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CONSTRUÇÃO
DA TRAMA
" VERBAL

PW'

@

Wi'

'#á cima cora áa lande em guie a
planície estápordker abana coisa. anca
o lfb OH lafvrz o ííiyali!/iN tamr#le f mdo

a compreendemos. ou a compreettáemos nas é
í Irada.zíper como a mzí.fica ... " auge.r

!Mirattáo, perci6imos a tttveCpuro. 'Ver
st8lti$ca siempre sumer8{rse cn et multdo.
<?ettsar. ett cam6to. es tomar (ftstanctas.

B

Este trabalho apresenta-se como um exercício
})leno de metalinguagem. Trata-se de um olhar específico
que repousa sobre outros olhares de diferentes naturezas,
tais como: o verbal escrito, o verbal oral e o visual. Nosso
propósito no presente livro é de, através do discurso
verbal, procurarmos identificar traços desse complexo
fenómeno de natureza sonoro-visual e as suas marcas

icânicas em um segmento de filmes cuja estruturação
semiótica esteja comprometida com o processo de
desconstrução cinematográfica. Em outras palavras,
procuramos estabelecer um diálogo intersemiótico com
uma nova modalidade de cinema que vai buscar na
eletrânica analógica e digital os elementos sígnicos
necessários para transformíLção de todo o seu aparato
significante no sentido de um delineamento de uma face
híbrida, cada vez mais maleável

Nosso enfoque está direcionado, ao longo deste
trabalho, para a natureza dinâmica do cinema eletrânico,
aqui caracterizado como um lugar apropriado para a
materialização de passagens de imagens provenientes
tanto de suportes que antecedem ao suporte
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cine'ninlograli( t) ct)nlo, dos suportes p(ls-fotográficos.( )
cuic'n)a situ;i sc', clcsta forma, entre suportes, sendo assim
contatninado por linguagens diversas.

A construção do conhecimento, expresso ao longo
deste trabalho, é resultante de um extenso percurso
metodológico envolvendo uma rigorosa articulação
interdisciplinar, com a finalidade de se captar nuances
do objeto investigado que, por sua vez, se nos apresenta
de maneira difusa e complexa. Mesmo com o caminho
crítico presente na elaboração sistemática do
conhecimento, o tom subjetivo é uma tónica que abarca
todo estudo, em guia essência existe uma afluência de
textos interpretativos e escolha de filmes em detrimento
de outros, como forma de melhor compreender as
variantes estéticas do cinema eletrõnico. Para análise de

um objeto de natureza tão dinâmica de cunho estético,
o caminho metodológico não foi tomado como uma
camisa de força que imobiliza o objeto reduzindo sua
faceta múltipla enquanto fenómeno cultural

O método de pesquisa adotaclo para rcspoiider aos
nossos ol)jeílvos iniciais e confr{)citar as hipóteses foi
um procedimento móvel, de forliia que nos permitisse
indagar e refletir sobre o objeto cnm idas e vindas,
ziguezagues, ou mesmo em operação de natureza
transversal. I'omatnos o í)blcto ciRcUla eletronlco como
um desafio para dirimir nossas tantas dúvidas e, também.
lançar novas luzes, ernprcgando mecanismos dedutivos
que também interagem com os processos cle indução e
abdução. Conseguimos avançar valendo-nos dessas
formas específicas de raciocínio' em confronto
permanente com o objeto.

l )esta forma, o processo de construção verbal do
,ithc( imc nto. tal qual n cinema, envolve um mecanismo

1.)Httl) (lc' montagem no qual o sujeito pesquisador deve
t)l)c'rnr com seleções, Justaposições e combinações
sintéticas das idéias materializadas em novos signos. A
produção do conhecimento é, dessa forma, a conjunção
interpretativa de um mosaico de variadas falas
relacionadas ao objeto investigado e que também requer
estratégias semióticas específicas que envolvem desde o
/#.rz2ó/ até a articulação final da trama verbal.

Assim, a arquitetura teórica desta investigação,
referente ao cinema eletrânico, está pautada sobretudo
nos estudas de Arlindo Machado, Raymond Bellour,
Nelson Brissac e Lúcia Santaella. Ainda para a discussão
conceitual sobre as particularidades do signo estético,
estabelecemos pontos de cantata entre as categorias
seno-pilagóricas desenvolvidas por Charles Sanders
Peirce, os estudos sobre poética de Roman Jakobson e
as reflexões sobre tradução intersemiótica propostas por
.Júlio Plaza

O cruzamento desse arcabouço teórico sobre o
cinema eletrõnico e a natureza específica do signo
estético se estendeu e também se aplicou ao recorte do
objeto de estudo efetuado a partir da seleção de dois
filmes: que incorporam as características aqui
levantadas: A tlltima Tempestade (1991), de Peter
Greenaway e Anjos da Noite(1987), de Wilson Barras.
Encontramos, a partir da materialidade significante
desses filmes, subsídios práticos para fundamentar a
nossa discussão teórica sobre o deslocamento
experienciado pelo cinema ao assimilar as tecnologias
eletrânicas com o propósito estético.

g
Z
Z

' As formas de raciocínio apresentadas por
Charles Sanders Peircc en} Semió iça e FiZesajza,
estão relacionadas em uma das três categorias
úa divisão ttiádica da Semiótica. no caso. a
Lógica. Lúcia Santaelia afirma que "a \ógtca
crítica estuda os três tipos de raciocínio,
métodos ou estágios de investigação, que,(-.)
são também três e também baseados nas
categorias de primeiridade, fecundidade e
terceiridade, respectivamente: 1) abdução, 2)
indução e 3) dedução. " in.' .4 Pfrrepfão, p..35.

2 A escolha dos dois filmes para análise
fundamentou-se nos seguintes critérios: a)
articulação inventiva da narrativa, valorizando-
se a desconstrução cinematográfica, b)
assimilação da imagem eletrõnica provocando
um deslocamento da linguagem cinema-
tográfica em termos de engendramento
sintético. não ocorrendo meramente a
transposição da imagem/som de um suporte
para ("itro, e c) inscrição do poético nas suas
estruturas fTimicas através de desordens que
possit)ilitent intetptetações cit'culat.cs. Os
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Dessa forma, o corpo estrutural do trabalho está
formado por quatro partes teórico-práticas
indissociáveis, que possuem a sua especificidade e
autonomia enquanto partes, mas que também se
interconectam em sua totalidade. No primeiro capítulo,
traçámos, em forma de um plano geral, essa relação com
o cinema e os novos suportes eletrõnicos, estabelecendo
as transformações e influências recíprocas ocorridas com
o surgimento do vídeo, da televisão e da imagem
num e ric a

Após essa contextualização dialógica entre cinema
e as novas tecnologias, no segundo capítulo partimos
para a discussão específica acerca das relações
paramórftcas no cinema eletrânico, pautadas na função
poética de Jakobson e sua interação com as demais
funções da linguagem, bem como nas novas
contribuições de Peirce sobre o signo de natureza icânica
Como parte integrante do signo estético, discutimos a
noção de montagem proposta por Sergei Eisenstein e,
mais particularmente, o conceito dc montagem
polifónica

Nos dois capítulos seguintes, tomando como
exemplos singulares de cinema eletrânico os filmes A
tlltima Tempestade e Anjos da Noite, a nossa idéia
foi extrair de ambos as marcas estéticas de obras distintas

quanto ao estilo, mas que apresentam pontos em comum
como a valorização da desordem e a articulação
polifónica da estrutura significante.

Por fim, no último capítulo, destacamos as viragens
do signo indicial cinematográfico, revelando as várias
faces do cinema eletrânico com exemplos de obras que
absorvem integralmente a tecnologia eletrânica de alta
definição e a síntese numérica. Com isso, analisamos um
cinema integrado, de face andrógina e em processo de
permanente atualização, graças ao potencial instaurado
pelas tecnologias eletrânicas analógicas e digitais

filmes selecionados carregam essas
características, quebrando, de celta forma, a
hegemonia simbólica das convenções
cinematográficas.

16



CINEMA E OS
NOVOS

SISTEMAS DE
REPRESENTAÇÃO

SÕ o aítÍs a pode enfie:t arimpuneuen e
a tecttoh8ia porque eÍle é um especialista em
trotar as trocas áe percepção settsofiall.'

Cl:futuro áo cinema est na imagem eietrâtlica.
J imagem química é arqueoÍlogia. .A imagem
etettânica é etter8ta !to estado puro
Coppofa

O século XXI abre as suas portas com movimentos
profundos processados na esfera da produção e
transmissão de imagens técnicas. Na verdade, o
surgimento do cinema no final do século XIX,
;absorvendo a dinâmica de elementos de outros suportes
c'xpressivos, principalmente da fotografia, representou
um estágio de ruptura no tocante à construção de novas
fortnas simbólicas.

A nova técnica de captar, construir e projetar
ndicialmente signos, inscreve em sua estrutura dorsal

utn elemento ilusório. o movimento. conferindo ao tecido

sígnico imagético a mobilidade. Assim, tendo por base
a pr(3pria fotografia e toda uma materialização de
c'xpcriências que retrocedem ao teatro de sombras, o
cinema refinou o conceito de reprodutibilidade técnica
-través da ação da luz e do movimento

A grande força do novo suporte fotoquímico,
rcsKliu no seu caráter técnico de captar imagens móveis,
-través dc signos estáticos, desprendidos do objeto real
1..ssa nova variante introduzida pelo cinema, resultou em
mtidnnças nos paradigmas da época. Também associado
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aos cortes e avanços em relação aos paradigmas
sensitivos, o cinema passou a estabelecer um dialoga
com os seus predecessores, a fotografia e a pintura,
assimilando procedimentos técnicos desses suportes
criativos e, evidentemente avançando ao propor uma
nova família de imagens no universo dos
engenclramentos sígnicos.

A mutação visível do quc podem\os denominar dc
nova prótese simbólica, foi a ilusão) do movimento a qual,
mais tarde, se acoplou o saiu. Esses dois elementos
técnicos, associados a novas maneiras de construir
narrativas. revolucionou tanlbem os conceitos
tradicionais, principalmcntc no campo da arte e das
produções significantes cm gc'ntl.' 'l'amt)ém, pnr meio
da analogia inccânica c ação da luz, o cinema instaurou
o princípio da imatcrialidadc, guia colicrcludc sígnica
reside cm suas marcas indiciais.

Dessa forma, o cinema trouxe à tona questões
específicas dc uma nova maneira de representar, de
estruturar idéias, de produzir sentidos e relações da obra
com o espectador, de mobilizar pessoas e, também,
consegue provocar determinadas fissuras sobretudo de
ordem cplsrenlológica, ao colocar em crise o caráter de
representação naturalista. Inicialmente desencadeou-se
uma série de resistências ao novo suporte por suas novas
características em relação à imagem , mas que no
decorrer dos anos foram amenizadas com a sua inserção
no corpo social.

cinema enquanto sistema de produção sígnica, é um
c')mponente das transformações processadas na
engrenagem do processo industrial na sociedade
contemporânea.

,\ fim de visualizarmos esse processo de
deslocamento dos suportes tecnológicos, é interessante
destacarmos que o surgimento do suporte
cinematográfico consiste no que podemos dent)minar de
aperfeiçoamento do suporte fotográfico, revelando, por
sua vez, a capacidade do ser humano elaborar artefatos
simbólicos cada vez mais complexos. Trata-se
essencialmente de mutações que ocorrem de um suporte
para outro, mantendo sua base de processamento
químico da imagem, incorporando determinadas
capacidades e, logicamente, avançando em relação ao
suporte anterior.

Entretanto, nesse primeiro momento de
consolidação do novo aparato técnico, os deslocamentos
significativos ocorreram no seio do próprio suporte
fotoquímico, ou sela, tomando-se como parâmetro seus
predecessores, houve inicialmente uma espécie de avanço
materializado ao nível técnico e nas novas possibilidades
de construções sígnicas e. também, no seu mecanismo
tecnológico enunciador de signos ao longo de sua
írajetória. Trata-se, na verdade, de mutações de caráter
endógeno que, paulatinamente, aperfeiçoam a natureza
técnica do cinema e que resultam em mudanças
qualitativas dc ordem externa, sobretudo quanto a
estruturação de mensagens.

Essas transformações podem ser identificadas ern
vários momentos da história do cinema e os resultados

dessas conquistas estão interpenetrados de forma plural
na atual face híbrida do cinema contemporâneo.
[)etectando a]gumas marcas dt'sse processo de lapidaçã )
endógena, temos, por exemplo, o cinematógrafo quc

Mutações Tecnológicas
O cinema tem expcrienciado profundas mutações

com o incremento das novas tecnologias. Mutações estas
que, como sabemos, não afetam só o cinema. Aliás, o

' Do ponto de vista histórico sabemos que o
cinema na sua fase pioneira pretendeu fitmar-
se como instrumento de investigação
científica. Na verdade assumiu múltiplas
perpectivas, e se distanciou da possibilidade
também defendida pot' uma corrente de
pioneiros de voltar-se, pata tegistto da

realidade social ou mesmo observação da
!latuleza, Orientou-se preponderadameate,
para o mercado e desenvolveu estruturas de
ficção. Mas no mercado ou fora dele, o cltlema
desceu de forma multifacetada com produções

fílmicas que nlarcalam a história da civilização
(otltenlpotânea, ttaduziado a sua impor'tância
anta stlpotte de construção significante.
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aperfeiçoou seu processo de captação e proleção da
imagem. Posteriormente o som se acoplou à própria
película, a cor passou a ser captada pela própria comera
e não mais pelos processos de banhos ou viragens e,
assim, sucessivamente. Imerso nesse processo de
evolução da tecnologia, o cinema também se esmerilhou
na constituição de uma sintaxe própria, e se impôs
enquanto indústria fabricando modelos dominantes de
construção da narrativa através de mecanismos próprios
para seduzir os aficcionados deste fascinante sistema de
repre sentação.

Com o aprimoramento tecnológico do suporte
cinematográfico, edificou-se por meio da articulação da
montagem, o logo fácil de sedução entre o espectador e
o filme, aprofundando cada vez mais os mecanismos de
identificação. Tudo isso a partir da perspectiva de um
cinema de concepção dominante porque também
explodiram experiências e movimentos estéticos que
dignificarem a história da sétima arte por um nódulo
muito mais artístico, destroçando a concepção dominante
de cinema difundida e cristalizada a partir de Hollywood.
Essas experiências de vanguarda acabaram por aprunorar
uma possível linguagem do cinema e também terminaram
por influenciar o próprio cinema comercial, que também
considerou uma parcela do público muito mais exigente
com formação cineclubista.

Com o campo de abertura propiciado pelo cinema
em pleno deslocamento quanto as suas possibilidades
técnicas, efetivamente as diferentes vanguardas históricas
do princípio do século (Construtivismo, Dadaismo,
Futurismo, Surrealismo, Expressionismo, Cubismo,--.)
aproximaram se do suporte cinematográfico pelas suas
possibilidades plásticas e especificidades inerentes ao
próprio meio que o distingue de seus antecessores.'

Basicamente foi essa marca diferencial do cinema
que atraiu novos adeptos de diferentes áreas do campo
da arte para investigação formal dos novos elementos
constituintes da linguagem cinematográfica. O cinema.
com c's deslocamentos tecnológicos em seu próprio
corpo, desde então apresenta-se também, como um
veículo que se confronta com o modelo dominante de
narrativa. valorizando. através dc seus realizadores, a
inovação da linguagem explorando as possibilidades
específicas do cinema como repetições, variações de
ritmo, angulações inusitadas, fusões e ênfase criativa no
processo de montagem

Tratando ainda de acompanhar as mutações
técnicas desencadeadas no próprio suporte
cinematográfico, tivemos, principalmente a partir dos
anos 50, inventos relacionados ao processo de
refinamento das projeções e filmagem. A superfície da
tela se ampliou com as novas experiências (Cinerama,
70mm, C/#fmairaPe, 7'od-Ha, k';i/a-P/í/a# . . .etc) , além de
experiências com dispositivos éticos para se obter a
impressão de relevo ou simular efeito de
tndimensionalidade (estereoscopia). As mutações não
acabaram por aí: mais adiante materializaram-se
experiências na tentativa de explorar outros sentidos, a
exemplo do odorama

Muitas dessas tentativas inovadoras não tiveram
eco social como também foram inviáveis
economicamente. Também como estratégia de mercado
e como forma de incentivar e descentralizar a produção
para níveis informais, o cinema reduziu a sua bitola para
16mm e, posteriomente, para 8mm. Se por um lado a

HH

porção de retardadores, como o programa e a
cortina.(...)Reconheçamos que o cinema tem,
a seu favor, meios surpreendentes, tão ricos
que ele desperdiça a torto e a direito. Acabam
de Ihe dar voz, a voz humana - a imagem fala,
se coldre, parece em relevo.(...) É uma
invenção...que pode tocar e iluminar tudo o
que escondemos, proletar o detalhe ampliando
cem vezes.(...)O cinema pernonaliza o

"fragmento", enquadra-o, o que é um "novo
realismo'', cujas consequências são
ncalculáveis.('...,) O c/nenla é a i'dado da

N'lá(]tlina. O teatro é a idade do cava.lo." in
\; ?lçõf'x {ia \) BIRra. pp.162,163,164,165 e ]66.

+ Um exemplo dessa aproximação da
vanguarda com o cinema é o pintei' Fei'nana
Léger, que realiza em 1924, o filme "0 galé
Mera/zirolj. Em artigo publicado inicialmente no
Cahiers d'Arte em 1933, o pintor comenta acerca
dos deslocamentos tecnológicos do cinema,
enfatizando que: "A velocidade é a lei do
mundo. O cinema é vencedor porque é veloz e
rápido. É vencedor, porque acaba com uma
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decisão das multinacionais se pautou em variantes
concretas de uma fatia de mercado promissora e disposta
a assimilar a "popularização" dos novos inventos, por
outro, tanto o 16mm como o super 8mm sedimentaram
cinematografias nacionais, impulsionaram o surgimento
de vanguardas estéticas, fortaleceram os movimentos
sociais, viabilizaram a formação de acervos de
documentação visual, a criação de novos circuitos de
exibição e aumento da produção. A miniaturização da
bitola cinematográfica, além de ter permitido os
tradicionais registros familiares e de lazer, possibilitou
também um salto qualitativo referente à descentralização
da produção, inovações no campo da linguagem e uma
nova concepção de distribuição, violentando
integralmente o ritual tradicional do cinema comercial.
As novas bitolas foram utilizadas por cineastas com
experiências em 35 mm e possibilitaram o ingresso de
novos realizadores independentes no cenário da
produção cinematográfica, com propostas quc, de certa
forma, dinamitaram o convencionalismo crescente da
indústria cinematográfica.

Desta maneira, o cinema enquanto sistema de
representação, se aperfeiçoou como suporte tecnológico
provocando de certa forma um impacto cultural na
sociedade. Tais mudanças são muito mais visíveis no
que diz respeito à sua capacidade técnica e constituição
narrativa. No entanto, essa depuração técnica do
suporte, como podemos observar, teve o seu ponto
máximo e também o seu fim. Exauridas as possibilidades
de renovação no âmbito do próprio suporte, o cinema
estabeleceu um giro no sentido oposto: estagnou
enquanto suporte técnico ou indústria e inviabilizou-se
economicamente, diminuindo o fluxo de produção pelo
alto custo da matéria-prima celulóide.

No entanto, o cinema passou a ganhar fôlego e
adquirir uma nova roupagem com o surgimento de novos
suportes, de base eletrõnica. Com estes suportes
eletrõnicos, mesmo na atualidade, opera-se uma
mudança de natureza exógena que passa a redimensionar
e complexificar, todo corpo estrutural do cinema
evidenciando ainda mais o seu estado de impureza. O
cinema, ao dialogar com os suportes eletrõnicos,

reiventa-se, tornando se mais apto ao exercício de
passagens das imagens.

Cinema e a traves:sia
das imagens

Será com as novas tecnologias eletrõnicas,
começando pelo sistema que hipoteticamente
representou uma ameaça - a televisão que o cinema
ressuscitou de seu estado de inanição. Ao se entranhar
por essas novas instâncias tecnológicas de produção e
transmissão de mensagens, o cinema se revitalizou tanto
em níveis técnico quanto estético. Sofre uma verdadeira
metamorfose, visto que se desnuda de suas marcas
convencionais legitimados pelo próprio tempo,
estabelecendo osmoses ou mesmo se transladando para
outros suportes.

Trata-se, conforme atesta Gene Youngblood, de
expandido;, quc por necessidade de

atualização, sobrevivência e contemporaneidade, dialoga
com a televisão, o vídeo, a holografia e as tecnologias
informatizadas de última geração conectados através de
redes que se unem no ciberespaço. São novas
possibilidades que se abrem com a existência de novos
produtos tecnológicos de comunicação, Guio enlace de
distintos suportes ampliam a noção peculiar de cinema
Se a referência do cinema eram as produções
cinematogránlcas até meados do século XX, o cinema
anual é andrógino, porque se mescla com diferentes
suportes em todas as instâncias, do planejamento à pós-
produção. Através do translado de outras texturas

.# ,@!

' Termo utilizado por Gene Youngblood que
também considera o vídeo como uma extensão
do cinema. Para o autor a diferença entre
atxibos está apenas no suporte material, sendo
assim o vídeo também cinema. Sobre o
assttndo conferir, do mesmo autor, ExPanded
( :infma ou ainda, sobre as relações entre cinema
r t'/deo-ar/c canso/far En torno al Cine. Zn.: E/

\ ríf dt/ \''ideo, pp- ]35-145.
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l)r..( rs ;ttln\ ..li rctrabalhadas em diferentes suportes
( n,liv',s. l,iit.) muda a materialidade sígnica do cinema
c')ill.) t:lmbém ele passa a ser feito exclusivamente em
li'lhos suportes, alterando unicamente a superfície
significante onde sãu concretizadas as imagens.

