao

mapeados de forma apropriada justamente pelo frescor que julgava vigorar no fenômeno.

Exemplo disso seria a producao do jovem Hollis Frampton que, até aquele momento, dava sinais

de que o cinema estrutural poderia expandir-se para o terreno de um cinema cada vez mais

especulativo, orientado por preocupacões intelectuais, por complexos sistemas de encadeamento

trabalhados de forma rudimentar em Snow e até mesmo Brakhage - seriam sinais de que nao

apenas o cinema estrutural estava apenas emergindo, mas também de que a sua relevância para a

historia do cinema necessitaria de algum tempo para ser melhor avaliada. Apos as publicacões da

Film Culture de 1969, o debate foi estabelecido e obteve uma repercussao grande o suficiente para

mobilizar outros teoricos e artistas a formularem novos parâmetros para tentar compreender

teoreticamente os fenômenos que estavam sendo vivenciados. 

O proprio Sitney em seu importante livro Visionary Film – publicado pela primeira vez em

1974, revisado em 1979 e em 2002 -  dedicou um capitulo inteiro aos structural films. Contudo,

munido de um repertorio mais amplo e de um distanciamento maior, compreendeu os filmes

estruturais como reflexo de um processo de evolucao da cinematografia experimental norte-

americana marcada principalmente pela perseguicao de ideias referenciados na poesia

Romântica. Discipulo do critico literário Harold Bloom, Sitney fez questao de utilizar alguns

paralelos da poesia e literatura inglesa para compreender aquilo que identificou como uma

qualidade visionária do cinema experimental/vanguarda norte-americano (Peterson, 1994, p.73).

Para ele, os filmes estruturais eram parte de uma mesma trajetoria que teria comecado com os

trance films, evoluido para os lyrical films, depois para o mythopoetic films, e posteriormente para

o s formal films e os structural films. De forma sucinta, se os trance films sustentavam um

protagonista que lidava com conflitos internos projetados num mundo imaginário mediado pelo

transe, os lyrical films eliminaram o protagonista e utilizaram os meios filmicos (sobretudo a

operacao da câmera) para expressar conflitos do proprio cineasta de maneira mais direta. Por sua

vez, os mythopoetic  films fizeram aparecer um novo tipo de protagonista, uma figura mitica que

pretendia apresentar os conflitos gerais de um individuo face aos problemas e tabus da sociedade.

Sobre este pano de fundo, onde individuos lutam com seus conflitos pessoais e com o mundo a sua

volta (marca do subjetivismo mencionado no capitulo anterior), os filmes formais apareceram,

dando as manifestacões subjetivistas anteriores um tratamento formal, mais complexo e

condensado – tal como se nota em alguns filmes tardios de Anger, Brakhage e Markopoulos.

Justamente em vias de romper com toda esta heranca subjetiva, o cinema estrutural emergiu no

inicio da década de 1960, produzindo filmes que se diferenciavam dos formal films por utilizarem

formas mais simplificadas. Para Sitney (2002, p. 348) os filmes de Paul Sharits, Michael Snow,

Joyce Wieland, Hollis Frampton, George Landow, Ernie Gehr e Tony Conrad destacavam-se por
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indicar um “cinema-da-estrutura no qual a forma (shape) do filme como um todo é

predeterminada e simplificada, e é justamente esta forma que configura a primeira impressao

sobre o filme”. Na versao mais ampliada e corrigida de Visionary Film, o filme estrutural nao

aparece mais como o desenvolvimento súbito que pareceu ter com o artigo de 1969, mas emerge

a partir da transformacao gradual dos generos que o precederam. A principal diferenca

apresentada por Sitney é a mudanca de perspectiva que os filmes estruturais formularam. Dito de

outra forma, se no caso dos mythopoetic e lyrical films a imagem pretendia representar uma visao

peculiar do protagonista ou do cineasta, nos filmes estruturais a imagem deixou de lado esta

funcao e passou a tentar representar a mente humana, coincidindo com a mudanca de paradigmas

que configurou a vanguarda (neo-vanguarda) dos anos 1960 nos Estados Unidos em outros

campos da arte, com a arte minimalista e conceitual.

It is cinema of the mind rather than the eye. It might at first seem
that the most significant precursor of the structural film was
Brakhage. But that is inaccurate. The achievements of Kubelka and
Breer and before them the early masters of the graphic film did as
much to inform this development. The structural film is in part a
synthesis of the formalistic graphic film and the Romantic lyrical film.
But this description is historically incomplete. (Sitney, 2002,p. 348)

Sitney organiza a revisao de suas propostas sobre os filmes estruturais de acordo com tres

principais perspectivas: uma teorica, uma historica, e outra critica. Tal como sugere Peterson

(1994) suas argumentacões criticas foram reconhecidamente bem aplicadas, discutindo filmes de

Snow, Sharits e Frampton com bastante propriedade, relacionando-os com entrevistas e detalhes

historiográficos que representam, talvez, sua mais importante contribuicao. Em termos gerais

nota-se que Sitney havia compreendido que os filmes que considerava estruturais colocavam em

jogo duas principais questões: a auto-reflexividade e o anti-ilusionismo. A auto-reflexividade

aparecia tanto sob a forma da exploracao de procedimentos particulares ao cinema (sua

linguagem, sua materialidade, suas estruturas) quanto sob a utilizacao metaforica destes

procedimentos para revelar questões relacionadas a mente humana. O anti-ilusionismo, por sua

vez, aparecia como resultado da exploracao dos tais procedimentos particulares ao cinema,

fornecendo material estético para a criacao de uma linguagem inovadora mesmo dentro do

contexto do cinema experimental. Utilizando a máxima retirada de uma entrevista de Snow – para

quem fazer filmes era necessariamente “enunciar as problemáticas a eles inerentes” (Sitney, 2002,

p. 350) -  sugeriu que os filmes estruturais tinham como principal missao revelar os mecanismos

da mente humana, através da exploracao das estruturas que governavam o cinema. 

Apesar de mais extensa e detalhista, o esforco critico trabalhado por Sitney em Visionary Film

nao pôde sustentar sozinho sua teoria do cinema estrutural. As perspectivas historica e teorica
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continuaram apresentando falhas que por um lado demonstraram a limitacao de suas

argumentacões baseadas quase que exclusivamente em rudimentos de teorias literárias, e por

outro lado abriam espaco para que outros autores se pronunciassem sobre o tema. Fato é que,

conforme Peterson (1994, p.78), nao resta muita coisa se desconsiderarmos as longas descricões

criticas feitas em cima de uma limitada selecao de filmes. 

Nao demorou muito para que, apos a publicacao da primeira versao de Visionary Film (1974)

novas perspectivas teoricas aparecessem em resposta (ou em diálogo?) as formulacões de Sitney

a respeito do cinema estrutural. Neste sentido, sao emblemáticos dois fatos que ampliaram a

discussao sobre o tema, demonstrando que, mais do que as outras classificacões, a proposicao de

um cinema do tipo “estrutural” provocou uma reacao imediata no contexto do cinema

experimental, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. 

Structural Film Anthology

O primeiro fato diz respeito a publicacao do Structural Film Anthology em 1976 através do

British Film Institute, organizada por Peter Gidal por ocasiao da retrospectiva de filmes

estruturais no National Film Theater em Londres durante o ano de 1971. Na ocasiao foram

selecionados e exibidos filmes especificamente que lidavam com alguns dos aspectos sugeridos

por Sitney, mas que nao se restringiam a producao norte-americana. Na realidade, como explica

Gidal (1978) o principal objetivo da retrospectiva - e por conseguinte da antologia - era unir os

esforcos que estavam sendo feitos em alguns paises, em direcao a constituicao de um novo genero

da cinematografia experimental. 

It is a first attempt to bring together texts from Europe, Britain and
the United States, on films from Europe, Britain and the United
States. In the past we have been inundated with the parochial,
American view of avant- garde film work, as expounded on both sides
of the Atlantic. (Gidal, 1976, p.iv)

Contando com a colaboracao de diversos cineastas, artistas e teoricos, a antologia abordou

aqueles que foram considerados os mais importantes realizadores estruturais daquele periodo,

demonstrando pluralidade e equilibrio entre a producao européia e norte-americana.  Nomes

como Michael Snow, Hollis Frampton, Paul Sharits, George Landow, Joyce Wieland e Tony Conrad

apareceram ao lado de outros cineastas europeus como Malcolm LeGrice, William Raban, Brigit e

Wilhelm Hein, Kurt Kren, Peter Gidal além, claro, de Peter Kubelka, que teve maior penetracao nos

Estados Unidos devido suas conexões com Jonas Mekas. Além de ter servido como um otimo

espaco para teoricos como Ben Brewster, David Curtis, Deke Dusinberre, Regina Cornwell,

Annette Michelson e Fred Camper, debrucarem-se sobre a obra dos mencionados cineastas,

consequentemente aprofundando as questões levantadas por Sitney; a antologia também serviu
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de plataforma para que tanto Peter Gidal quanto Malcolm LeGrice pudessem expôr suas ideias a

respeito da definicao do cinema estrutural. 

No caso de LeGrice, o capitulo entitulado Abstract Film and Beyond, correspondeu a uma

tentativa  de definir o cinema estrutural recorrendo a mais exemplos e utilizando um referencial

teorico menos vinculado a critica literária, como no caso de Sitney. Neste texto LegGrice sugeriu a

que haveriam duas principais caracteristicas que os filmes estruturais apresentavam: a exibicao

de processos  e a criacao de sistemas. No primeiro caso, LeGrice referia-se a exploracao que

alguns filmes fizeram do seu processo de criacao e/ou execucao, por exemplo através da operacao

da câmera. Para ele, era evidente que filmes como Man with the movie camera (1973) de David

Crosswaite e Film No. 1 (1971) de Peter Gidal, estruturavam-se enquanto filme em funcao dos

movimentos e da logica envolvida em sua operacao. No caso do filme de Crosswaite, chamava-se

atencao para o dispositivo que estava sendo usado para fazer o filme, tornando possivel ao

espectador tornar-se consciente dos processos que envolvem a feitura de um filme. Segundo sua

descricao, tratava-se de um filme em que o diretor criou um mecanismo com o qual permitiu-se

fixar um pequeno espelho circular em frente a lente da câmera de forma a revelar o que havia por

detrás dela – o diretor, a câmera, tripé, algumas luzes. Apesar de simples, o dispositivo colaborava

para que o processo de realizacao fosse explicitado e compreendido pelo espectador, tornando-se

consciente dos aspectos materiais e/ou técnicos dos quais a imagem cinematográfica depende.

Recently a number of works directly referential to the camera and its
functioning have been produced. This development can be seen as
part of a general tendency towards a conceptual approach to the
processes of filming and projection […] In all these films, the action of
the camera, its mechanisms and handling are deliberately isolated as
a conceptual element in the work.  (LeGrice, 1978, p.24)

A segunda caracteristica identificada por LeGrice nos filmes estruturais era a criacao de

sistemas. Derivada da pretensao reflexiva de seus realizadores, esta caracteristica dizia respeito a

criacao de uma logica através da qual os filmes eram criados. Via de regra, tratava-se de logicas

elaboradas aprioristicamente e que  tornavam-se perceptiveis nos filmes geralmente pela

exploracao de métodos de montagem, colorizacao, ou algum outro recurso de pos-producao

(como o processo de refotografia, tratado por LeGrice como refilmagem). Na maior parte das

vezes estas estruturas sistemicas (systemic structures) correspondiam a principios de

ordenamento de um elemento tipicamente cinematográfico a serem “desvendados” pelo

espectador. Neste sentido, o sistema poderia ocupar uma funcao análoga aquela ocupada pela

narrativa em filmes comerciais, tornando a experiencia de ver o filme uma espécie de desafio,

onde o que está em jogo é a descoberta da logica que formata aquele arranjo de imagens e sons.

Isto fica mais evidente quando LeGrice (1978, p.26) cita outro filme de Crosswaite – Film No. 1

(1971) no qual a tela é dividida em quatro fragmentos iguais, nos quais imagens de forte apelo
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gráfico (alto contraste, formas geométricas) sao alternadas segundo uma logica previamente

estabelecida. 

A experiencia diante de filmes como estes, dizia LeGrice, era como aquela de montar um

quebra-cabecas e havia guiado muitos realizadores a produzirem obras semelhantes, variando

tanto no tipo da logica utilizada (ordenacao, alternância, progressao geométrica, progressao

aritimética, etc.) quanto nos recursos para torná-la visivel (repeticao de imagens, diferentes tipos

de colorizacao, manipulacao de escala, inversao de velocidade, etc). Levada as últimas

consequencias, como por exemplo no filme de Frampton Zorns Lemma, a criacao de sistemas

poderia resultar em uma forma muito determinista, previsivel, e calculada de se fazer cinema,

inviabilizando a exploracao das dimensões sensoriais de um filme enquanto experiencia audio-

visual (LeGrice, 1978, p. 27) 

Discutindo outros processos de exploracao da qualidade reflexiva nos filmes estruturais,

LeGrice salientou que a refilmagem e a utilizacao de loops eram os elementos que mais se

destacavam. Através deles que artistas como Ken Jacobs, Birgit e Wilhelm Hein e Ernie Gehr

conseguiram ressaltar nao apenas os sistemas que organizavam seus filmes, mas também as

qualidades materiais da imagem cinematográfica. LeGrice indicava que a partir destes cineastas

que muitos outros comecaram a se atentar para a utilizacao da refilmagem e das possibilidades de

manipulacao de imagem nela existente. 

Since Jacobs' Tom Tom the Piper's Son (1969), and the Heins' Griin, a 
number of film-makers have used refilming from the screen as a
means of transforming the image, particularly extending the time of
a sequence or exploiting the changes in visual qualities of lighting,
resolution and grain as in work by Ernie Gehr. (LeGrice, 1978, p.26)

Muitas outras questões foram trabalhadas por LeGrice pouco tempo depois que seu artigo foi

publicado na antologia organizada por Gidal. Dotado do mesmo titulo que o artigo, Abstract Film

and Beyond  foi publicado pela primeira vez em 1977 e lancou novas luzes sobre o cinema

estrutural de maneira mais cuidadosa. Visto de modo geral, este livro argumenta que o termo

“estrutural” proposto por Sitney incorre em muitos problemas, principalmente porque traz

consigo uma referencia teorica que nao é verdadeira – o estruturalismo. LeGrice (1977, p.86)

argumenta que apesar de alguns outros autores terem tentado conectar a teoria de matriz

antropologica e linguistica com a realizacao de determinados filmes experimentais, nao pareceu

que Sitney tenha se importado com a falsa semelhanca o suficiente para sugerir um novo termo.

Neste sentido, em todas as suas argumentacões LeGrice refere-se a “filmes formalistas” em

virtude da abrangencia que o termo “formalismo” sugeria, além de ser menos contaminado por

ocasiao de sua utilizacao por outras áreas do conhecimento – ao menos naquele contexto. A

exposicao do que considerava filmes formalistas baseia-se principalmente na articulacao entre a

producao norte-americana e a producao européia, sendo esta última marcada por uma constante
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busca dos aspectos formais do dispositivo cinematográfico, onde também destacavam-se o anti-

ilusionismo e a auto-reflexividade. 

A tendencia “formalista” nao foi a única a ser proposta em contraposicao ao termo de Sitney.

Peter Gidal, também publicou na antologia de 1976 um ensaio que alguns anos mais tarde veio a

integrar sua coletânea de textos intitulada Materialist Film (1989). Advogando a utilizacao do

t e r m o estrutural-materialista, G i d a l d e s t a c o u e m s e u Theory and Definition of

Structuralist/Materialist Film as bases de um cinema orientado pela busca de uma expressividade

objetiva, materialista, concreta e que encaminhasse necessariamente uma nova “politica da visao”.

Com um repertorio teorico amparado na teoria marxista lida por Althusser, Gidal sustentou neste

texto que as principais funcões dos filmes estruturais-materialistas eram combater o ilusionismo,

desmistificar a realizacao de filmes, tornar o espectador consciente dos processos envolvidos na

apreciacao de um filme, enfim, apropriar-se do cinema de forma radical  denunciando sua logica

de funcionamento. 

Structural/Materialist film attempts to be non-illusionist. The process
of the film's making deals with devices that result in demystification
or attempted demystification of the film process. But by 'deals with' I
do not mean 'represents'. In other words, such films do not document
various film procedures [...]  An avant-garde film defined by its
development towards increased materialism and materialist function
does not represent. or document. anything. The film produces certain
relations […] between what the camera is aimed at and the way that
'image' is presented. The dialectic of the film is established in that
space of tension between materialist flatness, grain, light, movement,
and the supposed reality that is represented. Consequently a
continual attempt to destroy the illusion is necessary. (Gidal, 1978,
p.01)

A despeito do proselitismo de Gidal, é fato que suas argumentacões detem um suporte teorico

mais denso. Para ele, os filmes estruturais-materialistas eram formalistas apenas em razao do

cuidado que os cineastas tinham em exibir formas que se diferenciassem do cinema ilusionista,

mas em hipotese alguma deveriam tratá-las como o aspecto central de seus filmes. O que deveria

estar em jogo era a relacao entre o filme e o espectador, e esta relacao deveria ser explicita. 

Neste sentido, argumentou ques nao poderiam ser considerados totalmente narrativos, porque

nao exibiam nenhuma historia a nao ser a historia, ou melhor,  o registro do processo de feitura

do filme e consecutivamente a experiencia de ve-lo. 

Each film is a record (not a representation, not a reproduction) of its
own making […] this refers to shooting, editing, printing stages, or
separations of these, dealt with specifically. Such film mitigates
against dominant (narrative) cinema. Thus viewing such a film is at
once viewing a film and viewing the 'coming into presence' of the
film, i.e. the system of consciousness that produces the work, that is
produced by and in it. (Gidal, 1978, p. 3)
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Evitando análises de outros filmes, Gidal escolheu, na qualidade de cineasta e teorico,

estabelecer os pontos centrais para a prática do tal cinema estrutural-materialista. Para isto,

argumentou ser necessário utilizar o filme do ponto de vista material, de maneira a tornar o

espectador consciente da realidade concreta da imagem cinematográfica, cobrando dele  uma

atitude mais ativa e participativa durante a projecao. Tal como acreditava, era somente através

desta confrontacao com o espectador e com exploracao da realidade material do dispositivo, que o

cinema poderia cumprir seu papel enquanto prática artistica, mobilizando as capacidades criticas

da razao humana. Neste sentido é notável (Peterson, 1994, p. 87) a sua postura radicalmente

contra o chamado “cinema narrativo” e suas estratégias de identificacao. Para ele, era mais do que

claro que o cerne da producao comercial estava assentado nas bases da narrativa que, através dos

mecanismos de identificacao, iludiam o espectador ao sugerir uma realidade fantasiosa e pouco

conectada com a realidade. O par conceitual consumo-alienacao envolvia este processo de

identificacao que relegava ao espectador uma postura passiva diante dos acontecimentos exibidos

pela narrativa, utilizando o cinema muito mais como um meio autoritário de mistificar e

manipular a realidade, do que um instrumento de transformacao e ampliacao de consciencia. Era

evidente que, para Gidal, o cinema estrutural-materialista deveria combater ativamente  os filmes

narrativo-comerciais, fazendo jus a vocacao transformadora e revolucionária do cinema. 

The commercial cinema could not do without the mechanism of
identification. It is the cinema of consumption, in which the viewer is
of necessity not a producer,6 of ideas, of knowledge. Capitalist
consumption reifies not only the structures of the economic base but
also the constructs of abstraction. Concepts, then, do not produce
concepts; they become, instead, ensconced as static 'ideas' which
function to maintain the ideological class war and its invisibility, the
state apparatus in all its fields. (Gidal, 1978, p.06)

A consecucao do cinema proposto por Gidal dependia basicamente , portanto, dos

procedimentos de desconstrucao daquele cinema narrativo, ilusionista e autoritário. Tal como já

vinha sendo explorado pelos filmes estruturais, procedimentos de desmantelamento da narrativa

(utilizacao de longas duracões, sistemas/logicas de ordenacao de planos, etc.) bem como

mecanismos de exploracao dos processos técnicos da realizacao cinematográfica (exibicao dos

meios de registro, utilizacao de movimentos mecânicos, refilmagem, interferencia direta na

pelicula ou no processo de impressao-revelacao) foram enfatizados por Gidal como elementos

capazes de  promover o distanciamento necessário a conscientizacao do espectador – reflexo

evidente dos métodos teatrais brechtianos(1978, p.18). Referencias como Brecht, poderiam

impulsionar o cinema estrutural para a aquisicao de uma linguagem além do mero formalismo,

unindo estética e politica – objetivo evidente do cinema estrutural-materialista. Para Gidal, apesar

do cinema estrutural ter explorado algumas diretrizes estéticas que encaminhavam a

reflexividade e o anti-ilusionismo, faltava-lhe a orientacao politica capaz de efetivamente elevar o
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cinema como uma atividade artistica revolucionária, articuladora do exercicio estético com o

labor teorico.  

Structural film became merely another aesthetic mode, another
formalism, in fact, with a vague set of rules and self-definitions yet
without important function or meaning outside its mere
differentiation per se from previous modes. 
[…] I see Structural/Materialist film of course within a materialist
function if it is to operate usefully.[...]The set of relations between film
practice, theoretical practice, and film as theory, can then be brought
forth to operate in clarity. (ibdem, p.08)

Referenciando sua proposta em dois principais movimentos artisticos, o expressionismo

abstrato e o minimalismo, Gidal (ibdem, p.6-7) procurou reforcar a importância da

processualidade destes movimentos artisticos como um dos recursos mais importantes a serem

absorvidos pelo cinema. Orientando-se pela máxima que  “ver/assistir o filme é ver/compreender

o processo que levou o filme a ser feito”, os filmes estruturais-materialistas deveriam perseguir o

registro dos processos de feitura do filme através da exploracao dos aspectos materiais do

dispositivo, tornando a experiencia de assistir ao filme, uma espécie de exposicao do processo que

gerou o filme, bem como do proprio evento de assisti-lo. Note-se, neste caso, a tônica meta-

linguistica que as propostas de Gidal parecem ter. A reflexividade intencionada pelo realizador ao

fazer seu filme, torna-se auto-reflexividade na medida em que o processo de realizacao (e de

exibicao) incorporam-se no conteúdo do mesmo. Assim, com o cinema estrutural-materialista, a

experiencia cinematográfica encaminha uma “politica da percepcao” porque ao articular

formalmente imagens e sons, oferece a oportunidade para que se reflita sobre os modos pelos

quais percebemos tais articulacões, e para que se compreenda suas consequencias em seu

contexto cultural, politico e econômico. Em referencia a Gidal, Rees (1999) esclarece que sua

contribuicao foi pincelar as dimensões filosoficas, sociologicas e politicas que o cinema estrutural

(e materialista, no caso) trazia consigo:  

His work is a politcal and cultural attack o representation in its
varied ideological, social, economic and sexual forms. In this context,
cinema exemplifies passive consumption […] For him, film is very
clearly a 'modernist art', defined by 'flatness, grain, light, movement',
in a state of tension with its representational content and with the
viewer[...] It asserts its real duration and its 'coming into presence'
through 'the mental activation of the viewer.” (Rees, 1999, p. 83)
 

Em linhas gerais, o texto de Gidal é bastante diferente de LeGrice e de Sitney por sua

orientacao teorica e suas pretensões “apologéticas”. Ao invés de elencar uma longa lista de

exemplos para exemplificar suas ideias, Gidal discute a questao refletindo sobre “o que deveria

ser” muito mais sobre “o que é” o cinema materialista-estrutural. Do ponto de vista prático e

historico, seus comentários dirigiram-se ao fortalecimento do cinema estrutural europeu

viabilizado por cooperativas, museus e institutos de arte contemporânea, conforme será avaliado
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a seguir. Fato que comprova isto é a propria publicacao da Structural Film Anthology,

demonstrando a importância que este genero veio obter no cenário internacional.

Film als Film

O segundo fato emblemático da reacao provocada pelo artigo de Sitney, foi a exposicao Film

als Film realizada em Colônia, na Alemanha, e organizada no ano de 1978 por Birgit Hein e Wulf

Herzengorath no Köln Kunstverein. Tratava-se de uma exposicao que celebrava o cinema

experimental dos anos 1910 até os anos 1970, contando com diversos debates sobre o tema,

exposicao de materiais historicos (cartas, esbocos de roteiro, esquemas de filmagem) e de obras

(quadros, esculturas e filmes) realizadas por cineastas experimentais. O coracao da exposicao era

a mostra de cinema para a qual  foram selecionadas obras que resgatavam as vanguardas

francesas, soviéticas e alemas da década de 1920 e 1930, e ofereciam um panorama historico da

evolucao dos filmes experimentais a partir de entao. O destaque ficou para as décadas de 1960-70

onde constavam as obras de todos os mais importantes nomes do cinema estrutural, reflexo da

importância e amplitude que este genero veio a obter nao apenas nos Estados Unidos, mas

também na Europa. A selecao de Film als film é sintomática e comprova a intensa producao deste

tipo de filme especialmente na Europa, que até entao havia sido obliterada pela producao norte-

americana por razões contingenciais.

Tal como a retrospectiva de filmes experimentais em Londres, Film als Film  também resultou

em uma publicacao, editada pelos organizadores do festival, na qual uma dezena de teoricos e

artistas discutiram tendencias do cinema experimental refletindo sobre a influencia do

formalismo, objetivismo, conceitualismo, concretismo, materialismo, abstracionismo,

minimalismo, etc; na constituicao de filmes como filmes.  A exposicao  obteve depois de alguns

meses a sua re-edicao em Londres, no mesmo ano, ocorrendo sob o nome de Film as film. Como

resultado, a publicacao homônima traduziu para a lingua inglesa os artigos da edicao alema, com

destaque para  teoricos especializados na historia do cinema experimental, como Peter Weibel, Al

Rees, William Moritz, Ian Christie, Duke Dusinberre e Philip Drummond. 

Diferentemente da retrospectiva de filmes estruturais inglesa, Film as Film possibilitou a

articulacao da producao estrutural com a historia do cinema experimental, fornecendo uma visao

historica mais ampla e consistente acerca da realizacao de “filmes como filmes”. Privilegiou-se a

conexao entre procedimentos técnicos e formais, muito mais do que temáticos. Na realidade, ao

que parece, a selecao de Film as film pareceu sugerir que alguns dos projetos de vanguarda,

principalmente a ideia de tratar o cinema como arte (film as art) do ponto de vista formal,

culminaram na producao dos cineastas estruturais. No sentido de fazer a conexao bem entendida,

Durmmond (1979) dispôs-se a explorar o que exatamente compreendiam por vanguarda. Para
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ele, tratava-se de um fenômeno que antes de mais nada visava combater a hegemonia do cinema

mainstream, comercial, a partir do ataque de suas formulas estéticas que, em última instância,

revelavam principios ideologicos com os quais a vanguarda nao poderia concordar. De acordo

com esta logica, a estética empregada por este cinema mainstream estava intimamente ligada com

a disposicao hegemônica e acritica do espirito capitalista.

The economic and industrial predominance of mainstream film, in
other words, is matched by its hegemony at the level of aesthetics;
mainstream cinema 'dominates' not through coercion, but through
its formal and stylistic lures and appeals. This is partly because films
'themselves' become, for the spectator deprived of access to or know-
ledge of the economic 'scene' of film production, the seeming 'totality'
of cinema: cinema, not only film, made visible. (Drummond, 1979, p.
09) 

Para Drummond, a ideia do cinema como uma “janela para o mundo” reforcada por

estratégias como: a projecao estável de imagens em movimento em distâncias confortáveis, a

criacao da ilusao de continuidade espacial e temporal através da montagem, a equivalencia entre

som e imagem através das técnicas de sincronizacao, a producao de imagens nitidas e intensidade

luminosa “equilibrada”, dentre tantas outras estratégias que convencionaram o “realismo

cinematográfico”; fez com que o cinema fosse tomado como um instrumento de manipulacao

ideologica em um primeiro momento. Frente a isso, a vanguarda parece ter surgido para

estabelecer que esta equacao nao deveria ser tomada como regra e que haveriam muitas outras

possibilidades. A admissao destas muitas possibilidades significou o que Wollen (1975) propôs

constituir as “duas vanguardas”. Conforme explicita Drummond (1979, p.14-15) Wollen acreditou

haver duas principais tendencias na historia do cinema de vanguarda: uma “formalista”,

preocupada com a exploracao de elementos plásticos (volume, cor, intensidade de luz,

composicao) a partir de interesses predominantemente estéticos (Eggeling, Fischinger, Brakhage,

etc;) e outra “politizada”, preocupada com a articulacao ideologica no emprego de determinadas

formas cinematográficas (Straub-Huillet, Godard, Jancso). Apesar de polarizada demais, a

proposicao de Wollen permitiu, segundo Drummond, que se compreendesse a “evolucao” do

cinema experimental tensionada entre ambas as tendencias, circulando por entre elas, sem se

fixar nesta ou naquela de forma tao categorica. O ponto critico desta historia, segundo ele, havia

chegado com o cinema estrutural (ou o cinema estrutural-materialista) pela complexidade da

exploracao de aspectos formais e pela concentracao em questões ideologico-politicas que lhe

caracterizaram. Juntas, estas caracteristicas intensificaram, por exemplo, a reflexividade que

parece ter guiado a realizacao de filmes estruturais, perseguindo a missao vanguardista de

instigar a recepcao cinematográfica de forma critica, participativa e mobilizadora. 

it is the reflexivity of Structural-Materialistic film that is taken to
produce reflexive spectators, producers, rather than con- sumers of
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film meaning. The passive, immobilised and ideologically 'fixed'
spectator of the dominant cinema is replaced by the Structural-
Materialist spectator, mobilised, engaged but distanced, by the visibly
dialectical operations of the text, his/her consciousness/perception
actively at work on ideology. (Drummond, 1979, p.15)

 

Para Drummond, diante da complexidade das questões esbocadas pelo cinema estrutural, a

exposicao Film as film oferecia a possibilidade de refletir sobre suas possiveis causas e

consequencias, visto em conjunto com exemplos historicos que pavimentaram o caminho para a

estruturacao de seu discurso. Abria-se, ainda, a possibilidade de integracao de diferentes niveis de

análise, refletindo cultural, historica, politica e filosoficamente acerca da significacao do

fenômeno. Consciente da relevância historica da exposicao, Drummond sugeriu a aproximacao de

diferentes abordagens teoricas afim de que se compreendesse o caso com justica a sua natureza

paradoxal.

The present exhibition has broader, and in many ways more
traditional, objectives, directing its address at the level of'art history'
and inserting cinema through this discourse into the institution of art
culture. But these debates, central to consideration of the cinema in
relation to notions of history, culture, ideology, become pertinent in
another form to this event. This occurs when these arguments over
ideology and cinematic form are recast, in the recent period of avant-
garde activity, in the work of the so-called 'Structural-Materialist'
film-makers, and the theoretical positions which subtend their work.
(Drummond, 1979, p.13)

Ao que nos parece, as conexões historicas propostas por Film as film permitiram localizar o

caso estrutural como um fenômeno que fez germinar de modo mais explicito algo que havia sido

plantado desde as primeiras experiencias dos futuristas, aumentando qualitativamente sua

importância nao apenas para a historia do cinema experimental, mas para a historia do cinema

como um todo. Desviando de definicões categoricas, a curadoria da Film as film optou por uma

visao integradora e de sintese, muito mais do que uma visao exclusivista e analitica. Fazendo isso,

fortaleceu-se o debate acerca da sua relevância para a continua evolucao da linguagem

cinematográfica, bem como de sua autenticidade como prática artistica. Para Drummond, tratava-

se principalmente de uma nova oportunidade para refletir sobre a questao da articulacao entre as

“duas vanguardas”, ou melhor, sobre a velha tensao entre forma e conteúdo - tal como

problematizada pelo tradicao do cinema experimental. 

Outstanding at the very least for its commitment to the exploration of
film form, for its radical work on film material, for its attack on the
dominant 'realist' aesthetics of the mainstream film [...] avant-garde
film practice poses the problem: to what extent, and in which terms,
do these formal departures represent ideological interventions in
their own right? How do we attach theories of meaning to formal
activity, and how do these interact with broader discourses upon

319



ideology and signification? What kind of discourse — in film, on film
— is needed? (Drummond, 1979, p.16)

* * * 

As reacões de LeGrice, Gidal, Drummond, dentre a de muitos outros que colaboraram tanto

com a Structural Film Anthology quanto com Film as Film, sao fatos que demonstram o interesse

que o termo sugerido por Sitney em 1969 obteve desde entao. Porém justica seja feita ao

pesquisador norte-americano. Se por um lado a precariedade teorica e a tendenciosa visao

historica demonstram sua falta de preocupacao em definir com precisao o termo sugerido, por

outro lado revelam que seu objetivo maior talvez nao tenha sido o de sistematizar teoricamente o

fenômeno. Ao que tudo indica, as pretensões de Sitney eram tao somente a de indicar um conjunto

de práticas que pareciam guiadas por procedimentos e objetivos semelhantes. A despeito das

lacunas deixadas, é necessário que se reconheca seu pioneirismo em sugerir que um determinado

grupo de filmes destacava-se dos demais e que este grupo poderia ser identificado por um

comportamento comprometido com o anti-ilusionismo e a auto-reflexividade. Neste sentido,

mesmo que deficiente, o termo “cinema estrutural” nos parece muito mais útil do que

problemático. 

Por estas razões, e diante de tantas nuances terminologicas, é necessário que se esclareca que

deveremos empregar  neste trabalho unicamente o termo “estrutural” em um sentido amplo,

utilizando-o muito mais como um aglutinador dos outros generos propostos (formal film,

structural-materialistic film) do que um indicador que precisa a aplicacao de um conjunto de

regras estéticas criadas aprioristicamente. Tal como se pretende demonstrar, a definicao de

cinema estrutural devém de um conjunto de filmes, os quais lidaram mais ou menos com as

mesmas questões (dentre elas a auto-reflexividade) e exploraram processos de criacao

semelhantes (dentre eles o anti-ilusionismo).

 É sabido que as definicões conceituais feitas a priori impedem a compreensao integral de um

fenômeno. Neste sentido, é necessário que se delineie de maneira mais detalhada o tal conjunto de

filmes considerados estruturais, e que se especifique o pano de fundo historico de sua producao

afim de que, ao final desta exposicao, permita-se redefinir conceitualmente o cinema estrutural

destacando suas principais caracteristicas, bem como observando as questões mais fundamentais

por ele levantadas.
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 5. Capítulo 05 - Núcleos de Produção do Cinema Estrutural 

Do ponto de vista  historico, a producao dos filmes estruturais encontrou-se distribuida em

alguns polos que, se tratados segundo critérios exclusivamente geográficos, permitem o destaque

de tres principais regiões: os Estados Unidos, a Inglaterra e a Austria-Alemanha. Considerada

entre os anos de 1955 a 1975, esta producao concentrou-se em tres principais cidades que

catalizaram as atividades das regiões mencionadas, respectivamente: Nova Iorque, Londres e

Viena. Nestas cidades observou-se a formacao de grupos e instituicões que fomentaram a

producao de cinema experimental, ocasionando o surgimento do cinema estrutural. Tal como será

visto, estes grupos e instituicões foram os responsáveis pela conexao entre estes polos,

permitindo nao apenas a circulacao de obras cinematográficas  mas também possibilitando o

intercâmbio teorico entre si. 

De maneira concomitante, as producões surgiram de modo mais ou menos independente

umas das outras e, considerando suas condicões de realizacao e distribuicao, muitas

permaneceram (e ainda permanecem) desconhecidas, fato que impede que qualquer afirmacao

categorica sobre elas seja feita. É curioso notar que, sobretudo em seu inicio, em meados da

década de 1950 e inicio dos anos 1960, a circulacao de informacões dava-se de maneira muito

atenuada em comparacao ao presente contexto, onde a velocidade da comunicacao digital

permite-se que se estabeleca contato virtualmente direto entre pontos de grande distância

geográfica. Neste sentido, a atuacao de personagens-chave foi fundamental para que, de alguma

maneira, as obras destes diferentes polos se conectasse verdadeiramente. Exemplos como o

EXPRMNTL em Knokke-le-Zoute, a Film Maker's Coop e o Anthology Film Archives de Nova

Iorque e a Film Maker's Coop de Londres, foram certamente fundamentais para que a se artistas e

cineastas tomassem conhecimento da obra uns dos outros. Mas é fato que, em termos gerais,

grande parte da producao destes polos foi marcada por investigacões muito pessoais e

particulares, muitas delas ocasionais, acidentais, casuais – fato que reforca o valor de

coincidencias entre obras de cineastas que nao necessariamente tiveram conhecimento um do

outro. 

Ver-se-á que, cada uma a seu modo, as producões foram marcadas por contextos politicos e

econômicos bastante especificos e que, geralmente, muitas delas estiveram incorporadas a

movimentos artisticos que lhes forneceram o repertorio e as estratégias necessárias para que se

desenvolvessem. Nomes como Malcolm LeGrice, Phillip Drummond, Peter Gidal, Mike Dunford,

William Raban, David Crosswaite, John Du Cane deram forma ao cinema estrutural londrino muito

envolvidos no debate teorico encaminhado pela Film Maker's Coop, ao passo que nos Estados

Unidos, Robert Breer, Michael Snow, George Landow, Tony Conrad, Hollis Frampton, Ken Jacobs e
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Paul Sharits, produziram de modo parcialmente isolados suas obras, porém muito influenciados

pela profusao dos acontecimentos artisticos de Nova Iorque.  Na Austria, Kurt Kren, Peter

Kubelka, Otto Mühl , assim como na Alemanha, Lutz Mommartz, Werner Nekes e o casal Wilhelm e

Birgit Hein, realizaram seus filmes de forma bastante isolada da “comunidade internacional” de

cinema experimental. Em todos, porém, é possivel notar a exploracao dos aspectos plásticos da

pelicula, o tratamento formal de suas qualidades especificas, a busca pela auto-reflexividade, a

utilizacao de estratégias anti-ilusionistas e a ideia de que seria possivel tomar o cinema como arte,

seja produzindo filmes como exploracao sistemática da visao, filmes como metáfora da mente, ou

metalinguisticamente, filmes como filmes. 

 5.1.Estados Unidos – Nova Iorque 

No contexto norte-americano, a producao de filmes estruturais deveu-se fundamentalmente a

atividade da Film Maker's Coop, das acões de Jonas Mekas na Film Culture e no Anthology Film

Archives; todas estas, acões que  reforcaram o vinculo entre alguns cineastas experimentais e

outros circulos artisticos da cena novaiorquina, principalmente o minimalismo e o neo-dadaismo

que se desenvolveram durante a década de 1960. Tal como sugere Rees (1999) as formulas do

underground foram dando lugar as investigacões conceituais do cinema em diferentes frentes.

LeGrice (1977)  também sugere que o cinema experimental norte-americano foi sofrendo uma

reformulacao que o direcionou para experiencias mais formalistas tais como já  vinha

acontecendo na Europa,  o que o fez afastar-se progressivamente da tradicao literária Romântico-

Simbolista que até entao o dominava. Possivelmente reflexo da revisao dos modelos estéticos

adotados no pos-guerra, uma ala dos cineastas experimentais objetivou criar uma alternativa aos

filmes que estavam sendo feitos, recorrendo em grande medida as propostas desenvolvidas em

outros setores da arte, como sugere Rees:

The underground film movement was challenged by  a new wave of
structural film-makers, while painters and sculptors were breaking
into at least three divisions: broadly these were Pop Art, post-
painterly abstraction and the latest addition, concept art. (Rees,
1999, p. 71)

O caso de Andy Warhol, tal como já mencionado, é um exemplo de como a agitacao liberalista

da cena underground com Jack Smith ganhou uma alternativa menos “barroca” e barulhenta. Para

O'Pray, os filmes iniciais de Warhol sao um divisor de águas para o cinema de vanguarda daquele

momento justamente por utilizar recursos minimos que, com o passar do tempo, foram tomados

como “essenciais” para a prática cinematográfica (O'Pray, 2003, p.85). Explorando as longas

duracões, como em Empire (1964) e Sleep (1963), Warhol ampliou a perspectiva experimental
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enfatizando questões de percepcao que ainda nao estavam sendo tomadas in totu pelos cineastas.

Neste sentido, concordando com Sitney (2002), O'Pray sugere que Warhol representou o ingresso

do cinema em direcao aos filmes formalistas, preocupados com a forma e com a exploracao de

valores essencialmente estéticos. Escolhendo a concentracao nas qualidades mais elementares do

cinema, Warhol acabou eliminando inúmeros recursos que estavam sendo utilizados pelos

cineastas de vanguarda de entao, tornando o cinema uma experiencia formal, pronta para ser

incorporada nos museus e galerias.

Narrative and formal complexity, so central to Deren, Anger and
Brekhage, was eschewed by Warhol's early silent black and white
films wich flew in the face of such a tradition by giving the spectator
the material thing itself, in this case the imagem which happen to be
captured by film. Like the anti-form sculptures of the late 1960s, the
film itself was up for grabs in a profund rock-bottom ontological
move by Warhol. (O'Pray, 2002, p.86)

De maneira muito particular, Warhol sugeriu uma mudanca de trajetoria nas práticas

experimentais – é bem verdade que nao sabe-se se estivesse plenamente consciente dos esfeitos

que os seus primeiros filmes poderiam causar. De qualquer modo, para Rees (1999) esta mudanca

de trajetoria deu-se em Warhol como a sintese e/ou confluencia de dois tipos de vanguarda

cinematográfica: uma ocupada com questões essencialmente cinematográficas, e outra que

empregou o cinema como um recurso útil a suas investigacões artisticas. 

[…] there were two 'avant-gardes' in film wich coexisted and to some
extent overlapped aesheticallly and in their audiences. But while one
group (the Co-op and Anthology) saw film itself as an avant-garde
activity, the other […] embraced film as an aspect of being avant-
garde. (Rees, 1999, p. 71)

Na interseccao das exibicões da cinemateca do Anthology Film Archives e das apresentacões

de danca na Judson Memorial Church65, instalou-se o espirito cageano de conciliacao da

especulacao filosofica com a experimentacao estética, tal como disseminado anos antes nas

conferencias do Black Mountain College66 - e este mesmo espirito visitou ambas as vanguardas.

Por um lado cineastas como Frampton, Sharits e Jacobs objetivavam expandir o cinema a partir da

reflexao de suas proprias caracteristicas; por outro, artistas como Bruce Nauman, Richard Serra,

Robert Morris, John Baldessari, Vito Acconci e muitos outros (que deram origem a videoarte)

encontraram no cinema um meio promissor para experimentar suas ideias performáticas e obras

conceituais.  Fato é que, em ambos os casos,  notou-se o distanciamento daquelas estratégias

utilizadas pelo cinema underground e a constituicao de um discurso cada vez mais afinado com as

65 Ficaram famosas as apresentacões semanais na Judson Memorial Church na Washington Square, onde 
apresentaram-se Meredith Monk, Merce Cunningham, Yvonne Rainer, Trisha Brown, Robert 
Rauschenberg, Cecil Taylor, LaMonte Young, Robert Morris, etc. (Rees, 1999, p.70)

66 Em refrencia as experiencias encaminhadas no Black Mountain College conduzidas por John Cage, 
colégio por onde passaram Merce Cunningham, Robert Rauschenberg, Willem DE Kooning, Walter 
Gropius, Clement Greenberg, Josef Albers, etc. 
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bases lancadas por outros setores da arte. 

[…] film-makers were responding to a new wave of minimalism and
self-referentiality in the arts during the 1960s. This included the post-
Cagean music of Philip Glass and Steve Reich, and the post-Fluxus
performance art (and later film-making) of Yvonne Rainer and
Meredith Monk. (Rees, 1999, p. 73)

Todavia, a articulacao entre cinema e artes visuais nao foi ponto pacifico. Art and Objecthood

(1966) de Michael Fried é sintomático deste caso por ter criticado duramente a legitimacao do

cinema como uma linguagem artistica. Este importante e polemico artigo marcou a discussao

sobre o valor arte minimalista, apresentando-a como uma forca que poderia corromper a arte

verdadeiramente modernista. Credor de uma suposta essência artística a ser cultivada, Fried

tomou o espolio deixado por Greenberg para tentar defender a  pintura e da escultura como

aquelas práticas que poderiam gerar legitimas obras de arte. Tal como compreendia (Fried, 1995)

fazia-se necessária tal defesa em vista do rápido crescimento do minimalismo que, para ele,

apresentava diversas ameacas. Talvez a mais evidente delas tenha sido a “teatralidade”  -

caracteristica que pretendia sublinhar  o projeto da “negacao da arte”. Para Fried, o aspecto

teatral que estava comecando a formatar algumas obras minimalistas, assim como em alguns

outros setores da arte (como a música), ameacava a arte primeiramente por existir em função de

um público, de um espectador; depois, por explorar de maneira literal a temporalidade de um

objeto artistico, confundindo-o com objetos convencionais; e finalmente por sugerir a sintese

entre dominios artisticos diferentes (Fried, 1995, p.139). A enfase nesta teatralidade teria se

confundido com a busca por uma nova sensibilidade na arte, mal interpretada pelo literalismo dos

minimalistas que, passo a passo e de modo sutil, encaminhavam a arte para a esfera do

espetáculo. O cinema, apesar de em alguns pontos escapar desta teatralidade, acabava também

resultando em na espetacularizacao da arte, tornando-a entretenimento, absorvendo a

sensibilidade ansiosa pela tal teatralidade. Sendo assim, era impossivel que fosse tomado como

arte, ao menos para seus termos. 

It is the overcoming of theatre that modernist sensibility finds
most exalting and that it experiences as the hallmark of high art
in our time. There is, however, one art that, by its very nature,
escapes theatre entirely—the movies [...]Because cinema escapes
theatre— automatically, as it were—it provides a welcome and
absorbing refuge to sensibilities at war with theatre and
theatricality. At the same time, the automatic, guaranteed
character of the refuge […] means that the cinema, even at its
most experimental, is not a modernist art. (Fried, 1995, p.71)

Rees (1999, p. 71)  esclarece que Fried estava escrevendo este ensaio partindo do ponto de

vista de artistas que nao faziam o uso do cinema e que certamente nao buscavam o diálogo com

outras práticas artisticas, como a música, a danca, a fotografia, e muito menos o teatro. Neste
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sentido, tal como sugere Hal Foster (2013) a reacao de Fried deve ser compreendida a partir de

um contexto teorico onde as rupturas com o “modernismo” eram mal vistas, e era justamente sob

esta ruptura, emprestada das vanguardas historicas, que o minimalismo se estabeleceu,

ameacando dar cabo a “negacao da arte”. Este fenômeno de ruptura, para Foster, permeou  os

anos 1960 nos Estados Unidos, onde notou-se o retorno as vanguardas transgressoras (dadaismo

duchampiano, construtivismo russo) e junto dele a utilizacao de estratégias para combater a

institucionalizacao da arte. Foi neste sentido que o minimalismo “rompeu com o modernismo

(tardio) por meio de uma retomada parcial da vanguarda historica” (Foster, 2013, p.66)

direcionando a prática artistica para a exploracao das particularidades de um meio, ou melhor,

para a investigacao critica de suas qualidades - porém vistas em diálogo com outras práticas, sem

a ilusao de uma “essencia” a ser perseguida.

Desse modo, o objeto da investigacao critica torna-se nao tanto a
essencia de um meio, e sim o “efeito social de uma obra”, e o que é
mais importante, o proposito da intervencao artistica nao consistiu
tanto em garantir a conviccao transcendental na arte, e sim
empreender um exame imanente de suas regras discursivas […]
(Foster, 2013, p. 70)

Vistos desta forma, apesar de nao objetivarem num primeiro momento a investigacao do “efeito

social” de seus filmes, os cineastas estruturais parecem ter participado deste processo em curso

no cenário artistico dos Estados Unidos, sobretudo por resgatarem processos utilizados pelas

“vanguardas historicas” e por terem perseguido a ruptura das convencões sugerindo uma análise

das percepcões no sentido de uma visualidade mais reflexiva, consciente. É neste sentido que Rees

(1999) indica que, apesar de Fried, o cinema pôde ser tomado como prática artistica legitima, por

seus proprios termos.

Although Fried rejects film as art (whether commercial or
experimental) the structural film wich was flowering at the time was
explicitly anti-theatrical in its own right. (Rees, 1999, p. 72)

Fluxfims

Talvez o exemplo mais nitido desta complexa relacao entre cinema, artes, teoria critica,

minimalismo, vanguardas transgressoras, etc; seja o caso Fluxus.  Tal como brevemente

mencionado, o grupo Fluxus foi um grupo heterogeneo que coordenou a um conjunto de

atividades artisticas interdisciplinares através de uma rede internacional de artistas, poetas,

compositores, coreografos, cineastas, etc; tais como Josef Beuys, Wolf Vostell, Nam June Paik,, John

Cage, Gyorgy Ligeti, Terry Riley, LaMonte Young, Dick Higgins, Yoko Ono, George Brecht, dentre

outros. Idealizado por George Maciunas no comeco da década de 1960 sob a influencia das

experiencias conduzidas no Black Mountain College, o Fluxus tornou-se conhecido pela

recuperacao do espirito subversivo do dadaismo, atacando os valores da cultura de consumo,
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assim como criticando as práticas da arte institucionalizada dos museus e galerias. Apesar de ser

um movimento de alta complexidade, permeado por atividades intermedia67, suas diretrizes

principais podem ser encontradas em Neo-dada in Music, Theater, Poetry and Art - manifesto

concebido por Maciunas (1988) no qual procurava sintetizar de forma provocadora as ideias a

serem desenvolvidas pelo Fluxus. Neste manifesto Maciunas ressaltou a alusao que o termo

Fluxus fazia a qualidade transitoria, fluida e impermanente das coisas que compõem o mundo,

como resposta a rigidez da arte e da politica conservadoras,  verdadeiros retrocessos para o

desenvolvimento humano. Do ponto de vista estético as argumentacões de Maciunas enfatizam

duas principais tendencias: a interdisciplinaridade das artes, e o uso do acaso ou do principio da

indeterminacao. Para Maciunas, a verdadeira obra de arte deveria corresponder a interseccao das

diferentes práticas e habilidades artisticas, ou melhor, para a arte nao deveriam existir barreiras.

It ranges from "time" arts to "space" arts; or more specifically from
literary arts (timeart), through graphic-literature (time-space-art)
to graphics (space-arts) through graphic-music (space-time-arts) to
graph less or scoreless music (time-art), through theatrical music
(spacetime-art) to environments (space-arts). There exist no
borderlines between one and the other extreme. (Maciunas, 1988,
p.22)

A estética composicional de John Cage, por outro lado, inspirou artistas a incorporarem o acaso e

a indeterminacao no processo de criacao de suas obras. É sabido que Cage, apos ter

experimentado o rigor do serialismo atonal, bem como participado do desenvolvimento da música

eletroacústica, fundiu as técnicas apreendidas com o repertorio filosofico oriental (I-Ching, Zen

Budismo) criando obras que dialogavam com nocões de acaso, permutacões, sorte e sobretudo

silencio. Tais ideias penetraram no Fluxus e guiaram grande parte das Fluxusfest, onde

performances de musica, danca e teatro se entrelacavam, enfatizando o processo de criacao e a

duracao como o verdadeiro conteúdo das obras. Para Maciunas (2008) a questao da aleatoriedade

deveria ser vista como uma consequencia da enfase dos processos chamados por ele de

“concretistas”. Divisando a evolucao da historia da arte entre o “concretismo” e o “ilusionismo”,

Maciunas defendia o resgate da abordagem dos concretistas por significar a juncao entre forma e

conteúdo, que pareciam totalmente separadas na arte ilusionista; e por privilegiar a realidade

concreta (materialidade) dos elementos constituintes de suas obras de arte. 

Concretists in contrast to illusionists prefer unity of form and content,
rather than their separation. They prefer the world of concrete
reality rather than the artificial abstraction of illusionism.(Maciunas,
1988, p. 22)

Contra a arte artificial e abstrata praticada pelo ilusionismo, Maciunas enxergou no concretismo a

67 Intermedia é um conceito criado por Dick Higgins por volta de 1965 e que versava sobre a interrelacao 
entre diferentes dominios da arte – escultura, fotografia, pintura, danca, teatro, música, cinema 
poderiam ser utilizadas para a producao de obras que nao se vinculassem necessariamente a uma 
linguagem apenas. (Higgins, 2001) Higgins foi um dos mais importantes integrantes do Fluxus, 
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possibilidade de ressaltar a realidade em todos os seus termos, nao apenas a dimensao fisica e

material, mas também os processos de indeterminacao que a envolvem normalmente 

Since artificiality implies human pre-determination, contrivance, a
truer concretist rejects pre-determination of final form in order to
perceive the reality of nature, the course of which, like that of man
himself is largely indeterminate and unpredictable. Thus an
indeterminate composition approaches greater concretism by
allowing nature [to] complete its form in its own course (Ibid, p.22)

Nas apresentacões musicais, nos happenings e nas performances, a ideia da indeterminacao

permitiu que houvesse um maior envolvimento entre artistas e espectadores, abrindo para o

acaso o desenvolvimento das obras.  Na qualidade de “obras abertas” estas performances

encaminharam o espirito anti-arte que também Maciunas alegava mobilizar o Fluxus, dissolvendo

as barreiras entre realizador e público e tornando a obra um “acontecimento” imerso no contexto

real das pessoas. Higgins (2001), comentando sobre a proposicao das atividades intermedia, deixa

claro que apesar de abertas e anti-artisticas, estas obras nao eram totalmente desorganizadas ou

ilogicas. Foi necessário aos realizadores a reflexao sobre novas estratégias, métodos e abordagens

para encaminhar a “nova mentalidade” que julgavam estar nascendo naquele contexto.  

I began to work as if time and sequence could be utterly suspended,
not by ignoring them (which would simply be illogical) but by
systematically replacing them as structural elements with change
[...]It is not governed by rules; each work determines its own medium
and form according to its needs. The concept itself is better
understood by what it is not, rather than what it is. (Higgins, 2001,
p.50)

De maneira geral, a criacao de sistemas para o surgimento do acaso bem como o espirito

provocador do niilismo artistico, foram bem trabalhadas nos chamados fluxfilms. Embora

desprezassem a sistematizacao de suas obras, o grupo realizou um conjunto de filmes que podem

ser considerados, juntamente com os exemplos já citados, como precursores do cinema estrutural.

Para Hein (1978, p. 95) os filmes do Fluxus por algum motivo permaneceram esquecidos mesmo

para os especialistas, possivelmente eclipsados pela teoria de Sitney segundo a qual Warhol teria

sido o mais importante precursor deste tipo de cinema. De qualquer modo, os fluxfilms antecipam

em alguns pontos  procedimentos que tornaram-se “canônicos” para os cineastas estruturais,

porém de maneira muito peculiar. Em quase todos os cerca de 37 filmes que constituem o corpus

dos fluxfilms feitos entre os anos de 1962 e 1970, notam-se algumas questões formais bastante

interessantes. A despeito do aspecto jocoso que envolve a maior parte das obras, existiu a

preocupacao com a experiencia da duracao e com a enfase na materialidade do dispositivo –

recursos que endossam a presenca da auto-reflexividade e o anti-ilusionismo que permearam

aquela conjuntura. 

Na maior parte das obras de George Landow, Nam June Paik, George Maciunas, Yoko Ono,
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George Brecht, Paul Sharits, John Cale, Wolf Vostell, Chieko Siomi, e alguns outros, Hein (1978)

alega existir a concentracao nas propriedades materiais do dispositivo cinematográfico, a saber: a

fisicalidade da pelicula, a projecao de luz, a materialidade da tela de projecao, a

duracao/comprimento fisico dos rolos de pelicula, a variacao de velocidade dos motores da

câmera e do projetor, a reproducao do movimento a partir de fotografias estáticas, enfim, uma

série de procedimentos que destacam aquele “concretismo” sugerido por Maciunas. Utilizando

duracões bastante curtas  - de 10 segundos a 10 minutos no máximo - os fluxfilms parecem

realmente terem incorporado as estratégias do tal “concretismo” reduzindo ao minimo o

conteúdo de seus filmes em vias de tornar a propria forma de fazer o filme, seu conteúdo. Na

realidade, se vistos com os critérios do cinema narrativo clássico, parecem filmes sobre eventos

quase sem nenhum interesse, ou melhor, sobre filmes sobre praticamente nada. Blom (1998)

destaca este “convencionalismo” presente na maioria dos filmes do Fluxus, sugerindo que

poderiam ser considerados statements sobre o tédio – o aspecto da realidade mais combatido em

um contexto cultural de permanente novidade. A exploracao de aspectos puramente banais

podem ser vistos, por um lado, nos filmes de Ono como Four (1967) onde durante

aproximadamente seis minutos ve-se na tela nádegas em extremo close-up andando. Nuas e

compassadas, as nádegas nao aludem a nada, nao exibem grandes interesses narrativos, nem

mesmo plásticos – sao provavelmente o modo irônico de tratar o registro de eventos banais, tal

como em Warhol. Para Blom (1998) a exploracao destes eventos banais estava acompanhada de

uma certa filosofia orientalista do tipo Zen, que cobrava uma atitude meditativa incorporada a

realidade em seus aspectos mais banais, mais comuns. Neste sentido, os pares de nádegas com

movimentos lentos poderiam sugerir a disposicao meditativa do espectador, ou ainda, um recurso

de imersao dentro do tédio. Outros filmes como Blink (1966), onde um extremo close-up de um

olho tenta capturar o movimento de uma piscada em 15 segundos; e One (1966), no qual um

fosforo é riscado e queimado lentamente até sua chama subitamente apagar; sao alguns exemplos

da exploracao dos aspectos banais vistos sob uma perspectiva meditativa e imersiva. 

Por outro lado, mesmo nestes dois últimos filmes de Ono, nota-se que o registro destes  eventos

banais nao se dao de modo simplorio. Um exame mais profundo destas obras revela uma atitude

reflexiva nao apenas do ponto de vista temático, mas também do ponto de vista formal. Em Blink

(1966) por exemplo, a piscada de Ono é ironicamente problematizada na medida em que o

pequeno filme é exibido ao contrário, ou seja, nao vemos o olho piscar, mas vemo-lo “deixando de

piscar”. O filme, assim, comeca com o olho fechado e termina com o olho aberto. O elemento que

sugere que de fato tenha ocorrido uma piscada é o titulo que acompanha o filme. Trata-se, neste

nivel de compreensao, de um filme que lida com a possibilidade técnica da reversibilidade

temporal, porém de forma bastante sutil e, se se quisesse, minimalista. Em One (1966), por sua

vez,  o que está em jogo é a capacidade do cinema de registrar eventos em velocidades muito
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diferentes das que estamos acostumados. Assim, um simples acender de fosforos é registrado em

alta velocidade, resultando em uma imagem em “câmera-lenta”. Novamente, o evento banal é

tratado conceitualmente explorando a distensao de sua duracao através do dispositivo

cinematográfico.