Assim, mesmo levando se em consideração
possíveis diferenças técnicas existentes entre os suportes,
estabelece-se uma especie de indiferenciação, pois
segundo uma perspectiva mais tnoderna passa'se a
construir cinema exclusivamente com vídeo, com
televisão ou mesmo com recursos da infografia. Neste
sentido, é importante salientarmos que, com as novas
tecnologias, .amplia-se a natureza do cinema,
independente do suporte. Uma produção em vídeo pode
apresentar características de um moderno cinema
eletrónico, sem a necessidade de ser utilizado o suporte
fotoquímico. O próprio vídeo passa a nutrir-se do
cinema retrabalhando sequências antigas ou mesclando
imagens em celulóide com novas imagens produzidas
em vídeo analógico ou digital. Com a eletrânica, também
é possível efetivar um movimento contrário,
reprocessando em ilhas de edição, imagens captadas pelo
cinema e que retornam ao suporte ético. Ou ainda, para
demonstrar esse tráfego intenso das imagens, alguns íPa/i
publicitários são produzidos em suporte cinematográfico
com o objetivo de serem veiculados em canais de
televisão, ou mesmo, peças publicitártias que são
realizadas e pós-produzidas em vídeo para serem exibidas
com exclusividade em salas de cinema.

Ainda para ressaltar essa interpenetração entre
suportes e linguagens, dispomos de obras inteiramente
produzidas em vídeo digital ou mesmo em alta definição,
que são transpostas para películas e igualmente exibidas
comercialmente pelo cinema e pela televisão via satélite,
por cabos ou ainda em circuitos especializados. Do ponto
de vista estritamente técnico, tanto a comera
cinematográfica tornou-se mais maleável como a própria
comera de vídeo também pode ser acoplada à comera
cinematográfica para obter as mesmas imagens em tempo
real e possibilitar a pré-visualização instantânea da
montagem. Essa evolução, de natureza técnica, também
atinge as salas de cinema que se equipam com a

t(( biologia cletrânica e, de certa forma, algumas delas
cstlío totalmente construidas com proletores eletrõnicos
(ontrolados por sistemas computadorizados.

Essa integração entre suportes, além de favorecer
livre trânsito das imagens, possibilita também a

produção de obras que enfocam tematicamente a
eletrânica ou mesmo o universo das tecnologias. Trata-
se de realizações que, pela via artística, discutem os
avanços da ciência, os impactos dos novos inventos ou
ainda conseguem lançar um olhar projetivo para o futuro.
Assim, temos filmes que abordam a dinâmica da
eletrânica ou mesmo vídeos cujo teor é tão somente o

universo fotoquímico.
Desta forma, de uma crise anunciada com

presságios de morte, o cinema, a partir do leque variado
de opções propostas pelas novas tecnologias, rejuvenesce
e vivenda um movimento de transformação deixando
aturdido os setores mais conservadores. Sofre uma
espécie de transfusão sígnica ao nutrir-se de outros
suportes que também se destilam ao abstrair marcas da
tecnologia cinematográfica. Trata se de uma verdadeira
encruzilhada de linguagens onde presenciamos a

metamorfose da imagem, o diálogo entre suportes,
alteração nos processos de produção e novos cammhos
de circulação propostos pelo sistema eletrânico ao
cinema

A eletrõnica analógica:
ordens e desordens

Para Regas Debray, é com a imagem eletrânica que
efetivamente temos um prenúncio de uma nova idade
do olhar. E então com a televisão que nos preparamos
solenemente para a passagem da grafosfera para a
terceira idade do olhar' (videosfera)

' Em Vida } M farte de a \magen, Régis Debray
divide as idades do olhar em logosfet'a,
gtafosfera e videosfera. Essas três mediasferas
não existem de forma isolada. se imbticam ou
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íi .i (itl .i.p'} su})ortc dc base eletrõnica, a televisão,
lii. .l- il.il:i.- -'s l)rmtc'aros saltos qualitativos no suporte
iti( iii-il' Hi;ill({). ltvidentemente que o mecanismo de

iil;iiniilaç;il) foi recíproca, visto quc a televisão herdou
ituralmcnte e se apropriou com bastante rapidez de

t-lcittc n tos sígntcos da sintaxe cinematográfica e, também
clc outros suportes de base técnica, como da fotografia
e do rádio. Por um lado, um suporte jovem, ainda sem
consistência na definição da imagem, buscava suas
senhas de identidade a partir de outros suportes e formas
de ( xpressão como o teatro. mas também exibia sua
marca própria e inovadora: a instantaneidade. De outro
lado, o cinema, como manifestação estética e também
como sistema industrial, começa a fragilizar-se
exatamente em um contexto no qual a televisão refina a
sua lógica estrutural enquanto nova superfície sígnica
de representação audiovisual (lue se consolida
comercialmente.

Das primeiras apresentações dirctas onde os erros
e acertos eram incorporados ao próprio enunciado, a
televisão também vai amadurecendo, ao longo de sua
existência na elaboração de seu próprio discurso
assimilando outros discursos e também incorporando as
inovações técnicas desencadeadas em torno do próprio
suporte. Paulatinamente, ao alargar a sua permanência
no ar, o discurso televisual foi se caracterizando por uma
mescla de gêneros e códigos, narratividadc e não-
narratividade, publicidade, programas informativos,

tcl(-filmes, telcteatro e programas de auditório. E uma
tspécic de fa /a/eer onde tudo cabe, mas que sobre a
1)}ituta de urn novo regime de imagem opaca
tl(scncadearia uma espécie de atração por parte do
l)úblico. As imagens borbulhantes impunham
naturalmente uma nova ordem nas relações da
visibilidade contemporânea

Com a televisão, a imagem começa efetivamente a
desmaterializar-se. E o princípio da galáxia eletrânica
que estendeu seus tentáculos com as transmissões por
satélites, cabos e redes. As imagens da obra de
Michelangelo na Capela Sistina, transmitidas via satélite
entre Europa e Estados l-unidos em 1962, por exemplo.
significou um passo gigante da galáxia eletrõnica na
transmissão de acontecimentos de natureza diversa
Lentamente a televisão aumentou a escala de público
em relação ao cinema, remodelando o espaço doméstico
com um fluxo contínuo de imagens que se impôs muito
mais pela sua aparente banalidade com propósitos
comerciais do que propriamente estéticos

Há também de considerarmos, que o novo sistema
significante permitiu o contato com películas
cinematográficas que jamais seriam reprogramadas pelos
circuitos de exibição cinematográfica. Mesmo obras que
nem sequer entraram no circuito são vistas por milhões
de pessoas. Claro que a mera telecinagem (transposição
ou passagem do celulóide an eletromagnético) de filmes
que foram feitos quando n televisão ainda nem existia,
gera determinadas adulterações pelas diferenças técnicas
existentes na tnatriz de cada suporte, tais como
inadequação de ritmos, recortes de enquadramento,
inadequação aos planos abertos, interrupção das
narrativas com os óre ÉI para publicidade, redução da
definição da imagem cinematográfica etc

Algumas dessas inadequações seriam abolidadas
com filmes que já vislumbr2tvam, através de seus
cliretores, um novo circuito para o cinema a televisão.
Poucas películas dos anos sessenta lá atinaram para a
propensão da televisão ao tempo elástico, mas que
tainbem comporta um ritmo intenso, com
simtlltancidades de pontos de vista através da
m-tc rialização de planos curtos e aproximados

mesmo interconectam-se. Na segunda idade
do olhar estão presentes os suportes visuais
como a fotografia, o cinema e a 'l'V. O ctitêt'io
aditado para essa classificação foi sobretudo
a natureza desses suportes que existem a partir
de um tempo linear. pp.175-202. Jâ a
classificação stop'osga por Paul Vit'iiio em .A
Máquina de Visão é a seguinte: era da lógica
formal, era da lógica diabética (cinema e
fotografia) e a era da lógica paradoxal,
(hoiogtafia, imagem eletrõnica( TV e vídeo) e
síntese numérica). Lúcia Santaella,por sua vcz,
sem ignotas' essas classificações anteriores,
propõe em Os Três Pafadi&mas da Imagem as
seguintes categorias: paradigma pté-
fotográfico, paradigma fotogt'áGlco e paradigma
Pós- fotográ6lco.
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O aspecto metonímico passa a ser uma
característica peculiar do sintagma eletrânico, fazendo
com que o cinema, de certo modo, modifique a

estruturação de seu enunciado, adaptando-se as novas
circunstâncias propostas pelo discurso televisual
emergente.

Mas a escalada da televisão, que se esmero em
construções significantes predominantemente
consumista, não foi assimilada de forma tão pacífica.
Movimentos contrários ao discurso "simplificador da
televisão" e à construção dos monopólios se
intensificaram em vários pontos do planeta, tanto de
natureza intelectual, bandeiras de partidos políticos,
quanto de natureza estética.

O movimento da vídeo-arte foi uma dessas
propostas de transgressão estética quc sc colocaram de
forma crítica frente a debiltdadc televisual com seus

entretenimentos de fácil assimilação em escala massiva.
Esse movimento congregando diferentes artistas, foi
possível graças ao aspecto potencial de transgressão da
imagem eletrânica, cujo registro se processa de forma
instantânea agilizando as etapas de produção.

Com o surgimento dos equipamentos portáteis de
vídeo (o videotape e o próprio videocassete) proliferam
as produções em vídeo, sobretudo face à própria
impossibilidade de se produzir em celulóide devido aos
altos custos de produção. O vídeo, ao contrário, pela
sua própria instantaneidade de captação da imagem seta
a necessidade de revelação e por viabilizar a reutilização
da fita cassete, firmase como um suporte
economicamente mais viável e, propicia o surgimento
de inúmeras experiências fora da televisão. Neste
contexto cabe registrarmos o pensamento de Ramón
Pérez

çreadótt aHdiouisual, despKés de La fotografia, el
cartel, cl cómic, el cine J La teLevisión. Soporle de
!a instaneidad e inneàiate% e ta simHttaneidad
entre produçión e reprod çión de imágenes. "'

Já Román Gubern em "EI Símio Informatizado
ao refletir sobre o deslocamento do vídeo à imagem
sintetizada, estabelece as diferenças entre cinema e vídeo
destacando as novas possibilidades inscritas neste último
suporte

Desde el 1) nto de vista téçttiço =y

opefaçiana!. [as grandes ncueda&es det vídeo çon

res?eito at cine, eH [a fase de redtiç&õn, radica
eK [a veriFtça&õ% inmeãiata de !os resultados àe {a
gtabafión J en [a l)ossibilidad de borrado .y de

regrabación de La çttita. E.tt Lajase de difKsión, st+
tiopedad reside en !a teleãistfib çión

àesçentraLiR.ada T)or caULe bacia diferentes
destinatários separados entre sí. Y desde el pinto
de liilta estético. La Eram nouedad del vídeo çon

respeito al üne reside en SH d#erente textura de La

imagem J en {a Labilidad de SKS çeLores generades
eLetróçn comente. "*

Com todas essas características efetivadas no
campo da agilização da produção com custos reduzidos,
surgimento de um outro tipo de espectador doméstico
e, consequentemente, com um novo sistema de
distribuição, o suporte analógico eletrânico construiu
novas perspectivas de articulações sígnicas em múltiplos
sentidos, sobretudo no campo das produções poéticas.
o suporte videogriífico foi então o canal mais apropriado
p-ra criadores como Nam June Paik, golf Vostell', entre

La {magen eieçt õçniça es el Penúltimo soPofte de

La tmagen en mot'tmtenln. St+ aPariçtóti se sttúa
entre el cine ) el or&enaãof. Un n euo med o e

reprodnctibiLid d ilimitada. como La jotogra$a. que
[Lemocr.tira J etisanc})« La b«se prodaçtora de
imágenex. EL t'idem se iticorPnra a La .famíLIa de Los

grattdes medias de çam14niçaçión ly d Los sol)artes de

' Ratnón Pérez. EI.Arte de! vídeo. p.iO
' Rolnán Gubern.EJ Símio {njermalilado.p. 76
' Esses dois artistas são considerados os
piolteltos a trabalhar o vídeo como ferramenta
1)1:istit'a. Pack, pela sua formação musical, vai
t'xl)lot'at as potencialidades da imagem
t'lc'trâtlica de forma musical. E interessante
.tssitt l-f (ltle ell} suas perfot'mandes,
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muitos outros, que desestabilizaram determinados
cânones da indústria televisual, impulsionando a própria
televisão a olhar para si e, aos poucos, também
reestruturar-se.

Dessa forma, a vitalidade caótica das propostas
de videoarte, também fortemente contaminadas pelo
cinema experimental, música, pintura e escultura, tornou-
se uma espécie de novo parâmetro para televisão que no
interior do seu discurso contraditório sempre comportou
níveis de abertura para assimilar outras lógicas criativas.
Assim sendo, com a entrada dos primeiros equipamentos
portáteis, a imagem eletrânica iá era encarada por um
grupo de artistas visionários de diferentes campos como
tecnologia capaz de provocar um salto no conceito
contemporâneo da imagem em movimento. E nesse
segmento, que enxerga a imagem eletrânica como suporte
artístico, podemos destacar na música John Cago, na
escultura Joseph Beuys, nas artes plásticas Nicolas
Shóffer, no cinema .Jean-Luc Godard, Roberto Rossellini,
Jean Renoir e Orson Welles. Como podemos perceber,
artistas que lidavam cnm outras formas de expressão.
atentaram para o potencial da televisão e do vídeo. Não
havia como ignorar, afinal, a emergência potente de um
novo fluxo de comunicação que atravessava a própria
televisão. Essa convergência de artistas que de alguma
forma vão lidar com vídeo, também ocorreu na fase
pioneira do cinema quando artistas, sobretudo vinculados
aos movimentos de vanguarda, vislumbram o cinema
enquanto ferramenta de expressão estética.

Na verdade, ao ser adotada como instrumento
clctiv') alara a criação por grupos tão distintos, a imagem
c lctrclnica se desloca para o campo das experimentações
;artísticas, evidenciando a sua importância na sociedade
c{)ntemporanea. A arte se encarregou, portanto, de
mostrar exatamente um outro lado pouco explorado: as
l)ossibilidades efetivas no campo da criação eletrânica
-ilógica.

A baixa definição da imagem eletrânica comparada
à nitidez da imagem cinematográfica passou a ser
trabalhada como recurso estético bem como
determinados ruídos típicos de adulterações realizadas
nos tubos catódicos, foram propositalmente elaborados
como marca de uma nova desordem estética. E, neste

sentido, o movimento da vídeo-arte, a partir da
desconstrução, explorou sabiamente o potencial
demolidor da imagem eletrõnica, rompendo com as
formas de arte tradicional, estabecelendo-se como um
anti-paradigma da televisão

Assim, no campo das experimentações poéticas ou
não, o vídeo ampliou o território da televisão e, por
conseguinte, do próprio suporte cinematográfico com
uma nova temporalidade que derrubou as fronteiras pré-
estabelecidas em relação à imagem. Com a imagem
eletrânica iniciamos uma era responsável por aprimorar
tecnicamente o conceito de multiplicidade e da imediatez
Trata-se de um tempo de fluidez e elasticidade. A imagem
torna-se mais maleável, tendo inclusive um novo
componente que avança em relação ao cinema que é a
possibilidade de se operar com o tempo presente
Referindo-se a este aspecto, Arlindo Machado explica
que:

instalacões e videoescuitut.as antes da
existência do v\deita.pe, Paio também utilizou
material gravado em í6mm para evidenciar a
natureza imaterial emergente da imagem
eletrõnica. Ao longo de sua obra, Paio tanto
se vale de imagens pré-técnicas como também
se apropria dos suportes fotográficos e
numéricos pata levar a cabo suas experências
composícionals com a !macem-som.

'No i4tiiuerso tla imagem técnica, só o vídeo pode

restituir o presente como presen ça ae .fato, pois nele
a exibição da imagem pode se dar de forma
simultãttea com a prójlria ettt+nciação.
Cantrarianente à teçHologta da fotografia e do

dnema, a análise da imagem l)eLa caneta e a SHa

síntese no monitor de vídeo sc dão dc forma
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ns{ n ã tea e slm! [tànea. dispensando iodo
prncess .isento tntermediáúo. "' ' Percebemos que ) suporte eletrõnico inicia um

processo de dialngisino mais intenso crlm o clnerna e
também com outras modalidades artísticas como a

pintura, a escultura, a dança, o teatro e até mesmo com
as atividades de lazer, trabalho, educação, dentre outras
Dentro desta perspectiva, a interpenetração entre os
suportes torna se mais efetiva com a presença do suporte
eletrânico, que basicamente funcionará como uma
espécie de atualização dos antigos suportes expressivos.
Corri a imagem eletrânica analógica efetiva se uma maior
aproximação convergente entre os processos
fotográficos, cinematográfico, televisual, vídeográfico,
holográfico, podendo cada uma dessas modalidades
também caminharem de forma autónoma

A imagem eletr(única é quem permite essa expansão
ao cinema. Com o sistema eletrânico analógico de alta
definição (Ht)TV), esse diálogo se intensifica, uma vez
que a imagem eletrónica, no que se refere à resolução
tla imagem adquire concretamente um status equivalente
;io alcançado pelo cinema. As passagens com a televisão
dc alta definição também se efetuam em ambas as

.lira'ções( do cmcma para eletrânica e da eletrónica para
cinema) sem qualquer perda de qualidade, podendo

líic lusive determinadas deficiências da etapa de produção
scrcm corrigidas no processo de pós-produção.

Dessa forma, o que identificamos é um processo
trcular de transformação em torno do suporte

' iiictnatográfico e que, agora também se modifica com
.i* tecnologias eletrânicas de alta definição. Ainda para
.-ntextualizar todo esse processo de mutações e

liillttências entre suportes, no princípio do século não
) suporte cinematográfico estabeleceu uma relação

vampircsca com os sistemas signicos anteriores como
l;itnl)t in influencia esses suportes e, por fim, apresentou-
\t . íia época, como um novo suporte com amplas
I'-,\sil)ilidades estéticas para diferentes movimentos de
v a 1 1 J.'lti a r(l a

Essa característica da imagem eletrânica dc operar
com o tempo presente, mesmo não sendo absorvida
totalmente pelo suporte fotoquímico dada a marca
semiótica distinta entre ambos, imprime uma certa
desordem ao cinema, sobretudo no processo de
produção. /\o operar com o tempo real do suporte
eletrânico, n cineasta poderá comandar as filmagens em
locais onde a presença da equipe deve ser restrita ou
mesmo em locais inacessíveis ao ser humano. A
instantaneldade dos processos eletrónicos permite ainda
ao realizador estudar planos, enquadrem e iluminação que
serão registrados em película, pré-visualizar resultados
da montagem, realizar testes e ensaios com atires, além
de acompanhar todo o prncessl) de filmagem por circuito
fechado com câmeras situadas em diferentes pontos de
vista que dão a noção de totalidade.

I'odes essas questões aqui elencadas alteram, de
certa forma, a identidade do cinema que, com a

eletrânica, forma uma identidade muito mais heterogénea
com mudanças também cravadas em seu corpo
significante. Dessa forma. com a transposição de imagens
captadas em vídeo para o cinema, com a influência
impactante das propostas de vídeo-arte e o novo /;m/#2
da televisão, o cinema não só repensa o seu mecanismo
de estruturação como efetivamente transforma o seu
ritmo narrativo com essas contaminações provenientes
de diversos sistemas de representações. A montagem
cinematográfica, particularmente com a influência da
mídia eletrânica, ganha maior ritmo e torna-se mais
musical. Os planos detalhes e primeiros planos são cada
vez mais frequentes em narrativas fílmicas cada vez mais
fragmentadas. Com a eletrõnica, o cinema, através de
seus realizadores, adquire uma certa consciência da
linguagem e também, efetiva um trânsito mais livre e
mais intenso com os sistemas técnicos e pré-técnicos. '' 1: itttcrcssantc observar trecho do manifesto

1 ( 'tnrmatotrafia ;#í#rista (!916), do movimento
lftittirlstü. que posiciona-se face ao potencial
i/u I'/rif/liH; ''t) (:inematógrafo é uma arte em
BI. o I'iiiclnatógrafo não deve nunca, por

ini"liíliiitc, copiar o palco; sendo

10 Afilado Machado. .A .Arte do Vídeo. p.fi7.
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(:om a depuração das tecnologias eletrânicas,
novos campos e possibilidades sc viabilizam no âmbito
de todos os suportes. Tanto a televisão c o vídeo colmo
o próprio cinema experienciam saltos qualitativos,
representando um novo potencial estético na esfera das
produções c interações sígnicas. No entanto, essas
simbioses e transformações não ocorrem de forma
intensa e espontânea. Trata-sc dc um processo lento
pela própria resistência dos suicitos sociais aos novos
inventos de natureza técnica, a c'xcmplo da televisão que,
com a sua natureza camaleõnica clc absorver tudo que
for de seu mteresse, foi rcchaç:ida por muito tempo por
cineastas que sequer ousavam vislumbrar as
possibilidades revolucionárias dc' um novo suporte
tecnológico.

Para a]guns rca]iza(]orcs muito desprovidos de
preconceitos, associado às dificuldades cada vez mais
crescentes de se produzir filmcs, o sistema eletrânico
passou a ser, como já observamos, um instrumento
poderoso para o cinema, como também a televisão
passou a ser um espaço de atuação e criação para
cineastas que ainda conseguem imprimir nesta última
um tom qualitativo que, sem dúvida, destoa do grosso
da programação televisual.

A entrada de diretores com uma experiência de
cinema que passaram a lidar com a complexa maquinaria
do sistema eletrânico, resultou na destilação de novos
elementos para edificação de uma possível linguagem
audiovisual na televisão. O cinema, nos meandros desse
processo, tornou se mais impuro com o retorno para

})r',dução fílmica desses realizadores com experiência de
íclcvisão para a produção fílmica. Essa relação. do
( incma com a televisão tem sc intensificado desde o seu
princípio e, nos comprova, que os enlaces não se
rt'strigem exclusivamente à absorção da tecnologia.
ltvidentemente que as mudanças ainda se processam
dada a entrada em cena de novos suportes tecnológicos.
Neste sentido, cabe destacar que a televisão, ainda na
sua fase inicial, utilizou por muito tempo a película
cinematográfica como material básico de apoio e arquivo
para telejornais diários ou em determinados senados que
foram realizados em cinema até mesmo depois do
p/dea/ape. A própria televisão, desde a sua fase pioneira,
vem obrigando, de forma indireta, o cinema a esmerar-
se enquanto artefato simbólico que desvanecia em si

mesmo. O embate dialógico vem ocorrendo apesar das
re sistê ncia, s

Dessa forma, as tecnologias eletrânicas e
particularmente a televisão representam, de certa forma
uma forte saída para o cinema. Saída enquanto diálogo
c interpenetração de suportes. Saída também enquanto
sobrevivência. Disso tudo resulta um cinema eletrânico
que se renova em todos os sentidos, com novas
possibilidades de produção e circulação.

A própria televisão tem se transformado enquanto
artefato simbólico, pela influência de um cinema mutante
L' das tecnonogias informatizadas que, por sua vez,
rcabilitam, ainda mais, principalmcnte o cinema

Alteridades: o enlace
essencialmente visual, deve complementar
antes do mais a evolução da pintura, destacas-
se da realidade, da fotografia, do gracioso e

do solene. Tornar-se anta-gracioso,
deformados, impressionista, sintético,
dinâmico, discursivo. É precisa libertar o

cinema como meio de expressão, para fazer
dele um instrumento ideal de uma nova arte.
imensamente mais vasta e mais ágil do que
todas as existentes." Vídeo Frente ao Vídeo
In: O Notpo Mando clãs Imag.ens Electrónicas. p-.lli!.

digital
Sc os processos eletrõnicos analógicos de

( onst rução e transmissão da imagem desencadearam uma
reviravolta nos conceitos tradicionais do processo
f',lo(químico cinematográfico em termos de agilização
Llc' })rt)dução c pós produção, diminuição de custos,
ri'-vos circuitos de difusão, eliminação de fronteiras entre
lim su})ortc c outro e, sobretudo, elaboração de novas36 37



corporeidades sígnicas, a nova ordem digital imprime,
através das tecnologias informáticas, transformações
paradigmáticas qualitativas que ampliam ainda mais as
capacidades expressivas do homem.

Com a entrada dos novos suportes lógicos, uma
nova premissa semiótica se efetiva: a concretude
imaterial dos signos onde o referente pode ser descartado
ou construído enquanto representação numérica ou seja,
o potencial virtual dos signos se materializa nas
estruturas algorítmicas digitais.

Será através dos sistemas digitais binários que a
imagem técnica vivenciará um deslocamento estrutural
que redimensiona todos os suportes anteriores
diretamente relacionados com a imagem ou não. Trata-
se de uma nova matriz técnica de processamento de
informações que cstabclecc conexões com a eletrõnica
analógica, o cinema, a pintura e também a holografia::
atualizando as suas possibilidades criativas e, sobretudo,
se adentrando nas diversas esferas do universo cotidiano.

o cine:ma é especialmente um desses grandes
l)t'ncficiários das proposições qualitativas propostas
}){'los sistemas numencos ao interconectar-se com a
clctrânica analógica conjugada com a informática, ou
mesmo. ao relacionar-se exclusivamente com a síntese
digital. A imagem digital nesse novo contexto, é fruto
tanto da expressão matemática, como, em casos
específicos, dotada de expressão artística. Trata-se de
novos parâmetros para o cinema cuja característica
significante é o da imagem impressa sobre.a película.
No caso, a imagem composta dos sistemas numéricos é
constituída a partir de estruturas permutáveis, podendo
ser decomposta a partir da manipulação e seleção de suas
variáveis numéricas, alterações de varreduras,
duplicações, retroações, misturas com outras imagens
de bancos de dados ou provenientes de outros suportes,
entalhes, solarizações, enfim, todo o mecanismo de
decomposição/composição da imagem é controlável,
inserindo se em um universo de possibilidades sempre
aberto a intervenções do sujeito co-produtor de signos

Em geral, trata-se de mutações sem precedentes
que instauram rupturas profundas na sociedade enquanto
um todo e, de forma bem particular, no próprio cinema
O relatório Nora-Nlinc afirma que a revolução
informática

!z O cinema, paulatinamente, tem estabelecido
relações com o suporte holográatco. Podemos
perceber esse diálogo em filmes de natureza
científica ou em produções de Gtcção científica
como a série Jornada mas Estreias ou mesmo GKe a
nas Estreias. Na verdade, o suporte holográfico
ê fruto de uma série de pesquisas que
culminam no final dos anos 40 com os
trabalhos do cientista Dennis labor.
Diferentemente do cinema com sua visualidade
plana, a holografia é o resultado da junção de
todos os pontos de vista projetados
tridimensionalmente no espaço. Com a
holografia não mais existe um ponto de vista
uniforme e isso resulta na inclusão de novos
aspectos formais do suporte para o espectador,
no tocante a construção de mensagens.
Sabemos que tanto o cinema de natureza
estética como a pintura, cubista por exemplo,
sentaram oferecer novos pontos de vista para o
observador com decomposições e diferentes
angulações de um mesmo objeto, mas em um
espaço bidimensional. Essas tentativas de
quebra da uniformidade do ponto de vista e a
impressão de profundidade na pintura e no
cinema, tompen} com a convenção no plano
estético e na hoiografia a ttidimensionalidade

possibilita, ao nível simbólico, efetivamente
uma alteração do campo visual com o
deslocamento do ponto de vista do obsetvadot.
Rolllán (;ubern em L-a Mirada op#ie ta afirma
itle "los hologramas son, en definitiva,
escuta\iras fotográficas o fotografias
csctlftóricas. es decir. esculturas de luz
flotantes en el espacio, sin pedestal." e

)tttplelllenta: "La imagem del hologfama
ttt(}vil, que hoyes todavia demasiado labor'ioga,
l)totltete tília fecunda ap]icación en e] campo
.lc la (-illenlatogtafia.)' pp.178 e 179.
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no es [a única iK»ovacçió técnica e estas últimos

anos, l)ero sí constitui)e elfaçtor común qut permite
J acelera todas Las achas. Sobre todo en La medida
eR qHe altere el tratamietltoJ La çonseruaúón àe la
injormadón, modificará el sistema ncrüoso de las
or&aniRaciones J de b sodedad entesa. " :'

Assim, podctnos dizer que no novo estágio da atual
( ivilização, o processo de adição das tecnologias avança
-ir«vés de processos numéricos cada vez mais velozes e
c.)mplexos, introduzindo renovações de natureza
estrutural com resultados ainda imprevisíveis devido a
própria ambivalência dos suportes digitais e a superação
dos propósitos a que foram destinados inicialmente
Essas mudanças constantes dinamitam qualquer conceito
de previsibilidade acerca de um cenário rígido ou
definitivo. Isso porque as transformações quc se efetivam
nos diversos níveis relacionados com a produção,
transmissão e consumo de mensagens ou serviços e

apontam perspectivas de interpelação por parte do
usuário que, também, por sua vez, enquanto consumidor
ativo, redireciona as rotas desse novo processo.

Por esse percurso de raciocínio, é oportuno
registrar que as tecnologias digitais trazem no bojo de
seus filamentos invisíveis, propostas concretas ao cinema
que mais parecem dicção. Trata-se de deslocamentos onde
se dilui a nação peculiar de realidade, instaurando uma
certa desordem no estatuto corriqueiro da visibilidade
Neste sentido, a simulação, com o seu alto grau de
perfeccionismo, tende a ultrapassar o real ou mesmo
confundir-se com ele. O hiper-realismo construído a
partir de modelos algorítmicos abstratos e materializados
visualmente em distintos suportes numéricos, consegue
instaurar dúvidas quanto à sua procedência. A simulação
de objetos abstratos ou mesmo de objetos do mundo
natural com estruturas irregulares, tornou-se possível
graças à teoria matemática dos fractais, de Benõit
Mandelbrot, a partir dos paradoxos da dimensão. Essa
teoria, ampliada e desenvolvida por outros
pesquisadores, passa a ser utilizada com propósitos
estritamente científicos como também com finalidade
esté tic a. ' '

Essas modificações previstas no passado pelo
relatório li são uma realidade. Os sistemas digitais são
a célula base do incremento industrial de produção, de
pesquisas espaciais e militares, de auxílio à própria
ciência na produção e aplicação do conhecimento etc.
Com a informática, irrompe-se uma série de aplicações
que transitam desde a sua utilização enquanto imperativo
político até mesmo proposições de alterações nas
relações de saber. São variantes amplas e complexas que
integram um leque diversificado de possibilidades que
se estendem a um terreno social também amplo e que se
renova com as interfaces dessa nova ordem numérica.
regida pela velocidade e uma grande capacidade de
armazenamento, produção e difusão de informações.

Com os novos mecanismos de produção e

consumo das tecnologias digitais, modifica-se então o
panorama do suporte cinematográfico e dos sistemas de
representação em geral, criando um novo ambiente
artificial, de caráter transversal e polimorfo. São novos
valores significantes que impõem fortes desafios ao
homem e as máquinas de produção sígnica. Isso porque,
conforme atesta Ezio Manzine:

k
q

Lo ' Rueuo' , es nueuo porque introduçe çomPoncwtes

qHe antes no existiam, l)cro tambiéH, J sobretudo,
l)orqH! modifica e reor&attiqa lo existente'"'

IS É importante dcstacarmos quc o próprio
Mandelbtot preocupou-se em agua,lidar seus
estudos matemáticos sobre os objetos fractais
formulados em 1975 e retomados em novas
publicações, sobtctudo em :1984 com o livro !.os
Obyetos FractaZes: Forma, .A qarJ Dimeasióa.

J Nata- Mine.\-a IBJormatiqaçiõn dt la Seçiedad. p.17
'' Ezio Manzine. .ARI'EFÁ CAOS: Ráfia #na N#etla

Ecologia fiel .4nbientt A tijicia!. p 26
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(.omo vemos, com a presença dos novos suportes
numéricos, edifica-se uma cortina ténue entre realidade
e representação binária. A realidade para os novos
sistemas numéricos passa a existir apenas enquanto uma
referência a ser decomposta, modclada ou transcendida.
Desta forma, estamos diante dc transformações
peculiares do cenário digital onde são produzidas novas
corporeidades semióticas, ou sela, realidade e novas
realidades (construções sígníc«s) se mesclam, se
superpõem ou se indiferenciam, prcscindindo inclusive,
de refe rentes

A partir dessa viragem scmi(ética ampliada com a
presença dos suportes digitais, as estruturas sígnicas
resultantes da inleração homem f,frl;'i máquina, tornam
se mais flexíveis e muito mais fluidas enquanto produtos
artificiais. Transforma sc succssivainente a noção de
realidade com a construção de trens-realidades, cnm a
mescla de realidades físicas c artificiais e com a

conjunção espaço e tempo tridimensional no mundo
virtual. Neste sentido, convém mencionarmos que com
os suportes digitais gula matriz de representação se
processa através dos microcircuitos integrados, amplia
se o conceito de tecnoesfera não só pela possibilidade
de construção de irrealidades táteis, visíveis ou olfativas,
mas também por consolidar antigos suportes técnicos a
exemplo da fotografia, cinema, televisão e holografia
que, em certo sentido, também introduziram
questionamentos acerca das fronteiras entre realidade e

rep re sentaç ão.
No entanto, essa discussão de embaralhamento dc

realidades se transladou com muito mais força para os
suportes digitais, que trouxeram soluções integradas a
curto e a longo prazo, principalmente para os suportes
analógicos - eletrânico e fotoquímico - e

telecomunicações em geral, provocando uma salutar
desestabilização qualitativa nos sistemas de
representação.

Por sua vez, como lí observarmos, o significante
dc natureza sintética muda a sua constituição a partir
deste salto refinado proposto pelos suportes digitais. Ele
é predominantemente auto-referencial e a sua

configuração imaterial depende exclusivamente de uma
linguagem arbitrária q le rege cada suporte físico digital
Fausto Colombo argumenta que

[a imagem sínteses e$ n signo anómalo, qKe no
significa ttingün e eto externo a sí mesmo ett el
sentido çtásico. E.[ seno ào dei signo imagem-&e-

síntesis es, eti câmbio,el de indico de nn proçeso de
materiaLiXaçión de uti pro=yeçto a través de n

especial Len&n qe: el del software del ordenador. "''

Entretanto. além dessa característica imaterial da
imagem que trataremos mais adiante, os artefatos digitais
podem ser apontados como geradores de um novo
ambiente de profundidade regido pela aceleração do
tempo, velocidade, multiplicidade e, sobretudo, pela
instantaneidade. Esse novo ambiente produzido com a
informática tanto possibilita a conexão entre suportes,
como afeta diretamente toda a estrutura do suporte
fotoquímico, expandindo o cinema

Ainda neste sentido de profundidade, as autopistas
de informação, o hipertexto e a realidade virtual, através
de suas extensas possibilidades, rompem efetivamente
com o esquema básico de associação linear,
estabelecendo um jogo interativo com o usuário que,
por sua vez, experiência um tempo descontínuo. A
interatlvidade, neste caso, adquire contornos cada vez
mais ousados. As estruturas internas dos suportes
digitais apresentam uma dinâmica cada vez mais flexível
onde o sujeito realmente dispõe da possibilidade de
navegar por percursos que Ihe interessam. Os níveis de
interatividade estão tão aperfeiçoados que os suportes
se transformam em oóye/ai g if lave//oí.I' Trata-se de

'' .lbusro Co/omóo. EI lcono ético: La imagen
de sínteses y un nuevo paradigma moral./}7.:
\,/ideoc#!taras de Fin de Sitio. p.148
''Expressão utilizada por Raio Manzini no
fívr,o .ARTEFACTOS:Ráfia #na N#eva Eco/o.gia de/
'\mbicnte Artificial. O autor também utiliza a
expressão í'interlocutor virtual "pa/a des/gna/"
os suportes dotados de um nível avançado de
in terá tividadc .
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@
(F a nos entrelaçarmos com os novos territórios imaginários

do ciberespaço contemporâneo que engloba eum sujeito real que enter-agua com um interlocutor
abstrato convertido em sujeito conforme a estrutura
aberta dc cada programa ou sistema de representação.

A interatividade inscrita em maior ou menor grau
nos vídeo discos interativos, televisão interativa por cabo,
redes de informação, hipertextos e diferentes
modalidades de realidade virtual, são, por assim dizer,
uma dimensão espaço-temporal dos suportes digitais. Ou
seja, o cenário atual da tecnologias digitais e o diálogo
que efetiva com outros suportes resultam em um
ambiente verdadeiramente novo que dispensa qualquer
atitude de êxtase ou pessimismo. Desta maneira,
constitui-se como um ambiente dinâmico que se
transmuta continuamente com a, crescente
desmaterialização da ordem sígnica, a perda paulatina
da bidimensionalidade e a crescente interatividade entre

suportes e mensagens com estruturas cada vez mais
abertas.

Com a desmaterialização sígnica e a compressão/
descompressão dos sinais amplia-se ainda mais o volume
de informações a ser armazenado em um rd-ram ou micro
disquete. Com isso, os suportes simbólicos digitais abrem
um panorama muito mais abrangente de aplicações, tais
como simulações no processo industrial, lazer, ou mesmo
em uma perspectiva de renovação estética. Essas
modificações, por vezes, vão se entranhando no corpo
social de forma muito lenta. São impactos contundentes
que exigem uma certa velocidade do sujeito social, no
sentido de acompanhar essa dinâmica proposta pelas
ferramentas digitais.

Portanto, com a ampliação modular dos suportes
digitais cujas interfaces abertas permitem ao sujeito
produtor/consumidor melhores estrututuras de
navegação, aumento da capacidade de armazenamento
de informações e qualidade na resolução da imagem e
do movimento; tudo isso, põe em crise os modelos
tradicionais de comunicação.'' A informática, conectada
a outros suportes simbólicos, nos impulsiona a aprender

Información Multimedia a Archivos de
Musgos). Os arquivos eletrânicos dos
diferentes museus com informações de textos,
gráGtcos, imagens fixas e em movimento; com
a possibilidade do usuário interagir com essas
informações a partir de um modem ou um
!eitor de disco compacto. Caso o leitor/usuário
deste universo incorpóreo preferir não acessat
informações à distância, também poderá
dispor no mercado de obras em cd-lona que
são verdadeiros bancos de dados com uma
carga de informações desde as mais banais
como as mais complexas. A enciclópedia Tbe
4 cadtmiç .4mtfican Emciciopedia cujo acesso inicial
se efetivou em linha via modem e

posteriormente em cd-tona, contém 33.000
artigos. A navegação por parte do usuário é
t.ealmente múltipla em um espaço multimédia
onde se enlaçam diferentes tipos de
imagem,texto e som. O l Saião do Livro IZ#slrado
e de Novas Tecnologias (MILHA 94), em Cannes,
demonstrou que lealmente vivenciamos uma
nova era elettõnica, tendo a informática um
papel signicativo nestes processos pot que
contamina não só os suportes técnicos
imagéticos mas também desaft'uma antigos
suportes da logosfera, a exemplo do livro
Representantes de distintas multinacionais
apresentaram livros elettõnicos direcionados
tanto à área do lazer como pata gostos mais
depurados: .A Divina Comédia, com comentát'ios
críticos, .Acerbo do Lo«vte, dicionát.io H.acbette com
75.000 entradas, desenhos, mapas, ilustrações
animadas, som etc. A tendência ainda por
alguns anos seta a coexistência pac{6tca do
livro em papel e em suporte eletr6nico ótico
digital. Também como um outro exemplo de
experiência avançada, podemos citar o ViNHa!
Polis. Trata-se do pt'imeito museu virtual com
sede física na Universidade de Catnegie
hieHon - Pensilvânia Guio acesso/visitação
dos usuários se viabiliza por redes de
informações. Nele o usuário poderá visitar e
interagir com obras artísticas contemporâneas
típicas da sociedade digital, e também
matetia ilações virtuais, como a máquina
voadora concebida por ])a Viaci.

#

i

l& Desde o ano de 1994, vários museus da
Europa podem ser consultados à distância
através do projcto RAMA (Acceso Remoto a 4544



potencializa todos os sistemas de representação. Esse
translado significa caminhar muito mais além das
experências maquiavélicas impulsionadas originalmente
pelo setores militares ou até mesmo, dos jogos
eletrânicos amplamente empreendidos pelo setor
comercial

Uma das sintomatologias desse novo ambiente
digital que se enlaça nos diferentes níveis com os
suportes expressivos é a construção de uma realidade
multidimensional com um novo espaço etéreo e
insubustancial. Admitindo que a realidade sofre
mudanças constantes a partir das intervenções do
homem, uma realidade nova sempre avança em relação
às anteriores, superando determinados obstáculos ou
carências do suporte anterior e, ainda, abrindo canais de
conversação com o fututro. Assim. as tecnologias digitais
desencadeiam um movimento de transformação na esfera
da realidade social, estabelecendo, também, do ponto de
vista técnico, uma clara convergência entre os suportes.
Miguel de Anguilera entende que:

Com a sedimentação da .tecnologia digital e sua
ampla inserção na sociedade, os sistemas eletrânicos
analógicos de alta definição ficam em segundo plano em
termos de penetração de mercado. A inexistência de
bases comuns entre as potências que investigam a alta
definição da imagem retarda a entrada no mercado para
início do século XXI, o que não impede a continuidade
das experiências com a tecnologia de alta definição,
sobretudo considerando também o leque de alternativas
que representa para o cinema conjugado com a amplitude
de possibilidades oferecidas pelos suportes digitais.

Sabemos muito bem que, se por um lado os
suportes tecnológicos em geral apresentam, a partir de
suas estruturas eilunciativas, perspectivas de renovação
da cultura, por outro, nem sempre a tecnologia em si
surge com esse propósito ou finítlidade. Os tnonopólios
produtores dos bens tecnológicos de consumo dispõem
de injunções estratégicas muito fortes como forma de
regular o mercado. A premissa norteadora desses grupos
sempre será o aspecto económico, no sentido de ampliar
o seu domínio nas diversas fatias do mercado
Evidentemente, outras variantes também são levadas em

consideração, haja visto o próprio conceito de
gerenciamento produtivo moderno, que se lépida cada
\ez mais na sociedade industrial, mas que no cômputo
geral, os novos sistemas de representação encontram-se
à mercê das regras políticas comerciais. A constante
inovação das tecnologias, fruto também das guerras
internas dc mercado, pode, corri pouco tempo de uso.
tornar tecnologias obsoletas, em detrimento de uma nova
que se apresenta pela sua embalagem pirotécnica. Claro
que, neste sentido. teremos que também levar em
consideração) aspecrr)s tla sí)ciedadc de consurllo, em cuja
\:itrine multicolorida repousa arduamente obletos que
stcluzem ') cspecr;odor. Este. por sua vez. também é
t \citad', para ser lnodelr,. ou melhor um objeto de desejo

rala sc tlc uma arualização convulsiva do narciso, que
sc cxple frente aíi espelho mágico do mui)do

)iitc'iíàporaneo eternatnente lavem. IS aí, comi seu mais
I'i',Itill(1., 1)csstmismo. lcan Baudrillftrd denomina a

e$ $.

Unto de Lol rasgos más característicos de Las nueuas
tecnologias reside en SH carácter sino Úço. . . esta es.

en esa clara cotim erg,etiçia de !as teçnoLo@aiJ de sus
a LicacioKes en tor%o ae instrumentos que pera ten

ãiferen es sos".'"

Aliás, a conversação entre suportes de uma mesma
característica técnica ou mesmo de matrizes e épocas
diferentes é um aspecto bastante interessante pelo fato
da tecnologia digital conseguir compatibilizar-se com
diferentes sistemas de produção e difusão sígnica. O que
presenciamos é a constante atualização de antigos
suportes como a televisão e também a fr)lograria. que
digitalizam o seu sinal dc captação comi) ft)rma de
depurar a qualidade da imagem e do som

/9 .A/;g.ue/ de .,4ngui'/era, Infografia,
Comunicación Humana y Evolución Social./n;
La ín.lo&ralia. p.83.
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vertigem dos processos numéricos como "eípe/ár#/a do
cérebro e seK fKncionametito" zn

Os aparatos tecnológicos, a partir do manejo
crítico de códigos pré-existentes, podem apontar para
horizontes revolucionários como também, num sentido
oposto, integrarem-se ao panorama mágico da sociedade
de consumo com seus múltiplos jogos e estratégias
numéricas de sedução. Arlindo Machado argumenta que:

Imaginativa, será capaz de extrapolar a complexidade
rigorosa de informações e possibilidades armazenadas
nas interfaces dos ci:cuitos eletrânicos. Essa sim será
uma postura inventiva uma vez que a própria tecnologia
digital também se aprimora tenda como parâmetro um
pernil de consumidor muito mais exigente e atento às
potencialidades combinatórias das novas ferramentas
expressivas cada vez mais miniaturizadas

xPLo ar as 'possib cidades' de Hm sistema
significante imPLica reçisamente colocar-se Hm

Limite, s bneter-se à !õÕça o i strt mento, endossar
o seta prometo indtst ia , e e que.FaR. m erdaàeàre
poeta dos meios tccnoLÕÚços éjHstamente SKbuerter
a Junção da máqnitta, maneja-La Ha çontramão de
s a prodiitividade programada. " z'

'' Na medida em que os instrumentos técnicos
de base digital aumentam a sua capacidade de
processamento, armazenamento compacto,
transmissão e reprodução de sinais com
velocidade e precisão, sintomaticamente há
também um intenso processo de
mitliaturização dos produtos, ocasionado com
as descobertas científicas e enlaces no campo
la arte. Do primeiro computador ENIAC(1946)
aos anuais super computadores conectados por
redes e satélites, constatamos uma mudança
)astante visível no que se tefete à
miniaturiza$ão das tecnologias cujos circuitos
integrados são invisíveis a olho nu. Pata dotar
IS máquinas de aptidões lógico-abstratas,
Herbert Simoa e Alar Newell introduziram a
heurística no campo investigativo da
Inteligência Arti6lcial a partir da simulação do
comportamento cognitivo. No entanto, quase
lma década antes, pesquisadores, sobretudo
do campo da fisiologia,física e eletfõnica
começaram a desenvolver estudos sobre as
redes neuronais, formulando suporte cientí6tco
necessát'io para a cibernética, que teve como
principal ideólogo Nobert Wiener. Trata-se de
aproximações de natureza científica em torno
le um mesmo objeto pot veios diferentes, que
:m determidas situações possuem também
}ma certa convergência. Nos anos 80, a
Inteligência Attificia} volta estabelecer
:onexões investigativas a partir' da
cibernética. Os avanços também partiram de
outras áreas do conhecimento, centrado na
questão do mecanismo organizacional do
conhecimento e a sua transposição tnetafórica
ao universo dos sistemas digitais binários. 0
avanço do conhecimento desencadeia então
não só a perda da densidade física do suporte
tecnológico, mas também aumenta a dimensão
operativa da máquina. Com isso, novas
perspectivas se abrem ao homem com a
evolução dos sistemas numéricos em crescente
escala de miniaturização.