A exploracao da banalidade através da articulacao com procedimentos especificamente

cinematográficos, para Hein (1978) culmina em um dos primeiros filmes feitos para o Fluxus. Zen

for film (1962-64) foi criado por Nam June Paik com a intencao de ser um loop continuo a ser

exibido em uma das fluxfests. O filme, assim, nao tem uma duracao definida, tampouco um

assunto. Trata-se de um loop de frames completamente em branco que, por um lado, ressalta a

materialidade da pelicula negando sua funcao de registro. Por outro lado, evidencia a acao da luz

no dispositivo, que passa a ser um recurso metaforico na apreciacao do filme. A mencao que o

titulo faz a curiosa filosofia oriental revela também a disposicao meditativa, paradoxal e complexa

que o filme sugere. Tal como num koan tipicamente zen budista, o filme pode ser tomado de duas

maneiras: ou trata-se de uma piada que nao tem nenhum sentido, ou trata-se de uma piada que

guarda consigo um universo de possibilidades reflexivas. A opcao pela segunda maneira permite

que se reflita nao apenas sobre as qualidades materiais que constituem a imagem

cinematográfica, mas também nos leva a pensar sobre as limitacões de nossa percepcao como

encaminhadas em geral. Neste sentido, apenas a eliminacao do “ilusorio” reconecta-nos com o real

– e o real pode ser percebido, experimentado, vivenciado em grande simplicidade e profundidade.

Na condicao de loop e, ao ser exibido em happenings, notava-se a deterioracao do filme na medida

em que o po, os riscos causados pela mecânica da projecao e outros tipo de elementos “ruidosos”

iam sendo incorporados a pelicula e, desta forma, sujavam a imagem. Para Hein (1978) Paik

poderia estar sugerindo, no melhor estilo Fluxus, a realidade da inexorável acao do tempo, que

modifica toda a realidade material de maneira sensivel. Para Blom (1998) o filme também era

uma parodia  sobre o funcionamento do cinema onde regularidade, repeticao e diferenca eram

necessários para que se constituisse o fenômeno da “ilusao do movimento”. Ao contrário da

maioria dos filmes, Zen for film nao lida com a ideia do movimento como deslocamento, recurso

adotado por todos os filmes figurativos. Visto de maneira nao ortodoxa, o filme trata dos aspectos

qualitativos do movimento, a saber, a mudanca e a transformacao que ocorrem nas coisas quando

colocadas em funcao da passagem do tempo. Ao contrário da maioria dos filmes, também, o filme

de Paik nao lida com nenhum evento ou acao suficientemente interessante para chamar atencao

do espectador. Na qualidade de anti-filme, explora concretamente a duracao e o tédio que dela

geralmente devém, fornecendo a oportunidade de mergulhar no menor dos eventos e nele

meditar sobre a realidade.

Zen for Film (1964) is a loop of blank film leader, but as it is projected
it gets gradually scratched-up and dusty. It's a perfect repetition in
which the image always changes.  In fact the repetitive frames of film
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became a source for the continued exploration of the terms of
immersion […] Dick Higgins also explored the possibility of projecting
a blank film which would be gradually burned by the projector
during showing. (Blom, 1998, p.78) 

Tanto em Ono quanto em Paik, é clara a incorporacao da materialidade do dispositivo e de

suas especificidades enquanto imagem técnica em seus filmes-anedotas. Ambos estes fatores

tornam-se explicitos nos filmes de George Maciunas. Em sua sequencia de filmes 1000 frames

(1966), 10 feet (1966) e End after 9 (1969) a ideia da duracao temporal em relacao a sua realidade

fisica, ou melhor, sua metragem, é explorada de maneira irônica. Na realidade, trata-se de um

procedimento que alude as operacões minimalistas rechacadas por Fried como sendo

“literalistas” demais. Em todos estes filmes Maciunas faz corresponder a duracao temporal com a

dimensao espacial fisicamente inerentes a sua materialidade. Em 10 feet, por exemplo, exibe-se

uma sequencia feita com 3,05 metros de pelicula (10 pés, conforme o titulo) onde o que é

representado sao justamente os 3,05 metros. Utilizando cartelas com algarismos (de 1 a 10)

Maciunas denuncia a fisicalidade da pelicula ao inserir os numerais nos pontos que fisicamente

correspondem aquela duracao. Assim, o número 1 indica que 30 cm se passaram, 2 indica que 60

cm se passaram, e assim sucessivamente até o número 10, quando o filme acaba, porque também

acabam-se os 3,05 metros de pelicula. 

A correspondencia entre duracao temporal e a dimensao espacial mediada pelos algarismos é

um dos exemplos mais claros da exploracao das condicões materiais do filme, sugerindo ao

espectador, neste caso, nao exatamente uma atitude meditativa, mas certamente uma reflexao

intelectual acerca dos possiveis significados da obra. Tal reflexao, nao seria absurdo dizer, dirige-

se a compreensao do funcionamento logico e material do dispositivo, enfatizando a abordagem

anti-ilusionista e, nos termos de Maciunas, “concretista” do cinema. Para Hein (1978) esta era

uma das principais caracteristicas deste cinema que veio a ser chamado “estrutural”, onde a

qualidade mecânica de producao e reproducao da imagem substituia a subjetividade expressiva

que marcou o cinema de vanguarda do pos-guerra nos Estados Unidos. Além de apresentarem a

possibilidade de meditacao através do tedioso, os fluxfilms também apresentaram uma nova

abordagem na utilizacao do cinema como arte. 

The entirely mechanical reproduction process replaces artistic work
done by hand. There is no dramatic action, therefore no beginning or
end. The films contain the notion of the ceaseless continuity of time,
[…] The films mark a total break within the independent film
movement which reached its first climax in 1963 with Scorpio Rising
(Kenneth Anger), Twice a Man (Gregory Markopoulos), Flaming
Creatures (Jack Smith) and Dog Star Man (Stan Brahage). Against
their myriad of techniques, multilayered narratives and frenzy of
colour, there were sets the simple reproduction process, the object
itself and in black-and- white. (Hein, 1978, p.96)
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Do ponto de vista formal, Saper (1998) identifica paralelos entre os fluxfilms e o primeiro-cinema

que, tal como já explicitado, representam uma época onde os conteúdos narrativos ainda nao

haviam solapado a experiencia sensorial de ver imagens em movimento pura e simplesmente. Tal

como sugere, muitos dos fluxfilms recuperam o fascinio pela reproducao do movimento tal como

preconizado em Muybridge,  porém chamando atencao para a relacao entre as imagens  e o

evento de assisti-las. 

Fluxus went back to the protocinematic experiments of Edweard
Muybridge and the cinema's first decade for models of film-making.
In doing so, Fluxus film-makers desedimented the perceptual and
cultural experiences now buried by Hollywood's mode of film-
making[...] Fluxus projected the possibility of a cinema that would use
'the relation of spectacle to the audience' as a vehicle for invention
rather than mere description. With this possible use of media in mind,
a concept such as the Fluxus laboratory does not merely use
machines as processors of information. It uses them as provocations
to learning - a learning machine.  (Saper, 1998, p.143)

Exibindo as condicões materiais que envolvem a apreciacao de um filme, os fluxfilms

esbocaram aquela funcao quase “didática” também condenada por Fried (1995) em relacao ao

minimalismo. Alguns filmes de Paul Sharits, como Sears Catalogue 1-3 (1965), Dots1&2 (1965) e

Wirst Trick (1966), demonstram de maneira irônica e radical a ilusao do movimento através de

imagens estáticas. No caso de Sears Catalogue, uma sequencia de imagens retiradas

aparentemente de um catálogo de uma loja de departamentos, criam a ilusao de um movimento

frenético e estroboscopico, nos mesmos moldes de Robert Breer. Com Dots1&2 e Wirst Trick, por

sua vez, a sucessao de imagens estáticas se dá de maneira mais ordenada, investigando com um

notável interesse plástico a relacao entre formas impressas em diferentes frames. No último caso,

mais especificamente, a alternacao entre tres imagens estáticas – uma mao aberta, uma banana, e

uma mao com uma gilete – de forma estroboscopica certamente faz uso dos principios

descobertos pelos brinquedos opticos, como o taumatropio. O movimento, neste caso, se dá pela

atividade mental do espectador que completa imaginariamente uma acao que se desenrola entre

uma imagem e outra. Porém, no caso de Wirst Trick, trata-se de uma brincadeira que joga com

duas variáveis: a mao que pega uma banana, ou a mao que é ferida por uma gilete.  

Sharits também foi um dos responsáveis pela utilizacao de procedimentos análogos a arte

conceitual, em especial o uso da linguagem verbal. Tal como em obras de Joseph Kossuth, Sol

LeWitt e John Baldessari, Sharits fez o uso da palavra impressa graficamente na pelicula

explorando suas qualidades estéticas e semânticas através de recursos especificamente

cinematográficos. Em um de seus últimos fluxfilms, Word Movie (1966) Sharits recorre ao efeito

estroboscopico da rápida sucessao de imagens para sobrepôr palavras sem um encadeamento

aparentemente logico. Em pequenas sequencias, as palavras alinham-se pela existencia de uma

letra em comum entre elas.  Aleatoriamente, estas palavras surgem e desaparecem na tela,
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sucedendo-se até o final do filme. Em cada sequencia utiliza-se as mais variadas palavras e a

duracao de cada uma delas, cre-se, nao ultrapassa 6 frames. O efeito conseguido por sua rápida

sucessao, é uma sobreposicao ilusoria que sugere, por conseguinte, a sobreposicao de seus

significados. Este efeito remete as bases fisiologicas nas quais a percepcao do movimento no

cinema se sustenta, porém é explorado conforme a sobreposicao semântica e nao exatamente

visual, como ocorre com o cinema convencional. O movimento que nasce da rápida sucessao de

uma sequencia de imagens diferentes, desaparece pela substituicao das tais imagens por palavras.

O movimento, neste caso, ganha dois sentidos: um visual, e outro semântico. O primeiro, tem

como resultado uma espécie de danca de palavras, atraidas sempre por um ponto especifico, e

arranjadas horizontalmente, conforme o sentido de leitura do alfabeto ociedental. No segundo,

trata-se de um movimento metaforico que a mente deve fazer entre um significado-palavra e

outro. Em ambos os casos, Sharits denuncia o funcionamento do cinema, tanto quanto o aprimora.

Além do plano visual, a alternacao das palavras é acompanhada por sua leitura feitas em

vozes masculinas e femininas que coincidem ou nao com suas respectivas imagens. O resultado é

um jogo “verbivocovisual” no qual é impossivel inferir apenas um único sentido, considerando as

múltiplas associacões e leituras que podem ser feitas pelo espectador. Trata-se de uma operacao

análoga aquela dos artistas conceituais que debrucaram-se sobre a questao dos deslocamentos

possiveis entre significante e significado ao utilizar a palavra em dimensões gráficas, sonoras e

volumétricas. No caso de Sharits, estes deslocamentos sao tomados geralmente do ponto de vista

lúdico e parecem constituir um jogo de articulacões múltiplas que recorre a percepcao visual,

auditiva e a memoria para que alguma forma de sentido seja extraida da obra. Ao que tudo indica,

o filme-palavra de Sharits, pode igualmente ser considerado um anti-filme na medida em que

ironicamente despreza os procedimentos narrativos-literários do cinema convencional,

paradoxalmente levando a literarizacao as últimas consequencias. O especifico do cinema – a

saber, a velocidade e articulacao entre som e imagem – é explorado de uma maneira conceitual,

abrindo novos horizontes para a prática experimental cinematográfica.  

Em termos gerais, os fluxfilms demonstram o cenário no qual o cinema estrutural comecou a

ser desenvolvido durante a década de 1960. A proximidade com as artes visuais fez com que,

tanto pelo minimalismo quanto pela arte conceitual, se desenvolvesse uma producao ocupada

com a auto-reflexividade e o anti-ilusionismo. O grupo Fluxus explorou estas caracteristicas

readmitindo processos que, como sugere Foster (2013), atualizaram e completaram os projetos

lancados pelas vanguardas historicas. Do ponto de vista historico, deve-se reforcar que a maior

parte das producões do grupo neo-dadaista deram-se na cidade de Nova Iorque, onde também

Warhol estava fazendo suas experiencias com cinema e onde Jonas Mekas tentava dar conta da

enorme e variada producao experimental através da Film Maker's Coop, da revista Film Culture e

do Anthology Film Archives. É possivel, ainda, que se mencione a contribuicao que outras revistas
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como a Artforum, deram a discussao dos temas caros ao cinema estrutural. A Artforum, em

especial, serviu de plataforma para a divulgacao das novas questões do universo da arte como o

minimalismo, a arte conceitual, a body art, a arte site-specific, etc. A abrangencia de suas

publicacões possibilitou que questões referentes ao cinema experimental fossem discutidas,

particularmente o cinema estrutural, através de artigo e ensaios de teoricos como Annette

Michelson e Rosalind Krauss. Estas duas últimas, também influenciaram o cenário artistico de

Nova Iorque com a fundacao da revista October que, dentre muitias coisas, serviu de fonte de

discussao e divulgacao das experiencias do cinema estrutural.  Em referencia a isso, Michelson

comenta que os textos e obras dos cineastas estruturais deveriam ser lidos juntamente aqueles

que formularam a prática do minimalismo, da arte conceitual, etc; reforcando a sua validade

enquanto movimento artistico de grande relevância para a compreensao daquele periodo.

The period of 1964-71 is that of Robert Morris “Notes on Sculpture”,
Smithson variations on the theme of entropy, of Judd's “Specific
Objects”. To these we must add the writings of Frampton, Sharits, and
the printed statements of Breer, Landow […] If one were to
characterize this period in terms derived from older art-historical
tradition, one must say that it brought about the recapitulation, i  the
idiom of abstraction, of the passage from the theory and practice of
expressionism to that of a New Objectivity. (Michelson, 1979, p. 114)

Foi neste contexto onde a producao especificamente estrutural foi desenvolvida a partir do

esforco individual de artistas que hoje constituem a pequena constelacao do cinema estrutural.

Desta constelacao,  é possivel que se destaque alguns nomes que nao apenas tornaram-se

conhecidos por produzirem filmes estruturais, mas porque também tornaram o cinema estrutural

conhecido através de seus filmes. Assim, ao que nos parece, é inegável que Michael Snow, Paul

Sharits, Hollis Frampton e Ken Jacobs sejam alguns destes principais nomes que contribuiram

para que o fenômeno se tornasse conhecido e reconhecido no contexto norte-americano. 

Michael Snow 

A carreira de Michael Snow (1929 - )é bastante longeva e aponta para muitas direcões – sabe-

se que é um dos poucos remanescentes do cinema estrutural nos tempos de hoje. Original de

Toronto, no Canadá, Snow obteve uma solida formacao como artista visual tendo experimentado

com fotografia, escultura e pintura. Apos algumas exibicões no Canadá, mudou-se para Nova

Iorque onde desenvolveu durante a década de 1960 e 70 um conjunto de obras muito

significativas para o cinema estrutural. 

Michelson (1979) atribui a Snow a caracteristica de um artista dedicado a criacao de novas

relacões do olhar e da visao. Influenciado pela filosofia analitica e pela epistemologia, Snow
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parece ter se inspirado pelos avancos de Duchamp e absorvido deles alguns principios que

permearam toda sua obra. Dentre muitos, destacam-se a valoracao da processualidade das obras,

a exploracao da percepcao do tempo e do espaco através de processos logicos, e a proposicao do

gesto como o centro motor de seu fazer artistico. 

To a young painter such as Snow, working in a Canadian animation
studio, impressed with the implications of Duchamp's framing
gesture, the motion-picture camera quite naturally presented itself as
the most powerful instrument devised for the further implementation
and articulation of that gesture's implication. (Michelson, 1979, p.
112)

Sua familiaridade com a música (Snow sempre foi um grande apreciador e praticante do jazz)

por outro lado também significou a utilizacao de métodos de exploracao do tempo, tal como o

ritmo, a repeticao e a serialidade. Para MacDonald (2008) este último recurso, a serialidade, foi

uma das principais caracteristicas de Snow, tendo antecipado em alguns anos o seu sucesso com o

cinema. Na realidade, ao contrário da maior parte dos cineastas experimentais que lhe

antecederam, Snow nao tinha nenhum contato com cinema, nem mesmo um interesse profundo

pela cultura cinematográfica. Para ele, ao que tudo indica, o cinema apresentou-se como um meio

útil para testar e experimentar ideias que vinha trabalhando em outros suportes, como a

fotografia e a escultura.

For Snow and many others of his generation, the artist was precisely
the person who […] could make interesting works regardless of the
medium or, more exactly, who saw diversity of media as the central
artistic challenge. Snow entered filmmaking not to respond to
concentional filmmaking, but because film had come to be seen,
within art cicles, as a medium that expert artists tended to ignore.
(MacDonald, 2003, p.28)

A carreira de Snow com o cinema foi antecedida por duas séries de obras que, como sugerem

MacDonald (2003) e Michelson (1979), provavelmente lhe inspiraram a usar o dispositivo

cinematográfico para aprimorar suas pesquisas. A série The Walking Woman Works feita entre

1961 e 1967 pode ter lhe indicado a ideia da replicacao e variacao de um tema simples como um

valor a ser explorado. Esta série baseava-se em uma silhueta feminina em posicao que sugeria

estar em movimento, que foi replicada nos mais diferentes suportes – colagens, fotografias,

esculturas, pinturas, etc. Por outro lado, seus trabalhos fotográficos com Atlantic (1966-67), A

Wooden Look (1969), Of a Ladder (1971), Glares (1973) e Light Blues (1974) parecem terem lhe

indicado a utilizacao de processos seriais em composicões visuais.  Atlantic (1966-67) é

emblemático neste sentido – trata-se de uma obra composta de trinta fotografias de ondas do

oceano dispostas em um grid compondo um painel subdividido com seis imagens horizontais por

cinco imagens verticais.  As trinta imagens que compõem o painel revelam o olhar clinico de Snow
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em direcao a abstracao, porém com um rigor logico e seriado. Ao que parece, Atlantic teria lhe

inspirado a trabalhar com o cinema, preconizando o que anos mais tarde veio a ser considerada a

obra mais famosa de Snow – Wavelength (1967). 

Sua incursao no cinema, contudo, deu-se alguns anos antes, com New York Eye and Ear

Control (1964) – um filme que explorava a relacao entre imagem e som de maneira inovadora. No

plano visual, Snow utilizou fragmentos de registro feitos em 16mm da sua série The Walking

Woman Works. No plano sonoro, uma trilha de free-jazz encomendada por Snow ao saxofonista

Albert Ayler, que algum tempo depois lancou um álbum homônimo com versões estendidas das

músicas68. Fascinado pela possibilidade do uso do som em paralelo as imagens, Snow teria

pretendido com esta obra problematizar aquilo que considerava o “mau uso” do som, via de regra

subordinado a imagem. O resultado é uma experiencia onde som e imagem se entrelacam mas nao

estao subordinados – trata-se verdadeiramente de um diálogo entre ambos, especialmente

considerando a natureza fragmentária das imagens, e a natureza visceral e aleatoria do free-jazz. 

Os filmes que se seguiram foram poucos mas significativos – Wavelength (1967), One second

Montreal (1969), Back and Forth (1969), La Région Centrale (1971), Rameu's Nephew by Diderot...

(1974) , So this is (1981),  até a versao reduzida de Wavelength, WVLNT (Wavelength for those

who don't have time – 2003). Em todos estes filmes, nota-se a particularidade de Snow na

exploracao de um processo através do qual os recursos do filme sao trabalhados - ao que parece, é

sempre em funcao da criacao destes  processos que suas obras sustentam-se. 

No caso do já mencionado Wavelength o processo é basicamente o zoom continuo feito em

um plano fixo. É evidente que os outros elementos que compõem o filme contribuem muito para o

seu significado final, mas é este processo que envolve o filme, do comeco ao fim. A continuidade e

regularidade que o efeito de aproximacao exibe,  permite crer que um dos principais objetivos de

Snow era desenvolver um processo que lhe favorecesse explorar a dimensao temporal com

objetividade. A progressao do geral para o particular, do plano conjunto para o extremo close-up,

da menor frequencia até a maior frequencia audivel, reforcam a atencao de Snow dada ao

percurso, ou melhor, ao processo que se desenvolve no filme – com um comeco e um fim. Em uma

declaracao feita na ocasiao da premiacao em Knokke-le-Zoute, Snow corrobora a exploracao da

processualidade do filme, aproximando-o de outra arte temporal – a música. Para ele, seu filme

era uma juncao de um glissando sonoro com um crescendo visual, indicacao de dois modos de

organizacao ritmica pelos quais um movimento musical é desenvolvido. Somente através destes

modos de organizacao ritmica, que sao modos de organizacao temporal, a memoria e a “profecia”

poderiam ser trabalhados entre o comeco e o final do filme. Ao que parece, Snow estaria se

referindo aquelas atividades mentais que sao exploradas na escuta musical – expectativa e

rememoracao. Para ele, somente a música, e agora o cinema, poderiam trabalhar com propriedade

68 O álbum foi considerado um dos marcos no free-jazz, contando com a participacao, além de Ayler, de 
Don Cherry, Gary Peacock e Sunny Murray. 
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sobre estes dois elementos.

The space starts at the camera's (spectator's) eye, is in the air, then is
on the screen, then is within the screen (the mind). The film is a
continuous zoom which takes 45 minutes to gofrom its widestfield to
its smallest andfinal field. It was shot with a fixed camerafrom one
end ofan 80-Joot loft, shooting the other end, a row ofwindows and
the street. This, the setting, and the action which takes place there
are cosmically equivalent. [...]It is a total glissando while the film is a
crescendo and a dispersed spectrum which attempts to utilize the
gifts of both prophecy and memory which only film and music have to
offer. - Michael Snow, 1967 (Legge, 2009, p.3)

Tal como já dito, este filme de Snow ganhou (e ainda tem ganhado) inúmeras abordagens ao

longo do tempo69, que valem-se dos mais diferentes referenciais teoricos para tentar depreender

do filme  um conjunto de significados - que nao necessariamente estao no filme. O risco de

compreender a obra exclusivamente do ponto de vista metaforico tem feito com que mirabolantes

análises percam de vista a centralidade do filme em aspectos concretos cinematograficamente.

Michelson (1979) apos uma longa digressao sobre a questao do dispositivo a luz de Baudry,

ressalta que o filme de Snow é uma “celebracao do apparatus cinematográfico” e portanto uma de

suas principais contribuicões é a nova perspectiva que coloca em relacao ao espectador e sua

apreciacao de uma obra. Esta nova perspectiva é conquistada através de um tipo de representacao

tempo-espacial que permite desvendar processos de construcao cinematográfica. Neste sentido,

embora utilizando alguns recursos narrativos, denuncia os processos do cinema narrativo clássico

tanto quanto a utilizacao da figuratividade perspética. Fazendo isso Snow parece conseguir

comunicar seu proposito de tornar visivel estruturas nao apenas fisicas – como um movimento

optico de aproximacao – mas também estruturas mentais, abrindo espaco para subjetivismos e

certamente muita metafisica. Tal como ele mesmo comentou sobre seu filme, o que lhe

interessava era um equilibrio entre formas ilusorias e fatos/procedimentos concretos, ambos

compreendidos através da visao – talvez o sentido mais bem explorado por Snow.

I wanted to make a summation of my nervous system, religious
inklings and aesthetic ideas. I was thinking of, planning for, a time
monument in which the beauty and sadness of equivalence would be
celebrated, thinking of, trying to, make a definitive statement of pure
film space and time, a balancing of 'illusion' and 'fact', all about
seeing. Michael Snow, 1967 (Legge, 2009, p.3)

Se em Wavelength o processo utilizado é otico, ou seja, conduzido pelas lentes zoom de

aproximacao, no caso de Back and Forth e La Région Centrale o processo é mais fisico e gestual.

Em ambos os filmes,  tal como será visto mais adiante,  Snow utiliza complexos movimentos

mecânicos para basicamente explorar a espacialidade. No caso de Back and Forth, sao

69 A este respeito, veja-se os estudos exaustivos de Regina Cornwell Snow Seen (1979), R. Bruce Elder 
Image and Idea: Relfections on Canadian Film and Culture (1989), Elizabeth Legge Wavelength (2009). 
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movimentos de pan (movimentos de deslocamento horizontais com o azimute da câmera fixo) e

de tilt (movimentos de deslocamento verticais, também com o eixo da câmera fixo) que tentam

desvendar um espaco comum – um quarto que aparentemente parece ser uma sala de aula. No

caso de La Région Centrale, sao movimentos em todas as direcões – 360 graus - que sao

lentamente explorados em um espaco aberto - em cima de uma pequena montanha da regiao do

Norte do Quebec.  Apesar de registrar todos os ângulos possiveis, a câmera de La Region Centrale

mantém o seu centro inalterável – trata-se de um dispositivo mecânico desenvolvido por Snow

juntamente com institutos de pesquisa de engenharia do Canadá, que permitiu a câmera executar

movimentos circulares em todas as direcões, mantendo seu centro inalterável. 

Em ambos os filmes nao existem elementos dramáticos suficientemente evidentes para que

possamos chamá-los de narrativos. Sao experiencias audiovisuais coordenadas por processos

muito bem definidos por seu realizador. A presenca de um sistema eletromecânico de

manipulacao da câmera, possibilitou a Snow explorar movimentos incomuns ao sistema visual

humano. No caso de Back and forth estes movimentos sao explorados por uma variacao

ininterrupta de aumento e diminuicao de velocidade. Em alguns momentos a lentidao do

movimento permite ao olho fixar-se em detalhes da sala; em outros momentos nota-se a

desfigurativizacao (perda de referenciais figurativos) da imagem através da alta velocidade,

conjugada com o mecanismo de impressao/captacao da câmera. 

Back and Forth is a film of sheer physical strength, the strength of a
process of bending space into his (her) vision. A relativistic film
wherein the act of the film-makers's mind/body is the primary
motion in space and time. This act, for Mike Snow, is the utilisation of
the machine/mechanism (camera & lens) to concentrate on and
effect change within a specifically narrowly delimited reality (a
classroom). (Gidal, 1978, p.45)

No caso de La Region Centrale, a variacao da velocidade de execucao dos movimentos nao é

tao grande comparada a variacao dos ângulos obtidos. Trata-se efetivamente de um mapeamento

da paisagem e do terreno onde a câmera foi instalada, feito em todas as direcões possiveis. A

câmera nao é interrompida em seus movimentos circulares em quase nenhum momento, e a

exploracao da continuidade nos parece ser a principal matéria a ser desenvolvida. Durante sua

exibicao, relata-se que a sensacao é a da “presentidade” - uma espécie de “aqui e agora” que torna-

se inexpugnável do filme. Esta qualidade temporal, diz Gidal (1978, p.52) corresponde ao caráter

anti-ilusionista do filme porque impõe uma duracao continua mas nao estática, como nos filmes

de Warhol. Trata-se de uma duracao filmica porque está submetida ao movimento incessante, e

justamente por  isso o filme nao abre espacos para divagacões miticas, metafisicas, ou

metaforicas. O movimento é concreto, mecânico e so desta maneira poderia ter sido feito.

Em ambos o que parece estar em jogo é, novamente, o processo de desenvolvimento destes

recursos. Na qualidade de processo, desenrolam-se no tempo e conforme o proprio Snow (Legge,
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2009, p.23) aproximam-se das estruturas musicais. Contudo, a matéria de exploracao deste tempo

é espacial e, diferente da música, interessa-lhe a interrelacao entre estas duas dimensões (tempo e

espaco) através sobretudo da imagem. 

E m One second Montreal, por sua vez, Snow alega ter tentado construir uma estrutura

puramente temporal (Michelson, 1979, p.124) através da utilizacao sequencial de 30 fotografias

feitas de canteiros e pracas de Montreal, todas sob neve. A despeito da temática evidenciada pelo

titulo e pelo suposto valor emocional impregnado nas fotografias onde a neve soterra a paisagem

humana, a estrutura construida por Snow parece ter sido uma de suas mais sofisticadas.

Basicamente o filme é construido a partir de takes feitos das fotografias e, portanto, aludem a

qualidade estática da menor unidade do dispositivo cinematográfico – o fotograma. Porém o filme

nao pretende ser uma experiencia “retiniana”, ou melhor, nao explora a qualidade fugaz do frame,

mas sim das pequenas unidades pelas quais constroi diferentes ritmos. Neste sentido, Michelson

(1978, p.43) indica que a principal questao do filme parece ser a experiencia da duracao tal como

apresentada pela rigidez da fotografia e da neve, que parece “congelar” a percepcao. Na realidade

Snow esclarece que seu interesse era menos nas fotografias do que na exploracao de sua duracao.

A sucessao das fotografias visa criar uma dinâmica ritmica entre a natureza estática da fotografia

(e da paisagem que a ocupa) e a velocidade inerente ao dispositivo cinematográfico – e é a

experiencia desta dinâmica que Snow pretendia explorar. Justamente por isso alega ter escolhido

fotografias sem grande valor estético (eram fotografias de um concurso feito pela prefeitura de

Montreal) afim de que a experiencia da duracao tornasse o centro de interesse – como bem

explica em uma entrevista concedida em 1993:

One Second in Montreal is about trying to make a film about duration
— that experience has to do with the time it takes. I thought there
should be imagery of some kind, but because I wanted to measure
periods of time it couldn’t be too interesting. It had to be something
that set a state of mind, that gave you something to look at, but all of
the images needed to be equivalent so one wouldn’t dominate over
another. I had previously received this package of photos for a
competition to put sculpture in Montreal parks. They were badly
made offset lithographs, badly made in the sense that there was no
contrast, little detail; they weren’t too interesting. (Snow, 1993)

Este aparente desinteresse que as fotografias escolhidas por Snow sugeriam, serviram como

material para que o processo, ou o sistema criado para seu filme se tornasse mais perceptivel para

o espectador. Nesta mesma entrevista, Snow (1993) destaca que o processo de encadeamento das

fotografias obedeceu a estruturas matemáticas criadas para medir a duracao de cada uma.