Com os antigos sistemas significantes ou com os
novíssimos suportes digitais, o aspecto importante
sempre será o domínio crítico operacional, onde o sujeito
interage com o instrumento técnico a partir do
conhecimento de sua lógica interna e a posterior des-
simbolização. E tão somente o sujeito criador que dispõe
da capacidade de gerar algo novo enquanto um
interrogante astuto que, com a sua capacidade

Ê'mean Baudrillatd integra o bloco dos
pensadores contemporâneos que enxergam
com uma carga extrema de pessimismo a anual
fase dos processos eletrânicos analógicos e
digitais. Claro que análises dessa natureza de
enfoque são interessantes e necessárias, pois
tllostran} um outro ângulo da questão,
constituindo-se ea} uma espécie de acorde
dissonante fundado num amplo lastro de
conhecimento. }:lá de conviemos que, no cerne
das análises de Baudrillatd, há uma espécie de
amargura fatalista e desencanto total à nova
ordem tecnológica. Este autor, destaca ainda
a 'profunda insignificância e superficial
ntensidade" dos meios eletrânicos. Cf: mean
.Band///7ar(/. Videosfera Y Sujeito Fractal./ni'
L/ideoc taras de Fin de Sig.lo- pp 27-36.
'' Afilado Machado. Máq#i7ta e ImaXlná io. p.15
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Vale (lcstacíirmos quc. mesmo levlindo se em
considcr;tçã') a rigidez interna da linguagciTt f')rmal. os
novos sullortes cl)mportam determinadas aberturas cr)m
níveis intentos de ;lufí)nnmia previamente programados.
.\tualmente existem os simuladores autónomos que
permitem visualizar. experimentar ou estudar a dinâmica
interna dos processos lógicos; prevendo distúrbios e
ítnalisítndo efeitos de operações indesejáveis. Os
controladores lógicos autónomos cnntrolíLm em tempo
real todo estoque de infl)rmações e programas dc
computadores pessoais nu mesmo sistemas lógicos
articulados por redes de informações. Na verdade. trata
se de cérebros guia programados que p{)ssuem total
autonomia para transitar tios processos lógico
seqüênciais de qualquer natureza, detectando falhas.
acionando [)u desativando programas. Nliguel de
Anguilera endossa que:

.l ti ii})r''ttstl)ili(lado, os delocament.)s e a rec.)reagem de
níveis "nalítlcos. Trata se de um mundo das fissuras, das
possil)ilidades de pulverização. nu mesmo da
(livisibilidade da imagem ao ponto mínimo significante

o pixel. Essa n{)va atmosfera cultural, ainda sc depara
Frente com os paradoxos de indeterminação e.
conseqüentemente, da construção de uma nova ordem
sígnica imaterial, mas que eín certos momentos se mescla
e se confunde com as configurações materiais. O
esrilhaçamentt) da imagem se funde à complexidade cada
vez maior dr)s clones ou mesmo da itnagem hiperrealisla.
agora já sem a assepsia aparente das imagens sintéticas
produzidas em uma fase anterior.

Podemos também afirmar que as tecnologias
digitais são um dos principais favores dc mudança tla
socied;tde contemporânea onde' toda)s os suportes
expressivos se beneficiam com novas ferramentas de

comunicação. E un\ nova) enlace em que os suportes
técnicos se interpenetram e se aperfeiçoam ,evidenciando
o dinamismo lnulante da imagem

Particularmente a infografia e, por assim dizer, ns
suptlrTes digitais, tem beneficiad'l a fotografia, a
holografia, a televisão mas, sobretudo, t) suporte
cinematográfico, que iá sofrera uma reabilitação com a
absorção da imagem eletrónica analógica. Claro que pela
sua própria dinâmica e extensão, a televisão incorporou
muito mais rapidadamente a imagem sintética, alterando
também a captação e transmissão dos sinais, entrando,
portanto em uma fase inteiramente digital. A publicidade
audiovisual voltada para a televisão também soube captar
essa mutação provocada pela informática, assimilando
também a infografia e o seu caudal de possibilidades.
Mas o cinema, ao beber na fonte digital, sai do seu estado
de letargia. Na medida em que dialoga com os suportes
numéricos, se dilata enquanto suporte sígnico, torna-se
impuro, miscigenado e muito mais dinâmico, visto que
se revitaliza nessa encruzilhada antropofágica. Toda essa
hibridez qualitativa representa uma depuração técnica
do suporte cinematográfico que, através de seus objetos
fílmicos, adquire uma nova carnalidade. Uma carnalidade
que funde tecidos sintéticos inteiramente produzidos em
computador, tecidos analógicos que recebem tratamento

aLEt4tios xtstemas de lnteLLBênciü arh$cia[ ttenen

arde eristicas qi+e bateu qae sn com aftamienio
se asemeje a La acltutdad LnteLecti4al çreatipa. Se
trata de sistemas qne pKcdcn aprender ntet s

esLrateg,lüs por etlsalo .y errar o qiíe pucdcn
Kçfl o ar línguas datas:y regras como çonseçnençta

de sn pronto Jt+nçionamtento."2)

Observamos diante dessa realidade complexa um
processo de transformação sobretudo da quantidade de
informação na sociedade contemporânea na qual as
novas tecnologias alteram o panorama das produções
signícas nos diferentes pólos de produção, transmissão
e consumo. É uma nova atmosfera cultural na qual
predomina uma espécie de saturação da informação. Os
paradigmas da mecânica clássica foram paulatinamente
abrindo espaços para novos veios de estudos que
contemplam a complexidade dos fenómenos, a desordem,

a Mígue/ .4nge/ Qu/nran///a. La Creatividad y
las Máquinas . In; La //!/aErítáza. p.J0-3
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tiilt)}!rali( o c postcrionlcntc s;io trliiispostos ao suporte
It)to(luínlico. [tssa nova carna]ic]adc do cinema e ainda
coiTlpusta p{)r imagens do VKlco {: da iclevisão que se
metaforsciam com o descontínuo pontilhismo numérico
ou também é constituída por imagcns de fotografias
planas quc ganham profundidade, textura e movimento.
O novo tecido sígnico cinematográfico é formado por
imagens rcctiperadas do suporte videográfico que são
recriadas c quc já não correm qualquer risco de
deterioração no suporte digital.

através dos algorítmos avançados, se prolifera nos filmes
desde os letreiros aos momentos mais complexos de
trechos inteiramente produzidas em computador e
totalmente impossíveis de serem engendrados em outros
suportes. Essa possibilidade, como observamos,
representa uma nova dimensão para o cinema, pois todos
esses elementos referentes ao tramento da imagem
deslocam também a própria linguagem cinematográfica.
Em suma, é um novo modo de se fazer cinema no qual
se estabelecem novas relações de natureza semiótica
entre as representações imagéticas, sonoras e espaciais
Dizemos também que com a realidade numérica o cinema
adquire um novo grafismo eletrânico pela mudança da
sua feição estrutural acarretada pela entrada da
informática pela porta da frente. Essa entrada ocorreu
(]e forma tímida no início dos anos sessenta pelo cinema
experimental ou mesmo desperta a atenção dc uma
parcela ínfima do cinema comercial

Convém ressaltarmos que mesmo na etapa aintla
primitiva da informática, quando a resistência se
encaminhava em direção à utilização da imagem
eletrânica analógica, artistas visionários já projetavam
um caminho promissor calcado no universo da
informática. SÓ em meados dos anos setenta, que o
computador como ferramenta de trabalho, passou a ser
utilizado com maior frequência. Daí cm (liantc. foi
preciso só acompanhar o desenvolvimento vertiginoso,l. ;nfa-mÁt;Fn a aa-- n=a....A ,l. .=.;n+--

üq-a) \P OLU t/IUÇLDD\J \AÇ llllllld.IUllz.;l\.flu

incorporação da velocidade e capacidade dc
armazenamento, a sua difusão no meio social c o diálogo
expansivo cnm demais suportes, sobretudo, o seu arsenal
de possibilidades. O cinema, através da astúcia de seus
oligopólias e em contrapartida do olhar atento dc
produtores e cineastas mquietos, sempre esteve alento
ao quadro evolutivo da informática e suas possibilidades.

Numa situação de antítese, as resistências quanto
à introdução das novas tecnologias também foram
amplas, principalmente por parte da própria indústria
cinematográfica, que acompanhou esse quadro dinâmic-
da evolução da informática com um certo passa atrás
Porém, até mesmo do ponto de vista comercial, essa
adoção das novas tecnologias foi fundamental face an

sin d}4da !a seca! de vídeo se conserva mal. E.n

CBarenta mãos, nna película de dieçe&séis milímetros
KO lambia; en c at o mãos, K sojlorte magnético es

LrreçotioçibLe. l)ero la translerencta a suportes
nltmériços, çomPcittos =y jiables permitiria en
pritiçiPio eLerniRar La totalidade de ttnestro material
!.fíniero. .\si, técniçametite tios hemos !iberado de

[a irrepersibiltdad c]c] tiemPo que J]u.ye. E] ticmPo
passeio. et a.)ef, püede çon ertifse eB boO) en

4

O filme tradicional, aos poucos, se transfigurou
ao assimilar as potencialidades dos suportes numéricos
como também a própria imagem eletrânica, resultando
numa nova textura significante. Toda essa vertigem
provocada principalmente pelos sistemas informáticos
findam por influir na sociedade como um todo e acabam
por afetar o âmago do cinema desde a sua fase de
planejamento, passando pela sua constituição sígnica até
operacionalizar novas maneiras de distribuição, que não
são mais as salas tradicionais.

Mas a grande reviravolta provocada pela imagem
sintética no suporte cinematográfico é, em uma primeira
ordem de importância, a sua constituição sígnica. A
infografia, no seu estágio anual de desenvolvimento

:4 Régis Debray. Vida) MHe te de ia !mageti. p.290
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próprio cstancamento técnico do cinema enquanto
suporte simbólico. Então, a própria indústria
cinematográfica nos Estados Unidos, de uma aparente
apatia inicial, modifica a sua estratégia de investimento,
aditando não somente a infografia como novo elemento
expressivo para o cinema, mas, o que é mais mteressante,
é que passou a realizar um investimento significativo
em pesquisas principalmente nas áreas de: hiperrealismo.
interação gráfica virtual tridimensional, telemanipulação
etc. Claro que tudo isso com o objetivo de sintonizar-se
com as novas preferências de um mercado amplo, afeito
ao encanto e possibilidades sintéticas postas em cena
pela nova ordem digital. Essa postura representa um
avanço, mesmo levando cm considcraçãn que o propósito
fundamental dessas corporações é o lucra oriundo de
narrativas pirotécnicas, cujos efeitos especiais imanentes
a uma estética dc consumo, })odctn fazer saltar l)cintos
qualitativos.

A infografia, responsável por um novo universo
incorpóreo, ressuscita um cinema quc se despe de antigos
simulacros sígnicos c se vivifica com um;i nova qualidade
de signos com profundidade, dias.)lvências, contrastes
de iluminação, simulação interativa, animação cm tempo
real, correção dc focagctn c novo cromatisrno.

A(l assimilar as ittúmcras possibilidades operativíLS
da realidade digital como construção dc cenários
artificiais, recriação dc imagens captadas do universo real
)u oriundas dc outros suportes, fotorealismo, animação
tridimensional, colorização de filmes antigos dentre
outros recursos, o cinema salta de sua visualidadc plana
(2 1/2) para uma dimensão alargada e muito mais
sensível. A realidade digital recicla desta forma antigos
modelos, criando imíigens inteiramente novas para o
suporte cincmíitográfico- Desta forma, o cinema como
um lado. modifica a sua estrutura sígnica ao incorporar
R informática. hlesmo com a simplificação técnica dos
suportes digitais, há opcrações demasiadamente
complexas quanto ao pr(]cessainento das formas
liumóricas qtic' dt tnandaín uma certa carga de
conhccimc:i)tos por p;arte d.) opcradí)r/criada)r. .A
tendência. cí)nformc pudemos observar, é a crescente
descomplcxificação dos supt)rres digitais c n aumento

clc funções c possibilidades para o tratamento da imagem,
lcxto c som. Essas técnicas digitais evoluíram
significativamente e se expandem com muita freqüência
para géneros mais criativos do cinema. Isso altera o
quadro anterior dos anos oitenta, período no qual
constatamos a presença da imagem digital, sobretudo
nos filmes de dicção científica. Claro que esse ainda será
um forte veio onde a tecnologia digital encontrará um
maior eco. Paulatinamente, diversas obras de natureza
poética que integram o circuito de distribuição
cinematográfica incorporam as tecnologias digitais tanto
no processo de produção como na própria articulação
da n arrativa

Mas, também, com o processo de reversibilidade
da televisão, que se transforma etn todos os seus níveis
corri as novas tecnologias entrando na era digital, o
cinema encontra, mais uma vez, uma grande aliada em
lermos de difusão. Esse mecanismo ocorrerá tanto pela
transmissão de sinais via satélite. como pelas redes
digitais, através de fibras éticas ou cabos telefónicos

Ao adotar o sistema numérico, todos os
cquipatnentos de gravação e pós- produção começam a

scr substituídos por equipamentos digitais, nos quais
ficam ítbolidas as diferentes coclificações (I'AI« PAL G
SECAM, NTS(:, I'AL M,,..) clo tradicional sistema
analógico. .4 televisão digital ganha evidcntemeilte em
termos de resolução dc imagem, como também não há
perda (tc qualidade pela multigeração de sinais. Como já
assinalamos, as experiências dc alta definição ficam
postergados cm nível comercial para o futuro, com a
normalização pela (:EIR Genebra da televisão digital
Com a conversão do sinal do sistema eletrânico
;ulalógic.) para digital tanlr) ganham a própria televisão/
vídeo como também o próprio cinema dadas as soluções
integradas possíveis enlrc attll)os os suportes. Num
primeiro momento da transmissão dos sinais amplia-sc
as possibilidades clo cinema com o padrão digital,
l ransforinando novatnente o conceito dc clistnl)uiçao. Ha
inals de uma década (;uido .\nstarco lá proletava
scgurametlte quc

:':.
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IA TV Bão se tor ará m instrumento
alternativo ao cinema, mas jKstameHte num
canal.destinado a tomar o IK&ar dos cirçKitos das
grandes e l)eqtienas salas (e estas últimas, em muitos
país« P«ti.a«,.«te jó -õo 'xi't.m): o' filme'
continuarão a serprodwZtaos, c a televisão tornas-
se-á o meio l)ara os disttibHir e publicar." lb

potencial para a sua proliferação. Readapta-se às novas
circunstâncias que implicam necessariamente na
alteração de suas matrizes de representação. Esses novos
moldes de circulação que rompem, como já vimos, com
p'éticas tradicionais implicam também em mudanças
tanto nas formas de produção como de estruturação dc
sua, n erra,uva

O cinema, com as inovações de natureza digital
passa a atuar com soluções integradas do setor da
infografia, como também dialoga intensamente com a
nova televisão digital com edição (:Áf ##e, efeitos digitais,
grafismo eletrânico, paleta gráfica, animação em 3D,
rotoscopia e, por nim, passa a aprimorar aspectos da
percepção ao transladar-se para o amanhecer da realidade
virtual

Como podemos notar, o suporte cinematográfico
se expande e constrói um movimento próprio a partir
de diferentes suportes. Trata se de um movimento
dominado pela velocidade, responsável por transformar
também a noção peculiar de espaço e tempo

Dessa forma, o cinema se redimensiona em todas
as suas fases ao assimilar o arsenal de possibilidades de
diferentes suportes criativos e, principalmente avança
ao absorver a imagem volátil que se modifica, se
multiplica ou se complexifica a partir de um estatuto
técnico-criativo numérico com extensa capacidade de
articulações combinatórias e de interatividade. Expande-
se ainda ao adentrar-se pela televisão por cabos, satélites,
circuitos caseiros ou ainda ao receber o tratamento
completo do signo ao desmaterializar-se e deslizar por
uma nova topografia cultural das redes digitais que se
integram multiplamente no ciberespaço. A realidade
concreta do cinema eletrânico, entretecida por estruturas
visíveis e invisíveis de diferentes suportes, supera a
alce ão.

As irrealidades produzidas e mescladas pelo
cinema eletrânico e também por diferentes processos
tecnológicos são realidades de um novo imaginário
terno-cultural inquieto, que também sabe romper
ativamente com a ordem simbólica pré-determinada nos
diferentes sistemas de representação.

A televisão digital, com a depuração de seus sinais,
passa operar com um conceito dc audiência mundial onde
o espectador efetua o {aP/'l#X via satélite, através das
antenas parabólicas motoriza(las que mudam de posição
segundo o comando do usuário que. por sua vez, recebe
transmissão simultânea dc vários satélites. O cinema
beneficia-se dc diferir\tes formas de todos esses avanços,
processados em diferentes sistemas de representação,
estabcleccndo um diálogo efetivo com a televisão, sendo
parte da programação de determinados canais ou mesmo
participando de forma integral em canais especializados
unicamente na transmissão de filmes.

As redes digitais de serviços integrados que
operam com imagens e sons cm alta velocidade passam
a ser taml)ém um espaço eletrânico para o cinema, através
dos cabos dc fibras éticas que também operam com o
sistema de videoconferência, serviços de áudio texto,
revistas e jornais diários em on lhe. Ou seja, percebemos
que a realidade digital contamina todos os seus suportes
predccessorc's. Via satélite ou por redes. o cinema
encontra novos canais de distribuição, com um tipo de
espectador diferente, mais alento a uma realidade
complexa pt)voado pela diversidade de opções culturais.
Trata-se de um universo multiplicado de informações
onde o sujeito é capaz de construir seus próprios
enunciados a partir dos significantes propostos e, isso,
em tempo real. Nessa interconexão de redes e suportes
predominam ns signos incorpóreos produzidos através
de diferentes matrizes. O cinema encontra aí um espaço

n

/J Gu/í/o Ár/srarco. O onera. Da Química aos
Processos E[ectrónícos. /n; O /ç'oz,o ]WK#do da.r

Imczg.ens Electrónicas. p.30
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AS RELAÇOES
ORFICAS

r

NO CINEMA

.A desordem é essettci,aCà criação, ett quattto
Esta se áeÍiae por uma certa o dem' 'Valéq

Ao propor um quadro geral sobre as funções da
linguagem centrado na Lingüística, Roman Jakobson
acabaria também por lançar contribuições efetivas para
os sistemas sígnicos visuais, particularmente ao cinema
Essas contribuições, evidentemente, ao serem
transpostas para códigos de natureza distinta aos c(3digos
verbais, implicam necessariamente em adaptações e

reformulações de natureza conccitual, tendo-se como
premissa que as linguagens visuais, mesmo as que
incorporam as linguagens verbais, são regidas por uma
outra sintaxe muito mais flexível do que as regras de
combinação dos sistemas verbais.

Neste sentido, ao examinar o paradigma estético
no cinema, constatamos a importância da função poética
descrita por Jakobson e o posterior deslocamento
conceptual dessa função com estudos que brotam de
diferentes eixos teóricos, sobretudo da Semiótica. O
arcabouço teórico sobre a função poética é aqui
estudado com as necessárias modificações,
principalmente no caso particular do cinema, em culil
tessitura sígnica indicial se entrecruzam várias
linguagens. Também é preciso ressaltar a própria
preocupação de Jakobson em estabelecer a ponte de suas
investigações com os sistemas visuais, orientando-se para
uma perspectiva semiótica a partir de seu cantata com
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i\ it titi;t> tl(- (:h:irlcs Sanders Pcirce.2ó Desta forma, o
L '.tl- c tt.- (IL- lutiçiio poética sistematizado pnrJakobsnn
'.,ín l,;tsc- ti- teoria da informação, resultou da própria
dificuldade do autor em visualizar as fronteiras entre o
})oétlco c não poético

\ fuíição poética pode ser caracterizada pela
construção permanente de paralelisn)os, colocando em
rclc\o a })roDEia tnensagcin, ou sela, esta função se
evidencia pelos mccanismos produzidos
intelicioilalmente nt) interior da mensagem. Trata-se, em
outras pala\ras, do processo dc dfi í/ /aKm /ZR:sifão da
mcnsagcm. valoriz;utclt), pí)r c{)nscguinte, toda a cadeia
significante em sua dimt'nsã.) intcrscmiótica. Jakobson
.n\e\\z.\ CXue " a l n ãr] poéticc] prolela o pritiçiPio de

eqnitalênçia do eixo, de seleçã« sobre o eixo da combinação'
Será então ;i proleção do p;tratligma sobre o sintagma
que caracterizará a mensagcm estética, ordenada a partir
de estruturas dinâmicas que espacializam o significante.
Ao valorizar o significante tmpr\unindo-lhe uma certa
tactilidadc inatcrialidade, a função poética, em qualquer
sistema dc signos, l)rasca A ambigüidadc polissêmica da
mensagem, i'.mando o signo andrógino por natureza
Trata-se da cxploraçã') das possslbilidades

combin-terias do signo, dc forma a rcve:lar a sua
})luríllidíide t' multiplicidade de tons.

.4 função poética, neste sentido nada mais é do
que a articulação de relações de similaridade e, por
extensão, o rompimento com as relações por
contiguidade que tendem para confirmação. A
construção do estética, nesta perspectiva, resulta da
exploração das possibilidades do signo em busca de sua
opacidade estéreo significante. O fracionamento do
sintagma, a partir do gesto deliberado c consciente do
criador, resulta na constituição do signo opaco que exibe-
se enquanto corpo sedutor autónomo.

O signo estético, a partir dessa variante poética:'
é por assim dizer um signo denso em estado de
permanente ambigüidade, podendo ser uma coisa e/ou
outra, de não ser, de ser a coisa cm si, e portanto, essa
sua condição espectral é algo que semanticamente denota
a imprecisão. O rigor de toda e qualquer estrutura
estética é a sua essência conotativa, cosida através de
complexas combinações semióticas instauradas no seio
do próprio código e da mensagem

28 O tet.mo «poética" será utilizado no decorrer
do presente estudo na sua acepção mais ampla,
portanto, semiótica e, não exclusivamente
linguística. Refere-se, dessa forma, as
diferentes organizações sígnicas que
incotpotam desordens e as formas de
decodificar as manisfestações culturais
emanadas como fruto de articulação do
pensamento. Esta concepção teórica, de certa
forma, está em consonância com o
posicionamente de Bernadette Lyra e Eduardo
Peãueia que postulam o seguinte: "À. poêtxca
é uma disciplina que estuda as desordens
manifestadas numa mensagem e, por
paradoxal que pareça) uma disciplina que
estabelece as regras dessa desordem. ...deve
ser considerada como um instrumento de
leitura, como um instrumento de
\nterptetar."ln : programa da disciplina .A
Poéltea ãa \mpxreqa em dois Cineastas E oPe s: GodaTã
F Grtenaway. São Paulo, Eca/Usp, 2. semestre
de 1995. p.2.

Neste sentido observar ensaio escrito por
Roman /a&obsan "À Procura da Essência da
L\água gem " In: Lin&üíslica f Comzínicafão, onde o
autor reconhece e estabelece nexos com as
teorias do signo formuladas pot' Chatles
5anders Peirce. O próprio Jakobson admite que
muitos equívocos traçados pela Linguística
seriam diremidos caso houvesse um contado
com o ptojeto semiótico edificado pot Peirce.
Sobre esta problemática revela: "(quantas
polêmicas fúteis e banais poderiam ter sido
evitadas pelos especialistas da linguagem se
êstes tivessem levado em conta a Speculative
Grammar de Peirce e particularmente a sua
tese de que "um símbolo autêntico é um
símbolo que tem uma significação geral"e, por
sua vez, esta significação não pode ser senão
um símbolo...".p./7á
!7 Roman Jakobson. Linguística c Comunicação. p-
Í30
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A função poética, conforme ainda ressalta
Jakobson, está em permanente diálogo com as demais
funções da linguagem:9, nunca existindo de forma
isolada. Apenas se diferencia das demais funções, por
tornar a mensagem palpável e, consequentemente,
voltada para si própria. Daí também a afirmação de que,
ao quebrar com a legibilidade do signo e desviar-se das
regras estabelecidas para estruturação da mensagem
convencional, a função poética produz um outro signo,
de caráter pa]páve], que carrega consigo a possibilidade
de gerar infinitamente novos signos.

Esse signo-presença, oriundo do jogo estético na
estrutura significante, é o que, num outro pólo da cadeia
semiótica, provocará o espectador pela sua própria
fisicalidade e também pela dinâmica da linguagem que,
por vezes, se transmuta metaforicamente. Dentro desta
ética, a dimensão estética na obra de arte configura-se
então pelo processo transformacional do signo e dít
linguagem, capaz de incitar e envolver o leitor/
espectador ao violentar o código lógico e de
desestruturar as combinações previsíveis, quebrando
assim as relações de referencialidade do signo.

Ao despo)ar-se do convencionalismo da
significação do signo, a função poética o torna muito
mais flexível, sensível e aberto à interpretações, dada a
sua capacidade de imprimir virtualidades. A função
poética, destaca Sumira Chalhub,

A inscrição das relações paramórnicas no cinema
consiste basicamente neste movimento de analogização
do significante a partir das relações de similaridade. São
essas relações que imprimem ao objeto artístico uma
originalidade expressa na fluidez sintética dos signos que
superam a sua função meramente representacional.

Desse modo, assumir a condição estética do filme
no seu processo de construção significa por parte do
autor /criador, por em prática mecanismos
intersemióticos através de uma lógica abdutiva,
restaurando, conforme propõe Chalhub, as faces if íúfir
do signo.

Jakobson, referindo-se as formas de estruturação
cinematográfica afirma que:

O drena trabalha çom Jragmetitos de temas e
çom frag,metros de espaço e tempo de diferentes
gratidcqas, muda- Lhes as proporções e entrelaça- os

segundo a fontigiiidade o seg do a simiLadàade
e e contraste: segue o caminhe (ia metonímia OH àa
metáfora (os dois tipos fundamentais da estrutura
d ,temas o&ráft ça)" . 'Ü

B

Segundo esta perspectiva, o cinema organizada
com preocupação estética segue o caminho da
similaridade explorando as operações contrastantes e
instaurando o jogo metafórico em seu corpo sígnico
Estes procedimentos, fundados em um arrojado ideário
estético e sobretudo na montagem, provocam no filme
um efeito materializador do signo, cujo resultado dá-se
exatamente pelo avesso do signo produzido no eixo da
contiguidade. Trata-se ainda, com a aplicação da função
poética no cinema, de anular o papel mediador do signo
com a finalidade do mesmo colocar-se como objeto
presença que exala qualidades.

Assim, ao libertar-se de sua função representativa,
o signo estético no cinema impõe-se como presença
sensível, tornando-se intraduzível em sua essência pelo
seu estado de pura qualidade. A este respeito esclarece
Ferrando Segolin

define se também como exploradora das fontes
aHaLõgicas dos signos, ou seja, o qKe bá de
ürtHalidades, dc potendal de semelhança entre as
estrKtKrax sígniças resHttará nana reçKPeração fio
sensível do signo"."

/s' 7'Fala-se das /uniões Referencial,
Expressiva, Conativa, MetalingÍiística e liática.
Na verdade, Jakobson ampliou as três
primeiras funções propostas inicialmente por
K. Buhler.
'" Semita Chalhub. .A MetaZing,ziaXem. p-20.

31 Roman Jakobson.
Poética.Cinema.í970. p. 155.

Li ngüís ti ca
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t) siXt o .irtistico não se comporta cano Hm

representante das coisas, mas QtittS çomn um r!-
presentante ou t m ço-representante tia medida em

qKe, por tla de sida natural intransitiuidade e
opacidade, permite ol)orar a coexistência sinçrõntça
dos sen cimentos do insiEbl nas indsões quaLitatitlas.

Ao ecoar qt+atitatiuamente.. . o signo artístico não
mais ret)rebenta - pelo menos tio sentido que se

atrib i vto malhente aa termo representação..
mas assiime uma rePreseltlação branda oil o çatátet

propriamente de um qi4ase-signo. . . " }'

P toda es êüe de movimento se itisçreve em am

filme: mot-inerte de amores, de obyetos, de cores, de

Lnl de focos, de enquadramento, e de montagem

Co«j«Wdo' a i«o t«do, mo«i«,.«t.s d' pala««. e
sons. Por çonse8,vinte, o texto çinematográjiço
apresenta-se como nm mobile imenso, qne adquire
vida diante dos olhos do espeçtado ." ;'

O movimento aqui denominado de sinestésico,
também enfatizado por Bernadette Lyra, resulta da
qualificação do signo, uu sela, na passagem do signo de
natureza referencial para a condição de ícone. Esse'
deslizamento provocado pela proeminência do signo
estético é o que estampa o movimento criativo nt) filme
fornecendo vida à obra de arte. Este procedimento
convém registrar, consiste fundamentalmente em propor
um cstranhamento acionado pela articulação
combinatória do complexo significante

Todavia, é importante enfatizar que o qualisigno,
na superfície signficante, produz a tridimensionalidade
na narrativa mesmo que este procedimento semiótica
sig:iifique a sua pulverização ou ainda a sua própria
dilacenlção, dado seu aspecto dinâmico e expressivo de
materializar sintaticamente qualidades abstratas. O
cinema, ao construir inter relações dc qualidade pelo
caminho da similaridade ou mesmo da sincronicidade.
privilegia o ícone em toda a sua transgressividade.
evocando sempre novas realidades a partir do
destilamento da linguagem com suas unidades sígnicas
(planos, enquadramentos, movimentos de comera,
recursos de transição, pontuação, ritmo, passagens,
iluminação, articulações sonoras, cromáticas, gestuais,...)

O signo estético, ao explorar o potencial da
linguagem, possui essa natureza epifânica de, na obra
de arte, apontar para várias direções, sem fazer referência
a nada específico. Constrói ainda as suas próprias
relações internas, pois da forma como está estruturado

Percebemos assim uma espécie de deslocamento
conceptual do signo estético, onde o signo, por suas
ressonâncias qualitativas, relaciona-se ao conceito de
qualisigno formulado por Peirce.33 Pelas suas relações
de semelhança e também por serum objeto não nomeado
e estrutrurado na primeiridade, o qualisigno é por assim
dizer um ícone, que não aspira a univocidade,
materializando qualidades de sentimento.

A rigor, pela sua natureza eminentemente plural e
hologramática, o qualisigno é o responsável por todo
movimento sinestésico das formas artísticas. No cinema,
esse movimento sincstésico sc caracteriza Í)elo
entrecruzatncnto dc várias linguagens, na articulação dos
planos, nos tnovimcntos de comera, na colisão das
estruturas significantes, na futura das unidades
harmónicas da narrativa, na absorção da eletrânica, nas
distorções imagético-sonoras, nos contrastes, na meta
stgtlificação,enfim, as possibilidades criativas residem
ncss- singularidade dc se trai)olhar o movimento do
signo indicial cinematográfico explorando suas
qualidades L' possibilKladcs idcogramáticas.

Fcrnando Sexo-//n..4/fe; Uma I'rátíca
Iluminada e Reflexiva. /n; Erre ÍZ.79 P. /4/
JJ "0 qualisigno nãa possui identidade. É mera
qualidade de uma aparência que não
permanece a mesma por muito tempo. Em vez
de identidade, (o qualisigno) possui grande
similaridade e não pode diferir muito sem ser
chamado qualisigno diverso" /n;' Pe//"ce , O.
p'p?isadores. p.]24. '' Bernadette Lyra. A Nave Extraviado. p.64.
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torna-sc' aut(\nome, apontando para si mesmo,
dialogam(to com outros signos que integram a rede
combinar(Iriíi das estruturas estéticas e , finalmente
cxtrolctaiido sc' para fora de seu corpo estético pelas
rupturas c' configurações qualitativas. Sobre este aspecto.
Júlio I'laz« *Girma o seguinte:

sinestésica. A significação em toda a sua riqueza
píltencial está subo r(-incida ao processo de articulação
sintética do filme, em cujo cntretecimento sígnico
repousa a pluralidade

Mas é preciso destacar ainda novos pontos dc
convergência que aprimoram a nossa concepção de signo
estético. Michel Shapiro, à luz da teoria peirceana,
estabeleceu gradações para z função poética,
subdividindo-a em três sub-funções: alw fâo fa l/a//z"l,
onde quem predomina é o ícone, a.»x fãa fePreiea/aúo#a/,
relacionada diretamente ao objeto e a ./»#f.7o aaP/a//z,a.
onde o símbolo privilegia as leis do código."

Essas subdivisões ou espécie de transições
postulados por Shapiro preencheriam uma certa lacuna
contestada pelo autor na função poética, advogando
ainda nas ocorrências artísticas o desenvolvimento clc

um processo de .rem/oie / /raz'erizz,a. Na estrutura fílmica,
a íem/Off i /raz,efii//a se caracteriza pelo lnodelamcnto dc
construções simétricas, instauração de paradoxo, d;t

complexidade e da atemporalidadc com a c?x})lícit;i
intenção dos signos tlialogarcm entre si, transitarem
livremente de um ponto para outro c cnlidircm com o
próprio código cinernatogránlco em todo seu hibridismo.
estabelecendo um movimento autolnórfico. No entanto

mesmo sem estabelece'r as gradações da função poética,
propostas por Shapiro. Jakobson já argumentava que a
análise do poético não deve ser reduzida exclusivamente
à função poética. A função poética, segundo ele,
relaciona-se com as demais funções da linguagem,
havendo uma dominância sobre as demais funções não
poéticas, principalmente sobre a referencial

pr«.It.-xlr Itng.tlaRe«i e,n jHn ção poética significa,
antes tte mclis nada, uma reflexão sob e a rõPna
Ling.n«Xrm cí]mí] prn(!nção sígniça e, sobretKiio, uma
àtjeretlcltl çiit} etitrc t ttXKagem cano signo aHtonomo,
auto- reltrct!!e f « }inF.llaXem de se cem n cativo,""

Noutros It'rmos, trabalhar a linguagem num
sentido não c(,iivcttci',nal, imprimindo-lhc relações de
natureza estética, resulta cm acionar a autonomia e a

fisicalidadc (lo signo promovendo o movimento
estrutural do significante. llssc movimento estrutural de
construção dc iene//ua faí par gxa#d dff3' se manifesta
em diferentes níveis do filme quebras da ilusão
referencial. fragmentação da narrativa, jogos de
oposições, enquadrem conceituais, construções
paratáticas, novos engendramentos espaço-temporais,
utilização crítica de recursos visuais e sonoros, relações
enter-códigos,...- fazendo explodir multiplicidades que
provocam os sentidos no espectador. O cinema de
natureza estética, como muito bem materializou Sergei
Eisenstein nas diversas formas de montagem, é aquele
que sincroniza os sentidos a partir de combinações
sintéticas inovadoras que enfeixam a complexidade

15 Júlio Plaza. febre TtadKfão Inlcrseniió&ica. p. 104
'' Ao destacar as relações intetcódigos por
semelhanças, Júlio Placa subdivide essas
ar.ív.idades s/gn./cas em semelhanças de
qualidades, semelhanças de justaposição e
semelhanças por mediação.Aras semelhanças
de qualidades o Bufo/ a#rma que.: 'tem-se aqui
todos os casos de paramorfismos e
paranomásias, simetrias e reversibilidade, de
paralelismos sonoros, rítmicos e formais.XP
Tfad#fão Intersemiótica, p.82

31 }:asas três subfunções formuladas por
Shapiro como ttaasições ou gradações da
função poética de Jakobson estão diretamente
relacionadas com as categorias seno
pitagóricos formuladas por Peirce ou seja:
Primeiridade. fecundidade e Terceiridade. In:
"Poetry and Leaguage, cosidered semiotic.
Transaclions aj tbe Cbarles Sanders Peirce.
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l .\l+prentücia dti .função poética sobre a h4tição
rej'«««-l «ã. .bLit«« « «.f«i«.i. (- d.«ilação)
mas tor«a-a ambíF,üa. (... ) -4s menu tens de dt4pLo

;enLldo çorresPn idem nm tlestln.mor redobrado, ilm
ãestiKa áho desdí} )fado, e .linda } ma rejerênçia
desdobrada. . . "}8

pela futura das unidades harmónicas, pcla harmonia e
desarmonia dos diferentes códigos que se interseccionam
e se recombinam no código cinematográfico, gerando o
movimento auto reflexivo.

A obra fílmica, com suas ranhuras plásticas
multivalentes. passa necessariamente, como lá
observamos, por um process') organizativo que reside
fundamentalmente em sua natureza combinatória
.\ntecedendo a todo esse processo de materialização
significante, a insight '' (movimento da percepção)
desempenha papel decisivo que culminará com a

montagem
Rias. antes dc especificarmos o cinema estético

enquanto um procedimento dc montagem, cabe
apresentar a visão de que as construções artísticas.
enquanto uma malha relacional complexa, não dependem
exclusivamente do jogo combinatóno dos signos. A
montagem, elemento primordial na construção de filmes
verdadeiramente artísticos, admite também pressupostos
filosóficos que governam o tecido significante. .4
construção do estético está nessa atitude planejada de
m"pejar criticamente o significante, em cujo resultado
expressa uma visão de mundo peculiar a cada criador.':

Mais tarde, N4ichel Sh;il)lro amciiizaria a sua crítica
a jakobson afirmníld.} (luc'

í programa de \ak.o ) o+l é nma Xeilmeln-Ração
clbsoLulü da pnétlc.i. L om l cunxcqücnle atribuição
a exFaciaii-K.açãç} t fít{ m{ flismos, !npafiânçia,
tmetn , paralela.- ma) do P«I'el de lema file informa

ü estriítufa Poética.

í\ rioçao de signo cstetico se adensa com as
p r''blcmatizaçõcs de Shapiro, ao destacar a especialização
do significante, tornando as estruturas narrativas
.iutomt;rí'ic;ls suspensas pelas desordens operadas no
ntcri{)r das rc(lc's -igíiificaiitcs. fx'o cinema, essa operação)

l('igico construtiva dc adição do signo) estético se compõe
;linda l)cla l).niluação intensa das n\ctáforas poéticas",

" Ramal/akaósaa. Linguística e Poética. In;
!:4n.güístàca e Coma icafão. p-150.
'' .A/ic.óe/ S.óap/'/"o. Dois paralogismos da
post,\ca. In: O Disc#7so da Poesia. "Poetique
n:28". P.82
'" A metáfora poética é formada pof relações
eminentemente idiossinct.éticas. "À metáfora.
poética, metaforicamente é o plano de
exercitação das utopias radicais, pois a sua
estrutura profunda carrega associações de
similaridade, apreendendo muitas vezes, o que
não é exprimível verbalmente. É por natureza
espectral, quebrando qualquer idéia de
un\voc\dado." In: Pedi,o Nunes. Cinema e Poética.

p.60. Ainda a metáfora poética, ao presentificar
ausencias , mat)eja essetlciaimente cota
transgressões formais que ampliam o universo
de signiRcação do filme ou mesmo da obra
artística. Gelson Santana compreende que "À.
verdadeira metáfora poética joga com a
transgressão no campo das substituições.
Desafia o uso( sobre o qual fundamenta a
substituição) e o transforma." Em Torno do
Conceito de Metáfora de Jakobson e Lacan.Zn;
revista Significação n. IQ. p. 114.

4/ O Insight áunc./ona como unia espéc/'e de
introvisão do processo criativo. Trata-se do
sopro imaginativo que antecede o fazer
artístico. estando intimamente relacionado ao
processo abdutivo síttlado na esfera do
pensamento
t2Mesmo autores com preocupação formalista
rlo filme admitem essa concepção de que a
opta artística está entranhada de uma peculiar
visão filosófica do mundo. Poder)os destacar
dois dêles: o cineasta Andtei Tatkovski e Yo\lri
Tinianov. Tarkovski ao associar o filme com a
pães;a a/irmã gue.' '«quando falo de poesia,
não penso nela como gênero. A poesia é uma
consciência do mundo, uma forma específica
de relacionamento com a realidade. Assim a
poesia torna-se uma filosofia que conduz o
homem ao longo de toda a sua vida.P» .rn
EscK{Pi e'Temi)o. p18.
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hcr(3i e ausência da complexidade, entre outras. Esses
recursos narrativos, associados a organização da
temporalidade/atemporalidade, espacialidade e ritmo,
são apropriados e retrabalhados paulatinamente pelo
cinema na constituição do gênero melodramático.

O modelo clássico dominante de cinema se

destaca, desde as suas origens, pela construção de
narrativas ilusionistas que de certo modo escondem os
seus mecanismos de representação mas,. ao mesmo
tempo, demonstram também suas possibilidades
metonímicas, regras específicas de combinação e a
própria constituição da linguagem cinematográfica."

Os procedimentos constitutivos de uma possível
linguagem cinematográfica, inclusive as diferentes
concepções de montagem, emergem particularmente da
fase inicial do cinema, ou seja, da passagem das
produções do cinema primitivo a hlmes com cadência
narrativa. A comera, ainda nessa fase pioneira, se
aproxima gradualmente de objetos e personagens. O
plano aberto, muito identificado ao teatro, é recortado
em sucessivos fragmentos até a captação do detalhe
significante. Com a constituição dos planos, as noções

Como ií observamos, o signo estético
cinematográfico se reveste pela complexa relação
semiótica de ordenação do signialcante (rfmf/Za J;a.r sobre
a ca#//2#/Jade). A função poética, com as suas novas
propriedades conceituais, está centrada no próprio signo
cinematográfico, cada vez mais híbrido em sua
materialidade narrativa ao absorver parcialmente ou
totalmente a eletrânica analógica e digital, a partir da
combinação paradigmática de todos elementos formais
que compõem o sistema significante.

Isso quer dizer que, mesmo na mais extrema
relação de desordem de uma estrutura significante,
tomando-se como parâmetro as narrativas rítmicas
convencionais, há uma ordem articulatória que rege toda
e qualquer perturbação paradigmática que é a montagem.

A montagem, por este eixo reflexivo, pode ser
considerada como um dos procedimentos mais
importantes para o entendimento e a construção do
cinema de natureza estética, onde trafegam diferentes
texturas sígnicas previamente pensadas e selecionadas
para gerar qualidades. Evidentemente que por trás de
todo procedimento de montagem criativa está um sujeito
criador que, somente pela sua rigorosa capacidade
inventiva, produzirá o movimento vibratório dos signos
necessário para o cinema de força poética.