Seguindo uma sequencia Fibonacci (sequencia na qual cada número/termo subsequente

corresponde a soma dos dois anteriores – por exemplo 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …) Snow fez

corresponder a duracao de cada fotografia um número exato de frames. Desta forma, fez

progredir das mais longas duracões até a mais curtas as fotografias, na tentativa de tornar a
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experiencia da duracao, as vezes tao comumente apreendida pela audicao, visivel. Este é um claro

exemplo que demonstra a valoracao dos processos pelos quais suas obras estruturam-se.

E m So Is This , por final, Snow retoma aquele principio já comentado, que fazia o uso da

palavra escrita para estabelecer um discurso audiovisual. Ao contrário de Sharits, em Word Movie,

Snow vale-se da palavra de forma sequenciada, seriada  de encadeamento entre palavras que,

uma a uma, aparecem na tela. A tela negra é preenchida ritmicamente por palavras que, umas

apos a outra, parecem constituir uma espécie de discurso jocoso sobre a propria atividade de

estar vendo o filme, lendo aquelas palavras, assistindo o lento “desenvolvimento de um texto” de

modo passivo. As poucas variacões que Snow faz na estrutura básica de composicao do filme, a

saber, o preenchimento de uma tela negra com palavras únicas, alinhadas ao centro, todas na

mesma tipografia condensada e na cor branca; sugerem que o filme trata-se de uma espécie de

jogo intersemiotico onde a escrita, a cor, a tipografia, o tempo de leitura, a memoria, a repeticao

de palavras, enfim, sao variáveis para que o espectador re-construa um discurso que, ao que tudo

indica, parece ter sido criado a priori. 

A filmografia de Snow estendeu-se por alguns outros filmes, como Rameau's Nephew...(1974)

e Corpus Callosum (2001) – porém em todos pode-se dizer que a presenca de um processo (as

vezes de um sistema) que governa o filme é marcante. Talvez esta tenha sido a sua principal

caracteristica, a despeito da enorme complexidade presente em cada um de seus filmes. Apesar de

nunca ter exatamente se referido como um cineasta, muito menos como cineasta estrutural,

tornou-se conhecido pela enfase dada a estruturas filmicas complexas que, vistas em conjunto,

revelam sua habilidade como artista que, embora multidisciplinar,ocupado com questões

essencialmente visuais a partir da exploracao da “dinâmica do processo perceptual”.  

The framing strategy, the adoption of strong gestalt and of the
systematically permutational form [...] It is the dynamics of
perceptual process, of sight […] that henceforth occupies the center of
Snow's thematic and formal preoccupations.(Michelson, 1979,
p.112)  

De maneira lúcida, laboriosa e sintética, as obras de Snow parecem exemplificar o cinema

estrutural em sua grande variedade de estratégias, procedimentos, recursos. É possivel que a sua

maior contribuicao tenha sido a de utilizar de modo consciente o mecanismo do cinema como

uma ferramenta útil a especulacao filosofica, permitindo-se através da problematizacao dos

processos de percepcao, refletir fundamentalmente sobre os processos de construcao de

conhecimento aos quais diariamente estamos expostos. Ciente disso, Hollis Frampton fez questao

de ressaltar que o convivio com Snow era um raro privilégio – nao era sempre que se podia

compartilhar a vida com um dos poucos inventores70 da arte cinematográfica.

One of little more than a dozen living inventors of film arts is Michael

70 Frampton faz uma alusao aquela já mencionada categorizacao de Pound acerca dos quatro tipos de 
escritores/artistas. 
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Snow. His work has already modified our perception of past film. Seen
or unseen, it will affect the making and understanding of film in the
future. This is an astonishing situation. It is like knowing the name
and the address of the man who carved the Sphinx.  (Frampton, 2008,
p. 190)

Paul Sharits

Se por um lado o temperamento pacifico de Snow lhe proporcionaram obras que sugerem o

rigor caracteristico da filosofia analitica, por outro lado o temperamento intempestivo e agitado

de Paul Sharits parece ter resultado em um conjunto de obras que se destacam pela busca

incessante do conhecimento mediado pela percepcao visual.

Nascido no Colorado, nos Estados Unidos, Paul Jeffrey Sharits (1943 – 1993) obteve sua formacao

academica  também como pintor e artista visual, mas sua proximidade com o cinema deu-se

paralelamente ao seu periodo de estudos, quando teve contato com obras de Stan Brakhage que,

em pouco tempo, tornou-se seu mentor. Apos ter sido empregado pela centro de midia da

Univesidade de Buffalo, em Nova Iorque, (onde conheceu Hollis Frampton e Tony Conrad) pôde

estabilizar sua vida e desenvolver a maior parte de suas obras até o trágico final de sua vida

(comenta-se que Sharits tenha cometido suicidio). 

Iniciando as experiencias com o cinema em 1962 com Winter Course, Sharits desenvolveu

desde cedo a paixao pela exploracao da materialidade da pelicula tendo concentrado-se  quase

toda a sua carreira artistica na articulacao entre  fotogramas. Por toda a década de 1960 e 70

produziu filmes que exploraram a relacao entre frames de modo radical, caracterizando-se pela

utilizacao de efeitos estroboscopicos, de ritmos acelerados e pela exploracao de relacões

cromáticas. Em paralelo a sua colaboracao com o Fluxus, Sharits desenvolveu um estilo marcante

a partir de obras como Piece Mandala/End War (1966), Ray Gun Virus (1966),  N:O:T:H:I:N:G

(1967), T,O,U,C,H,I,N,G (1967), S:TREAM:.S:S:ECTION:S:ECTION:S:S:ECTION (1968-70) e durante a

década de 1970, com obras feitas exclusivamente para galerias, como Soundtrip/Filmstrip (1971),

Damaged Film Loop (1973), Epilectic Film Seizure Comparison (1976), Declarative Mode (1977),

etc.  

Em seus primeiros filmes é possivel notar o emprego da técnica cinematográfica destacando

a possibilidade da rápida alternacao entre imagens – o que gera durante a exibicao dos filmes, um

efeito estroboscopico, caracteristico dos chamados flicker films. Por ocasiao da exibicao de seu

filme N:O:T:H:I:N:G (1967) em Knokke-le-Zoute, Sharits descreveu suas intencões revelando sua

pretensao em explorar um cinema quase 'retiniano' a partir do qual as relacões entre imagens

opticas e imagens mentais fossem re-problematizadas. Ciente da radicalidade de suas

experiencias que exigem do espectador a pré-disposicao em aceitar algo extremamente
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perturbador, Sharits sugeriu que estaria encaminhado uma nova concepcao de cinema. 

I mean to say that in my cinema flashes of projected light initiate
neural transmission as much as they are analogues of such
transmission systems and that the human retina is as much a 'movie
screen' as is the screen proper. At the risk of sounding immodest, by
re-examining the basic mechanisms of motion pictures and by
making these fundamentals explicitly concrete, I feel as though I am
working toward a completely new conception of cinema. (Sharits,
1978, p. 90)

Beauvais (2008) em referencia a esta nova concepcao chama atencao para Frozen Film

Frames, uma instalacao idealizada por Sharits, na qual exibiu fragmentos de seus filmes dispondo

pedacos da propria pelicula, uns ao lado dos outros,  bem como uma série de anotacões que

forneciam mais dados para que se compreendesse melhor suas proposicões. Vistos de modo geral,

os painéis de Frozen Film Frames revelam a logica de composicao de Shartis no melhor sentido da

palavra – para ele era evidente a relacao entre as estruturas musicais de composicao e suas

estruturas de composicao audiovisual.

Frozen Film Frames and the scores on graph paper allow us to grasp
film as a whole; temporal experience is, in a certain manner,
discredited in favor of the analytical experience that unfolds through
the “scores.” The Frozen Film Frames allow us to distinguish the
structuring and dividing up of the elements at work that the
experience of duration while watching the projected film masks
because of the fusion of these same elements in an audio-visual flow .
(Beauvais, 2008, p.9)

 Na qualidade de verdadeiras “partituras” as telas de Frozen Film Frames indicam que a

estrutura de composicao musical foi empregada por Sharits com bastante rigor e cuidado –

demonstrando atencao a regras de contraponto, harmonia, estruturacao de movimentos,

repeticao e alternância, etc. Estes procedimentos articulados com estudos minuciosos em relacao

a equivalencia de valores cromáticos com valores tonais, podem ser melhor avaliados com Piece

Mandala/End War, no qual Shartis intercala de maneira ritmica fotogramas inteiramente

coloridos e sem nenhuma imagem, com uma sequencia de fotogramas onde se ve um homem e

uma mulher nus, aparentemente fazendo sexo. Esta pequena sequencia, feita a partir de imagens

estáticas, utiliza o recurso do espelhamento de imagens de forma que em um frame o casal está

deitado voltado para a esquerda, e em outro frame o casal está na mesma posicao voltado para a

direita. Todos as imagens utilizadas por Sharits – e esta será uma de suas marcas – sao estáticas e

nao pretendem reproduzir o movimento por continuidade, tal como o cinema veio fazendo desde

Muybridge e Marey. Shartis utiliza a alternância rápida (estroboscopica) das imagens para a fazer

surgir um outro tipo de movimento, possivelmente apoiado na ideia da existencia do fenômeno

phi, no qual a ilusao do movimento nao ocorre por uma caracteristica fisiologica, mas por uma

condicao psicologica. 

341



Apos uma breve introducao onde se le o titulo do filme, o nome de Sharits e o ano de realizacao –

todos estes intercalados por uma imagem de um pequeno circulo de cor solida centralizado na

tela – a sequencia que alterna o casal e os frames coloridos conduz o filme até sua metade, quando

uma nova sequencia de imagens é apresentada. Esta nova sequencia traz o prorpio Sharits com

uma arma na mao apontando para a sua cabeca. Utilizando o principio da recomposicao do

movimento (como em técnicas de animacao stop-motion) vemos a arma ser levada a cabeca e,

através de um recurso de interferencia direta na pelicula, linhas pontilhadas indicam a execucao

do tiro diretamente em seu alvo – a cabeca. Apos ter atingido o alvo, a sequencia é revertida

(passa-se ao contrário) e a primeira sequencia do casal é repetida,  ocupando o resto da metade

do filme.  

Durante a primeira metade do filme nota-se a progressiva inclusao de cores inicialmente

primárias e depois secundárias, intensificando a acao entre o casal, também enfatizada pelo

aumento da velocidade de alternância entre frames coloridos e fotografias. Culminando com uma

longa repeticao das cores vermelho, verde e rosa, esta primeira parte é interrompida pela

sequencia da arma na cabeca. Logo apos o término desta outra sequencia, nota-se a utilizacao nao

mais de cortes secos entre os frames coloridos, mas um efeito de dissolucao através de fades-out

que suavizam seu “desaparecimento” sobretudo com as cores rosa e azul. Proximo ao final do

filme, a utilizacao de frames coloridos diminui, a frequencia da alternacao das imagens do casal

também, e entao a sequencia que abre o filme (com o pequeno circulo centralizado, seguido dos

créditos do filme) é repetida, encerrando-o.

Com a duracao de aproximadamente 4:40 minutos, Piece Mandala/End War  sobrecarrega a

percepcao visual por se valer do efeito de flicagem como elemento expressivo para a estruturacao

do discurso do filme. Neste sentido, Sharits esclarece que o filme tinha sido feito por ocasiao de

uma antologia de filmes onde o tema era: a favor da vida, contra a guerra. Em posse destes motes,

Sharits acreditou ter feito uma obra que discute a questao da vida e da morte através da

exploracao  do sexo e da violencia que figuram no filme, utilizando principios igualmente

violentos em termos de percepcao visual. Tal como registra em um comentário sobre a obra,

acreditava nao ser propriamente uma narrativa, mas seu poder de comunicacao acerca do tema

dava-se em uma dimensao meditativa, favorecida por uma espécie de transe encaminhado pela

estroboscopia. 

Piece Mandala is not narrative drama; instead it is meant to provide
a short but intense meditative experience. 'Meditative' implies
suspension of linear time and spatial direction; circularity and
simultaneity are basic characteristics of mandalas, the most effective
tools for turning perception inward. In this temporal mandala, blank
colour frequencies space out and optically feed into black and white
images of one love-making gesture which is seen simultaneously from
both sides of its space and both ends of its time. (Sharits, 1978, p.91)
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Poder-se-ia acreditar que Sharits tenha utilizado um sofisticado sistema para conduzir a

alternância das imagens e cores, respeitando regras estéticas, padrões visuais de composicao, etc.

Mas na verdade ele mesmo esclarece que fez o filme praticamente sem qualquer ideia do que

estava fazendo, possivelmente sensibilizado por sua separacao. A despeito da temática da guerra

do Vietna e das questões politicas que agitavam os Estados Unidos naquela época, para Sharits o

filme tinha um alto valor  por ser o retrato das imagens que lhe vinham a mente através de sonhos

e pequenos momentos de alucinacao emocional, e também por representar uma peca importante

em no processo de reconciliacao com sua esposa. 

More truthfully, I had no idea of what I was actually doing while
making Piece Mandala. My wife and I had been separated and I
began the film immediately following our reconciliation; since then,
in our unending attempt to understand what the film might mean, we
have come to understand that that search - and then, the film - has
been of the deepest significance in the reconstruction of our
marriage. (Sharits, 1978, p. 91)

Comentários como este levam a crer na alta sensibilidade de Sharits bem como em sua

capacidade de articular de maneira tao interessante cores e fotografias. À medida que foi

aprimorando suas técnicas de montagem (Sharits fez pouquissimo uso da câmera de modo

convencional, ou seja, registrando os movimentos e duracões das coisas) suas obras tornaram-se

cada vez mais complexas, revelando também o seu interesse crescente pela articulacao entre

imagem, som e palavra. Obras como T,O,U,C,H,I,N,G (1967) sao emblemáticas deste caso. De

maneira muito superficial, pode-se dizer que com esta obra Sharits tenha demonstrado os

processos de construcao e desconstrucao possiveis através do cinema. Utilizando basicamente a

mesma técnica de filmes antecessores – a alternância em alta velocidade entre fotogramas

coloridos e fotografias – Sharits desdobrou-a para o som. Alternando o som das silabas das

palavras gravadas, conseguiu um efeito também “estroboscopico” no plano sonoro, fazendo-o

equivaler e dialogar com o plano visual. O resultado, como Wavelength, tem sido considerado um

dos marcos do cinema estrutural,  mas é também verdade que o dificil acesso a suas obras nao

permite que se estude de maneira adequada os verdadeiros efeitos e relacões que elas

proporcionam. 

De qualquer modo, Sharits aparece como um dos principais realizadores estruturais norte-

americanos tendo desenvolvido um estilo muito particular de refletir sobre as possibilidades de

articulacao entre som e imagem, sobretudo explorando seus efeitos de contraste na producao de

uma nova dinâmica, ou uma nova ritmica, que sugere ao espectador a imersao em um universo

governado por leis desconhecidas. Apesar de extremamente retiniano e considerado por Sitney

um dos grandes representantes dos flicker films (Sitney, 2002, p. 343-345), o cinema de Sharits

oferece experiencias radicais que questionam a percepcao visual do movimento, da articulacao

entre som e imagem, e fazendo isso excitam a reflexao sobre nossas capacidades perceptuais
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como um todo. É curioso notar que em seu cinema as ideias sao exploradas através da excitacao

da retina justamente porque a extrapola e eleva para um nivel sem precedentes. 

É verdade, porém, que o dificil acesso a suas obras contribui para que seu nome permaneca

ausente na maioria das historias do cinema. É importante dizer que, diante da complexidade de

sua vida e obra, um estudo mais cuidadoso e especifico sobre Sharits se faz urgente.

Hollis Frampton
O outro grande exemplo do cinema estrutural norte-americano tornou-se conhecido pela

amplitude e complexidade que utilizou para estruturar suas obras, conhecidas por dirigirem-se

muito mais a mente humana do que a seus sentidos. O que em parte explica isso é a trajetoria que

Hollis Frampton teve como artista, cineasta, pensador e teorico cinematográfico. Sitney (2000) o

considerou um dos poucos cineastas experimentais que também se dedicou as atividades

intelectuais, deixando um grande número de textos significativos para o estudo do caso.

Frampton (1936 – 1984) desenvolveu desde cedo sua sensibilidade artistica, porém

orientado muito mais em direcao a literatura do que as artes visuais. Profundo admirador e leitor

de poesia, iniciou seus estudos regulares ao lado de Carl Andre e Frank Stella – ambos, anos mais

tarde, tornaram-se grandes referencias da arte minimalista e conceitual. A consecucao dos

estudos academicos, contudo, nao se deu de forma tranquila. Jenkins (2009) aponta para o fato de

que a erudicao precoce de Frampton teria criado dificuldades para ele desenvolver seus estudos

na academia e, possivelmente por sua personalidade intempestiva, nem sequer tenha adquirido

um diploma. 

Direcionando sua carreira para outros ambientes que nao os academicos, Frampton guiou-se

por sua paixao pela poesia aproximando-se de Ezra Pound, com quem teve um relacionamento

bastante proximo entre os anos 1957-58. De Pound Frampton parece ter absorvido o rigor e a

seriedade pela erudicao – sao notáveis seus conhecimentos linguisticos em grego, latim, sânscrito

e chines que lhe possibilitaram o acesso a um repertorio literário com o qual lidou por toda a sua

curta vida. Tendo ido morar com Andre e Stella em Nova Iorque, comecou a interessar-se por

fotografia e em pouco tempo já estava trabalhando em um laboratorio de revelacao.

Especializando-se em processos de colorizacao com tratamentos fotoquimicos, Frampton

experimentou com cinema pela primeira vez por volta de 1962. Como fruto de suas investigacões

seriais com fotografia e de seu interesse crescente pela historia da ciencia e filosofia analitica,

comecou a realizar pequenos filmes que demarcam suas tentativas de estruturar relacões entre

conceitos filosoficos, matemáticos ou linguisticos, e procedimentos tipicamente cinematográficos.

No que diz respeito ao conhecimento de procedimentos cinematográficos, a abordagem de

Frampton sempre foi abertamente formalista e concreta. Em uma entrevista concedida a Esther
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Harriot em 197871 Frampton esclarece que o contato com Andre e Stella teriam lhe influenciado a

pensar o cinema a partir de sua materialidade, como seus colegas pensavam suas esculturas. A

pelicula, a luz, a mecânica, enfim, todo o dispositivo cinematográfico era considerado por ele a

matéria-prima com a qual poderia criar, ou esculpir, suas obras. 

Estes primeiros filmes dos quais destacam-se Process Red (1966), Maxwell's Demon (1968),

Surface Tension (1968), Artificial Light (1969), Lemon (1969), Work and Days (1969), revelam

uma progressiva preocupacao formalista nos encadeamentos de imagens e sons, bem como na

decupagem das cenas (posicionamento de câmera, movimentos, etc.). Geralmente lidam com

temas ou partem de premissas muito simples, mas seguem um esquema complexo de ordenacao.

Via de regra estes esquemas sao trabalhados a priori e sao resolvidos com técnicas de montagem

e de pos-producao (trucagem, efeitos visuais, colorizacao, etc.). Um dos casos mais conhecidos é

Artificial Light sobre o qual Sitney (2000) discute, defendendo ser um dos casos de cinema

estrutural pelo uso que faz da montagem em forma de permutacões e variacões sobre um mesmo

material captado. Neste filme Frampton utilizou um método de lhe permitiu variar por cerca de

20 vezes o mesmo material: uma sequencia de retratos filmados de jovens artistas em uma sala,

conversando, bebendo, fumando, etc; e um plano ode se ve a imagem da lua aproximando-se.  O

filme basicamente explora de variadas maneiras estas duas sequencias que podem ser

consideradas como o tema através do qual as vinte variações sao feitas. Evidentemente trata-se de

um modelo emprestado da música – Frampton fala em Bach ao mesmo tempo em que refere-se a

Schoenberg (Frampton, 2008, p.68) – mas as variacões sao exploradas no plano visual. Sitney

(2000) sugere que sejam compreendidas as variacões conforme o esquema abaixo, onde A

corresponde aquelas duas sequencias mencionadas: a conversa dos jovens artistas e o plano da

lua.

Artificial light Schema

1 . A, upside-down and backwards

2 . A, in negative

3 . A, with superimposition of sprocket holes

4 . A, with eyes painted blue and mouths red

5 . A, scarred with a white drip mark

6 . A, covered with transparent stripes of red and green

7 . Still shots in sequence from A; a stroboscopic or flicker effect

8 . A, almost obliterated by scratches

9 . Shots from A, toned different colors by dye, in an asequential order

10 . A, with faces and hair outlined by scratches, dissolves marked with a scratched slash (/)

11 . A, spotted with multicolor drops

71 A entrevista fez parte de uma série de registros dos professores da State University of New York em 
Buffalo -< http://www.ubu.com/film/frampton_interview_buffalo.html> (acesso em 03/01/2015)
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12 . Superimposition of A, with a copy of A in which left and right are reversed

13 . A, with all faces bleached out

14 . A, with a flicker of colors (red, green, blue)

15 . A, covered with art-type printers dots

16 . A, toned sepia

17. A, superimposed over itself with a lag of one-and-a-half-seconds

18 . A, interrupted by two-frame flashes of color negative

19 . A, colored, as if through an electrical process, in a series of two primaries

20 . A, with a closeup of a moon crater substituted for the expected moon shots

O resultado do processo é bastante curioso e permite que o espectador acompanhe, do

mesmo jeito que uma fuga ou uma peca de jazz, a evolucao e as involucões sobre o tema.

Procedimentos semelhantes marcaram toda esta primeira fase, como por exemplo em Maxwell's

Demon e Surface Tension. Em ambos os casos Frampton valeu-se de estruturas de alternância de

poucos planos para tentar demonstrar um conceito a ser apreendido pelo espectador. No caso de

Maxwell's Demon, sao utilizados basicamente quatro elementos: um filme de divulgacao da prática

de exercicios fisicos (onde aparece um homem jovem demonstrando o modo correto de se fazer

flexões, alongamentos, abdominais, etc.); fotogramas coloridos; cenas de ondas do mar; ruidos

sonoros (provocados pela passagem das perfuracões do filme no sistema de amplificacao sonora

durante a projecao). Estes quatro elementos obedecem a um sistema de articulacao a ser

desvendado – existem poucas referencias sobre a logica de sua montagem. Uma das poucas coisas

que se pode falar sobre o filme é que a presenca do som sempre acompanha as imagens das

ondas, e que estas imagens atuam como um intervalo a repeticao das sequencias de exercicios

executadas pelo jovem. Outro fato é que o titulo, como tantos outros de Frampton, remete a teoria

do fisico James Clerk Maxwell que, em 1871, pretendeu demonstrar o caráter relativo da segunda

lei da termodinâmica. Para Maxwell deveria haver um pequeno demônio que atuava na

organizacao das particulas de dois diferentes ambientes, permitindo a reversibilidade de seus

estados originais – e assim comprovando que a validade da segunda lei da termodinâmica teria

validade apenas estatisticamente. A alusao a esta teoria, ao menos tendo assistido por cerca de

dez vezes o filme, nao parece explicar muito sobre o esquema concebido por Frampton para

realizá-lo. No entanto, é apenas um demonstrativo do alto grau de complexidade que este cineasta

utilizou para a realizacao de obras, no minimo, enigmáticas.

Apesar de ter realizado estes primeiros experimentos até o final da década de 1960, foi na

década seguinte que Frampton parece ter levado ao paroxismo a aplicacao de sistemas de

composicao de filmes. Correspondem a este periodo aquelas que sao consideradas suas obras

mais importantes, como Zorns Lemma (1970), (nostalgia) (1971), Hapax Legomena (1971-72),

Poetic Justice (1972) e seu último filme nao concluido Magellan: Part I: The Red Gate (1976). Do
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ponto de vista formal, todos estes filmes desenvolveram estratégias mais ou menos parecidas de

tornar visiveis, audiveis e compreensiveis conceitos que considerava fundamentais para a

compreensao da realidade. A apropriacao do cinema como um instrumento de investigacao

filosofica já havia sido considerada por Michelson (1978) uma forte caracteristica de Snow. Porém

com Frampton, tornou-se mais explicito a relacao que filme e mente poderiam significar,

sobretudo considerando sua habilidade em absorver teorias cientificas e dilui-las em sua

particular linguagem cinematográfica. 

Se por um lado Michael Snow utiliza a experiencia da duracao para fazer entrever um

conceito, com Frampton o cinema adquire contornos de “demonstracao teorica”. E m Zorn’s

Lemma (1970), considerado um dos mais notáveis filmes estruturais (Rees, 1999, p.71), Frampton

articula uma complexa relacao entre o alfabeto romano e um axioma da teoria dos conjuntos 72  -

conhecido como o “axioma da desordem” - que ganham seus correspondentes entre imagem e

som. O filme tem a “forma” de seu “conteúdo”, ou melhor,  é a demonstracao das leis que o fizeram

gerar e acompanha o rigor caracteristico das formulacões teorico-abstratas. 

Ao longo de seus 60 minutos, o filme parece tentar discutir o processo de aquisicao da linguagem

verbal, propondo um jogo no qual as pecas sao: os sons, as imagens figurativas, e as letras do

alfabeto. 

O filme tem tres partes. A primeira corresponde a leitura de uma espécie de salmo de um

livro religioso (Bay State Primer) feita por uma voz feminina sobre tela completamente preta. A

segunda, corresponde a uma longa sequencia composta de imagens cuja duracao é de um

segundo. Vistas como um ciclo, estas imagens inicialmente correspondem, cada uma, a uma letra

do alfabeto. Frampton registra estas letras em letreiros e sinais da cidade, utilizando planos fixos

e bem proximos das letras, de modo que seu contexto torna-se desimportante. As letras se

sucedem – a, b, c, d, e, … até z - por repetidas vezes. 

Gradualmente, porém, as letras vao sendo substituidas por imagens que, em sua maioria, sao

registros fixos de elementos naturais. A primeira letra a ser substituida é a letra X, que “cede o

lugar” para a imagem do fogo. Depois a letra Z cede lugar para a imagem de ondas invertidas. Em

seguida, troca-se a imagem que originalmente substituiu a letra X pela imagem da água. Por cerca

de 45 minutos, o filme estabelece uma espécie de quebra-cabecas onde o espectador esforca-se

por identificar alguns padrões de substituicao tentando, assim,  conhecer as “regras do jogo”.  Na

terceira parte do filme, sob uma imagem de câmera fixa onde veem-se duas pessoas caminhando

lentamente na praia, ouve-se a leitura ritmada de um texto religioso do século XVII de Robert

Grosseteste “On the Light, or the Ingression of Forms” (um importante intelectual e eclesiástico

ingles). A leitura é executada por seis mulheres - cada uma le apenas uma palavra do texto e sao

acompanhadas ininterruptamente por um metrônomo ajustado por volta de 50 bpm. O filme

72  O “lema de Zorn” em referencia a Max Zorn, trata de um axioma de escolha – conceito desenvolvido 
exclusivamente dentro da matemática teorica, com alto grau de abstracao.
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acaba com o final da leitura do texto e com as duas pessoas bem distantes da câmera,  já

impossiveis de serem reconhecidas no horizonte da paisagem.

Ao que tudo indica, existem muitos niveis de compreensao possiveis em Zorns Lemma,

considerando a amplitude das conexões que sugere e o modo pelo qual escolhe estabelecer estas

conexões. Tal fato nos obriga a contentar-nos apenas com a descricao dos processos que regem o

filme e mencionarmos algumas conexões que outros autores sugerem. Sitney (2002) por exemplo

atribui a erudicao literária de Frampton o empreendimento conquistado com Zorns Lemma. Para

ele, o filme é reflexo da absorcao da obra de dois fundamentais escritores: Jorge Luis Borges e

Ezra Pound. 

In Zorns Lemma Frampton followed the tactics of his two elected
literary masters, Jorge Luis Borges and Ezra Pound. From Borges he
learned the art of labyrinthine construction and the dialectic of
presenting and obliterating the self. Following Pound, Frampton has
incorporated in the end of his film a crucial indirect allusion... (Sitney,
2002, p.369)

Para Rees (1999) o filme corresponde a articulacao de Frampton feita entre o minimalismo

de seus colegas, seu interesse por literatura e sobretudo pela filosofia da linguagem cujas bases

remontam a Wittgenstein. Gidal (1978, p. 66) entrevistando Frampton acerca dos possiveis

métodos de composicao e significados presentes no filme, obteve uma resposta curiosa – para

Frampton tratava-se paradoxalmente e a um so tempo, um filme autobiográfico guiado por

reflexões sobre a linguagem verbal, utilizando um sistema rigido mas que contava com a acao do

acaso.

[...] all my work contains mistakes, presumably everybody's work
contains mistakes, and sometimes I find them out when I'm doing
them, and lock into them one way or another, sometimes I find them
out later. Some people think the whole thing is a mistake. But if you
think about any long and comparatively ambitious work, it always
contains errors of some kind or other. Divine Comedy contains metric
errors where Dante got locked into the text and had to, you know,
fight his way out of it; maybe it doesn't come off so well . . . So I
decided deliberately to incorporate a series of kinds of errors. 

 Precariamente definido como um “sistema de erros”, Frampton encarava Zorns Lemma como

um ensaio sobre a sua vida intelectual e, neste sentido abriu espaco para toda a sorte de

psicologismos. Porém, na qualidade de filme estrutural, a contribuicao dada por seu filme reside

no fato de ter levado ao paroxismo a aplicacao de um sistema criado a priori na articulacao

temporal de imagens e sons. É precisamente neste sentido que seus filmes podem ser tomados

alegoricamente como demonstracões de sistemas – porém tais demonstracões nao sao

estabelecidas narrativamente, ao menos no sentido convencional da palavra. Sao demonstracões

mediadas pela experiencia visual e sonora, dirigidas a mente. 
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Em seus filmes posteriores, em maior ou menor grau, Frampton pareceu explorar a

explicitacao do processo de criacao destes sistemas, muito mais do que somente aplicá-los.