A montagem, enquanto instância articulatória de
significantes, antecede o próprio cinema, advém de
outros universos sígnicos como a literatura, a pintura, o
teatro e a própria fotografia, que muito bem desenvolveu
o conceito de fotomontagem através de Rodtchenko.
Entretanto, será sobretudo espelhado no gênero narrativo
literário que o cinema de natureza convencional
desenvolverá uma espécie de grafia visual bem particular.
Trata se da incorporação de procedimentos típicos da
tragédia, da comédia, da epopéia... que são inicialmente
transladados ao cinema como construção da
verossimtlhança, progressão dramática, edificação do

43 Sabemos de toda polêmica em tot'no do fato
do cinema possuir' ou não uma linguagem
própria. Muito embota o código
cinematográfico não possua comparativamente
as regras rígidas dos sistemas verbais, dispõe
de suas características próprias que Ihe confere
deter'minada autonomia enquanto um sistema
articulado de signos. Eisensteia, ao longo de
seus estudos. nos demonstra a existência da
]inguaglem cinematográfica com as suas
inúmeras particularidades. O parâmetro pata
essa adesão evidentemente não é a linguagem
verbal. muito embora o cinema exttaia dai
alguns componentes que se adequam à nova
linguagem audiovisual. O cinema, fazendo uso
das potencialidades da elettânica, cada vez
mais dialoga itmanadamente com os sistemas
verbais. contaminando-se ironicamente. Sobre
os interstícios Palavra/Imagem, consultar
ensaio esclarecedor de Lúcia Santaella:
Palavra,Imagem & Enigmas /n=' Rez,Jí/a da U5'P
n.4. PI) 37-5].
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de continuidade, a fragmentação de ações experimentadas
por Edwin Portar", os enquadramentos, o movimento
no interior dos planos e, posteriormente o próprio
movimento de comera, o cinema cria seus próprios
elementos de linguagem nos quais a montagem passa a
ser uma espécie de matéria prima.

Neste contexto, vale ressaltar a importância de

Griffith para o cinema ao lançar elementos inovadores
para a linguagem cinematográfica e, ao mesmo tempo
propor um estilo através da montagem, que se cristalizou
como um modelo apropriado de narrativa para o grande
público. O próprio Kulechov':, que se preocupou em
estudar a eficácia psicológica dos elementos
articulatórios do cinema americano e os seus mecanismos
de projeção e idenfificitção", admite a contribuição de
GrifGlth para o processo de montagem. No entanto, pode-
se também afirmar que a noção de montagem iá estaria
incorporada no ato de filmagens nos trabalhos pioneiros
de Meliés, ao explorar trucagens, sobreimpressoões e
conceber pequenos enredos paratáticos.

g Estes diferentes incrcmcnlos, sobretudo o padrão
narrativo proposto por Griffith. culminariam, como já
destacamos, numa orientação dc cinema comproínerida
ao gosto fácil. Por um outra) lado. cm contraposição a
essa lógica, surgiram as diferentes vatigtiardas artísticas
cinematográficas caminhando níi conlramão deste
modelo transparente de narrativa. L)entre c-las. podemos
destaca;r o inovimen to de cinema russo. o c' xprcssionismo
alemão; o cinema independente amcricati., c' a própria
Nouvelle \regue que foi inicialmente influi'iiciacl;l pelas
teorias de cinema de André Bazin. Nesse contexto
específico, Arlindo Machado escreve que

l
Mesmo a modela glà$itbiano de cinema , qae havia

se im?os o sobre a pfodKção ãominatite d ante
cerca de çitiqi4enta anos, como tina espécie de
estrntKra básica do al)abalo xiEniftçatite. começa a
ser questionado e negado pof párias .fretiÍes
fenol-aparas, tais como a nout eLLe uag,Ke.francesa. o
KKãergro %ã norte-amedçano e os cinemas novos

qHe estoiram como pipoca em l;árias i)artes da
m findo. "4 7

O cinema, ao longo do processo histórico, tomou
rumos diversos ao incorporar a dinâmica da criatividade
As diferentes vanguardas históricas cinematográficas
representam uma espécie de oxigênio cultural, face a
lógica míope da indústrica cinematográfica. Em especial,
o conceito de montagem ganha corpo no seio de
propostas tão antagónicas (vanguarda e retaguarda) mas
que, a originalidade da montagem e sobretudo do cinema,
radicada na diversidade teórica de cineastas e estudiosos
que conceberam o cinema como um instrumento com
energia estética, capaz de produzir rupturas da ordem
simbólica e transformar o próprio conhecimento

Assim. dentre as várias teorias da montagem, são
expostas aqui , algumas idéias básicas de Eisenstein que,
sem dúvida alguma, influenciaram diretamente para
consolidação da linguagem cinematográfica e ainda nos
permitirão melhor compreender a forma fílmica
contemporânea de natureza estética.

44 Tanto Noe! Burch como Jacques Aumont
consideram Edwln Portes um dos precursores
do cinema montagem com os filmes ''V\da
de um Bombeiro Americano" (7POZJ e "0
Grande Roubo do Trem " Í7P039. Ne/es, Forrar
propõe configurações inovadoras pat'a a época
como pot exemplo a noção de simultaneidade.
4s ''EI primer realizador que utilizo el montaje
como elemento de creación cinematográfica
fue Grif6lth... Los norteamericanos de la época
de la Primera Guerra Mundial y de los aços
posteriores (Inca, De Mille, Vedor, Griffity,
Chaplin) fueron los menores cineastas del
mundo, y los técnicos y artistas de cine de
todos los países aprendieron las bases de su
arte en el cine norteamericano."Zev .Kbu./ec.hou
Tratado de fa RenÍI Zación CinemaÍogfájiça. p. 41.

'' Sobre a construção do modelo transpat'ente
e naturalista adorado por }iollywood e,
particularmente, sobre as expet'iências de
Kulechov, consultar: lsmail Xavier. C) Disc#tso
:inema ográ.lied: .4 opacidade e a 'tTansilarênçia. 1977.

'' M7/'ndo JUac.dado.O Vídeo e sua Linguagem
In: Revista da USP n.16. p.11.
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Jakobson sobre con.truções paradigmáticas, metonímia
c metáfora e sobretudo a noção de dominantesa
influenciaram a sua cosmovisão dialética de montagem
Essa cor\taminação se evidencia por ocasião de seus
pr'melros ensaios sobre a mo /agem df a/r râfí e as teorias
sobre amena / /fZef/x.i/. período este em que finaliza três
filmes pilares de toda sua obra: A Greve (1924), O
Encouraçado Potcmkim(1925) e Outubro(1928),
obras nas quais aplica as questões de sua teoria e a
noções de signos dominantes e códigos dominantes na
obra cinematográfica. [)udley Andrew observa que

'.4 noção do dominante prevalecer na Rússia
d r nte os anos 20 e sem diluída Eisenslein Cilada

jamiliariRado com o ensaio fundamental itttitulado
simplesmente ''Tbe Dominant", esçhto em 1927
pelo famoso critico literário V.amar ]akobsott. "51

A concepção eisensteiniana é de que cada plano
ou fragmento deve funcionar como atração dominante
imprimindo dinâmica, musicalidade e ritmo ao filme. As
atrações dominantes pensadas atrai,és .la sintaxe da

montagem, devem produzir fluxos sinestésicos que, de
alguma forma, envolvam os sentidos.Concebido desta
maneira, para gerar o impacto psicológico, o filme de
natureza estética deve ser plane)ado a partir de ações
dominantes que também priviligiam o conflito.

A montagem
eisensteinlana+

A concepção de montagem formulada por
Eisenstein é, sem dúvida, altamente complexa e provém
de uma gama de afluentes teóricos. Ao enxergar o filme
como um mecanismo orgânico para gerar choques
emocionais, o autor estrutura sua própria teoria a partir
de bases conceituais, por vezes até justapostas, como a
escrita ideogrãmática oriental, o haicai, o teatro kabuki,
as teorias de Piaget, Freud, Pavlov- Gestalt e Vigotski e

estudos da cor, da forma musical e da própria
estruturação do pensamento.'0

O conceito de montagem é permanentemente
atualizado pelo autor na medida em que entra em contato
com as novas teorias da época e até mesmo por vivenciar
a evolução técnica'9 do cinema. Nesta direção, as idéias
estruturalistas e particularmente aspectos da teoria de

i8 As bases teóricas utilizadas por Eisenstein
para organização da montagem como
linguagem são diversas e complexas. Ao
associar a montagem a uma lógica
peasameatal ele parte dos estudos de Piaget
sobre o discurso egocêntrico na fase infantil e
o apt'imoramento desse mesmo estudo feito pot
Vigotski estabelecendo conexões entre
pensamento e linguagem.'lendo por base essas
idéias, Eisenstein elabora também a ideia de
discurso interior no filme tendo como
dominante a plurisigaiflicação e estruturas
ímagísticas condensadas. Sobre o assunto
con/er/r.S..A/..E/sensre/'n. Da Literatura ao
Cinema: Uma estratégia Americana. /n; /sma/'7
Xavier(org) .'l ExPeãência do Citlcna. pp.203-215.
e L.S. Vigotski. Pensamettto c l.-img#alem. Lisboa,
Antídoto, 1979.
'v Eisenstein sempre esteve atento as inovações
tecnológicas e o seu desdobramento criativo
no cinema. A entrada do som e da cor, as
experiências com esleTeoscoPia e a própria
chegada da televisão instigariam pt'ofundamente
o seu olhar crítico-criativo de filósofo e
cineasta. Daí a sua condição de estar na

:liantcit'a de seu tempo ao visualizar até quc
ponto uma nova descobet'ta pudesse set um
asttumento não apenas voltado pata as

pet'ipécias de mercado mas também para um
bom uso estético. Sua compreensão é
Fortemente marcada pela intenção de
tpt'afundar os estudos sobre as inovações
[ecnológ.ocas e extrair delas toda carga
potencial e aplica-las no âmbito das ct'iaSões
culturais

'" Uma explícita alusão teórica à noção dc
:lomiaante aplicada pot Eisenstcia está
presente no Casa/o "A Quarta Dimensão do
:,trema", escrito em 1929 e que integra o
olume de ensaios A FoTna d© Filme. pp 71-
'. Também set'á a pattit' deste mesmo ensaio
}ue o autorpassa a lançar subsídios pat'a o que
mais tarde denominada de montagempolifónica.'

.Ã .Dudd7cy 4ndrcu A Tradição Formativa,
In: Ai principais Teorias do Cinttna. p.67
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\ tliPlitiii.ilitt.t (it)s tt)iillitos estará presente no
itttcri',r (lc ca(la plano, na montagem em si organizít(ta
pelo principio da justaposição e na totalidade estrutural
do filme. Este procedimento se faz presentc taml)i-in no
próprio roteiro(onde iá se articula a sínlcsc da
montagem), pois nele estão demarcados c con(lc Usados
todos os passos e instruções para a m.ilcrializaçãn
fílmica. Arlindo Machado detalha a tii)çã dc conflito
no cinema

produzidos pela ação articulatória da montagem. ."0
on.feito é, de .falo, o modo çanâniço de inleração entre duas

unidades quaisquer do discurso jilmiço: çonltito de fragmento a
jra&mento, decerto, mas também dentro do .fragmento e
speçiftçatido se este on aquele parâmetro partia Lar?' " V.ssa

noção revela qualidades, pois no interior de cada plano
ou fragmento ou noutros modos específicos de
associação, devem estar previamente pensados e

materializados procedimentos de montagem
Ímovimentos, enquadramentos, escalas, volumes.
dimensão gráfica,...) para gerar colisões das intensidades
em movimento que eternizam a obra artística.s' Trata
se de auferir a cada plano tensões conflitivas, que
articuladas ao todo se auLonomeiam como presenças
par.amórficas impactantes. Traduzindo, essa ação
deliberada de estabelecer criativamente ações
conflitantes é, conforme a visão jakobsoniana, o
curtocircuito operado no eixo sintagmátic(] ou, utilizando
uma expressão contemporânea, trata se de um "/z/f'
(pa'le) consciente a partir de seleções em termos de
similaridade

.A m{)nlagem criativa, pensada pr)r esse jogo
dialético de ações dominantes, cunsistc na justaposição
dc l,canos que funcionam como atrações intelect..,is
exclusivamente voltadas para produzir sentidos. Sob este
foco. Eisenstein aplica no cinema conceitos inicialmente
desenvolvidos em sua experiência com [eatrob''
}tpnrnorando a sua visão de montagem Cincrnarográfica

lf4ss m raçzoç! {ltld } }x n.\hein: .\ollre d mesa de

montagem, temos ilm ( t{ ttittitl{ c lniimeravel àe

@àmeiros piares , mais claros on mais escuros,
çom movimentos para esquerda on P ra direita
rom mat,imensos para cima o ara baixo, e assim
por diante. Como core.i los e em que sequência
àtspõ Los? \)ode se apenas emendar os Jragmetitos
Linearmente, seg,vindo o Po de í4ma intriga: isso é o
que Ja-x o cinema narrativo vulgar. Mas nos
momentos ma s criativos da cinematoXra.Íia, ê
T)recibo \Quer artici+Lar esses l)Lamas, çombitiá- Los e

rego Los harmoniçümente como numa sltijonia. faTê-
Los suceder nns aos outros se&Kndo m l)únçil)io
rítmico e organiR.apor. Esse prtnçil)io. t)ara
E.lsetisleilz, dezena ser o da contradição, ou sela, o
rbo qi+e de valores plásticos opostos, tanto entre dois
planos SKçessiuos, quanto no itiledor de um mesmo
l)Lama N\onLagem, para eLe. era desetlçadeamento
de cotlflttos."sz /acques Aunlanr. A Montagem. /n.' ,4 E'J/e//fa

do Filme. pp 83-84
Eisenstein apresenta diferentes modalidades

de conflitos como anões dominantes: con \to
gráfico, conflito de planos, conflito de
volumes, conflito espacial) conflito de luz,
:onQ\t.o de t.en\po. Cada tipo de conf7;to pode
lpt'esentar Subdivisões ou mesmo estabelecer
nteí'conexões ptoduzinto un} contrapont.o
audiovisual. l)ramaturgia da Forma do Filme.
[n: .,q For7}za do E;ilme. pp 57 e 59

trata-se de sua expet'iência com o teatro
de attações e também a sua atenção especial
.,oleada ao teatro Kabukí. O Kabuki,ao

Essa noção de conflito, ou mesmo da dominância
de conflito, perpassa toda a obra de Eisenstein. Cabe
destacar que ao longo de seus ensaios, Eisenstein precisa
ainda mais o que caracteriza como dominância do
con feito.O conflito pode estar situado no interior de cada
plano, na associação dos planos ou mesmo nos conflitos

'' Ar.lindo Machado. Eisensteitt: Geometria do

êxtase. p.45.
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a cada contato com novas teorias que também se refletem
em sua produção fílmica. A montagem em si, entendida

organização finita e sequencial de
àSnÇxczn\es" é Hma sitttaxt para a carreta constrwçõo de

cada l)artict+La de n Íra&mettto cinematográfico:'\b B.nsuÀtx
na justaposição de fragmentos que funcionam como
feixes de idéias pertubadoras ou como atrações
intelectuais descontínuas materializadas pelo principia
da contradição.

Assim. a combinação dc dois planos isolados gera
um terceiro plano conceito propondo novas significações.
Essa concepção aparentcmcntc simples para construir o
potencial estético da obra cinematográfica, funda-se
inicialmente nos estudos sobre a cultura e a língua
japonesa. Posteriormente Eisenstein avança a sua
concepção de eíí#/a r /7 r.l/cinematográfica ao aprofudar

seus estudos sobre os ideogramas chineses
particularmente o p;r/a2rama,s' -relacionando por fim o
seu arcabouço conceitual com a estrutura. do
pensamento primitivo, amadurecido na fase em que
esteve no Médico envolvido nas filmagens do inacabado
Que Viva México !

Trata-se de, pelo encontro desses caminhos
diferentes pens.ar o cinema como uma atividade que
quebra com a lógica ocidental de pensamento e que se
desloca por um tra)eto mais abstrato e, portanto,
metafórico. O percurso desta lógica é então explorar
sensualmente o pré-lógicos', enfatizando assim a
descontinuidade e, por conseguinte, o afloramento da
simultaneidade altamente carregada por associações
tropulógicas para formação de conceitos abstratos. Dessa
forma, as relações de sentido são instauradas pela
ordenação (liagramática entre a ordem sintética e a
fluidez do significado

' Na verdade, Eiseastein aprimota sua visão
de montagem tomando como ponto de partida
o 'DX.çi!:n.E!.gln:.g, utilizando critérios de
:eorganização do real a partir de associações
criativas e também junções seletivas de
imagens em desptopot'ção ao referente. Tt.ata-
sc de associações sugestivas, ou xe/a, a
con)binação de dois pictogramas ou caracteres
distintos evoca ou sugere por essa síntese
criativa, uma tetceita ideia na mente do
espectador/leitor. Ainda em Etsenstti : a
Gf'o»zpfràa do Êxtase, Afilado NI.achado nos
esc-/afere esse pr/nc-/p/'o; ':juntam-se dois
pictogramas para sugerir uma nova relação não
presente nos clcínctitos isolados; e assim
através (]a associação dc caracteres, chega-sc
ao conceito ahstrato c '(invisível». IUssc c.
lustan)ente, o ponto de partida do cincnla
intelectual de l;lisenstein: um cinema que,
partindo do primitivo pensamento por
imagens, consiga articular conceitos com base
no puro logo poético das metáforas e

meto nímias . 'lo. á3.
" .Fni o l)esmantelando um Tirano, .r/'sensre./n
:aplica o porquê de sua preferência pelo pré-
lóg;co e a questão da sexualidade: "tAe s'luto
atraído por minha própria concepção de uma
zona do pré-lógico, daquele subconsciente que
inclui sexo, mas ílão é escravizado por ele.P'/n
üe ??árias ID2arii3. p.68.

incorporar a tradição e determinadas
convenções culturais do ot'lente, avança em
relação a propostas com esquematismos de
encenação/montagem psicologizante. Pode-se
dizer que Q Kabuki é uma concepção muito
mais arrojada do que o teatro Nâ porque se
ca/acre/iba como o " conjunto monístico
onde "som - movimento - espaço - voz
funcionam como elementos de igual
sigilj$çênçj4. "0 .Xbbuk/ p/ocu/"a Cavo./t'e/
sedutoramente o espectador através de
soou iões formais perfeitamente sincronizadas.
Eisenstein ainda ao comentar o teatro Kabtlki
em "Uma Inesperada Junção ", rac/oc/na que;
''l)erigindo-se aos vários órgãos dos sentidos,
eles constróem uma soma em direção a uma
grande osa provocação !gllZ! do cérebro humano,
sem prestar atenção gln..qll.a! desses caminhos
estão sega\ndo"ln: A Forma do Filme. pp. 28-29.
só Seio-e.í Z'.ísensfe.ín. Eh! Sobre a pureza da
linguagem cinematográfica. 7h; H Forma da

Filme. p.í07.
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l.',stc-ticamcnte, o universo fílmico forma-se
tn.,l(.cularmcnte pela desordem composicional
totalizante. A coerência semiótica do filme reside na
nstabilidade artística causada pela desordem. Compor

em desordem segundo preceitos de Eisenstein, portanto
implica na ação deliberada do criador com a precisa
finalidade de suster fluxos de informações, criar o
choque e não consuma-lo deixando em suspenso para
novas cartadas produtoras de conceitos. Significa ainda
superpor ou fragmentar temas/ob)elos, ramificar
caleidoscopicamente as microcadeias significantes, ou
distorcer as relações formais de natureza espaço/
temporal. Sob este prisma, as desintegrações abruptas,
a decomposição dos acontecimentos, ou mesmo a ênfase
acentuada em determinados detalhes que amarram a uma
idéia totalizante, são procedimentos pensados
meticulosamente para o pleno funcionamento estético.
A composição estética é ente.) A antítese da ordem que
busca a unidade móvel nos paradoxos introjeLados na
engrenagem fílmica. lsmail Xavier assinala que:

Essa maneira bem particular de construção do
objeto significante por meio de ./xzfãfa ; fíper dar
formando microcircui:os que sc c sparramam pelo macro
universo semiótico, e o que produz o movimento
continuo no interior da própria cslrutura fílmica. onde
o equílibrio estético funda-se eminentente nas relações
originais de conflito. Neste caso, a obra fílmica reveste-
se da possibilidade de voltar-se para si mesma ou sair
de si mesma ao dialogar temporalmente com o presente
o passado e o futuro

O cinema de natureza estética, concebido segundo
estas formulações geradas a partir de Eisenstein. é um
cinema atemporal na medida em que sua ossatura
estrutural possui uma vida indefinida e conecta-se de
forma autónoma e dialética com as dimensões de
temporalidade histórica. O seu corpo significante é assim
materializado circularmente, onde a montagem segue
um traleto análogo à arquitetura do pensamento com
estruturas simultaneistas interconectadas

Mas, se por um lado Eisenstein pensou a
montagem espelhando-se na complexidade do
pensamento icõmco ou como um «rro /nl rom7aga/' , por
outro também relacionou o cinema a uma máquina que
possui mecanismos previsíveis. Por essa ética. todas
ramificações internas do objeto fílmico são
procedimentos dos quais o realizador/criador deve reter
total controle. Todos os elementos expressivos, como
por exemplo a constituição de linhas que se harmonizam
ou se colidem composicionalmente são, por essa ordem
de raciocínio, mecanismos conscientes e auto-
sustentados para o pleno funcionamento da máquina
orgânica produtora de sensações. A "serialidade". neste
caso, é tão somente a originalidade da obra artística.

Eisetisteitt, ao interromper o fluxo, monta os
exçi4rsos que r soam o espaço- tempo l)ara deçoml)or

momentos-chaves em ftg r ! geradoras da imaXem-

çonçeito, intervenção ão narrador qae o aproxima
ào disç rso óbice.

,4 montaram descotitÍnKa, çom suas anbi& idades,
üá ensejo Pa,a q«e o Leitor avesso a tais
procedimentos obseri. e a presença dos obJetos como

gratuita, um modo de acetittiarlormas e matéria
inerte que sempre inçomodot4 críticos como Bela
Bala XS ot4 mesmo gente próxima de Eisenstein como
Knlefb o u. "5 9

'':':';.