Manteve-se viva, desta forma, sua crenca na ideia do filme como mente , ou melhor, articulado

com processos mentais. Em uma de suas maiores contribuicões para a teoria e historia do cinema,

Frampton deixa claro que compreendia o cinema como uma grande oportunidade para que o

homem, sob os auspicios da arte, conhecesse melhor o funcionamento do mundo, das imagens que

temos das coisas, das proprias coisas, e dele mesmo. Para tanto era necessário que se

compreendesse profundamente o que significava e como operava o cinema – tais atividades

seriam, segundo ele, bem executadas caso se desenvolvesse para o cinema sua metahistoria. 

The cinema was the typical survival-form of the Age of Machines.
Together with its subset of still photographs, it performed
prizeworthy functions: it taught and reminded us (after what then
seemed a barable delay) how things looked, how things worked, how
to do things... and, of course, (by example), how to feel and think.
(Frampton, 2008, p. 135)

Tal como seus colegas, Hollis Frampton é um dos casos que merece ser estudado com mais

profundidade, considerando a extensao de sua obra tanto cinematográfica quanto teorica. Trata-

se de um artista que raramente, como tantos outros da historia do cinema experimental, tem sido

descartado pela historiografia convencional do cinema. Ao que nos parece, Frampton é uma fonte

inesgotável porque soube apreender, a seu modo, a estrutura do cinema tal qual a estrutura da

mente humana.

Ken Jacobs

O último e nao menos importante representante do cinema estrutural norte-americano tem

sido frequentemente associado por suas experiencias com diferentes modelos de projecao e de

performance. Ken Jacobs (1933 - ) é juntamente com Michael Snow um dos últimos

representantes vivos desta fase do cinema estrutural. Nativo de Nova Iorque, Jacobs cresceu

cercado pelo frenesi da capital cultural norte-americana, tendo presenciado a evolucao da arte de

vanguarda que teve sua cidade como palco. Apos alguns anos estudando com um dos maiores

expoentes do abstracionismo expressionista, Hans Hoffman, Jacobs comecou a experimentar com

cinema gracas a seus conhecimentos técnicos de fotografia e cinematografia. 

Influenciados pelo espirito do underground, seus primeiros filmes Little Stabs at Happiness

(1960) e Blonde Cobra (1963) estao impregnados dos valores e das estratégias do movimento

americano, que tentava discutir questões sociais, culturais e politicas usando uma espécie de anti-

forma.  Em ambos os casos nota-se o uso de uma câmera errática que ora se confunde com o
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cineasta, ora se confunde com personagens que entram e saem de narrativas muito simplorias.

Conforme já assinalado, esta estética “livre”, que ecoava a gestualidade do expressionismo

abstrato,  foi dando lugar a exploracao dos aspectos formais do cinema. Jacobs é um legitimo

representante deste processo, como sugere Rees:

Jacobs took up questions unresolved since the Abstract Expressionist
era which neither psychodrama nor traditional abstract film had
dealt with: what was the relation between the physical filmstrip and
its projected immaterial image?  Together with Brakhage's continued
exploration of film colour and form […] the experimental shifted into
new philosophical territory. Underground sensation gave way to
structural investigation. (Rees,1999, p. 72)

O filme que marca esta transicao, nao apenas para Jacobs, mas para a producao do cinema

experimental em geral é Tom, Tom, The Piper's Son(1969). Tal como já brevemente comentado,

trata-se de um filme que abriu novas perspectivas para a exploracao do dispositivo

cinematográfico pela utilizacao de métodos de refilmagem e diversas técnicas de

reprocessamento de imagem. Jacobs, provavelmente absorvido na cinefilia novaiorquina, utilizou

um filme da era do pré-cinema para experimentar reconstrui-lo a partir de novos paradigmas. O

filme originalmente feito por Billy Bitzer em 1905, contava em 10 minutos, e de modo muito

rudimentar, a historia do roubo de um porco em uma feira, desencadeando uma perseguicao

tipica dos filmes do genero (Machado, 2008). O filme de  Jacobs, por sua vez, nao conta

exatamente nenhuma historia e, por cerca de 70 minutos, oferece uma experiencia visual através

da manipulacao das imagens do filme original. Mais ou menos no mesmo sentido que Frampton, a

estrutura aqui de “tema e variacao” é revisitada certamente com a influencia do freejazz muito

mais do que das fugas de Bach. O aspecto expressionista que Jacobs herdou de seu mestre

Hoffmann, conforme sua entrevista cedida a Harry Kreisler em 199973, se faz notar no modo pelo

qual promove distorcões, variacões de contraste e saturacao, inversao e alteracao de velocidade, e

muitos outros procedimentos que visam remodelar o filme original. 

[...]Jacobs gives us his variations on the images and movements of
that film. His Tom, Tom, as opposed to the original, has a grainy,
pointillist texture (an inevitable result of filming off a screen or a
homemade optical printer, which the structural cinema has
capitalized on) and a compressed sense of space. In transposing, he
changed the time of the original with slow motion, the scale with
close- ups of background detail, the sequential order with repetitions
and back- ward movements, and above all the kinesis by radically
retarding the narrative of the original. (Sitney, 2002, p.344)

Do ponto de vista formal, Jacobs opera com o filme tal qual uma massa elástica com a qual

esculpe provisoriamente sua obra. Diz-se provisoriamente aludindo ao fato de que o filme

73 A entrevista faz parte do programa Conversations with History conduzida pela Universidade de Berkeley.
< https://www.youtube.com/watch?v=CEVss-csGF8 > (acesso em 13.01.2015)
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encontra diferentes versões, com diferentes duracões, e consequentemente com diferentes

procedimentos. Por um lado tal fato contrasta com a precisao rigorosa dos filmes de Sharits e

Snow, que nao oferecem diferentes versões e mantém-se fiéis a um sistema rigido de composicao.

Por outro, demonstra um procedimento que foi bastante explorado por outros realizadores

estruturais, a saber, a manipulacao em tempo real dos filmes durante sua projecao. Longe de ser

sistemática, este tipo de manipulacao permitiu assinalar ainda mais a materialidade da pelicula e

a concretude dos processos de projecao, ressignificando o espetáculo cinematográfico para novos

tempos e ao mesmo tempo fazendo refletir sobre a funcao de tal espetáculo em um contexto onde

se pressentia o esgotamento de alguns modelos de entretenimento. Na qualidade de obra

performática, elegiaca e critica, Tom, Tom... ofereceu ainda a oportunidade de reflexao que

caracterizou o cinema estrutural. Como tal, permitiu-se refletir sobre a constituicao do discurso

cinematográfico (a ordenacao e encadeamento dos planos), como também sobre o papel do

espectador na recepcao da obra. Para Machado, comentando a avaliacao que Mekas fez sobre o

filme de seu colega, o filme atualizava a versao original através de sua decomposicao que, na

verdade, tornou-se urgente na linguagem cinematográfica em meados dos anos 1960.

Esta “traducao” […] mostra bem a necessidade que tem o cinema
moderno de decompor as acões simultâneas numa sequencia linear
de fragmentos aproximados e univocos, a fim de torná-las
inteligiveis para um público viciado num sistema de codificacao que
se tornou dominante. (Machado, 2008, p.97)

Além desta perspectiva correspondente aos novos modos de ordenacao que Machado refere-

se, Mendelson e Simon (1978) referem-se a exploracao das qualidades plásticas da pelicula,

submetendo-o aos mais diferentes métodos de reprocessamento quimico, ampliacao, refilmagem,

de modo a revelar cada vez mais o aspecto ruidoso e granulado da pelicula fotoquimica. Fazendo

isso, Jacobs estaria de alguma forma encaminhando a imagem fotográfica para o terreno da

abstracao, eliminando progressivamente seu potencial figurativo e ressaltando seu aspecto

concreto e, se se quisesse ,“essencial”. Ecoando os abstracionistas do comeco do século, Jacobs

porém nao pareceu objetivar a conquista de uma imagem de onde se depreendessem valores

metafisicos. Ao contrário, visou antes de tudo denunciar a concretude e materialidade da imagem

cinematográfica, destacando sua bidimensionalidade, sua espessura, sua maleabilidade enquanto

superficie. Neste sentido, Jacobs também ofereceu a oportunidade de se revisitar os processos por

meio dos quais o cinema se constituiu como tecnologia apta ao registro do movimento. Através de

loops, repeticões e da manipulacao do motor do projetor, Jacobs desconstruiu o movimento

revelando uma ilusao que, via de regra, nao é contestada na maior parte dos filmes (Mendelson e

Simon, 1978, p.81). Em todos estes termos, as operacões de Jacobs podem ser tomadas como anti-

ilusionistas e sua contribuicao, como cineasta estrutural, pode ser avaliada como a exposicao

clinica do cinema a partir do da desconstrucao de seu proprio espetáculo. Neste sentido, poderia
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ser incorporado no projeto metahistórico de Frampton como um de seus melhores e mais

divertidos exemplos. Como o proprio Jacobs explica, citado por Sitney (2002), sua vontade era a

de reanimar o cinema, sua energia original – ou pelo menos aquela que circulava nos vaudevilles

onde tais filmes eram exibidos -  a partir de seus proprios meios:

The staging and cutting is pre-Griffith. Seven infinitely complex
cinetapestries comprise the original film, and the style is not
primitive, not uncinematic but the cleanest [...]My camera closes in,
only to better ascertain the infinite richness, searching out
incongruities in the story-telling, delighting in the whole bizarre
human phenomena of story-telling itself and this within the fantasy
of reading any bygone time out of the visual crudities of film: dream
within a dream! And then I wanted to show the actual present of film,
just begin to indicate its energy. A train of images passes like enough
and different enough to imply to the mind that its eyes are seeing an
arm lift, or a door close; I wanted to “bring to the surface” that multi-
rhythmic collision-contesting of dark and light two-dimensional
force-areas struggling edge to edge for identity of shape . . . to get
into the amoebic grain pattern itself—a chemical dispersion pattern
unique to each frame, each cold still . . . stirred to life by a successive
16–24 f.p.s. patterning on our retinas, the teeming energies elicited
(the grains! the grains!) then collaborating, unknowingly and
ironically, to form the always poignant-because-always-past illusion.
(Sitney, 2002, p. 345)

A sequencia da obra de Jacobs inclui muitos filmes nos quais a exploracao das qualidades

plásticas do filme e do tempo real durante o evento da projecao continuaram sendo uma

constante. É importante lembrar que, tal como Mekas, Jacobs também tem contribuido

enormemente para a difusao do cinema experimental, especificamente estrutural. Tendo atuado

por décadas como professor de historia do cinema, Jacobs é um dos responsáveis por manter o

cinema estrutural  conhecido, incentivando seus alunos a aprofundarem-se na pesquisa de formas

alternativas de cinema.

  * * *

Em resumo, todos os quatro representantes do cinema estrutural norte-americano

demonstraram, cada um a seu modo, maneiras de compreender o cinema como um instrumento

auto-reflexivo e anti-ilusionista. Em sua maioria nota-se a utilizacao de sistemas, formulas ou

mecanismos criados aprioristicamente  que, contudo, nao sao explorados segundo modelos

convencionais  narrativos. Se se fala de um cinema que pretende “demonstrar” proposicões

logicas ou matemáticas ou filosoficas, nao significa que o faca do ponto de vista discursivo,

literário ou teatral. É uma espécie de retorica audiovisual que os filmes estruturais utilizam para
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demonstrar os sistemas que os constituem, marcando-os como metalinguagens que tem por

principal funcao forcar a capacidade critica e reflexiva de seus espectadores, mesmo sendo

poucos. No caso de Snow isso se dá pelo uso rigoroso da câmera e da mise-en-scéne. No caso de

Sharits, pela permutacao veloz entre unidades minimas de linguagem – os fotogramas. Para Snow,

pela sequenciacao e ordenacao de codigos audiovisuais proprios. Para Jacobs, pela manipulacao e

gestualidade que imprime no evento da projecao. Em todos os casos, também, nota-se uma grande

influencia de movimentos artisticos como o minimalismo e a arte conceitual, que lhes serviram

com modelos estéticos na exploracao das especificidades do cinema. 

É fato que a producao de filmes estruturais no contexto norte-americano é bastante variada e nao

pode aqui ser extensamente avaliada. Vale lembrar que outros cineastas como Tony Conrad, Ernie

Gehr, George Landow e Joyce Wieland também produziram obras de extrema importância e que

merecem estudos aprofundados em outra ocasiao. Por ora, os dados apresentados nos parecem

suficientes para demonstrar a riqueza e complexidade da producao estrutural norte-americana,

concentrada na cidade de Nova Iorque.  
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 5.2.Austria e Alemanha – Viena 

O cenário europeu do pos-guerra diferia em muito do cenário norte-americano. A destruicao

material e emocional que a guerra aplacou sobre a maior parte dos paises da Europa continental

parece ter resultado em desesperanca, esgotamento e ironia. O esvaziamento das utopias que

aceleraram o comeco do século rapidamente metamorfoseou-se na revisao geral dos paradigmas

do “progresso democrático”. De forma aguda e critica, a revisao cobrava entao uma nova

adequacao a ideia de complexidade necessária para que os erros do passado recente nao

voltassem a superficie. A porta de entrada para estas discussões no campo da arte foi, num

primeiro momento,  a do formalismo  - porque apresentava-se como um poderoso antidoto do

subjetivismo psicologizante que dominava a producao artistica dos Estados Unidos. Esta porta foi

incialmente aberta por cineastas que exploraram formalmente o cinema e concentraram-se nas

suas qualidades materiais essenciais, como será visto adiante com Kurt Kren e Peter Kubelka.

Porém, em um segundo momento, este formalismo foi revisitado pela memoria da tragédia fisica,

pela violencia e pela descrenca nos modelos estético-culturais destruidos pela guerra. Tal como

sugere LeGrice (1978) a Europa vivenciou um processo as avessas daquele verificado na América.

No caso desta última, houve uma transformacao geral no campo das artes que passou da enfase da

subjetividade para a enfase da objetividade, certamente reformulada com base em outros

paradigmas. No caso europeu, observou-se a transformacao de uma certa objetividade para a

subjetividade, também reformulada com outros paradigmas. Este modelo teorico nos parece útil

para avaliar de que maneira deu-se o fenômeno do cinema estrutural no velho continente, em

especial na Austria e na Alemanha, esbocando mais ou menos ao mesmo tempo ambas as

tendencias mencionadas por LeGrice. Vejamos primeiramente como a subjetividade foi

trabalhada para que, em seguida, a abordagem formalista  seja melhor compreendida. 

Como reflexo da destruicao e dos sentimentos de opressao frente ao pos-guerra, nasceu na

Austria um movimento artistico que tornou-se conhecido pela radicalidade de suas opcões

estéticas. Comumente conhecido como accionismo (aktionismus) este movimento desenvolveu-se

em Viena por volta de 1956 e integrou artistas como Valie Export, Peter Weibel, Otto Mühl,

Hermann Nitsch, Günter Brus e marcou-se pela “influencia do abstracionismo expressionista, pela

art informel,  action painting, e sobretudo pelo espirito transgressor dadaista”  conforme a propria

Export (1989). Para esta artista, ainda, o acionismo foi o precursor de grande parte das

estratégias que posteriormente foram desenvolvidas com a body art, e a performance art.

Marcado pela critica aguda dos valores culturais e modelos que vigoravam em sua sociedade, este

grupo de artistas, apesar de nao terem se conformado como um grupo definido(Export, 1989,

p.71), desenvolveu uma estética onde o uso do corpo e da violencia foram pontos centrais. O

retorno aos aspectos mais concretos e mais diretos da realidade caracterizou o acionismo como
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um movimento que privilegiou o impacto das acões artisticas como acões de transformacao da

sociedade na medida em que sugeriam a prática reflexiva. As estratégias para a sugestao da

reflexividade foram bastante contundentes: performances onde os proprios artistas submeteram

seus corpos a situacões extremas que problematizavam temas como a morte, o sexo, a

humilhacao, a submissao, etc. Em suas performances, o questionamento das instituicões (igreja,

estado, bancos) e dos valores que dela dependiam (complacencia, obediencia, fidelidade) eram

feitos utilizando um tom bastante violento e sarcástico, motivo pelo qual o movimento tornou-se

sinônimo de uma “estética da transgressao”. Fazendo isso, estes artistas nao apenas chamavam

atencao para a falencia dos modelos adotados na sociedade européia, como também cobravam o

surgimento de uma politica do corpo, que viesse a reintegrar os individuos enquanto seres reais,

concretos, humanos. Citando Peter Weibel, Export corrobora que as origens do “movimento”

corresponderam a uma busca de novos modos de percepcao, sobretudo integrados a

corporeidade que havia sido rechacada pela arte moderna durante a maior parte do sem

desenvolvimento:

In his 1956 essay […] Peter Weibel wrote: “Regression to the material
of the graphic arts during the last decades signals a method of
perception that aims through one body to another body and takes
place in this world rather than in the realm of the fine arts' false
semblances. Centered in the body and in this world, the body is the
artistic medium.” (Export, 1989, p. 69) 

Em vias da libertacao da vulgarizacao da subjetividade, observou-se nestes artistas o resgate

da máxima existencialista de que “a existencia precede a essencia” recolocando a presenca fisica e

suas condicões como uma realidade a ser enfatizada. De acordo com Maureen Turim

(2012)Ecoando a intensificacao dos movimentos de igualdade racial nos Estados Unidos, bem

como a segunda onda do movimento feminista, estes artistas criaram performances onde

tentavam discutir as questões mais urgentes do momento. Fato é que, em conjunto, acabaram

utilizando o cinema como um meio de também expressar suas ideias – inicialmente utilizando-o

como suporte para o registro das performances, e posteriormente explorando a projecao de

filmes como uma acao também performática.  Obras como Nivea (1967) e Exit (1971) de Weibel,

ou ainda Abstract Film No 1 (1968) e Tapp-und Tastkino (1968)  de Export, sao exemplos da

apropriacao do cinema como um meio útil para o desenvolvimento de sua estética transgressora

que, em última análise, refletia a urgencia de uma nova politica da percepcao. No caso de Weibel,

com Nivea, tratava-se de uma performance que aludia a projecao de um filme publicitário, mas

nao havia filme no projetor. Weibel de pé, fixo em frente a tela de projecao, segurava por cerca de 1

minuto um objeto com a logomarca da empresa citada. Iluminado apenas pela luz do projetor sem

filme e acompanhado pelo som gravado de uma câmera gravando, sua performance discutia a

relacao de espectatorialidade e de representacao, tal como mediada pelo cinema e banalizada pela
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indústria. 

No caso de Export, com Tapp-und Tastkino (cinema-de-apalpar) a performance foi conduzida

nas ruas de Munique, onde Export portava uma miniatura de sala de cinema na frente de seu

corpo com duas aberturas frontais. Estando dentro da caixa semi-nua, Export oferecia-se aos

transeuntes para que colocassem as maos na caixa e “assistissem” ao filme, tocando seu corpo.

Apos doze segundos, havia a intervencao de um megafone que “encerrava a sessao”, brandindo

palavras que criticavam a relacao de consumo com a imagem de cinema, especialmente a imagem

da mulher vulgarizada tanto nos dramas hollywoodianos, quanto no cinema pornográfico de todo

o mundo. 

Duplicating the clock of prostitution and the peep show even while
freeing the female body form its visual pornographic display, the
performance is a complex intervention, and one specific to a moment
in history. (Turim, 2012, p. 167)

Para Scheugl (2012) estas acões sao breves exemplos de como a apropriacao do cinema  feita

pelos artistas vienenses no pos-guerra literalmente expandiram a discussao sobre a funcao da

imagem cinematográfica, seu funcionamento, seus significados, suas estruturas. Certamente

dialogando com as experiencias que estavam sendo feitas na mesma época nos Estados Unidos

através do Fluxus e de Warhol, estas performances foram se configurando como acões conhecidas

como expanded cinema. O termo, divulgado pelo livro homônimo de Gene Youngblood em 1970,

fora sugerido por um vocabulário que encontrava-se em pleno desenvolvimento no mundo da

arte desde meados de 1960. Scheugl (2012) indica a publicacao da edicao de verao de 1966 da

revista Film Culture como um dos fatos que assinalam a presenca da “expansao” no debate sobre

as novas práticas artisticas

In the Summer of 1966, a special edition of the journal Film Culture
appeard under the title “Expanded Arts”. All forms of filmic
alternatives, in Europe later termed “film happenings”, were
subsumed under the category of “expanded cinema”, including
popular-multimedia events and light shows, and the Neo-Dadaist
manifestations of Fluxus. (Scheugl, 2012, p.129)

Em referencia a atribuicao que o termo ganhou no contexto europeu, especialmente o austriaco,

Tscherkassky (2012, p.22) deixa claro que as atividades do expanded cinema devem

necessariamente levar em consideracao os fatos historicos caso queira ser bem compreendida.

Alegando o surgimento de tal fenômeno em um contexto onde as transformacões sociais eram a

“ordem do dia” , Tscherkassky aponta para o fato de que foi o repertorio teorico-filosofico

austriaco que forneceu as bases para a consecucao das transformacões almejadas. Para ele, a

tradicao filosofica voltada para a linguagem foi um dos principais fatores para artistas e cineastas

tomarem seus meios expressao a partir de reflexões metalinguisticas. O cinema expandido seria

um exemplo claro desta reflexao. 
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Every form of language was understood as an intrument of
domination, and as such was to be artistically identified and
interpreted. The illusion apparatus of film and cinema were obvious
and equally worthwhile targets. Expanded cinema […] attempted to
diassemble this apparatus into the component parts in order to
reveal its very aspect, and that means its fundamental basis. This not
only inckuded material aspects of the filmstrip, but also elements
such as the conditions of reception in the movie house or
preconceived expectations of the audience. (Tscherkassky, 2012,
p.22) 

 A ideia do expanded cinema, deste ponto de vista, ganha contornos especiais no contexto

austriaco. As performances dos accionistas encontraram no cinema um suporte através do qual

poderiam discutir acerca da imagem, da politica, e reforcar sua estratégia de choque. Em muitas

das performances deste tipo, eram comuns as criticas e ataques feitos ao público, aos modos

passivos de recepcao e as estratégias de ilusao empregadas pelo cinema de modo incontestável.

Tal como veremos adiante, estes ataques caracterizaram todo uma geracao de cineastas

estruturais europeus.

Além disso, notou-se nas performances de expanded cinema substratos das Material Actions

desenvolvidas nos happenings de Otto Muehl. Vinculado ao accionismo, este controverso artista

realizou performances onde colocava seu corpo em destaque, submetendo-o a processos de auto-

flagelo e outros tipos de experiencia que visavam questionar valores como a submissao e a

sexualidade. Como parte integrante de performances onde o cinema também era utilizado,

grande parte dos happenings de Muehl foram registrados e retrabalhados, originando filmes que

nao apenas funcionam como registro, mas também tentam traduzir seu impacto sensorial através

da manipulacao da pelicula, das velocidades, da montagem, etc. O melhor exemplo disso sao os

filmes de Ernst Schmidt Jr.  que entre os anos de 1965 a 1968 produziu, a partir do registro das

performances de Muehl, filmes que podem ser considerados como estruturais – embora Scheugl

tenha classificado-os como material- films. Em filmes como Eninsdweidrei (1965-68), Filmreste

(1966) e Tonfilm (1968) Schmidt utiliza técnica de interferencia direta na pelicula, riscando,

pintando e deteriorando a pelicula onde estavam registradas as anárquicas performances de

Muehl. Para Scheugl (2012) esta relacao entre a exploracao material da pelicula e o conceito de

“acões materiais” de Muehl foi fundamental para o desenvolvimento  do expanded cinema, além de

preconizarem práticas que seriam em breve empregadas pelo cinema estrutural.

Just as Muehl transformed the human body into the material of his
Actions, the return of film to its material components led to new
signifying strategies within an altered context. This was not only the
aim of expanded cinema but also determined the anarchistic methods
used by Ernst Schmidt Jr. (Scheugl, 2012, p. 131)

De maneira variada, as experiencias do expanded cinema lidaram com muitos dos processos
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que foram explorados pelo cinema estrutural. Tcherkassky (2012) sugere que ambos os

fenômenos devam ser compreendidos conjuntamente, apesar de algumas diferencas no que diz

respeito aos  objetivos e temáticas desenvolvidas em suas obras. Porém a proximidade entre estas

práticas é bastante grande. Conta-se que em uma das primeiras exibicões de Weibel em 1967 (ano

em que Nivea foi apresentado pela primeira  vez) foram exibidos também filmes de jovens

cineastas que mais ou menos associados ao accionismo vienense, haviam sido inspirados pelas

discussões no festival de Knokke-le-Zoute e formado uma cooperativa de filmes. Nos mesmos

moldes da Film Makers Coop de Nova Iorque e Londres, a Austrian Film Maker's Cooperative foi

fundada em 1968 por Ernst Schmidt Jr., Hans Scheugl, Kurt Kren, Peter Weibel, Valie Export e

Gottfired Schlemmer e em pouco tempo conectou-se com outras cooperativas alemas fundadas

sob os mesmos propositos assinalados na EXPRMNTL: difusao, producao e fortalecimento do

cinema experimental. Dos membros fundadores, Schmidt Jr, Scheugl e Kren destacaram-se como

realizadores estruturais, sendo os dois primeiros mas associados as performances de Muehl e

Export, e o último considerado um dos mais importantes nomes do cinema estrutural (Gidal,

1978) 

Kurt Kren

Kurt Kren (1919 – 1998) tem sido considerado por alguns autores aquele que de forma mais

completa explorou o cinema estrutural, embora permaneca desconhecido mesmo nas

bibliografias especializadas. Sua vasta filmografia compreende cerca de cinquenta filmes, todos

considerados experimentais no melhor sentido da palavra. Ao contrário da maior parte dos

cineastas estruturais norte-americanos, a trajetoria de Kren demonstra que seu contato com o

cinema veio por razões muito comuns. Grissemann (2012) aponta que apos ter morado com sua

familia em Rotterdam, por ocasiao da perseguicao durante a guerra, e voltado para sua cidade

natal -  Viena - em 1947, Kren comecou a experimentar com câmeras portáteis de formato 8mm.

Apesar de ter feito alguns filmes em 8mm durante dez anos, foi so a partir de 1957, quando

comecou a utilizar o suporte em 16mm, que sua obra é considerada. Durante toda sua vida, Kren

conciliou a atividade de cineasta com outras atividades comerciais, ou seja, ao contrário também

da maior parte dos artistas norte-americanos que dedicaram-se a arte exclusivamente, ou as

atividades academicas correlatas, Kren nao obteve do cinema as condicões necessárias para

sobreviver – este fato pode lancar luz sobre a maneira com que encarava o cinema. 

Fato é que, a partir de 1957, trabalhando como um caixa no Austrian National Bank (LeGrice,

1978, p. 58) Kren iniciou sua carreira produzindo obras que oscilaram entre dois tipos de cinema:

um primeiro radical, corporal, errático, sujo, impregnado da transgressao e da violencia que

caracterizaram os movimentos artisticos vienenses da década de 1960; e um segundo mais

358



rigoroso, hermético, matemático e notoriamente estrutural. Em se tratando de obras de arte, é

evidente que ambas as abordagens conversam, se relacionam e se contaminam mutuamente –

mas também é clara a diferenca que guardam entre si. 

O primeiro caso corresponde as obras mais tardias de Kren em parceria ou com Otto Muehl

ou com Günter Brus. Ambos artistas performáticos da cena accionista de Viena, Brus e Muehl

tiveram suas performances registradas por Kren de maneira muito particular. Utilizando técnicas

de montagem in-camera ,variacao de velocidade de captacao, variacao de abertura e exposicao e

manipulando a câmera (Bolex 16mm) de maneira bastante frenética, Kren conseguiu captar o

espirito das performances de seus colegas com uma linguagem muito ágil e perturbadora. Em

obras como 7/64 Leda mit dem Schwam – performance de Muehl(1964);  e 8/64 Ana (1964) –

performance de Brus; fica evidente a qualidade do trabalho de Kren, conferindo um dinâmica de

montagem articulada com rápidos movimentos de câmera e efeitos realizados diretamente no

momento da captacao. Além da linguagem subjetivista e expressionista, torna-se explicita a

condicao material da pelicula e a presenca da câmera como elementos concretos que interagem

com o fato representado e, com ele, estabelecem uma relacao dialogica e corporal. O gestual da

câmera e a utilizacao de variadas exposicões durante um mesmo take, sao indicios de que Kren

estava ciente das possibilidades de utilizar o cinema no sentido de oferecer experiencias viscerais

do ponto de vista perceptual – tal qual as performances de Muehl e Brus.

Porém nao foram os registros das performances dos accionistas que lhe renderam o status de

um dos precursores do cinema estrutural, e sim seus filmes matemáticos, rigorosos e engenhosos.

A paixao de Kren por sistemas de classificacao, ordenacao, análise, mensuracao, etc; faz-se notar

por um detalhe: toda a sua obra está ordenada segundo uma nomenclatura baseada num sistema

de numeracao hierárquico-cronologico. Esta obsessao pelos números fizeram-no desenvolver

obras pioneiras nas quais utilizou a aplicacao  de sistemas de ordenacao e sequenciacao segundo

critérios matemáticos. Tanto LeGrice (1978) quanto Grissemann (2012) destacam que suas

primeiras obras fazem uso de tais sistemas de maneira inovadora, abrindo caminho para a

exploracao de relacões logico-matemáticas no cinema. Os principais filmes desta fase sao 1/57:

Versuch mit synthetischem Ton (Test) (1957); 2/60: 48 Köpfe aus dem Szondi-Test (1960); 3/60:

Baume im Herbst (1960); 5/62: Fenstergucker, Abfall, etc. (1962).Em todos estes,  Kren utilizou e

criou seus sistemas de duas maneiras:  através de recursos de montagem posteriores a captacao, e

através de recursos de montagem feitos durante a captacao.  Em 5/62: Fenstergucker, Abfall, etc.