M

;9 lsmaiiXavier. EISENS'l'EIN: À. (construção
do Pensamento por Imagens. /n=
4RTEPENSÀMENTO. P.370, 8 Expressão utilizada por Nicole Stenger para

icfinir a mente. In: CIBERSP.'ÓCIO : losprtmetos
Fases. p.51
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\lt;ís, a própria linha de pensamento de Eisenstein
s )brc' cine'ma c montagem se edifica a partir de oposições
recíprocas. O seu legado estético coincide com um
cincina radical, aplicando se inclusive, com muito mais
vigor, na esfera do cinema eletrónico ou mesmo nas

roduções de vídeo-arte' . Sua concepção estética dt
cinema, está })lenamentc entranhada nas pt)ucas obras
rítmicas contemporâneas, particularmente as que
assinltlain a eletrónica como parte de seu corpo
significante c. sobretudo. sc prcsenlifica nos filmes que
articulam caractcrístlc;ts cl;i c.)ntcmporaneidade. São
então duas as questões aqui traçíidas

l Com ;l prcscnçlt tla cletrânica analógica e
digital de form- parcial ')u total no cinema, a concepção
cle montagem cisc'nstcinian:l pode ser melhor explorada
ou mesmo cxperienciada pela maleabilidade desses
equip;lrneiitos para agilização de etapas 'la produção,
flexibilidtldc de criação, tratamcnto de imagens e sons e

pela propria comi)mação sintética desses eleincntos
significantes. o cinema, conforme exposição esboçada
no capítulo atitenor. se desloca conceitualmente dc um
estado para outro pelo potencial inusitado lançado tanto
pela imagem eletrõnica analógica, como tambétn pela
revolucionária contril)uição enunciada pc'la eletrõnica
digital no c-n3po dc projeíos estéticos. Consciente do
potencial estético dessa nova anatomia eletrõnica
contemporânea, o cinema contamina-se propositalmente
}).ira poder avançar nãl) soineillc no diálogo com os novos
suportes tecnológicos mas também para dar o seu salto
criativo, rompendo com um tipo de relação íncramente
parasitária com ênfase nas pirotecnias de efeitos especiais
abusivamente presentes nas produções de cunho
comercial. O cinema eletrânico amplia, por este lado da
criação, as possibilidades de exercitaçãn das idéias dc
montagem testadas por Eisenstein ao optar por um
hibridismo que o forma mais impuro e,
consequentemente, liberto para criação.

2 o -,titr.) aspcclo daquestão reside amda no
mll)itl) (l;ts idéias clc ltisenstcin sobre montagem Sua
c',iicc})ção de criação cinematográfica e todo o seu

iclcíirio filosófico em parte ainda inédito, possuem
extrema atualiclade podendo inclusive serem
identificados traços cm algumas obras que trabalham
com características da contemporaneidade. Para
Eisensiein, as leis quc governam um filme não são as

regras a})solutos e sim rf/afãfí ,/r&//r.ída.r. Nesta acepção.
radica uma quebra total com as construções filmicas de
gosta clássico que se inclinam para a ordem ou mesmo
para a aplicação c(Jnvencional das regras de sintaxe. No
conlutlto, n prolcto estético de Eisenstein aponta para o
que pode ser denominado de prazer da imprecisão, da
transformação da referência em espectralidade. da
construção fragmentária, do pormení)r, da dissipação,
da diversidade, do conflito da ordem e desordem. da
desagregação, da instabilidade, da repetição ou mesmo
da multidimensionalidade. Estas características estéticas
da obra eisensteniana também se encontram ein fibras
rítmicas contemporâneas de natureza arrojada, a exemplo
dos filmes que aqui serão analisados: A I'última
Tempestade de Peter Greenaway e Anjos da Noite de
Wilson Berros. Neles aplicaremos ns conceitos de função
poética, função metalinguística e qualisigno que, em
muitas vezes, se entrelaçam conceitualmente ou se

fundem tornando presente a própria visão estética de
Eisenstein

Após a discussão de algumas características do
legítdo poético-filosófico de Eisenstein acercíl de sua
contemporaneidade e até mesmo a possibilidade de levar
adiante suas idéias sobre montagem com o ingresso da
eletrónica no cinema, cabe, por fim, destacar um exemplo
específico de combinação vertical - a montagem
polifónica - cuja essência de seus procedimentos serão
visualizadcPS particularmente em A Ultima
Tempo s tad e

B
g

óí Arlindo Machado no ensaio ''(1) vídeo eln
sua Linguagem " rf /;/a da UiP n.4 esrabe/ece
relações eotte o vídeo e a concepção de
montagem intelectual animando que: "0 vídeo
solicita montagem eloquente, uma montagerri
capaz de produzir sentido através da
justaposição de planos singelos.
Na verdade, o vídeo aponta para a mesma
perspectiva da montagem intelectual de que
Eisenstein foi o mais ardoroso defensor no
terreno do cinema."pp lt-12
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A montagem polifónica A montagem. nesta acepção polifónica,
desempenha o papel de regência dos significantes ou

mesmo,j quem executa o arranjo composicional do filme
do filme/sinfonia. s e criativas do realizador/maestro

cinematográfica e nos diz que para essa correspondência

O conceito de montagem polifónica': orquestrado
por Eisenstein nos remete às suas experiências iniciais
da fase do cinema mudo. Na verdade, ainda nessa fase,
o autor procurou pór em prática a sua concepção teóuca
a respeito da sonoridade das imagens visuais no filme
sob o crivo de uma visão inovadora de montagem. I'ara
isso, foi também buscar contribuições nas modalidades
artísticas predeccssoras ao cmema, particularmente na
pintura e na música';, linguagens estas que forneceriam
matéria prima para essa nova concepção de cinema como
prática artística multiforme e, em um certo sentido,
heterodoxa quanto às suas regras dc sintaxe.

tremas de extrair de nossa experiência do

;trema mudo nm exemplo de montagem
polifónica, na qual um l)lama é Eirado ao outro

ao apenas através de tina indicação- de
aot'tmetito. valores de iluminação, pausa na
XPosifão do enredo, ou algo semelbatite . m14s

itrauês de um avanço simultâneo de uma série
múltipla de Linhas. cada qual mantendo m c rso

cama's.irão independente e cada anal
otitribuindo para o curso de composição total da
e qaên çia. "s *

Ó/ ]Vo Casa/o "A Quarta Dimensão do
C\Rema" [n: .A Forma do Filme, escrito em 1929,
Eisenstein começa a elaborar uma teoria e
metodologia da montagem polifónica fundada
em atonalidades visuais. O amadurecimento
teórico surgiria mais tarde, particularmente em
rrés Casa.íos Z)ás/cos; "Sincronização dos
Sentidos", "Cor c Significado" e "Forma e
Conteúdo: Prática"; lodos esc//(os em /940.
Essas noções também aparecem no ensaio
"Palavra e Imagem" com outro enfoque
(relações entre cinema e poesia) reescrito por
Eisenstein a partir' de "'ba.o'ntag.em 38n. Nele,
o autor levanta aspectos expressivos para a
composição audiovisual, a questão do
compasso e as dissonâncias entre a articulação
sintática e a métrica. Ao dotar o filme de uma
articulação rítmica, o criador/montador se
ca/"ache/"/'za "como um compositor de
harmonias audio-visuais "ln.: O .ffa//do do Fi/mf.

53 Eisenstein foi buscar na estrutura musical
as relações necessárias para o seu pensamento
sobre montagem polifónica. Posterirmente,
com a finalidade de aprimorar o conceito de
polifonia no cinema, vai também buscar na
está' atura da pintura os elementos básicos pata
o que denominou de montagem ctomofonica.
Na pintura, Eisenstein examina
detalhadamente aspectos da obra de Leopardo
da Vinca atenuando para uma espécie de

;=H=r:l=.=.'Z:===Í::::%
(;'reco o pri'nc/pJ'o .da monja.gem
c/nen7arog/"áÁ7ca ou mesmo as tonalidades

a p/nru.ra es/âo /e/ac/'onados co.rn as c'sca/as
c.roarTár/'cas no c/nez17a e /ar77bén77 v./saz71
esraóe/ece/" uma co/'/epondénc/a sono/"a. 7Va
a:leis.IZ'a, .Esse'nsrd'/n áunz/aapzenra suas aná/isCA

li?ficando pot fim ao cinema. '' '
" Se.í;ge/ .E.fkeínsre.ízz. A Sincronização dos
Sentidos. .lb.: O .fe»//do da Fz/»e. P-.512 ' "''
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O autor exemplifica essa passagem ao discutir uma
sequência de O Velho e o Novo (1929), demonstrando
que o az'a fa íim //á ea se manifesta com a construção
de diferentes # ó i ( linhas de calor, linhas de vozes
diferenciadas, linha do crescente êxtase...) cujo
entrelaçamento desses diferentes movimentos formam
uma /!#óa.goraz.Com este pensamento a polifonia torna-
se patente com a criação no interior do discurso
cinematográ61co dessas variadas vozes, que introjetando
musicalidade nas imagens, consequentemente incutem
vitalidade epifânica ao signo. A montagem, neste caso,
ao trabalhar o fragmento e a totalidade, a tese e a antítese,
funciona como diapasão, regulando analiticamente a
frequência do filme (]u produzindo acordes dissonantes
perfeitamente adequados ao prt)feto estético da obra
ar tís tic a, .

Segundo este raciocínio, a estrutura polifónica no
filme resulta de uma junção complexa de diferentes
linhas interdependentes que variam evidentemente a
partir de cada ideário criativo e que, composicionalmente,
tecem uma ##óa /o/a/ da partitura filmíca. Convém
advertir ainda que a /f#óa da /r;/óa Jogara como
componente intrínseco da ##óa /o/a/ não funciona como
um mero adereço sonoro, uma vez que exibe se como
um elemento expressivo que também possui infinitas
variantes plásticas que modulem criativamente as
imagens e que também possuem uma intensidade própria
sincronizada ao corpo fílmico para produzir
simultaneidades.

Fundamentalmente, a idéia de montagem
polifónica concentra-se na modulação "plástica" dos
signos, ou seja, reside no aspecto de acasalamento
dialético d as relações formais do significante de maneira
a gerar tautocronias sonoro-visuais.

O filme, como uma peça sinfónica, é então
comandado por ritmos espaço'temporais que se enlaçam
ou se soba:põem em sua diversidade e autonomia
construindo a sua própria #l/& me/cÍ2ira. Isso quer dizer
quc a a#ó.z mf/ódlra no filme polifónico se expressa pela
formação de diferentes escalas diatõnicas (lue graduam
ritmicamente a estrutura fílmica.

Tatnbém a ##ó,/ mf/ád/fd é formada por uma espécie

de igualdade rítmica entre a faixa de som e da imagem.

Todos os elementos signinlcantés devem ser realçados
esteticamente numa mesma escala de importância
independente de sua natureza material ou lugar que
ocupa na obra de arte.O que varia é a intensidade
aplicada por exemplo a determinada cena. Ainda. essa
igualdade rítimica assegura a interdependência e também
o diálogo que deve existir entre ambas as faixas visando
estabelecer correlações associativas e não absolutas entre
cor/som/imagem

O movimento rítmico, por sua vez, é traduzido
pelas diferentes combinações justapostas de
significantes: cadência métrica, planos com distancias
fecais, planos com movimentos sincopados, acelerados
ou retardados, ecos visuais e escalas de equivalências
dragadas da pintura e da música, formando assim a ##,ça
mr/adira do filme pela ação composicional decisiva da
montagem, composição plástica dos significantes e da
própria ação composicional do diagrama sonoro.

C) filme como uma sinfonia rítmica entrençada
signicamente, organiza-se slncronicamente com base nas
múltiplas transformações da forma. Todas as relaçõ.s
significantes são pon tuadas rítmica e mcloclicamenle pela
dinâmica totalizante dos fragmentos pensados como
notas musicais perfazendo um sistema orgânico de
associaçoes, oposições, repetições, paralelismos e
equivalências

Assim, aplicar a concepção polifónica no filme é
fazer cintilar os signos e, consequentemente. dota-los
visceralmente de ritmo, movimento, plasticidade e
sonoridade. Esta façanha consiste em arrancar da
essência da imagem a sua exuberância sonora ou mesmo

estabelecer ao significante sonoro uma correspondência
visual. Pode-se dizer ílinda que a nitervenção polifónica
faz brotar da cor um equivalente sonoro singular, tendo
em vista que a cor não possui uma significação única
Desta maneira, a cor em uma determinada sequência
adquire uma intensidade de conteúdo e de sonoridade
que, numa outra sequência de outro filme a mesma cor
pode assumir uln significado distinto c

consequentemente, não cnrres})tendente a cor anterior.
.q conibinaçiio estéticii de todos esses elementos (cor/

W
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- ,in/tntaBcm) também resulta em um filme de natureza
rroinof(')inca conforme argumentação de Eisenstem."

O filme polifónico ao prover o seu corp" "rganico
de intensidades musicais crescentes resultantes do
processo criativo de opera' com junções verticais;
constitui-se também pela síntese harmónica dos
contra.ios. Dentre as inúmeras possibilidades de
conjugação polifónica o tecido significante poderá
constituir-se de atonalidades, discrepâncias sonoras e
englobar os métodos de montagem propostos por
Eisenstein. Porém é importante destacar ainda que, a
# Óa me#d/ra no filme estabelece total ruptura com a idéia
de representação de harmonia pela simples harmonia
Neste caso, a harmonia polifónica funciona como um

jogo polissêmico das antíteses sonoro-visuais
estabelecendo um movimento centrípeto e também
centrífugo do significante.

iqpiitagem'' anteriormente traçadas por Eisenstein. O
objeto fílmico, co=n um território significador, flutua
numa esfera icânica multisensorial perfeitamente
amalgamada pelas estratégias semióticas de seleções e

combinações para produzir rupturas qualitativas. São
soluções originais, situadas ao nível (ia primeiridade
conforme a acepção peirciana do signo.

A montagem polifónica, por esse cotejamento de
concepções teóricas. se revela pela reverberação icõnica
do signo ou mestno pela geometrização musical da cadeia
signiâlcante e que, por sua vez, instiga para um olhar
reflexivo do intérpre te

' Segundo Q próprio Eisenstein a montagem
polifónica abarca as categorias de montagem
:descritas em Métodos de Montam,em ou sela: l

c/açâó de p/anos a
partir de seus comprimentos em processo
aná/ogo ao compasso Ellas/ca/. .2. .ble!!!a:Kçln
B:í!!!!i..ça. - ui, o comprimento real não
coincide com o comprimento
matematicamente determinado do &agmento
de acordo com uma fórmula métrica. Aqui, seu
comprimento prático deriva da especificidade
do fragmento, e de seu comprimento planejado
de acordo com a estrutura da sequência.z'». 78'
Ftata-se também de movimentos no iates.ior do

pt6Pt'io plano e violentação da própria métt'ica.
j. uma espéci'e de

raríação/aprimoramenta da montagem
rítmica. Neste caso o movimento "é perceb\do
num sentido mais amplo. O conceito de
movimentação engloba..tgd.êX.êg..gÊB94cões do
!lla:aln.gnlp. de montagem . Aqui a montagem
se baseia no característico aenLgln.eçie.na:! do
fragmento - sua dominante. O !glB. geral do
fragmento.j» p. 79 - 4.
:ambém um aprimoramento da montagem
anal, distinguindo-se dela. Ot'igina-se pelo
íconflito entre o tom principal do fragmento
(sua dominante) e uma atonalidade." p.82
trabalha a partir« das escalas cromática c
dedccajêniça valorizando níveis rítmicos e
iissonâacias do Significante. - S..b8gnlaaÊln.
!n.!Ê.!Ê.g!!!a!-- moda/i'Jade de monja.gez77 que
)pela com conceitos de apelo intelectual.
:xigindo por parte do espectador uma
atividade pensamental. O método de
combinação é pot atonalidades intelectuais.
In: Forma do Filme. pp. 77-85.

l,'\o se çombiftar imagem e som, pode-se çbe&ar à
iinçroni?.afãs qt+e preenche todas essas
potencialidades . .. , ou ela pode !er construída çom
base mima combinação de elementos niio afins, sem

!entat ignorar d djssotiãttcia resultante entre os sotzs

e as tm 'itens.

Por esta afirmação percebemos que a montagem

polifónica engloba e avança em relação às categorias de

ÓS ]Vo Casa/'o "A Cor e o Significado",
Eisenstein retoma especificamente o seu
estudo sobre cor, como já vimos, estreitamente
relacionado com a pintura. Num ensaio
anrer.íor "A sincronização dos sentidos", e/e./á
aponta pata essa direção específica. la: 0
Sentido do Filme. Em Memórias Imorais, São Pavio,
Companhia das Letras,1987; Eisenstein dedica
crês pequenos artigos ao problema da cor:

Frê; .;,t,s sobre a 'o'", 'Cor (1)" e 'Cor
(2)" .PP.327-344 .
àó Sergei Efscnstein. O Sentido do Filme. P-57
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Enfim, a formulação inovadora do conceito de
montagcm polifónica meticulosamente aprofundad;i Í)or
Eiscnstein propicia ao cinema uma especie de
consolidação da linguagem cinematográfica, isso sem
negar as diferentes contribuições teóricas sí)l)rc
montagem. .As idéias de montagem polir(única estão
plenamente proletadas cm propostas filtnicas de
concepção estética m;tis radical. encontrando se dtluidas
em propostas do cinetn- clássico(c')m. forma de citação
ou como método dc m.ntageiTI) colho também na esfera
das produções videográficas. videt)clipes c infografias
animadas. No nosso c"se específico dn cinema. essa
maneira particular de montar o filme dc forma tnusical
e compostcional a partir dn rcbuscamcnto subjetivo da
temporalidade" . amplia aind;t mais o potencial estético
do filme com o leque de possibilidades propiciadas
particularmente pela edição eletrânica.

cletrõnica oriei)Latia para materialização de construções
csleticas através dn princípio dc sincronização dos
sentidos, se aproxima ainda mais das estruturas nãn
lineares do pensamento. possibilitando explorar com
p.rofundidade as idéias dc Eiscnstein. No universo
elclrâiiico, mesmo o signo não estético que possui
caracterisUcas distintas do signo de natureza indiciam
fotográfico, está inserido numa lógica paradoxal mais
complexa que o circunscreve analogamente num
contexto mais abstralo, portanto, pensamental. A
imaterialidade é uma dessas características que o torna

comente distinto do signo puramente fotoquímico.
A diferença está ria sua manuseabilidade que é muito

iensificíida e potencializada pela via eletrânica
Neste caso. a e(lição eletrõ..ica se aproxima muita

estruturas do pensamento pela própria gama
ae p.ossibilidades apresentadas pela máquina,
priiicipalmentc no tocantc ao engendramendo de

agmenro a fragmento da mensagem pela construção
seieiiva do signo). Cabe aí) criador, evidentemente.
explorar toda essa capacidade gcrativa c por assm] dizer
expressiva das mesas de edição (luc torna o complexo
sigilific nte imagem/som muito mais flexível para o
Urliverso da criação voltada para multiplicidade.As ilhas
cletrónicas , conforme discorre I úcia S«ntaella
apresentam-se como um universo onde tudo ou quase

O dialogismo na edição
eletrânica

Se A montagem conceitual, conforme muito bem
assinalou lsmail XavierÓO , deve ser entendida como um

processo de construção do pensamento, a edição

68 Andrea Balzola afirma que "À. tnontagetn ê
o tempo fílmico e, portanto uma concepção do
tempo) o seu significado subjectivo: no
cinema, o tempo quantitativo desaparece. A
temporalidade criada pela montagem
apresenta-se como uma pluralidade
descontínua de durações de que o
enquadramento (entendido como esboço do
trabalho rodado em continuidade) é a unidade
de medida relativa."Para uma Virgindade
Póstuma do Engenho Audiovisual. Ini' O Noz,o

Mando da Ima&cns Electrónicas. p.145.
Í9 Traía-se do Casa./o "EISENSTEIN: A
Construção do Pensamento por Imagens" no
qua.] ]smai] Xavier busca uma particular
compreensão do prometo construtivo de
Eisenstein em suas diferentes fases e a sua
articulação com o pensamento. In:
4RTEPENSÀMENTO. PP 359-374.

TEmPo reuersíulL. vida de trás para diante, um

mesmo [iconteçimento repetindo-se
ndefttiidademetite em mudanças imperceptíveis,
''«.«. :"'""PÇÕ'' .« d jil l d p''«*.: '. l.l:i1..
notita&e'n ittc.nsútil de Jragmen tos disparatados,

Coesão interna entre imagens F.eneticamente diversas.

itmo Jtenétiço que tienbi4m delírio, pesadelo oti

t'tarem psicodélica conseguiriam« jamais imitar. »lo

De certa forma, os procedimentos de edição
eletronica vieram acelerar o processo de montagem e
conferir no\os feixes de possibilidades sinestésicas ao

=#=;==F. --"'
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citicm;i pala sua própria instantaneidade ao recriar
imagens pré existentes, de corrigi-las ou distorce-las, de
sobrc})o las infinitamente criando eco de imagens, de
cncaval,r inúmeros arames/fotogramas eln único plano,
de gerar imagens inexistentes com alto grau de realismo,
dc restaurar imagens geneticamente produzidas noutros
suportes e de trabalhar n mínimo significante pixel a
pixel. Come. pode ser percebido, trata se de uma gama
de recursos que podem ser })crfeitamente canalizados
numa perspectiva estética. Isso significa afirmar que
es\amos " chegando ao ponto dü mais Jormtdát;e! reviravolta tia

face mimétiçci da bistóna d«s imagens técnicas.
o cnleina, ao cxplorítr os recursos da eletronica

imprime uma nova pulsa') íi.) siga') c')nferindo inclusive
maior ritmo c iTlusicalidadc às estruturas significantes,
pela nova especificidade dos sup''rtcs cletr6nicos. Nos
casos plcnamcnlc vollatlos para :' cnativiclade, a narrativa
se adensa qualitativamente muito mais iit) tocante a
descontinuidade, }io dctalh;iincnto do fragmento, ao
estilhaçamento da forma e à prós)ria possibilidade de
mctalnorfismo do signo, que se amplifica com essa nova
dinâmica introjetada pelas tecnologias eletrânicas

Dentro desta conjectura, a vibração polissêmtca
dos signos torna-se ainda mais cristalina aos sentidos

esta nova dinâmica ou mesmo nova corpo'eidade
produzida pela ação dialógica do cinema com os sistemas
óptico-eletrõnicos e digitais. Num certo sentido, isso
quer dizer que o cinema, ao estabelecer o diálogo com a
eletrânica e vice-versa, há nesta espécie de passagem,
trânsito ou mesmo intersecctonamento, um conjunto
transformações que se processam em diferentes níveis.
Inicialmente, ocorrem modificações ao nível do próprio
cinema. referentes ao cruzamento de suportes ou mesmo
interpenetrações(intermédias) que essencialmente

duzem modificações em profundidade no tecido
significante cinematográfico pelo processo de
manipulação criadora dos códigos. Como decorrência
dessas modificações anteriores, há uma espécie de

transformação do próprio sujeito social que entra em
contato com as novas materialidades sígnicas
Concomitantemente, há modificações do universo
exterior provocadas não só pela ação das tecnologias,
mas pela sua utilização e pelos diferentes produtos
culturais híbridos que lançam proposições inovadoras.