(1962) por exemplo, Kren desenvolveu um sistema montagem que lhe permitiu regular a duracao

de cada sequencia filmada segundo uma progressao análoga aquela de Fibonacci, antecedendo em

alguns anos processos semelhantes utilizados por Snow e por Frampton. As imagens que utiliza

para compôr o filme parecem ter sido cuidadosamente registradas, conforme um distanciamento

que mantem com o objeto representado, e correspondem ao titulo: pessoas olhando pela janela,
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parados; pessoas andando pela calcada; detalhes de maos e pés caminhando; um retrato da lua

quarto-minguante; dejetos e lixo espalhado em um terreno baldio; janelas quebradas; vidros

quebrados; um pássaro morto; detalhes de maos fumando, lendo jornal, carregando bolsas,

apontando, de bracos cruzados; e mais pessoas olhando por janelas abertas e fechadas. Descrito

assim, o filme parece uma colagem desconexa de retratos da cidade – porém o seu valor está na

dinâmica que Kren conseguiu através deste sofisticado sistema de montagem que lhe permitiu

criar “ondas” de maior e menor velocidade durante os cinco minutos de filme. Tal como já

mencionado, a duracao dos frames neste filme é estabelecida dentro de uma progressao que

comeca em 1 e vai até aproximadamente 98, de modo que as imagens duram entre 1/48 de

segundo e 3 segundos.  

Esta progressao matemática também foi utilizada em 2/60: 48 Köpfe aus dem Szondi-Test

(1960). aqui, porém, ao invés de utilizar um material captado por ele mesmo, Kren apropriou-se

de retratos fotográficos utilizados originalmente para a aplicacao do teste psicologico de

Szondi74.O filme é feito unicamente através da exploracao destas fotografias que sao ampliadas,

recortadas, deslocadas, e manipuladas de forma a criar relacões de identificacao e semelhanca

entre os rostos. Em algumas partes alinham-se as fotografias pelos olhos, em outras pela boca, em

outras pelo nariz. Kren constroi uma topografia de rostos que se sucedem de acordo com uma

rigorosa progressao matemática. Em cinco momentos, a ampliacao das fotografias denuncia sua

qualidade material, reticulada e granulada – trata-se de fotografias antigas. 

Kren peverts the methods of racial science experts who attribute
human characteristics to particular skull forms, by reinterpreting
their cult of superficiality according to the inner logic of filmic
montage[...] Kren's 48 Köpfe ends with the dissolution of facial
fragments into pixels of their graphic presentation. (Grissemann,
2012, p. 98) 

A exploracao da relacao ritmica entre a sucessao de planos e seus movimentos internos

atingiu seu ápice, segundo LeGrice (1979), com 3/60: Baume im Herbst (1960). Neste seminal

filme, Kren estrutura a sequenciacao de imagens feitas de copas de árvores – como o titulo sugere,

Arvores no ountono. As imagens foram feitas segundo a capacidade da câmera da menor duracao

possivel – cerca de oito frames. Os ângulos, as distâncias, as exposicões e velocidade de shutter

sao, ao longo dos cinco minutos do filme, variados ininterruptamente., produzindo um efeito que

torna as imagens das árvores quase abstratas, devido ao alto contraste oferecido pela

luminosidade do céu nublado. As folhas e troncos das árvores assemelham-se a raios contra um

céu homogeneo, e por vezes assemelham-se a raizes vistas sob um microscopio. Segundo

Grissemann (2012) o filme inteiro foi feito com a técnica in-camera, ou seja, foi montado

praticamente na propria câmera, desprezando o uso de uma mesa de montagem. Este fato foi

74 O teste de Szondi é aplicado para que se defina o perfil pulsional da pessoa examinada. O teste utiliza 48 
fotografias de pacientes psiquiátricos, as quais o analisado deve escolher e classificar entre bons e maus. 
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reconhecido pelos especialistas e identificado como uma das maiores contribuicões de Kren. A

variedade das árvores registradas e das condicões meteorologicas que se denotam do filme, levam

a crer que Kren demorou muito tempo para realizar seu filme. As qualidades ritmicas, materiais,

os movimentos de câmera, sao todos muito bem arquitetados e oferecem uma experiencia visual

singular, se visto com atencao. 

The systems explore an intricate network of links based on these
abstract qualities. In addition, the rhythm of the montage itself in
these films tends to work as a 'musical' composition, the system
giving an overall co- ordinating shape. Although the rhythm of
movements within the shots in these films may combine with the
rhythm of the montage, because Kren more typically uses fairly static
images and camera, the montage rhythm is frequently a dominant
feature of his work. (LeGrice, 1978, p.60)

Para LeGrice, existe um paralelo bastante evidente no trabalho de Kren e a logica de

composicao musical. Evocando a tradicao do cinema de vanguarda  abstrato alemao, as estruturas

musicais de contraponto, repeticao, harmonia, dentre outros modelos de organizacao das notas

em um determinado tempo; foram estudadas por Kren possibilitando-lhe criar partituras para

suas composicões visuais. Embora tenha feito o uso de som em Baume im Herbst fazendo

manualmente hachuras na banda sonora para a criacao de ruidos ocasionais, o plano sonoro foi

pouco explorado em outras obras. Vale considerar que apesar de seu primeiro filme basear-se na

producao de sons sintéticos, apenas cinco dos cinquenta filmes sao sonoros.

 Se para LeGrice Baume im Herbst é um dos primeiros e mais importantes filmes estruturais,

para Gidal 15/67 TV(1967) é o que parece levar mais adiante o projeto da auto-reflexividade e do

anti-ilusionismo. Feito a partir de cinco takes de no máximo quatro segundos cada, Kren produziu

um filme de extrema beleza e complexidade. Ao contrário de seus outros filmes onde emprega um

sistema matemático de ordenacao que pode ser, apos o exame exaustivo, apreendido pelo

espectador, TV impressiona por parecer utilizar um sistema que parece ordenado, mas revela-se

randômico na medida do tempo. Os takes foram feitos por Kren dentro de um café em Veneza.

Com a câmera apontada para o lado de fora, através de uma janela ve-se um grupo de garotas

conversando, do outro lado da rua, na beira do pier. No primeiro plano, alguns frequentadores do

café passam na frente da câmera, cobrindo e descobrindo a imagem das garotas ao fundo. Os cinco

takes apresentam diferencas de composicao: em um nota-se um homem que passa pela janela, em

outro vemos uma parte do braco de alguém na frente da janela e a so há uma menina do lado de

fora; no terceiro nota-se um navio passando ao fundo, atrás das garotas; no quarto uma crianca

com sua mae atravessam a rua; e no último todas as garotas estao voltadas para o mar, de costas

para a câmera. 

Ao todo o filme utiliza 21 sequencias de montagem baseadas nestes cinco takes – todos os

cortes do filme, todavia, sao marcados por uma pequena sequencia de frames pretos, indicando o
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final do rolo do filme. Do ponto de vista plástico, nao existem muitas variacões – o filme mantém

sua exposicao em favor do registro das garotas e da paisagem ao fundo, tornando todo o ambiente

interno, inclusive a moldura da janela, imersos em uma zona sem luz, praticamente pretos. Porém

do ponto de vista estrutural, a montagem do filme através de pequenas repeticões, alternâncias e

variacões, oferece uma misteriosa experiencia – de certo modo angustiante porque nao revela sua

logica, como completa Gidal:

We are confronted with the impossibility of adequately lengthy
perceptual identification of the represented. In this film, a process
made of durations, the quantity of time, is not sufficient for anything
to proceed, here, as imaginarily communicated space into which one
could somehow identify. The viewer as subject of the content is made
impossible. Rather, the durational sequences become the
subject/object film through repetition and the abstract. The
distanciation process inculcated thereby produces a viewer who him
or her self also then no longer can maintain an anthropormorphic
self-identity. (Gidal, 1978, p.145)

A pretensa logica que o filme exibe é, ao mesmo tempo, irônica e contundente. Por um lado

sugere que a memoria seja ativada para que tente se depreender uma logica por trás do arranjo

das sequencias; e por outro frustra a expectativa de encontrar uma solucao que satisfaca o desejo

de “completude” tao comum aos filmes – narrativos, experimentais, comerciais, etc. Em um certo

nivel, considerando o ano em que foi feito, TV é também uma espécie de auto-critica que permite

ao espectador refletir sobre a fragilidade de nossas experiencias com obras de arte, da falibilidade

de nossas análises e da parcialidade de nossas interpretacões. Sobretudo por ter sido feito de

modo, tal como se cre, tao despretensioso, T V alude também aquela qualidade meditativa da

formula cageana que leva o espectador para um beco sem saida e ali permanece, em silencio. É

esta qualidade poética que se destaca no filme de Kren, considerado por Hein como um otimo

exemplo de que alguns filmes estruturais, apesar de serem canônicos, nao necessariamente sao

dogmáticos.

That TV is also a very poetic film, which com- municates a mood of
time standing still, is an equally important component of the work.
There is no structural dogma. 
(Hein, 1979 p.100)

Apos ter feito T V ,  e durante os anos 1970, Kren concentrou-se na experimentacao da

manipulacao de imagens através de processos fotoquimicos, desenvolvendo também técnicas de

composicao de imagens in-camera. Sao conhecidos seus complexos métodos de múltipla

exposicao em 31/75 Asyl (1975) e de múltiplas exposicões de uma mesma pelicula em 37/78 Tree

Again (1978), porém a sua paixao pelos sistemas de alta complexidade continuaram a orientar o

modo pelo qual compreendia o cinema. Considerando sua personalidade introspectiva, há quem

considere que seus filmes revelam algo do funcionamento de sua propria mente, parafraseada em
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um calmo caos regido por leis rigidas porém desconhecidas. LeGrice, ciente disso, atribuiu a seu

cinema a rara qualidade de unir experiencia e estrutura.

The psychological approach is inevitable for many of Kren's films, but
almost all his work raises philosophical questions about the
relationship between experience and structure. (LeGrice, 1978, p.59)

Tal como os outros cineastas destacados, deve-se ter em mente que a obra de Kren é bastante

extensa e sofisticada o suficiente para que outros estudos mais aprofundados sejam feitos em

outra ocasiao. Por ora, julga-se suficiente destacar que sua empreitada como cineasta contribuiu

enormemente para o avanco do cinema estrutural, sobretudo por suas técnicas de montagem in-

camera e pelo modo peculiar de utilizar sistemas logicos de ordenacao sem que a experiencia

sensorial seja completamente a ela submetida. A analogia que Gidal (1978, p.243) fez, no tocante a

escola vienense de cinema estrutural, nos parece ser verdadeira – devém da música austriaca a

alta qualidade de seu cinema. Porém, ao que parece, Kren estaria em maior consonância com Berg,

do que propriamente de Schoenberg. De qualquer maneira,o rigor e a poesia da escola vienense

certamente permeiam o seu trabalho em todos os sentidos.

* * *

O cenário da producao de filmes experimentais da Austria no pos-guerra nao esteve restrito a

sua articulacao com movimentos artisticos como o accionismo. Na realidade, como explica

Tcherkassky (2012), nao foi exatamente a Austrian Film Maker's Coop a instituicao pioneira de

difusao e fortalecimento do cinema experimental na Austria, mas sim o Österreicher Filmmuseum

(museu de cinema da Austria). Idealizado por Peter Konlechner e Peter Kubelka em 1964 sob o

impacto da terceira edicao do EXPRMNTL, o Filmmuseum foi um importante centro de referencia

para a exibicao de filmes experimentais de todo o mundo. Conta-se que em 1967 P.A.Sitney, a

convite de Kubelka, teria feito uma das primeiras exibicões de filmes da vanguarda norte-

americana em territorio austriaco. Scheugl (2012), por sua vez, comenta  que apesar de terem

ficado por muito tempo alheios a producao cinematográfica mundial,  os austriacos já vinham

desenvolvendo um tipo de cinema muito sofisticado e equiparado a producao norte-americana.

Kurt Kren teria feito seu primeiro filme em 16mm em 1957 – época em que também o proprio

Kubelka estava finalizando um dos marcos do cinema estrutural europeu – Adebar (1957). Apesar

de nunca terem estabelecido uma relacao muito proxima, Kren e Kubelka, a despeito de todas as

diferencas, podem ser considerados os mais importantes cineastas estruturais da Europa

Continental. 
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Peter Kubelka

Em uma de suas aulas/conferencias o velho cineasta austriaco tenta se fazer entender utilizando

os objetos mais comuns e as metáforas mais simples – para ele o cinema nao é movimento, nem

ilusao de movimento. É associacao, relacao, dialética, contraste. É desta maneira que Peter

Kubelka tenta definir a arte pela qual tornou-se conhecido e através da qual tornou conhecido o

cinema estrutural. Metaforico e concreto, aliás, é o que pode ser dito sobre seu cinema. 

 Os incontáveis estudos sobre Peter Kubelka (1934 - ) revelam que é possivel contentar-se com

muito pouco. Dono de uma filmografia que, se somada, nao ultrapassa a duracao de qualquer filme

comercial, Kubelka é certamente um dos mais reconhecidos cineastas experimentais, e

juntamente com Snow e Jacobs, um dos poucos remanescentes do cinema estrutural. 

Nascido e educado na Áustria, Kubelka nutriu desde cedo a paixao pela música através da

influencia de seu pai – um talentoso violinista. O contato com o cinema veio em sua adolescencia e

a partir de entao, possivelmente frustrado com a música, decidiu que se tornaria diretor, ou

melhor, um artesao cinematográfico. Tendo estudado em Viena e em Roma, voltou para Viena em

1955 onde realizou a maioria de seus filmes, feitos entre 1957 e 1965. Apos ter concluido Mosaik

im Vertrauen (1955), “o primeiro filme de vanguarda austriaco” (Tscherkassky, 2012, p. 59) em

parceria com Ferry Radax, Kubelka tomou um rumo diferente, criando o primeiro dos tres filmes

que o tornaram mundialmente conhecido -  Adebar (1957).

Em Mosaik im Vertrauen, porém, parecia estar anunciado o caminho que veio a seguir a partir

de Adebar: o do formalismo e da abstracao. Composto a partir da premissa de um “mosaico”, este

primeiro filme de Kubelka narra simples historia de amor proibido e nao correspondido, feita de

modo fragmentado e icônico.Conforme Tscherkassky (2012), Mosaik... foi composto através da

enfase em suas menores unidades: os planos. O método de sua  combinacao nao obedece nenhum

padrao pre-estabelecido, mas sim opcões deliberadas por seu autor, seguindo conexões

simbolicas muito mais do que matemáticas. Seguindo o leitmotif da condensação, Mosaik im

Vertrauen pode ser considerado um ensaio sobre a relacao das partes para a construcao de um

todo, pelo uso que faz da montagem, ou melhor, da estruturacao de formas em um determinado

tempo (Tscherkassky, 2012, p. 65). 

Adebar (1957), inicialmente idealizado para ser um filme publicitário de um bar vienense de

mesmo nome, acabou tornando-se uma das maiores referencias de filmes estruturais,

especialmente formalista. A obra tem 1 minuto e 14 segundos de duracao, tem 34 metros, foi feita

utilizando a bitola de 35mm, tem 1664 fotogramas e basicamente trata-se de um filme onde se ve

as silhuetas de um casal dancando sob uma música. Por vezes a imagem tem suas cores invertidas

(o filme é em preto e branco), por vezes é repetida, e por vezes é congelada. O acompanhamento

musical assemelha-se a uma música étnica que se repete do comeco ao fim do filme.  Dito desta
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forma o filme parece ser uma experiencia plástica convencional, porém o que o qualifica como

obra de extrema complexidade é a arquitetura que o envolve. Neste sentido, Adebar nasce de um

projeto – tal qual um edificio; método que, aliás, foi utilizado por Kren, por Frampton, Sharits e

Snow – tanto quanto Eisenstein, Vertov, Richter e Eggeling. Em linhas gerais o projeto do filme

corresponde ao seguinte: oito diferentes takes servem como o material base para a construcao do

filme. Estes takes mostram casais dancando. A imagem de todos os takes é quase gráfica – so se ve

apenas suas silhuetas. O som é extraido da gravacao de uma música do folclore pigmeu. O pedaco

extraido desta gravacao corresponde a duracao de 26 frames. Estes 26 frames sao repetidos 64

vezes – correspondendo a duracao total do filme. A duracao de cada take tem como base os 26

frames, mas pode variar entre sua metade - 13 frames,  ou seu dobro - 48 frames. Todos os takes

sao usados em sua forma positiva e negativa. Seis destes takes tem movimento. Dois deles sao

estáticos. 

Os takes sao agrupados pelo filme de acordo com 16 sequencias, sendo que cada sequencia

utiliza 4 diferentes takes. Cada uma das 16 sequencias tem a duracao de 104 frames, mas a

duracao de cada take dentro de uma sequencia pode variar. Para cada sequencia existem

variacões como: 26/26/26/26 ou 52/26/13/13 ou 13/13/26/52 e assim por diante. A sucessao

das 16 sequencias corresponde a uma estrutura análoga a uma estrutura musical, como sonata –

exposicao, desenvolvimento, recapitulacao. As últimas oito sequencias estao espelhadas pelas oito

primeiras.  Desta forma o meio do filme é o ponto de virada para a repeticao invertida, ou melhor,

espelhada. As oito sequencias finais sao negativadas em relacao as oito sequencias iniciais. Assim

o primeiro e o último frame sao os mesmos, so que um é o positivo e o outro seu negativo. 

O alto grau de complexidade do filme nao é identificado apenas no papel. A experiencia de sua

visualizacao também sugere a existencia de um padrao de organizacao e, vista por  diversas vezes,

revela a complexidade do sistema de espelhamento e alternância.  Ao contrário dos filmes de

Kren, Kubelka utliza a pequena frase musical em constante loop tornando a experiencia de

decodificacao estrutural mais fácil, justamente porque é no som a matriz estrutural do filme está

localizada. Tal como já comentado, a influencia que a música tem na obra de Kubelka é notável.

Weibel (1978) sugere que existe uma conexao real entre a música dodecafônica de Schoenberg e

os filmes de Kubelka. Para ele, o fato de Kubelka estruturar suas composicões através de uma

divisao temporal, submetendo as imagens ao som, é um claro indicio de que  havia absorvido as

técnicas desenvolvidas pela escola vienense, especialmente com  Anton Webern, onde a reducao e

a clareza de expressao sao notáveis.

The fact that after Mosaic Kubelka turned away from narrative
montage and followed the trail, already laid in Mosaic, of a total
formalisation of temporal form beyond the semi-narrative (in
diametrical opposition to Radax), was occasioned by Kubelka's
familiarity with music, especially with the twelve-tone music of the
Vienna School. In a climate of 'reduction', as was sketched in at the
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beginning of this article, Kubelka, under the influence of the
discussion of Webern — speaking formally, technically, and in an
abbreviated form (with all its correspondingly partial validity) —
transferred and applied twelve-tone techniques to film — a
constellation obviously more probable and more typical for Vienna
than for Paris or Hamburg. (Weibel, 1978, p. 110)

Tal como deixa claro, o filme nao tem pretensões narrativas e nem se estrutura para contar

qualquer historia, ou comunicar qualquer coisa – embora tenha sido feito para divulgar o bar que

havia lhe contratado. A experiencia de ver Adebar é da ordem do sensorial, em um primeiro

momento. Em seguida, é da ordem da cognicao. E por último advém da fusao de ambas, onde

tornam-se indistintas as acões de conhecer e perceber. É possivel que o uso de imagens sem

grande apelo figurativo colabore para a consecucao de um jogo tao complexo - note-se que em

quase todos os jogos de alta complexidade, as formas utilizadas sao as mais simples – como o

xadrez, o gamao, o go, o ludo, etc. O desvendamento da logica por detrás do filme nao é a única

dimensao a ser apreciada no filme. É notável a qualidade estética das imagens que compõem o

filme e da habilidade em explorar plasticamente a sucessao de movimentos, congelamentos e

descongelamentos dos corpos que dancam, levando a crer que, além de uma rigida estrutura

matemática, trata-se de um filme com muitas qualidades sensuais no que diz respeito ao

movimento dos corpos. 

Apesar do rigor, as condicões em que Adebar foi feito exemplificam um pouco o modo

artesanal e casual que permeou a carreira de Kubelka. Em uma conferencia, o cineasta disse que

na realidade as imagens que sao consideradas belas pela beleza gráfica que exibem, pelas duras

sombras e formas silhuetadas, nao foram senao o fruto das condicões de producao das quais

dispunha na época. Dispondo de apenas um equipamento de iluminacao muito básico, de poucos

metros de filme, de pouco tempo para filmar os dancarinos, Kubelka fez o possivel para que

registrasse “boas imagens”. O resultado foi um pouco aquém do esperado e, em cima disso,

Kubelka decidiu debrucar-se para que, em algum tempo, Adebar viesse a tona.  

O que se seguiu a Adebar foi um aprimoramento. Seu terceiro filme, Schwechater (1958), Kubelka

também utiliza um intrincado método de articulacao de imagens e sons, porém concentrando-se

cada vez mais na unidade fundamental do cinema: o fotograma. Tal como Adebar, Schwechater foi

comissionado originalmente para ser um filme publicitário para a cervejaria Schwechater, e tinha

como plot uma situacao onde modelos bebiam cerveja e apos um último gole o nome da cervejaria

era falado com grande entusiasmo. As imagens da modelo bebendo a cerveja, os detalhes do copo,

e a espuma da cerveja gravados em estúdio, entretanto, serviram como base para que Kubelka

realizasse uma outra obra-prima. O filme tem exatos 1440 fotogramas – um minuto – de duracao e

alterna as imagens em preto e branco com imagens vermelhas. De acordo com Kubelka, existem 4

takes de imagem no filme que foram, através da inversao, negativacao e espelhamento,
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transformados em 16. As sequencias básicas do filme contem frames pretos e frames com

imagem. Cada sequencia é estruturada da seguinte forma: 1 frame preto e em seguida 1 frame

com imagem. 2 frames pretos, seguidos de 2 frames com imagem. 4 frames pretos, 4 frames com

imagem. 16 frames pretos, 16 frames com imagem. Apos a sequencia de 16 frames, volta-se a

utilizar: 1 frame preto, 1 frame com imagem, e assim por diante. Intercalados durante a repeticao

destas sequencias, 12 passagens de imagens vermelhas e frames vermelhos sao inseridos

progressivamente, tornando-se mais frequentes no final do filme. So existe som quando utiliza-se

sequencias em vermelho. Trata-se de um som sintético e agudo, na forma de um 'bip', que aparece

poucas vezes. Na medida em que as imagens vermelhas aumentam sua frequencia, os 'bips'

também aumentam – até o final do filme onde é reproduzido integralmente, dando a impressao de

um tom gerado por sintetizador. Ao final do filme, com a progressao de imagens vermelhas e dos

'bips', assina-se o comercial com a marca “Schwechater” no centro da tela.

A ordenacao das sequencias corresponde a um sistema muito complexo criado por Kubelka

na ocasiao em que fez o filme. Como argumentam Vorbow e Adriano (2003,p.114) as condicões

para a realizacao de Schwechater foram longe das ideais: nao havia suficiente material para filmar

(apenas 60 metros de pelicula) e a câmera utilizada era muito antiga. Estes fatores colaboraram

para que o total do material filmado nao fosse suficiente para construir o filme que seus

contratantes haviam combinado. Kubelka entao decidiu por transformar cada plano filmado em

uma sequencia de 1440 frames, duplicando e recopiando-os. Tinha, ao final deste processo, todos

os planos com a mesma duracao final do filme.  Acrescentado a isso, Kubelka também produziu

uma sequencia de 1440 frames pretos, outra de frames brancos e outra de frames vermelhos.

Munido deste material :

[…] montou o filme sem mesa de montagem, seguindo suas
indicacões em partitura de papel. Estendendo as bandas da pelicula
sobre o chao da sua casa, de modo a estarem perfeitamente
alinhadas , alternava as bandas de imagens com as bandas pretas e
brancas, substituindo fotogramas de uma banda por fotogramas de
outras (mantendo a ordem sequencial de fotogramas filmados),
através dos experientes de uma elaborada série de regras de
regularidade e composicao. (Vowbow e Adriano, 2003, p.114)

O resultado da experiencia de Schwechater também impressiona pela velocidade e pela

precisao. Em um primeiro momento o filme nao aparenta nenhuma logica explicita, mas conforme

se ve com mais atencao e por mais de cinco vezes, as relacões formais objetivadas por Kubelka

comecam a se tornar mais evidentes. Notam-se “ondas” de imagens preto-e-brancas e “ondas” de

imagens vermelhas, de maneira que ao final do filme, a onda vermelha detém sua maior

intensidade e frequencia. Tcherkassky (2012, p.70) argumenta que o processo de ordenamento e

sequenciacao das ondas, alude a forma musical da sestina – um estilo de composicao provencal do

século 12 onde a cancao segue o esquema de frases da seguinte forma A-A-B-B-C-D, e alterna-se
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em E-E-F-F-G-H, e assim por diante.  De qualquer maneira, Schwechater oferece uma experiencia

audiovisual onde é possivel experimentar a relacao basicamente de ritmo e luz. A utilizacao de

imagens de forma tao rápida nao permite que se fixe nas qualidades figurativas da imagem, e que

tome-se o filme tal qual um exemplo abstrato, nao fossem alguns raros momentos onde identifica-

se a mao da modelo e o copo de cerveja. A regularidade e as repeticões, como em Adebar,

fornecem ao espectador os dados que necessita para reconstruir o diagrama pelo qual o filme foi

construido – enfatizando uma outra caracteristica dos filmes estruturais, a da

autorreferencialidade. Visto de maneira simplista, o “assunto” do filme é o proprio filme – sua

maneira de explorar imagens de forma cadenciada e logica. 

Apesar de ter sido considerado posteriormente como uma obra-prima dentro do cinema

experimental, o filme nao apenas nao agradou seus contratantes, como impediu com que Kubelka

continuasse realizando suas experiencias cinematográficas. O “boicote” que sofreu de grande

parte das empresas vienenses, forcou Kubelka a procurar outra lugar para morar. Decidido pelo

isolamento, Kubelka refugiou-se  na Suécia onde procurou outros tipos de trabalho e, depois de

algum tempo, veio a conceber sua principal obra: Arnulf Rainer (1958 - 60) 

Nomeada em homenagem ao controverso artista austriaco Arnulf Rainer, o filme de Kubelka

também pode ser compreendido em funcao de suas circunstâncias de producao. O isolamento e a

falta de condicões financeiras obrigaram Kubelka a fazer seu filme de maneira totalmente

artesanal e inovadora. Criando um sofisticado sistema de notacao, Kubelka criou seu filme

basicamente no papel, indicando com cores e letras o ordenamento e a sequencia que frames

brancos e pretos deveriam ter. O filme, considerando suas limitacões, foi idealizado valendo-se de

quatro elementos básicos: frames brancos, frames pretos, frames com silencio e frames com

ruido. A principal correspondencia entre som e imagem é também a única: o ruido acompanha os

frames brancos, em alusao ao white-noise, que tal como a cor branca reúne o maior espectro de

frequencias possiveis, resultando em um “chiado” ininteligivel. Para a ordenacao dos frames,

Kubelka gerou matematicamente todas as combinacões possiveis entre e esses 4 elementos

baseados em 2,4,6,8,12 e 24 frames – correspondentes as micro-estruturas do filme. A estrutura

geral de Arnulf Rainer é compostade 16 grandes unidades, cada uma com exatos 576 frames. Cada

uma das 16 unidades, por sua vez, é composta de “temas” que podem variar sua duracao entre os

submúltiplos de 576, por exemplo, 288, 192, 144, 96, 72, 48, 36,24, 18, 16, 12, 9, 8, 6, 4 e 2

fotogramas. Alegando a escolha “voluntária” de alternacao entre estes  temas,  Kubelka endossou

o fato de que em todos os temas existe uma progressao que vai sempre da maior complexidade

até a menor complexidade.

Depois tendo transferido suas anotacões para a pelicula, também de maneira artesanal. Neste

filme Kubelka nao utilizou nem câmera, nem mesa de montagem – apenas tiras de pelicula branca

e preta. É possivel que justamente por isso, trata-se de um filme paradoxalmente intimista e
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logico. O contato direto com a pelicula e a exposicao deste material ao “expediente” sistematizante

criado por Kubelka em seu isolamento, refletem-se na tela de modo curioso. As analogias entre

Arnulf Rainer e a experiencia cinematográfica sao inúmeras – trata-se de um filme que explora a

“essencia do cinema” (Vorboew e Adriano, 2003), ou de um filme que questiona a “presenca e

ausencia” em niveis cosmologico-cinematográficos (Tscherkassky, 2012), ou de um filme que

conduz uma experiencia de extase ritmico (Sitney, 2002), ou de uma experiencia audiovisual

tipicamente serialista (Gidal, 1979), ou um filme que leva ao mais alto grau a equivalencia entre

som e imagem (Weibel, 1979), ou como o proprio Kubelka diz, de um filme que evoca a criacao do

universo, alternando-se em “luz e trevas, dia e noite”, e desta forma integra todas as coisas em sua

máxima simplicidade-complexidade. Em linhas gerais, todas as análises parecem concordar que,

trata-se de um filme que mais longe levou a concepcao da exploracao da montagem entre

fotogramas (Hein, 1978). Intensificando as teorias de Eisesntein, o proprio Kubelka corrobora o

fato de que seu cinema foi guiado pela preocupacao da colisao nao entre planos, mas entre os

fotogramas. Nesta colisao, ou melhor, neste entre-imagens é que buscou as qualidades essenciais

do cinema. Em entrevista a Mekas, Kubelka confirma que para ele já nao se tratava mais de

imagens em movimento, mas de uma rápida sucessao de instantâneos fixos que, na realidade é o

modo mais direto e concreto de compreender a estrutura material cinematográfica. 

Mekas: Some people say, Cinema is Movement; some others say,
Cinema is Light. Do you have anything to say on the 'essence' of
cinema? 

Kubelka: Cinema is not movement. This is the first thing. Cinema is
not movement. Cinema is a projection of stills - which means images
which do not move - in a very quick rhythm. And you can give the
illusion of movement, of course, but this is a special case, and the film
was invented originally for this special case. But, as often happens,
people invent something, and, then, they create quite a different
thing. They have created something else. Cinema is not movement. It
can give the illusion ofmovement. Cinema is the quick projection of
light impulses. These light impulses can be shaped when you put the
film before the lamp - on the screen you can shape it. I am talking
now about silent film. You have the possibility to give light a
dimension in time. This is the first time since mankind exists that you
can really do that. (Sitney, 2000, p.291)

Note-se a enfase que, além do ritmo, Kubelka dá ao aspecto material e escultorico do cinema.

Ao que tudo indica, tomou o cinema como um escultor que toma a luz como matéria-prima e a

modela sob uma estrutura temporal. Fato é que nada parece superar e traduzir a experiencia de

v e r Arnulf Rainer em seu formato adequado. Feito para ser exibido com o máximo de

concentracao e imersao, o filme se destaca pelo impacto que a sucessao luz e escuridao provocam

nos olhos, na mente, e na sala de projecao. A alusao de fenômenos naturais feita por Kubelka em

relacao a raios e trovões, neste sentido, parece ser verdadeira. É fato que o filme nos conduz a
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uma regiao totalmente desconhecida e que, até entao, parecia invisivel. Os efeitos opticos que a

estroboscopia causa, somados aos ruidos intermitentes, tornam a experiencia, em pouco tempo,

totalmente impossivel de ser mensurada em termos de tempo e espaco. 

Kubelka's best film remains the imageless, cinema-concrete, Arnulf
Rainer. Considering the time at which it was produced, it makes an
extreme and surprising challenge to preconceptions about film
content, eliminating both photography and representation. Adebar
and Schwechater are also important and accomplished works, but
their concept of abstracting kinetic qualities by high contrast
printing and the use of negative, and counterpointing this with the
orchestration of the montage, can be seen to fulfil a graphic function
similar to certain abstract avant-garde films of the twenties (i.e.
sequences from Hans Richter's Film Studil' 1926). Through the image
contrast and the editing rate, the photographic trace is separated
from the identity and association of the image. Movement and
rhythm are thereby abstracted into the visual-musical play of forms,
consistent with the often explicit aims of early abstract films.
(LeGrice, 1978, p.57) 

Em sua última passagem pelo Brasil, em 2014, Kubelka exibiu todos os seus filmes mais

importantes – Adebar, Schwechater, Arnulf Rainer e sua mais recente obra Antiphon (2012).

Confirmando a fama da engenhosidade e da producao de esquemas logicos paradoxais, Kubelka

fez este que parece ser seu último filme, a partir do material de Arnulf Rainer. Apos 56 anos,

procedeu de modo muito curioso com seu famoso filme: utilizando um processo de negativacao,

construiu Antiphon a partir de Arnulf Rainer de maneira que ambos tem exatamente a mesma

duracao, os mesmos cortes, utilizam exatamente a mesma ordenacao, porém estao invertidos.

Antiphon é uma copia negativa de Arnulf Rainer – o que é branco no segundo, é preto no primeiro;

o que é ruido no primeiro, é silencio no segundo. Feito para ser exibido ao mesmo tempo em

disposicões variáveis (um em frente ao outro, um ao lado do outro, etc) Antiphon e Rainer se

complementam e, se somados, se anulam – levando ao inexorável fim que Kubelka reclama em

suas apresentacões com ambos os filmes. 

Tal como as estratégias utilizadas por Sharits em Frozen Film Frames, Kubelka a partir da

década de 1960 propôs a exibicao de seu filme com uma copia a ser exposta, como um quadro

onde pode-se compreender (ou tentar compreender) melhor a estrutura que envolve o filme. Em

conjunto com Antiphon, Arnulf Rainer também foi material para Monument Film, uma instalacao

de Kubelka que conta tanto com a exibicao simultânea e contigua de seus filmes, quanto a

exposicao lado a lado de seus “painéis”.  Procedimentos como esse levam a crer na exploracao

consciente da materialidade do filme que, por outro lado, so pode ser melhor apreendida quando

vista em conjuncao da sua exposicao temporal e espacial. O filme exibido pelo projetor e a pelicula

emoldurada, sao de fato um so elemento, o que leva o espectador a apreciar o filme cada vez
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menos como um filme e cada vez mais como uma escultura, como um objeto vivo que se

desenvolve durante um determinado tempo. 

Apos Arnulf Rainer, Kubelka fez mais alguns filmes que também poderiam ser considerados

estruturais. Unsere Afrikareise (1961-66) articula imagens e sons de maneira complexa, utilizando

um material originalmente captado por Kubelka por ocasiao de uma viagem de safari feita ao

Sudao em 1961. Pause! (1975-77) é uma colaboracao feita com o artista Arnulf Rainer a partir de

uma performance onde desenvolve o conceito de sua körpersprache (linguagem corporal) e que

também define-se por uma experiencia complexa entre imagem, som, e movimento. E a última

obra, já mencionada, exemplifica os caminhos tomados por Kubelka desde meados dos anos 1980,

quando decidiu-se por encerrar sua atividade como cineasta, dedicando-se a atividades

academicas e a culinária – outra de suas principais paixões. 

* * *

Juntamente com Kren e Kubelka, Peter Tscherkassky (2012) coloca ainda Marc Adrian e

Ferry Radax, como os integrantes do que ficou conhecido como a primeira geracao do

“formalismo vienense”. Depois deles, outras duas geracões vieram, recuperando e revisitando os

processos trabalhados pelos formalistas. A segunda geracao, sob o impacto do accionismo

vienense, incluiu Ernst Schmidt Jr., Hans Scheugl, Peter Weibel, Valie Export e Gottfried

Schlemmer, marcando-se pela radicalidade de suas performances e sobretudo pela exploracao de

modos alternativos do espetáculo de projecao, no que ficou conhecido como expanded cinema. A

terceira geracao, de acordo com Tcherkassky, desenvolveu-se a partir do inicio dos anos 1980 e

marcou-se pela utilizacao de found-footages (material nao-original, previamente captado por

outras fontes) e recursos de montagem como a repeticao e a desconstrucao de narrativas, tais

como nas obras de Martin Arnold, Gustav Deutsch, Dietmar Brehm e Ursula Pürrer. 

Em todas as suas geracões é possivel notar a preocupacao fundamentalmente formalista dos

artistas em relacao as especificidades do cinema e, neste sentido, pode-se dizer que a escola

vienense é um dos polos mais significativos de producao de filmes estruturais. O isolamento e

independencia da producao vienense é um dos fatores que chama atencao de especialistas,

sugerindo que alguma coisa de especial deve ter existido para que uma producao tao intensa e

rica tenha se configurado naquela cidade. Em referencia a isso, LeGrice chama atencao para o fato

de que, apesar das inúmeras semelhancas com o cinema experimental norte-americano, o cinema

de vanguarda austriaco manteve-se independente e autônomo.

Though the development of the Austrian direct art and material
aktion movements of Brus, Muehl and Nitsch parallels the
Happenings movement and has similar roots in Abstract
Expressionism,[...] Film experiment in Vienna also significantly
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preceded any other similar development in Europe and was likewise
completely independent of the American Underground cinema.
(LeGrice, 1978, p.55)

Por sua vez, Weibel(1978) insiste que foi a escola austriaca quem primeiro e mais

radicalmente desenvolveu filmes estruturais em sua variacao formalista e objetiva. Mesmo que

em alguns momentos os aspectos subjetivos tenham sobressaido em relacao a composicao

sistemática dos filmes, manteve-se o “apetite pela forma” tipicamente vienense, que  orientou

diferentes áreas da producao artistica, e que certamente influenciou a producao de filmes

experimentais como sugere Weibel:

The appetite for form, the search for calculated design also
characterise post-war Vienna more sharply than expected. But it is a
case of 'calculation shot through with effusive ardour' (O. Wiener).
This formal tradition, whose musical aspect we will be examining
more closely, is worth bearing in mind when we consider the 
Viennese Formal Film'. (Weibel, 1978

* * *

Alemanha – casos isolados

O cenário de producao de filmes estruturais na Europa continental, embora tenha destacado

Viena como seu principal centro, nao se restringiu a Austria. Tal como mencionado, a penetracao

dos filmes experimentais norte-americanos em paises como a Alemanha, Polônia e Bélgica,

sobretudo por conta da relacao entre Mekas, Sitney e Kubelk; somadas as edicões do festival de

Knnoke-le-Zoute, favoreceram a disseminacao da ideia de um cinema totalmente independente,

artesanal e mediado por outros circulos sociais que nao os do cinema industrial. Fato é que em

paralelo com a formacao da Austrian Film Maker's Cooperative, outros centros de producao de

cinema experimental formaram-se e forneceram condicões para que outros artistas pudessem

realizar seus filmes. Na Alemanha isto foi particularmente verdade com Birgit e Wilhelm Hein,

Lutz Mommartz, Werner Nekes e Dieter Rot.

No caso do casal Hein, que sempre assinaram seus filmes conjuntamente, chama atencao a

preocupacao formalista e material marcantes em todos os seus filmes. Em Rothfilm (1968), o

primeiro filme da dupla, a pelicula é submetida a variados processos fotoquimicos e de

manipulacao que deterioram o filme original. Imagens do proprio interior da câmera e do motor

de projecao também sao captadas e retrabalhadas. O resultado é uma exploracao “expressionista-

materialista” do cinema, concentrada na fisicalidade da pelicula, da luz na projecao e do

mecanismo de shutter, que permite que a luz passe ou nao passe pela pelicula. 

Por outro lado, LeGrice (1977, p.107) discutindo a obra do casal, reforca que suas obras
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podem ser consideradas como exemplos de perceptual films, ou melhor, filmes que pretendem

explorar e discutir a questao da percepcao visual única e exclusivamente. As experiencias de

estroboscopia feitas em 625 (1969) a exploracao da percepcao visual do movimento a partir da

repeticao de fotogramas estáticos identicos em FotoFilm (1970) revelam a abordagem quase

cientifica que o casal empregou na investigacao dos mecanismos de percepcao visual. Esta

investigacao é empreendida com mais rigor em Strukturelle Studien (1974) onde o casal explora,

de acordo com Birgit (Hein, 1978, p. 114) cinco questões complementares: processos de

impressao/revelacao quimica, ilusao da percepcao, ilusao de realidade, tempo e ilusao de

movimento.

Constituido através de diferentes partes que se interconectam em projecões múltiplas,

Strukturelle Studien fornecem um rico material para que os processos de ilusao tao fundamentais

ao cinema sejam questionados de maneira profunda. Uma das experiencias que ocorrem durante

o filme utiliza duas projecões simultâneas, posicionadas lado a lado. O projetor da esquerda

projeta um filme em branco com intervalos pretos, produzindo um efeito de flicagem. O projetor

da direita projeta uma imagem de uma mulher, estática, sem movimento. O fenômeno optico entre

os olhos e a mente, faz com que por vezes perceba-se a imagem estática em movimento, em

traslacao, ou que se percebam duas imagens com cores diferentes, estáticas. Sao exemplos de

como o casal Hein explorou diferentes condicões de percepcao visual através do cinema e,

fazendo isso, discutiu a relacao entre o ilusionismo que vigora na maior parte dos filmes

comerciais, bem como os reflexos ideologicos que o modelo de espectatorialidade passivo deles

sugere. Para LeGrice, trata-se de um cinema estrutural que questiona profundamente os

mecanismos de ilusao, nao meramente opticos, mas politicos e filosoficos.

As in the Op Art of Vasarely and Albers, or the spirals of Duchamp, the
illusion factor is significantly different when it is the result of physical
experience, then when it is the illusionism of spurious pictorial or
narrative involvement. It is an area in wich we may genuinely study
ourselves and our reactions. (LeGrice, 1978, p. 108)

No caso de Rot, Nekes e Mommartz, apesar de nao serem considerados especialmente

estruturais, alguns de seus filmes sao marcados pela exploracao das qualidades materiais da

pelicula e da captacao de imagens pela câmera, bem como de formas alternativas de projecao,  o

que sugere seu enquadramento na logica da auto-reflexividade. Dieter Rot por exemplo, um

artista visual alemao associado a OpArt e ao grupo Fluxus, realizou em 1962 o seu primeiro  filme

Dots (1962). Feito a partir de perfuracões manuais em uma pelicula preta, este filme encaminha

uma experiencia visual análoga aquelas dos flicker films, porém destacando com mais enfase,

através dos detalhes visiveis nas bordas das perfuracões, a espessura da pelicula e sua

maleabilidade, conforme comenta Birgit Hein
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Between 1956 and 1962, the German artist Dieter Rot made a series
of shorts that are almost unknown. Dots, in wich he punched large
holes irregularly into black leader, is an early example of direct work
on the actual film- material. This produced a physical after-image
effect simi- lar to that found in flicker-film (Hein, 1979, p. 102)

Nekes e Mommartz, por sua vez, sao mencionados por LeGrice (1978) por terem explorado

formas alternativas de projecao de filmes, conectando-se com as experiencias feitas pelos

austriacos com o expanded cinema. Com Gurtrig Nr 2 (1967) de Nekes, a relacao entre materiais

identicos porém alterados nos parâmetros de cor e luminosidade, podem ser comparados através

da projecao dupla. Em Links/rechts e Gegenüber (1968) de Mommartz, também exploram a

relacao entre dois materiais projetados, sendo que no primeiro caso discute-se a continuidade

espacial que existe entre as duas telas. Através do registro separado de uma “guerra de

travesseiros”, em cada tela um personagem joga para seu lado oposto uma ou mais almofadas, que

deslocam-se da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, demonstrando a

interconexao entre ambas. Esta falsa continuidade espacial é as vezes é interrompida lembrando

ao público que trata-se de um filme. 

Em Gegenüber, Mommartz exibe duas telas contendo uma imagem de um garoto em uma, e de

uma garota em outra. Em frente a tela sao colocados as criancas verdadeiras, que tentam

reproduzir a acao registrada previamente. Neste nivel, ao que parece, trata-se da discussao dos

processos de ilusao do ponto de vista filosofico que a cultura ocidental desenvolveu com o cinema

a partir da ideia da representacao como mimese. 

Além das projecões duplas, Nekes, também como o casal Hein, destacou-se por investigacões

mais formalistas em termos de imagem. Considerado como um dos principais realizadores de

kinetic films (Hein, 1979, p,102), Nekes produziu filmes que exploram a relacao entre o tempo de

captacao e a variacao real da luz, ou de outros processos de variacao. Correspondem a estes tipos

de filmes, mecanismos de longa exposicao, time-lapses, sobreposicao de diferentes registros de

um mesmo objeto,  tal como podes ser visto em Bogen (1972, Spacecut (1971) e Makimono

(1974).  Neste último, a utilizacao de imagens sobrepostas de movimentos circulares de câmera

em uma mesma paisagem, remontam a La Region Centrale de Snow, mas Hein esclarece:

But Nekes does not work with continuous camera movement like
Snow. He composes the film from single images, which create the
impression of motion only in the perception of the viewer. Heinz
Emigholz, too, has since 1972 been working from shooting-systems
that he develops into extremely compli- cated mathematical
constructions. In Arrowplane (1974) he simulates pans with
sequences of single frames taken from fixed points in a radius of 180.
These setting points remain the same in each movement, but each
time they are combined differently. Thus the real image of a Land-
scape is transformed into a well-nigh abstract kinetic 
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object. (Hein, 1978, p. 101)

De maneira geral, da Áustria a Alemanha, uma intensa porém isolada producao de filmes

estruturais ocorreu durante as décadas de 1960 e 1970. Nao apenas pela exploracao das

qualidades materiais do dispositivo e pela utilizacao de complexos sistemas de ordenamento na

captacao, montagem ou manipulacao quimica das imagens; esta producao se destacou, mas

também pela oportunidade que ofereceu em refletir sobre as condicões de percepcao e

construcao de conhecimento que a situacao cinematográfica e seu dispositivo sugerem.
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 5.3.Inglaterra – Londres ( novo cinema ingles )

A producao do cinema estrutural na Europa por um lado desenvolveu-se  por meio de acões

isoladas na Austria e Alemanha, com seu centro em Viena, sofrendo influencia de movimentos

artisticos como o aktionismus, desdobrando-se em modalidades como o expanded media,  os

happenings e performances. Por outro lado, fora da Europa continental, tal producao encontrou

terreno fértil no Reino Unido onde, a partir dos anos 1960, integrou um processo de renovacao do

cinema experimental amparado fortemente por atividades teoricas de pesquisa e critica. Mais

especificamente, esta producao concentrou-se em Londres, na Inglaterra, e teve como principal

núcleo a London Filmmaker's Cooperative. Ali, artistas como Malcolm LeGrice, Peter Gidal, Steve

Dwoskin, John Du Cane, Lis Rhodes, William Raban, Chris Welsby, David Crosswaite, Roger

Hammond, Annabel Nicolson, Mike Dunford; puderam desenvolver seus projetos, testar e

compartilhar ideias que, vistas em retrospecto, organizaram de maneira quase 'oficial' o discurso

de um cinema estrutural, mais precisamente estrutural-materialista. 

Por ser muito variada e extensa, a producao estrutural inglesa nao pode ser comentada em

toda sua amplitude. Faz-se necessário, neste sentido, a selecao de algumas poucas obras de

cineastas que ao longo de quarenta anos, construiram talvez o mais extenso repertorio do genero.

Deve-se considerar que os reflexos das producões da década de 1960, especialmente em Londres,

ainda sao evidentes em algumas poucas atividades artisticas que fazem uso de pelicula

fotoquimica e interessam-se por processos fotoquimicos, considerando o atual contexto

dominado pela intermediacao digital. 

* * * 

London Film Maker's Cooperative

The european avant-garde was both formally innovative and often
politically radical and initially formed a part of 1960s counter-
culture. The autonomy of the artist from the art and from the state
institutions was central to its concerns, at least in its inicial phase.
(O'Pray, 2003, p.96)

O cenário para a producao de filmes experimentais na Inglaterra a partir dos anos 1960 foi

bastante favorável. Apos os festivais de Knnokke-le-Zoute, o estreitamento dos lacos entre alguns

artistas norte-americanos e europeus permitiu que obras experimentais, e principalmente

estruturais, circulassem entre os paises através de exibicões em galerias e pequenos cinemas. A

agitacao politica e artistica que se pressentia durante esta década, fez-se sentir na comunidade

cinematográfica independente que, a parte da indústria de entretenimento, mobilizou esforcos

para se reunir e consolidar sua participacao na vida cultural londrina. Neste contexto, a London
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Film Maker's Cooperative  surgiu, tendo como principal modelo a Coop de Nova Iorque – tornando-

se rapidamente o núcleo da producao de filmes estruturais britânicos. 

Fundado sob o impacto dos protestos contra a guerra do Vietna em 1966, sua missao inicial foi

exibir filmes dos seus fundadores, Steve Dwoskin, David Curtis, Simon Hartdog. Transferindo suas

dependencias para o Convent Garden, a Coop londrina juntou novos membros como Malcolm

LeGrice, e impulsionou a producao de filmes experimentais através da criacao de uma infra-

estrutura (laboratorio de revelacao, ampliacao, copiagem, truca, mesas de montagem, estúdio de

som e mixagem, etc.) capaz de abrigar artistas e cineastas que desejassem experimentar com o

cinema. Artistas emigrados dos Estados Unidos, como Peter Gidal, Steve Dwoskin e Carla Liss

foram aos poucos sendo integrados neste ambiente, que progressivamente também foi se

tornando um centro de referencia teorico do cinema. Neste sentido, deveu-se principalmente a

LeGrice e Gidal, a elaboracao de diversos artigos, ensaios e livros dedicados exclusivamente a

historiografia do cinema experimental e a elaboracao teorica do cinema estrutural. Tal como já

visto, no caso de LeGrice, as argumentacões caminharam para a proposicao de um cinema

“formalista” destacando a exploracao do dispositivo cinematográfico em seus aspectos materiais,

concretos. No caso de Gidal, a ideia de um cinema estrutural foi revisitada por teorias marxistas

que ressaltaram a exploracao material do dispositivo como recurso para reforcar suas qualidades

auto-reflexivas, encaminhando uma nova politica da percepcao, tal como sugerida pelo termo

“estrutural-materialista”. Ambos os autores , cada um a seu modo, defenderam a prática de um

cinema auto-reflexivo, anti-ilusionista e que principalmente oferecesse ao espectador a

oportunidade de refletir sobre o modo como as coisas sao percebidas, o modo como as coisas sao

organizadas e o modo como somos levados a percebe-las. 

 Com o suporte financeiro do British Film Institute, a Coop pôde consolidar-se como o centro

de producao experimental, fomentando a prática e a critica do cinema estrutural. Conforme Gidal,

além das condicões materiais de producao, a Coop colaborou na criacao de um ambiente propicio

a reflexao e a trica de conhecimentos entre os cineastas e mesmo seu público. O funcionamento

como uma cooperativa, em termos de producao, para Gidal possibilitou que o intercâmbio de

processos criativos e de ideias, estimulasse ainda mais os realizadores

Each film was usually the main work of one filmmaker, but the
collective work that went into making that film was always
acknowledged in day to day practice as a basis for the process of
filmmaking in the first place. That is why, for example, many films
made at the London Filmmakers Co-op were printed by or with the
help of others than those who shot them; (Gidal, 1989, p. 147)

Para este autor, talvez por conta do modelo cooperativista de producao, grande parte das

discussões sobre a funcao e a definicao do cinema estrutural, ganhou contornos politico-

ideologicos mais acentuados- fatos que, em seguida, tornaram-se visiveis na producao de muitos
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cineastas participantes da Coop. 

Such formulations were current from 1970 onwards at the Co-op, and
brought issues to bear on the film-practice, and on the way a film
could inform the making and theorizing of a next work by the same
or another filmmaker. This meant that the Filmmakers Co-op had an
ongoing public, social, definition of practice, as practical as it was
theoretical. It was a political necessity for the collective work of the
London Filmmakers Co-operative filmmakers; collective was meant
to mean such  (Gidal, 1989, p145)

Embora nao exista uma única caracteristica que possa ser apresentada como a principal das

producões estruturais inglesas, é possivel notar que na maior parte das obras destes cineastas

existe uma preocupacao central com a espectatorialidade, geralmente tratada de modo bastante

contundente e demonstrando a tônica por uma nova politica da percepcao. 

Na obra de LeGrice, por exemplo, este horizonte é trabalhado tanto em seus filmes que exploram

o evento da projecao, quanto em filmes que parecem se debrucar mais sobre as possibilidades

estéticas do filme através de recursos de manipulacao da imagem. No primeiro caso, Horror Film

(1970) é um dos melhores exemplos de como LeGrice discute a estrutura convencionada para se

assistir a um filme – a sala de projecao – oferecendo um outro tipo de espetáculo. Neste caso

especifico, trata-se de um filme-performance no qual tres projetores sao utilizados para, cada um,

projetar tres filmes diferentes. Cada projetor tem em seu carretel uma sequencia de filmes

puramente coloridos – vermelho, verde, azul. As imagens coloridas sao projetadas em uma

superficie e seus projetores sao posicionados de modo a fazer com que as imagens se

sobreponham. Na frente da tela, iluminado pelos tres projetores, LeGrice posiciona-se

completamente nu. Através de fades-in e out, as cores criam um efeito de movimento com a

sombra de LeGrice, projetada na tela. Ao que parece, trata-se de uma performance “comum”. Mas

na realidade LeGrice explora efeitos visuais e estruturas que sao tipicamente cinematográficas e,

fazendo isto, parece discutir a representacao dos corpos no cinema. 

Por outro lado, no segundo caso, LeGrice explora em Berlin Horse (1970) os aspectos

materiais do dispositivo. Utilizando apenas dois planos – o primeiro é de um cavalo dando voltas

em um local de treinamento preso a uma corda; o segundo parece registrar um incendio em no

celeiro, de onde sai muita fumaca e cavaleiros retirando as carruagens -  LeGrice desenvolve por

cerca de dez minutos uma experiencia visual valendo-se dos mais variados recursos de

interferencia na imagem. Loops continuos e descontinuos, refilmagens da tela projeda em

diversos ângulos, processos de recolorizacao, inversao e alteracao de velocidade, espelhamento,

negativacao; enfim, uma série de procedimentos que, vistos a exaustao, perdem o impacto de

meros efeitos e ganham uma conotacao mais concreta, de forma a evidenciar a textura da pelicula,

tanto quanto sua elasticidade. No entanto, fazendo isso, LeGrice nao parece querer operar na

mesma logica da perda dos referenciais que orientou as composicões abstratas. Ao contrário,
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como compreende Gow (1978) a preservacao dos menores tracos da imagem “original”,

figurativa, serve como complemento significante para a exposicao da materialidade da imagem,

sem deixá-la completamente sob os auspicios da abstracao. Vale considerar que existe no filme,

contudo, uma certa qualidade plástica meio explorada ao acaso, sugerindo  gestualidade,

expressividade, organicidade, muito mais do que geometria e rigor. Neste sentido, LeGrice

destaca-se pela enfase nao apenas na exploracao material do dispositivo, mas também no

evidenciamento da processualidade que orienta a progressao do filme. Os aspectos processuais do

filme, suas transformacões, deformacões e repeticões aludem ao processo de criacao do proprio

filme que, neste sentido, joga com ideias de acaso, chance, etc. 

Em uma versao para exibicao em duas telas, Berlin Horse amplificou a exploracao da

processualidade por ocasiao da inclusao de interferencias em tempo real. Fazendo isso, o

processo de composicao do filme  tornou-se mais evidente e, junto com ele, ressaltou uma outra

dimensao fundamental para o cinema estrutural britânico: a duracao.

Para Rees  “a duracao tornou-se a marca do cinema estrutural britânico” (Rees, 1999, p. 77)

sendo explorada de diferentes maneiras, por diferentes cineastas. Compreendido por LeGrice

como uma das estratégias possiveis de se contrariar a ilusao da representacao do tempo, a

duracao comecou a ser abordada pelos cineastas estruturais a partir da articulacao entre a forma

da obra e sua temática. Para Rees (1999) esta questao ficou evidenciada desde as primeiras obras

estruturais inglesas que tiveram como inspiracao a “tradicao paisagistica inglesa”, cujo melhor

exemplo talvez seja o de Turner. 

The early structural film was especially concerned with the relation
between the form of a work and its subject-matter, often theorised as
a cinematic relation – or disjunction – between signifiers and
signifieds. Typically, experimentation with film's raw substance was
combined with the English landscape tradition. (Rees, 1999, p.80)

Exemplos disso podem ser encontrados em Whitchchurch Down – Duration (1972) onde

LeGrice alterna tres pontos de vista, com diferentes tons e cores durante o mesmo tempo cada; ou

também Clouds (1972) de Peter Gidal, que repete em forma de loop um plano do céu no qual um

aviao passa rapidamente; ou ainda Park Film (1972) onde Chris Welsby comprime o registro de

tres dias de uma rua movimentada em seis minutos de filme, através do recurso de  time-lapse.

Welsby (1943 - ), por sinal, destaca-se como um dos mais curiosos cineastas estruturais no que

diz respeito a exploracao de diferentes registros de tempo e duracões.

 Frequentemente desenvolvendo sistemas opticos ou mecânicos para a captacao

sistematizada, Welsby desenvolveu ao longo de suas obras uma estética dedicada a exploracao

das relacões estruturais entre a paisagem e os sistemas naturais de alta complexidade. Neste

sentido, o uso de métodos de compressao e dilatacao temporal, articulados com diferentes

estratégias de captacao, permitiram a ele traduzir em termos audiovisuais alguns padrões destes
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chamados sistemas naturais. Tendo obtido a formacao de artista visual e trabalhado como

marinheiro, Welsby iniciou experiencias com fotografia e cinema na Coop  de modo a registrar

suas percepcões sobre os fenômenos naturais. Tal como ele mesmo sugere, em pouco tempo  a

observacao destes fenômenos lhe sugeriu a existencia de padrões que estruturavam o

comportamento do meio em que estava envolvido. Neste sentido, voltou sua atencao para a

exploracao dos ventos, da água, do crescimento vegetal, dos relâmpagos, dos ciclos diários, dos

movimentos planetários, etc. em Forest Bay isto fica claro – trata-se de um filme feito a partir do

registro sistemático de um fotorama a cada hora, rotacionando em 8 graus sob o mesmo eixo da

câmera a cada disparo. Em um tripé controlado mecanicamente sob uma colina da baia Fforest no

pais de Gales, a câmera fez o registro de 360 graus durante um largo periodo de tempo,

resultando em um filme onde o frenesi da descontinuidade temporal das imagens associado a

continuidade de movimento feito pela câmera, tornam visiveis o comportamento das nuvens e das

marés naquela paisagem. A estrutura, aqui, foi arbitrariamente desenvolvida por Welsby no

sentido de tentar ao máximo oferecer uma experiencia que, naquela época, nao havia sido

explorada a exaustao. 

Porém a obra que mais chama atencao é Seven Days (1974) na qual utilizou como principal

recurso a mecânica de um telescopio feito para a observacao de astros,  que permite a visao

estacionária em relacao ao eixo da Terra e movimenta-se de acordo com a velocidade da mesma.

Fixando a câmera neste mecanismo, Welsby registrou durante sete dias consecutivos a paisagem

das colinas ao redor do monte Carningly no sudoeste de Gales. Utilizando a mesma técnica de

time-lapse, fotografou uma vez a cada dez segundos imagens da paisagem,  do nascer do sol ao

pôr do sol. Em razao do mecanismo utilizado, nota-se o alinhamento centralizado da câmera em

relacao ao sol criando a ilusao de rotacao do cenário em relacao a este ponto luminoso. As

sequencias de imagens nao sofreram nenhuma modificacao através da montagem e mostram o

percurso do sol durante um dia, por sete dias consecutivos. Além disso, Welsby valeu-se de um

outro procedimento curioso: estabeleceu-se a regra de que as fotografias seriam tiradas de acordo

com a intensidade luminosa que o sol, naquele momento, apresentava. Dito de outra forma, criou-

se um mecanismo que apontava a câmera para a posicao A, de zero graus – totalmente alinhada de

frente com o sol  - e para uma segunda posicao B, de cento e oitenta graus  - voltando as costas da

câmera para o sol. A selecao das posicões A ou B foram orientadas de acordo com a intensidade

solar, ou seja, quando o sol esteve encoberto pelas nuvens, o registro foi feito na posicao A, onde

se ve proprio céu, estando o sol coberto por nuvens.  Quando o sol esteve desencoberto, o registro

foi feito a partir da posicao B, onde se ve a imagem da colina onde a câmera estava fixada. O

resultado é um filme que supõe ter uma continuidade temporal ciclica - afinal foi feito durante

cerca de 14 horas durante sete dias - mas que alterna seus pontos de vista de acordo com o

comportamento natural das nuvens. Sao estas que atuam como um sistema de escolhas entre
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planos, transformando-se na estrutura de montagem. Soma-se a isso a captacao do som, onde o

microfone direcional permitiu equivaler no plano sonoro as posicões A e B, reforcando a

aleatoriedade da montagem e reforcando a posicao escolhida. Na posicao A os ruidos sao muito

suaves porque nao captavam muitas informacões diretamente apontados para o céu. Na posicao

B, por sua vez, os ruidos sao muito fortes, advindos sobretudo de um pequeno corrego cuja

nascente localizava-se proximo a câmera.

 A despeito de das imagens figurativas e da ilusao de continuidade estabelecida por Welsby,

seu filme demonstra um tipo de  engenhosidade que lhe permite evidenciar a auto-reflexividade

caracteristica dos filmes estruturais. Note-se que em quase todos os trechos registrados pela

posicao B, denuncia-se o proprio mecanismo utilizado na medida em que o sol gera uma dura

sombra da câmera e do tripé sobre a grama da colina. Visto por inúmeras vezes, esta imagem

acentuada da sombra do mecanismo atua como um indice da qualidade material da imagem, ou

melhor, como um recurso que nos faz lembrar das condicões materiais e técnicas nas quais

aquelas imagens foram feitas. Ainda assim, é possivel considerar que o processo aleatorio da

montagem de Seven Days também reforca a qualidade anti-ilusoria da imagem cinematográfica,

permitindo uma compreensao da duracao desligada dos parâmetros miméticos da representacao. 

A criacao de sistemas para estruturar a experiencia da duracao, foi também realizada em uma

dezena de obras de William Raban. Tal como apresenta Rees (1999) com Time Stepping (1972)

Raban apresenta dois tipos de imagens que fazem uma “varredura” espacial em paisagens

semelhantes. LeGrice (1977, p.123) aponta que o filme se baseia na captacao de uma mesma

paisagem urbana feita por duas câmeras diferentes. Posicionadas em um mesmo ponto, fazem

varreduras (movimento de pan) exatamente opostas. A intercalacao entre as duas tomadas em

um único filme cria uma espécie de “jogo ritmico de tempo-espaco” que so é interrompido quando

os rolos acabam e, de forma simultânea, exibem uma pequena sequencia de fotogramas pretos.

Tal como em Warhol, Raban mantém a sequencia final de fotogramas pretos para evidenciar a

realidade material do dispositivo utilizado e, desta maneira, endossar o anti-ilusionismo do

cinema estrutural. Tais recursos anti-ilusionistas também encontram-se em Broadwalk onde

Raban explora diferentes duracões, através de técnicas de super-exposicao  do material filmado,

congelamento e aceleracao,  e manutencao do ponto de vista. Durante cerca de dez minutos,

oferece uma experiencia audio-visual que mescla a percepcao do tempo real e do espaco continuo,

com novos principios de duracao estendida, de alteracao de velocidade, etc. 

A exploracao da duracao marcada pela tradicao pictorico-paisagistica britânica obteve um

tratamento diferenciado com Peter Gidal. Considerado por Rees (1999) aquele que mais

radicalmente combateu o ilusionismo no cinema através do proprio cinema, Gidal (1943 - )

destacou-se por sua conciliacao das atividades como teorico/critico e como realizador

cinematográfico experimental. A defesa de um cinema estrutural orientado pelo materialismo, lhe
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rendeu a fama de ser demasiado hermético e literalista, porém suas contribuicões foram

contundentes no que diz respeito ao direcionamento do cinema estrutural para o que ele e

LeGrice chamaram de uma “nova politica da visao”.

A paisagem natural e contemplativa caracteristica de seus outros colegas ganhou, com ele,

um tratamento diferenciado – optou na maioria das vezes por registrar interiores, locais exiguos,

geralmente modificados e caracterizados pela acao humana. A enfase de Gidal no

condicionamento humano da percepcao e consequentemente na construcao do conhecimento, foi

explorada através do questionamento dos mecanismos de representacao convencionados pelo

cinema em filmes como Movie No. 1 (1972), Photo/Graph/Film (1973), Filmprint (1974) e Room

Film 1973 (1973). Este último, aliás, é um dos melhores exemplos de seu ataque ao ilusionismo

pelo uso que faz do mais simples e banal, desprovido de qualquer valor estético e das convencões

cinematográficas. Trata-se de um filme onde Gidal tenta denunciar de maneira muito direta

procedimentos ligados a manipulacao da câmera como o zoom, foco, enquadramento, etc;

articulados com a experiencia da duracao filmica.

Conforme LeGrice (1977, p.130-132) o filme lida basicamente com a observacao minuciosa

de um quarto a partir de uma câmera que vasculha atentamente cada canto, cada detalhe, cada

objeto, cada superficie. A baixa luminosidade faz com que a imagem seja muito granulada e

escura, tornando dificil o reconhecimento das imagens. Esta dificuldade é ainda reforcada pelo

uso do extremo close-up e pela manipulacao errática da câmera, implicando em um 'falso

subjetivismo'. Ao que tudo indica, o filme foi feito originalmente registrando de modo continuo

um percurso de observacao do quarto realizado pela câmera. Posteriormente Gidal fracionou o

percurso continuo em pequenas sequencias de 100 pés cada (cerca de 5 segundos). Duplicando

todas as sequencias, ordenou o filme da seguinte forma: cada sequencia é sucedida pela mesma

sequencia uma única vez. Assim, a estrutura do filme pode ser compreendida como: A, Aı, B, Bı, C,

Cı, ou melhor, “dois passos para frente, um passo para trás” (Dusinberre, 1978, p. 112). Do ponto

de vista perceptivo, estas pequenas repeticões no inicio nao sao tao evidentes, mas ao longo dos

50 minutos de filme, a estrutura comeca ser incorporada na mente do espectador que, ao

compreender instintiva ou conscientemente, participa da experiencia de maneira mais integrada.

Dois principais aspectos, envoltos no anti-ilusionismo parecem estar envolvidos neste filme. O

primeiro é a exploracao da duracao que, através das repeticões, indica uma dissociacao entre o

tempo do filme e o tempo de captacao. Mas ao mesmo tempo esta dissociacao é atenuada, como

também sao atenuados os efeitos do tempo do filme, através da “precariedade” da imagem que,

por sua vez, revela uma nova duracao como sugere Dusinberre:

Duration becomes a crucial issue in Gidal's films; by eliminating any
overall shape which could provide reference points, the viewer is
thrust back at each moment onto the film. The emphasis on duration
has given rise, in other English films, to a valuing of 'real' time - that
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is. of maintaining a I : I relationship between shooting time and
projection time in an effort to eliminate any possibility of an
'illusionist' representation of time. (Dusinberre, 1978, p.112)

O outro aspecto que o filme parece problematizar é o modo como Gidal explora tal duracao. Além

do recurso das repeticões feitas na mesa de montagem, LeGrice (1977) nota que o cineasta

submete sua experiencia pessoal, subjetiva, aos mecanismos genéticos do dispositivo

cinematográfico, fazendo com que “o processo de feitura do filme torna-se visivel no processo de

assisti-lo” (Rees, 1999). Operando desta forma, Gidal torna o ato continuo da percepcao uma acao

reflexiva, sistemática e estruturante. 

His work does not deny his own response to light, surface, or the
identity of the object, but it contexts this subjectivity whithin the
recognizable limits of the process. In fact, his handling of the câmera,
framing, focus and zoom, are clearly apparent, indicating his
moment-to-moment response to the visual field. However he is not
aiming to reconstruct his own motives to the viewer, bu tto alert
them to their reflexive attention in relationship to the 'events' which
occur before them on the screen. (LeGrice, 1977, p. 130)

Diferentemente dos quebra-cabecas desenvolvidos por Frampton, Gidal cobra do espectador uma

atencao que nao é de natureza exatamente analitica, mas de conciliacao entre percepcao e

cognicao. Neste sentido, Gidal parece transformar aquelas percepcões diárias que se resumem a

um flash, em extensas imagens cuidadosamente estruturadas para uma melhor avaliacao

(LeGrice, ibid).

Além de Gidal, Welsby, Raban e LeGrice, existem muitos outros exemplos que reforcam a

exploracao da duracao, e o anti-ilusionismo que marcaram a vigorosa e producao do cinema

estrutural britânico, sobretudo na década de 1970, quando a Coop londrina recebeu seu maior

número de artistas e pesquisadores. É verdade que apos esta década a producao propriamente

estrutural sofreu com a saida de muitos realizadores que, a partir dos anos 1980, comecaram a

desenvolver um cinema de genero disposto a discutir problemas dos movimentos feministas,

homossexuais e raciais. Contudo, é fato que a London Film Maker's Cooperative concentrou quase

a totalidade da producao independente, experimental e estrutural da Inglaterra. Foram raros os

casos que escaparam a seu “controle”, tao duramente criticada por opositores que nao se

enquadravam em suas molduras teoricas. Um dos casos, é o de Burroughs e Balch,

frequentemente esquecido pela historiografia experimental mas cuja relevância parece ter sido

bastante grande, especialmente para o cinema estrutural. 

Em sua estadia em Londres, o poeta e escritor William Burroughs (1914 - 1997), em parceria

com Anthony Balch,  realizou alguns filmes que podem ser considerados como semi-estruturais

(Rees, 1999, p.79). Valendo-se de um repertorio teorico que tratava questões de aleatoriedade,

383



acaso, chance,  Burroughs desenvolveu experiencias literárias que apontavam na direcao da

criacao de uma linguagem mais ousada, complexa, casual. Esbarrando nas estratégias dadaistas,

interessou-se pela articulacao dos procedimentos que havia idealizado para a composicao de

poemas e romances, com outros meios de expressao. O cinema em particular lhe chamou atencao

por ser um meio dinâmico, com alta capacidade de manipulacao no plano visual e sonoro. Assim,

com a colaboracao de Anthony Balch (1939 -1980) entao um jovem cineasta, iniciou a realizacao

de filmes objetivando aplicar seu método de criacao poética na feitura de filmes. Embora Tower

Opens Fire (1962-63) seja um dos mais famosos, Cut-Ups (1967) parece ser o filme que melhor

exemplifica a contribuicao dada por  Burroughs ao cinema. Trata-se de um filme que basicamente

lida com a montagem aleatoria de fragmentos de imagens. Ao longo dos cinquenta minutos de

filme, algumas das imagens sao melhor decifradas: Burroughs andando pelas ruas de Londres,

uma consulta médica, Burroughs e Brion Gysin pintando e escrevendo em seu atelier, cenas

aleatorias das ruas e carros. Estas cenas foram, randomicamente montadas e recortadas de modo

análogo ao método the cut-ups, que apesar de ter sido preconizado por Tzara, obteve com Brion

Gysin e Burroughs sua aplicacao mais consistente e radical, sobretudo em termos de divulgacao. A

técnica basicamente correspondia ao recorte de textos pré-existentes e no posterior arranjo das

palavras em uma nova ordem. Isoladas de seu contexto original, as palavras recortadas de textos

distintos consequentemente apresentavam novos significados, muitos dos quais totalmente

absurdos e paradoxais. Tal como nos textos, a montagem de Cut Ups foi feita exatamente da

mesma maneira, onde um assistente de montagem foi recrutado e orientado a colar as cenas

recortadas de “qualquer maneira”, ou seja, sem um sistema logico, estético, ou qualquer outra

coisa pré-estabelecida. Acompanhada de uma banda sonora onde conversas desconexas sao

coladas também sem nenhum nexo aparente (destaque-se a estrutura da frase “Yes... Hello?” que

intermitentemente durante todo o filme é repetida), a pelicula oferece uma experiencia no

minimo desconcertante. Certamente ciente do alto desenvolvimento dos filmes estruturais na

época, é possivel que Burroughs tenha disparado contra o pretenso racionalismo que tais filmes

sugeriam. 

Rees (1999) comenta que possivelmente por motivos pessoais e politicos, Burroughs, e

juntamente com ele Kenneth Anger (em sua temporada em Londres) nao tiveram o apoio da Co-

op de Londres. Seus filmes, que posteriormente fortaleceram a articulacao entre o movimento

punk e o cinema underground, oram recusados pela maior parte dos cineastas estruturais que

entao dominavam a Coop. A marginalizacao que suas obras sofreram nao significa, contudo, que

nao dialogaram de alguma forma com producao estrutural. É possivel que compreenda-se Cut Ups

como uma reacao  anárquica contra o fundamentalismo da prática estruturalista que vigorou na

escola de Londres até meados dos anos 1970 e, desta forma, combatendo com um anti-filme

aqueles que inicialmente também declaravam-se anti-filmes.
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Como já assinalado, o final da década de 1970, com a maximizacao dos aspectos politicos e

dos movimentos sociais, foi marcado pela migracao de muitos cineastas estruturais para a

realizacao de um cinema de genero. Porém a atividade da Coop manteve-se estável devido

sobretudo a mudanca do quadro de coordenacao que, consequentemente, fez com que se

ampliasse o espectro teorico a ser ali desenvolvido. Neste sentido é possivel compreender a

relevância de artistas e teoricos como Laura Mulvey e Peter Wollen na rearticulacao entre

propostas do feminismo, métodos de psicoanálise de matriz lacaniana  e critica marxista,

produzindo filmes como Riddles of Sphinx (1977) que exploram algumas dinâmicas caracteristicas

do cinema estrutural, como o uso sistemas logicos na captacao de cenas. Associada a isso, a revista

de teoria e critica cinematográfica Screen serviu como plataforma para revisitar os temas dos

filmes estruturais utilizando o instrumental teorico pos-estruturalista, como se delineava em

outros paises por volta de 1980. Nomes do cinema estrutural como Gidal, LeGrice e Dusinberre

colaboraram ativamente na producao de estudos que forneceram novas luzes sobre o tema (Rees,

1999, p.85). 

Além desta dimensao teorica, o polo britânico vivenciou em meados dos anos 1970 a

migracao de muitos artistas e cineastas do cinema estrutural para a video-arte, que comecava a

despontar entao como uma das práticas mais interessantes de experimentacao artistica. Em

paralelo a isso, porém, alguns remanescentes da exploracao tradicional com a pelicula

continuaram o processo de expansao da experimentacao estrutural do cinema. Na trajetoria do

expanded media, artistas como David Dye, Steve Farrer,David Hall e principalmente Anthony

McCall consolidaram a investigacao dos processos cinematográficos através de procedimentos

análogos aqueles da escultura e arte minimalista. Obras como Line describing a cone (1973)

tornaram-se referencias na exploracao do dispositivo do cinema como uma prática artistica a ser

considerada por galerias e museus. Apesar de nao ser novidade a associacao entre o cinema e os

museus, trabalhos como os de McCall inauguraram articulacao da exploracao escultorica do

dispositivo, com a reflexao sobre sua natureza material. Line describing a cone é feita a partir de

um feixe de luz branca emitido por um projetor posicionado no fundo de uma sala escura (em um

museu ou galeria). Passando através do projetor, um filme de animacao de cerca de 30 minutos

vai, quadro a quadro, gradualmente desenhando um circulo sobre um fundo homogeneo.

Preenchendo a sala com uma névoa de máquinas de fumaca, a luz que sai do projetor ganha

volume e, conforme o circulo vai sendo completado, um cone vai sendo formado. O espaco entre a

parede da frente e a parede do fundo, onde o projetor é fixado, é preenchido volumetricamente

pela luz do projetor “materializando” a imagem originalmente feita na pelicula. Para Hein, McCall é

um dos exemplos de cineastas estruturais que se apropriaram do dispositivo para discutir a

questao da projecao sem interferencias diretas, como na maior parte dos casos do expanded

media, deixando o espectador por si mesmo navegar na obra e experimentar, através do minimo, a
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a imagem do cinema. O deslocamento do significado original de um espetáculo de projecao é feito

por McCall de forma simples, objetiva, estrutural e engenhosa.

He makes sculptures in light using the ray that passes between
projector and screen (the image produced being only of secondary
significance) and the spectators, who must move about and construct
their own film-experience, get their best view when their backs are
turned to the screen. (Hein, 1978, p. 97)

Mais do que evidentes, estes deslocamentos propostos por McCall fortaleceram a ideia de que

o cinema poderia continuar sendo tomado como objeto de investigacao artistica, e nao

necessariamente como um meio de registro ou análise de outras linguagens. Neste sentido, ao que

nos parece, o cinema estrutural perdurou expandindo-se, confirmando o que Dubois veio a

chamar de “cinema de exposicao”.
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 6.  Conclusão

O resultado de qualquer genealogia nunca pode ser suficiente, mas ainda assim fornece

pistas valiosas acerca do fenômeno sobre qual se debruca. No caso do cinema estrutural, a colecao

destas pistas leva a crer que a conquista de uma linguagem auto-reflexiva, desenvolvida através

de processos anti-ilusionistas, dependeu da conjuncao da cultura cinematográfica experimental

com outros movimentos vivenciados por outros setores da cultura e da arte. Esta conjuncao

tornou possivel nao apenas o intercâmbio de procedimentos estéticos, como também fortaleceu a

busca por uma linguagem que tornasse possivel ao cinema refletir sobre sua propria condicao de

existencia. De modo geral, esta reflexao guiou-se pela ideia de que tal “condicao de existencia”

sempre dependeu de uma realidade fisica, concreta, objetiva. Por sua vez, foi fundamentalmente a

exploracao desta realidade que orientou a producao das obras estruturais através das quais

tornou-se cada vez mais evidente a matéria, a logica, o funcionamento e a estrutura do cinema

como um todo. Como qualquer fenômeno cultural, é mister que as abordagens tenham variado -

por vezes foram exploradas as qualidades plásticas da pelicula; por outras, os processos

alternativos de projecao; ou por outras, os sistemas e mecanismos de captacao. O que chama

atencao é que, de uma forma ou de outra, estes filmes nao contam outra historia senao a deles

proprios, e fazendo isso, refletem duas principais perspectivas: a de nossa experiencia em assisti-

los e a historia do proprio desenvolvimento do cinema. É neste sentido que nao seria adequado

tratá-los como filmes nao-narrativos, “anarrativos”, ou “desnarrativos”. Tal como se tentou

demonstrar, sao filmes que oferecem a experiencia de uma especulacao sobre o proprio

dispositivo cinematográfico, sobre sua logica de percepcao, sobre sua estrutura. É justamente

neste ponto que a metáfora sugerida na introducao deste mesmo trabalho pode agora ser

reiterada – encarar os filmes como dobraduras. Desdobrá-los é compreender sua logica, suas

qualidades estéticas e materiais. 

O desdobramento de filmes como Arnulf Rainer, por exemplo, nos conduz aos elementos

primordiais do cinema: luz, escuridao, velocidade, repeticao, diferenca, ruido, silencio. É verdade

que Kubelka lidou com o isolamento destes elementos e manipulou-os de forma bastante logica e

sistemática - mas é possivel compreende-los alegoricamente como  protagonistas de uma reflexao

sobre o proprio cinema. Ao que parece, os processos epistemologicos desencadeados por filmes

como este, por um lado conduzem para o exame das condicões  perceptuais que somos

submetidos quando diante da projecao de imagens e sons em uma sala escura. Por outro,

conduzem para a reflexao acerca dos fenômenos cognitivos que sao excitados quando diante da

exposicao de tais signos. A soma destas duas perspectivas – perceptuais e cognitivas – que  toma
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forma no tal processo epistemologico, pode ser  metaforicamente compreendida como o

“desdobrar” do filme diante do espectador. A grande questao está no fato de que o

desdobramento da maioria dos filmes (comerciais, industriais, narrativos, e até experimentais)

tem como resultado nao exatamente uma acao epistemologica, mas uma outra que aponta para a

realidade externa, que apresenta um conjuntos de valores através de uma narrativa, que se dispõe

a comentar ou comunicar fatos do mundo. Por sua vez, o desdobramento de filmes estruturais

quase sempre implicam no desencadeamento desta acao epistemologica porque aponta para uma

realidade interna, para as qualidades e especificidades do meio, 

É neste sentido que a o cinema estrutural demanda, mais do que qualquer outro, uma

consciencia filmica, uma capacidade auto-reflexiva que é garantida através da exploracao das

qualidades materiais do dispositivo que, em termos gerais, pode ser discutida como o principal

aspecto do anti-ilusionismo. Ao que tudo indica, esta exploracao consciente do “especifico do

cinema” remonta aos projetos vanguardistas do cinema futurista, abstrato, construtivista,

soviético, etc., e vai mais longe -  remonta aquela necessidade de compreender e tornar visiveis os

processos fisiologicos de percepcao de imagens em movimento, explorados pelos inventores dos

pré-cinemas. 

O desdobramento dos filmes de Sharits, Frampton, Kren, Kubelka, Snow, Gehr, Jacobs, Gidal,

LeGrice, dentre muitos outros, sugere uma atividade epistemologica que, levada as últimas

consequencias, conduz a apreciacao da estrutura material do cinema.A identificacao e reflexao

sobre esta estrutura, tal como compreendemos, pode ser tomada como uma atividade

essencialmente genealogica porque se reconecta  com a historia do desenvolvimento do cinema

enquanto um meio de producao de imagens técnicas. Porém, a exibicao das estruturas que

constituem o cinema nao pode ser feita  sem riscos. Ao que nos parece, o custo da reflexividade tal

como explorada pelo cinema estrutural, acabou se refletindo por um lado no  distanciamento do

público, que os achou herméticos, chatos e entediantes demais; e por outro, na desconfianca da

critica especializada que julgou seus filmes como  tautologicos, solipsistas ou intelectualizados

demais. Por um lado ou por outro, o cinema estrutural colocou diante de si um problema

possivelmente insolvivel indicando para o fato de que a auto-reflexividade, se nao bem

compreendida, pode conduzir a uma rua sem saida. 

Einbahnstrasse ou Cul-de-sac ?

O dilema que o cinema estrutural pôs diante de si nao foi exclusivamente seu. A auto-

reflexividade mobilizou dezenas de artistas a criarem obras que exploravam esta qualidade de

maneira radical. Conforme já mencionado, no contexto das artes esta auto-reflexividade surgiu

como uma das principais propostas da arte moderna iniciada pelas vanguardas historicas, e

posteriormente retomadas pelas neovanguardas (Foster,2013, p. 23). De maneira semelhante, no
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contexto do cinema este valor auto-reflexivo foi elaborado pelas vanguardas porém so foi levado a

cabo com o cinema estrutural. 

É neste sentido que acreditamos que, a um so tempo, este cinema completou e esgotou

algumas das principais propostas das vanguardas, sobretudo no que diz respeito a auto-

reflexividade e ao anti-ilusionismo, variacao do cinema para a exploracao de aspectos concretos e

materiais do meio. Completou, porque desenvolveu um cinema totalmente amparado na

problematizacao de aspectos inerentes a práxis cinematográfica, perseguindo tornar visiveis suas

estruturas materiais, seus processos de construcao de sentido.  Esgotou, porque debrucando-se

sobre a propria existencia, sobre a propria realidade, impossibilitou que outros discursos,

utilizando o mesmo meio, fossem possiveis. A sensacao é de que, tornando-se tao auto-critico, o

cinema emudeceu, silenciou, fechou os olhos – tornou-se pura e simplesmente estrutura. Talvez

porque tenha as últimas consequencias a atividade analitica, conhecendo-se tanto e de modo tao

profundo que viu-se de maos atadas. O cinema de Kurt Kren, a despeito da aparente

irregularidade e organicidade de seu olhar, demonstra um pouco esta angústia de nao mais poder

agir de forma livre, irrestrita – valores que seriam comuns aquela “boa arte”. É fato que tornar-se

consciente dos proprios atos pode implicar em estagnacao, ou lentidao surpreendente. Ao que

parece, agilidade do cinema requer uma certa dose de inocencia, especialmente para aqueles que

acreditam que “pensar demais faz mal”. O cinema estrutural, neste sentido, pensa demais. Nao é

incomum a sensacao de completo fascinio e vazio quando se termina de ver Arnulf Rainer,

especialmente suas copias “originais” em 35mm. Apos o final do flime o silencio que invade a sala

demonstra o abismo que o proprio filme parece ter criado, mesmo sem querer. O proprio Kubelka

parece ter sentido o impacto de sua obra ao ter permanecido por décadas estagnado,  assombrado

pelo tal filme. Nao seria absurdo dizer que filmes como este corroboram a ideia de que apos o

cinema estrutural nao há mais nada a dizer, nada mais a fazer, nada mais a explorar. As

estruturas, os codigos, os mecanismos foram todos expostos. Sabe-se agora como a câmera

funciona, de que é feita e qual a espessura da pelicula, qual a funcao e relacao dos planos, qual a

relacao dos fotogramas, quais sao os limites de nossa percepcao, o que é necessário para que se

crie a ilusao do movimento, da profundidade, da espacialidade, da temporalidade, enfim -

aparentemente tudo foi exposto e nao há resta a menor ilusao. Ponto final, o cinema percorreu

uma rua sem saida. 

Por outro lado, pode-se pensar que ainda o cinema nao chegou ao fim, mas que sim, esta rua é

de mao única. Neste sentido, ainda parecem haver saidas para o dilema da estagnacao

encaminhado pela auto-reflexividade. Tome-se como exemplo o proprio fato de Kubelka ter

realizado, apos mais de cinquenta anos, uma resposta a Arnulf Rainer. Visto de modo alegorico, a

producao de Antiphon nada mais é do que uma alternativa encontrada por seu diretor para, tao

significativamente ao final de sua carreira, demonstrar que nao se trata de uma rua sem saida. No
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caso, a estratégia foi buscar na propria obra uma resposta lhe fosse suficiente. Desta forma,

usando a sensibilidade e a inteligencia, Kubelka conseguiu superar Arnulf Rainer invertendo-o e

completando-o, por assim dizer. Fazendo isso, tornou claro que so há saida quando se

compreendem profundamente as obras, quando se avaliam suas estruturas e seus significados,

afim de que nao se recorra a métodos ilusorios que historicamente nao obtem a longevidade

caracteristica das obras de arte. Estas tarefas incumbidas aos artistas e pesquisadores, reiteram o

tom profético da arte tanto quanto recuperam estratégias que lhe foram fundamentais em

momentos de crise, como a ironia, a sagacidade, o deslocamento, a repeticao seriada, a economia

de gestos, dentre tantas outras que tornaram-se assinaturas de Duchamp, ou de Warhol. É

possivel dizer que nesta rua de mao única, o cinema estrutural nao so nao esgotou suas

possibilidades, como também forneceu pistas estratégicas para a consecucao da sua exploracao a

partir da auto-reflexividade e do anti-ilusionismo. 

É possivel que se note na producao contemporânea reflexos das obras estruturais no sentido

do surgimento de um cinema orientado para a interseccao das artes visuais, da performance, da

música contemporânea, - um cinema meio experimental, meio narrativo, meio “de museu”, que

preserva alguns tracos da auto-reflexividade e do anti-ilusionismo dos filmes estruturais. Em

mostras como Hors Pistes do Centre George Pompidou, a secao Wavelenghths do Festival

Internacional de Cinema em Toronto, a mostra paralela Orizzonti do Festival de Veneza, a

Documenta de Kassel, o Ann Arbor Film Festival, oOberhausen Film Festival, o Diagonale de Graz, o

Art Film Festival de Cannes, o festival Videobrasil de Sao Paulo, e uma série de outros eventos

dedicados a formas alternativas de cinema e arte, pode-se notar de maneira difusa a presenca e de

estratégias exploradas no cinema estrutural em grande parte da cinematografia contemporânea.

Trabalhos que vao de Douglas Gordon a Ben Rivers, de Martin Arnold a Lisandro Alonso,

certamente estao em diálogo com as obras estruturais, demonstrando que, se por um lado o

caminho levou a um beco sem saida, por outro, a rua de mao única ainda parece ser a melhor

alternativa, mesmo que nao se saiba exatamente onde este caminho vai dar. 
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