Trata-se, então, de transformações operadas em
diferentes níveis envolvendo a própria natureza da
produção cultural, o próprio homem e o universo em
que habita. Essa é uma espécie de dimensão renovadora
provocada pelas inter-relações terno-criativas
envolvendo o cinema e as tecnologias eletrõnicas que
Ihe sucederam

Particularmente, o mundo intra-sistêmico das ilhas
eletrõnicas exibe-se como um universo de possibilidades
maleáveis, diferindo substancialmente do processo mais
antigo de criação na moviola. Evidentemente que uma
condição não anula a outra. Como é sabido, a tecnologia
por si só é incapaz de propor mudanças. Unicamente
utilizando a tesoura poderemos ter propostas
cinematográficas tão revolucionárias e diferentes do que
a mera utilização das lw//róerx serão capazes de fazer.
No entanto, temos que admitir que as ilhas de edição
apresentam recursos que aplicados ou transportados ao
suporte fotoquímico, tornam o cinema muito mais
maduro no sentido contemporâneo

A verdade é que os novos suportes eletrõnicos
imprimem ao cinema uma nova materialidade
tntersemlótica que torna o próprio suporte muito mais
flexível, híbrido e impuro, sela com produções de cunho
estético ou mesmo de natureza comercial. Este fato
permite um adentramento muito mais intenso no
processo da fragmentação intensa, da descontinuidade
e, ao memo tempo, possibilita a constituição de um novo
estatuto, muito mais volátil pelas g a#d dfí ldraEr.imlraí;
dos suportes eletromagnéticos conectados também pelos
sistemas digitais.

Expressão u tilizada porlúlio Plaza no texto
La Imagen Electri)nuca: Teatro en lo Cotidiano.
!n: ! Simpósio i ternaãonaf de Semiótica Lo Cotidiano
J io Teatro:. Vol.l. pp 349-356.

zl Lúcia Santaella. op. cit. P. 105.
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A clctrânica libera as amarras do cinema
particularmente de orientação estética permitindo, de
tliferentes modos, um maior controle sobre a imagem e

na sua combinação com outras imagens. Numa dessas
situações, é possível referenciar filmes nos quais
diretores optam pela utilização da eletrõnica no sentido
de visualizar antes ou concomitantemente os resultados
de luz, constrastes, atuação de atores, deslocamento da
comera etc. Neste caso, é incorporado um z,/dfa-ari/í/
junto à comera cinematogránlca. Mesmo que as imagens
não sejam aproveitadas para um .pfpplfp da montagem, o
diretor, juntamente com a equipe de produção, lança mãa
desse mecanismo para corrigir possíveis falhas, adaptar
possíveis situações fornecendo antecipadamente um
resultado de como ficarão as imagens na película. Esse
encaminhamento evita gastos posteriores, confere maior
velocidade ao processo de produção e, ao mesmo tempo,
pode reorientar o processo criativo em suas diferentes
instâncias, inclusive permitir ao diretor optar por novos
caminhos.73 Esse momento está muito mais centrado na

etapa de realização, na qual o diretor lí pode exercitar
o princípio de montagem, facilitando o posterior trabalho
de montagem propriamente dita. E import2Lnte frisar que
cada vez mais se faz presente no cinema a utilização de
r/or7&ord eletrânico e também de roteiros eletrânicos com
indicações visuais e verbitis para filmagem.

Um outro percurso desse diálogo eletrânico no
cinema é o de que mesmo um filme que não absorva a
imagem eletrânica em sua trama sígníca como recurso
expressivo, apresenta imagens captadas simultâneamente
pelo p;deo-aíiií/ ou mesmo a passagem (transposição) do
filme para o suporte magnético com o objetivo dc realizar
a "montagem"eletrõnica.

Neste caso, a edição eletrõnica é uma possibilidade
de se trabalhar criativamente e também visualizar
previamente a montagem de uma obra íílmica. Com a

dinâmica das ilhas de edição, esse processo poderá
materializar-se por meio de várias possibilidades e.

dentre essas várias maneiras, pode-se apontar aquele em
que o criador escolhe um modelo de edição como
protótipo dc6lnitivo dc montagem propriamente dita em
celulóide. Assim, o modelo de c(lição funciona como
espelho para o processo de montagem do filme.

Numa operação mais produtiva de intensinlcação
do diálogo eletrõnico, o cinema pode assunilar. ou não
as duas etapas acima descritas mas, essencialmente.

sorverá imagens produzidas ou retrabalhadas
exclusivamente pelo processo eletrõnico. As ilhas de

edição reprocessam material originário do próprio
cinema ou mesmo de outros suportes devolvendo
posteriormente, ao próprio cinema imagens híbridas ou
ainda formas produzidas essencialmente no mundo
eletrânico

Nessa operação r.zma/eálrlra que tem por um lado
a elctrõnica e por outro o cinema, há um enlace
transformacional e criativo do signo que expande a
conceito habitual atribuído ao filme. Apesar das
influências recíprocas do cinema nos sistemas televisual.
videográfico e digital, a eletrânica, em seu conjunto, é a
responsável pelo metamorfismo do cinema ampliando
a sua capacidade criativa e montagística mas, sobretudo.
por oferecer ao cinema formas fecundadas e pandas tão
somente pelo acesso eletrõnico. Trata-se, conforme já
fora referido, de um aspecto de criação que independe
do ato mecânico de registrar através da comera que
denominou-se de des-referencialização. Tal
p'ocedimento, convém afirmar, rompe substancialmente
com o processo de ilusão especular.7'

r3 Afilado Machado. em .,'{ .Ante do Vídeo. no
capa'zu/o ded;ca.do ao cinema eletrânico,
apresenta com dera.lhes o método usado por
Coppola no filme O Findo do Cerafiie {i981), onde
o ditetof utiliza a eletr6nica nas diversas fases
de produção.

Ainda em .A .Ante do Vídeo, Afilado Machado
:lefiae ilusão especular como sendo a eS.\usão
produzida particularmente pelo sistema da
imagem técnica, segundo a qual as imagens
anotadas nos suportes de registro são.relê'xos

real, como acontece nos espelhos.x}).2Z3
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Süt)amos que iá com o cinema temos o pnnciplo
dc "lmaterialidade". A materialização da imagem para o
espectador depende, no cinema, da ação prolctiva da luz.
Como exemplo deste principio de imaterialidade podem
ser citadas as técnicas de animação cinematográ6lca cuja
referente" é o desenho. O referente, neste caso, é uma

representação e não propriamente um objeto real. Esta
possibilidade pode ser observada ainda em filmes
experimentais com riscos e desenhos no próprio
celulóide, fotograma a fotograma. Este princípio
"imaterial" também pode ser encontrado ií nas primeiras
experiências do cinema com a deformação do referente
através de trucagens, sobreposição de vários celulóides,
pintura ou colorização processada diretamente na
película ou ainda através dos recursos técnicos da comera
por ocasião da filmagem.

Em síntese, o princípio de imaterialidade lí nasce
e se desenvolve no cinema e se apresenta de forma mais
eloquente no universo eletrânico, expandindo a realidade
p ró -filmica .

Basicamente, essa des-referencialização consiste na
produção signinlcante de formas e sons nas ilhas de
edição, não possuindo referentes e sim uma
representação numérica, no caso das imagens digitais.
Trata-se, conforme iá observamos no capítulo anterior,
de formas espaço-temporais que se dissolvem, se
transformam ou se recompõem com mudanças
cromáticas, cenários inexistentes, ou ainda formas que
se desintegram, deslizam, escorrem e que se juntam a
outros tecidos signícos transpostos para a tessltuFa
eletrónica. A imagem na esfera eletrânica é muito mais
passível de ser decomposta, modificada ou apagada.E
uma imagem pronta para ação/interferência do criador.
Isso é o que também admite Digna Domingues ao
vel\E\c t que. " na ima8,em eletrâniça em processamento, bá
sempre ilha uonlade de anão. A imagem é wma imagem pronta
»ara nKàar:'lb

A eletrõnica, potanto, possibilita ao cinema
imagens constituídas por um outro princípio e que
requerem uma intervenção ativa e dinâmica por parte
(lo artista/criador, dada esta sua natureza, que permite
a ocorrência de modificações ou adulterações

Neste sentido, lls possibilidades extraídas da
máquina eletrõnica a partir de um indagar poético são o
que vincula o cinema a uma atualidade impossível de
ser conseguida sem essa mão dupla de ação dialógica,
uma vez que a eletrânica, com sua capacidade técnica e
expressiva, propicia ao suporte cinematográfico soluções
no campo visual e sonoro completamente inovadoras a

partir de uma perspectiva estética, porém, não específicas
ao código cinematográfico

O cinema, ao adorar as diferentes vias do processo
eletrânico, sela ao incorporar modernamente imagens
produzidas inteiramente em computador, ao utilizar
expressivamente os efeitos técnicos das ilhas de edição
digitalizadas como telas múltiplas, róroma&eU,
dissolvências simultâneas, ecos de imagens, imagens
sincopados ou fora de de sintonia; por absorver ruídos
produzidos ao acaso; ao utilizar a edição eletrõnica como
antecipação da montagem ou ao assimilar parcialmente
ou integralmente a eletrânica nas etapas de produção e
pós-produção convertendo o produto final ao suporte
fotoquímico, torna-se um suporte significante
antropofágico, com tecidos fílmicos híbridos e

consequentemente, carregados de intertextualidades.7ó
Ao metaforsear-se eletronicamente. o cinema

estabelece uma ruptura consigo mesmo. Basicamente
despe-se de um possível estado de pureza, torna-se
impuro sem negar a tradição, ampliando inclusive o seu
diálogo com as formas mais primitivas de produção de
sign iac an te s .

8:m 'o Aadrea Balzola fala quc essa relação eDtt.e
o c/numa e a e/errón/ca i:rík/ra/ 41)ode também
ser descrita como a transição de um modelo
processual combinatório de códigos
heterogéneos ( o cinema ) para um modelo
processual sintético de códigos heterogéneos;
aquilo que no cinema é de fato combinado.
montado, na electrónica é sintetizado.
misturado.» /laJ O .ZVez,o À « de da .rmaZeaJ
E.iectrósicas. p-i52. '

r5 Digna Domingues. .A Imagem Eletfânica ca
Poéiiça da Metamerfest. p-103
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Ainda do ponto de vista poético, as ilhas de edição
propiciam ao cinema um salto intersemiótico no tocante
às articulações sintéticas. A construção da tessitura
fílmica torna-se mais complexa a partir da mediação
eletrõnica, ao poder explorar com muito mais vigor os
processos simultaneistas, o princípio da disfunção, A
construção do ritmo, a musicalidade das imagens e a
própria sincronização dos sentidos na concepção
esse n stetn l an a.

A eletrânica c sobretudo as ilhas de edição
conectados aos computadores e bancos de imagens e
som, propiciam ao cinema uma poética própria; da
metamorfose, cujos ecos anal(3gicos recriam o cinema
quanto ao seu principio formativo. A cletrânica,
portanto, no seu conjunto, recria cstcticamente o cinema
instaurand.o uma certa desordem que extrapola a sua
própria articulação sintético-scmântica. Isso é o que
observa Tom Venta ao enfatizar que a eletrânica
intt'odtiX ao sistema cinema uma prodigiosa desordem tio modo

de contar o destrz+ir Hma bistóàa; no modo de combinar sons e

imagens; no modo de se servir do próprio «leio cinematográfico;
no modo de ver o $tlne"ll

cinematográfico de natureza estética é então
fila.tcrializado através de semelhanças qualitativas
t)paradas com paralelismos imagético-sonoros, simetrias
c própria reversibilidade do signo

A montagem, como um processo estético de
construção rítmica, organiza estruturas reverberantes,
instaura tensões plásticas e imprime, a partir de seus
enlaces infernos, a vida artística ao filme. O cinema de
natureza estética, em seus diferentes caminhos, consiste
pr:o':tariamente na manipulação vertical do signo no
eixo da similaridade, conforme teorizações de Jakobson
e Eisenstein.

A construção do que aqui é denominado por de
signo deslizante pensamental reside nesta relação
diretamente proporcional de acionar qualitativamente
enquadramentos, movimentos de comera, tipos de
planos, recursos técnicos por meio de trucagens ou
efeitos de ilha de edição, passagens, simultaneidades,
construção de climas específicos, cenários, vestuários.
mterpretação de atires, diálogos, iluminação, absorção
de imagens híbridas oriundas de outros suportes e
utilização plena da cor e do som; todos orquestradas
pelo processo articulatório da montagem. Significa, em
síntese, a construção de paradoxos gozosos.

Para esse processo de inferência provocar a

derrapagem do signo de um estado para outro, faz-se
necessário o imbricamento orgânico de todos esses
elementos formais coordenados por um estilo. O estilo
caracteriza-se então pela forma peculiar ou mesmo pela
maneira do realizador comandar todo processo criativo
de sua concepção inicial ao estado final da estruturação
significante. Para Henri Focilon. um estilo "/ #m

desenvolvimento, Hm çotijunto coerente de formas, unidas l)or um

içordo recíproco, mas cuja harmonia se procura, se .faR. e se
df# R: fom .z djí,erTjddde".'e O estilo da obra fílmica
peculiar a cada compositor/criador - imprime nas formas
pulsação, movimento e deslocamento e se expressa

Da construção estética
ao intérprete

As relações paramórficas no cinema consistem cm
um intrincado jogo de associações combinatórias onde
estruturas complexas dialogam com estruturas mais
simples, num processo de enriquecimento e
plurisignificação do signo. O signo indicial

77 7bn; çzo.í-íf8. Maravilhosa Desordem. .Zh=' 0
No?o Mando da inagclts Elect?ó ices. p.95. E
importante salientar que a passagem t'efere-se
à aplicação da tecnologia eletr6nica analógica
no cinema, pat'ticularmente no vídeo. No
entanto, este trecho também pode ser aplicado
às tecnologias digitais sem qualquer prejuízo
de interpretação.

'a Henri Focilon. .A Vida da Formas. p.20.
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I'.ilti. -il.iliil( illc' })or meio da relação enter-sígnica de
il'."inz-çã(, geométrica das formas pela ação da

ii )iilagcm. O estilo pensado também como um um
})roccsso construtivo, pode incorporar ainda vários
outros estilos. Sua característica é fazer emergir um signo
ní)vo cujo potencial estético é estabelecer constantemente
uma espécie de explosão do significante.

Assim. o signo estético no cinema é regido por
um conjunto de procedimentos que se expressam pela
via do estilo. Nessa dimensão. define se também como
signo polifónico, visto que não se esgota em si mesmo
colocando-se como um objeto de desafio ao intérprete.

Por essas características, associado ao estilo
inerente e peculiar de cada obra filmica, o signo estético
é também um signo perene. Será sempre um signo novo,
aberto à criação de novos signos. Isso quer dizer que o
processo de significação está intrinsecamente
relacionado, ou mesmo dependente, do processo de
organização do significante.

Fundamentalmente. o valor estético do cinema está

nessa relação diabética de plasticização do significante
ou mesmo de dlayramafão da &#K agem, de forma a revelar
ou extrair dessas relações icânicas novas significações.

A partir de estruturas flexíveis que tornam o corpo
fi[mico p[enamente ma]eáve] ou mesmo metaforicamente
volátil, é que entra a ação do intérprete arguto. A obra
artística, mesmo na sua absoluta autonomia enquanto
produto sígnico acabado, se completa e se atualiza com
a participação de diferentes leitores/espectadores.

Se por um lado temos o corpo fílmico elaborado
como expressão consciente para gerar interpretações
desautomatizadas, por outro temos o intérprete, incapaz
de traduzir 6idedignamente as múltiplas proposições
exibidas pela rede signialcante. Embora a obra possa
existir sem possíveis decodificadores, será sempre o
intérprete que permanentemente re-significará a obra
artística através da operação crítica de metalinguagem,
num contínuo movimento intersemiótico. Nesse
percurso, encontram-se ressonâncias de significantes que
geram novos significantes produzindo infinitos
significados. Como pode ser percebido, trata-se de um
processo permanente de semiose, de irrupção e

crescimento dos signos. Assim, o signo estético, nesse
mov'imento de polos, cresce com a emergência de novos
signos por meio da relação triádica: interpretante-signo-
objeto.

Evidentemente que este mecanismo de
participação do intérprete se manisfesta em diferentes
níveis, ou seja, desde um cantata mais simples com a
obra até mesmo em um nível mais profundo de recriação
intersemiótica da obra artística.'ç Neste sentido. o
processo de tradução/operação crítica do filme é então
um mecanismo de recriação que modifica e altera a
original, efetivando-se com o trânsito entre diferentes
códigos. Daí também afirmar-se que as operações de
tradução intersemiótica ou /ra írr/afãs, conforme
denominação proposta por Haroldo de Campos, são
igualmente fitos de criação, revelando a própria ação dos
signos

Numa perspectiva mais geral, o ato criativo reside
na complexa interação entre o criador. a obra e o
intérprete. Isso é o que indica Duchamp:

Em çonUHtito, o ato criativo não é dcsempettbado
apenas pelo artista; o espectador trai. a obra para
l mundo externo, ao dedfrar e ititert)reter suas
qualidades interiores, aàicionaBdo assim s a
co tàb içãc ao ato çdati o."i'

Do mesmo modo, ao focalizar a necessidade da
consciência da montagem, Eisenstein defende um
processo de criação rigoroso, porém aberto na tentativa
de engatar o espectador.

;ocre o assunto consultar Tradição
[ tersemiótica. Nele, o autor apresenta os
diferentes níveis de tt'adução tendo como pano
3e fundo o pensamento de Peitce. Também
Philadelpho !Wenezes em "À 'Tradução
Intersemiótica na Fronteira das Linguagens
In: Prévia, discute os sistemas ttadutórios a
P?ruir das contribuições dc Jakobson.
'" Marcel Duchamp citado pot Martin
Crosszp7ann ezll ''Dita.ção em Duchamp: Uma
Atitude Consciente no interior de uma
Construção Paradoxal». /n; .çiy#{/ííafãa n./O. ap.
cit. P.63.
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t'.Ktlnclda em se# dinamismo, a obra B arte é
Kn processo àe formação àas imagens Ba
sensibilidade e Ha inteligeHcia do espectador. É nisso

qae consiste o aspecto característico de Hma obra
de arte uerdadeiramlftte úua, o qKe distitt&Ke das
obras mortas, onde se Leva ao espectador o rest+ltado

de um processo de criação qKe termivtoH o seH curso,
ao invés de o desettuoluer no ç rso desse processo."i'

igualmente originais, com a finalidade de forjar
significados também originais. Os filmes analisados no
capítulo posterior c que integram o corpus deste
trabalho, além da dimensão estética da incorporação da
eletrânica, possuem estruturas flexíveis planejadas para
possibilitar a incursão crítica dos espectadores.

O processo construtivo do filme é então pensado
a partir de sua estruturação como corpo diabético que
enovela o espectador imprimindo-lhe choques. O filme,
enquanto produto estético decantado, deve sugerir idéias
ou mesmo variantes labirínticas para que o processo
circular de semiose se complete em sua plenitude.O
intérprete, diante do filme, é estimulado mentalmente a
confrontar-se com os mecanismos da obra e atuar como
uma espécie de co-criador. Para Eisenstein, o espectador,
pela força do método, deve set arrastado para o alo criativo

Na feaLiàaàe, todo espectador, de acorde com SHa

L di idwatiàaàe, a sea próprio made, e a partir àe

SHa pfópda expeãêKãa a partir das etttranbas
àe s a.fantasia, a partir ãa t didtra e trama ae

salas associações, todas condicionadas pelas
premissas ae seu çaráter* hábitos e ço lição social

ràa tina imagem de acordo çom a orientação

plástica sugerida pelo autor, levando- o a entender
e sentir o tema do actor. E a mesma imagem
concebida e çüada pelo autor, mai esta amarem, ao

mesmo tempo, também é criada pelo ró rio
espectador. "!:

O filme, mesmo no extremo paroxismo
contemporâneo da invenção, deve possuir fendas para
que o intérprete possa navegar livremente por rotas

BI. Sergei Eisenstein. Rejlcxõti de um Cineasta. p.
" Se/;ge/ .E7sensrein. Palavra e Imagem. In.; O
Sentido do Filme. p. 28.
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A FURIA
r

POÉTICA DOS
SIGNOS EM ú

ULTIMA
P'

TEMPESTADE
{lsu sow conto ulit rto file conttltua a correr.

canettgattáo as amores que crescem perto áos
bancos, carcaças a6attáottaáas e as varias
Espécies d micrõ6ios que 1) ottleram em suas
ágzlas. 'Zzí assomo lzlÚo isso € co#lÍauo em meu
caminfio. " ©icasso

Antecedendo ao filme A Ultima Tempestade
(1991), dirigido por Peter Greenaway, há um texto verbal
altamente iconizado. O filme é uma espécie de duplo
não mimético e profundamente espectralizado. Trata-se
de um diálogo intersemiótico onde a matriz verbal, que
funciona como uma espécie de referência, possibilita
transcriações igualmente originais em outros suportes
criativos. No caso, o filme A tlltima Tempestade
consiste numa espécie de refração criativa, podendo ser
considerado como um processo genuíno de transmutação
signíca. Essa passagem, que se efetiva pela via do
processo criativo, do texto literário A Tempestade
(1611) de William Shakespeare para a construção
cinematográ6lca, é o que Jakobson muito bem denominou
de transposição intersemiótica."

D Acerca do processo de tradução criativa da
lítet'atura para o cinema, Bernadette Lyra
a.&rzrla que.: "lya transposição de uma obra
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l)crccbctnos neste tráfego entre linguagens de um
lligl) ;i outro um movimento circular de

.. l liitgu;tgcm, de ação, procriação e semiose dos signos
I'll'. })cla regência composicional de Greenaway, guardam
in;i relação sedutora com o original, ruas que também
irrcgam diferenças c violentações de mterprc'taçãc)

li'mítica, de articulações da sintaxe e de reinvenção (la
invenção tão somente permitidas na esfera das procluçócs
artísticas estruturadas sob a dominância complexa clo
tgno estético."

Ainda ao estabelecer relaç(5cs transversais com o
objeto literário, Grf-naway edifica assimetrias sonoro.
visuais e materializa, por meio de seu olhar abdutivo.
uma simbiose com n texto original e, concomitantemente
estabelece uma ruptura estética, tecendo um canto
polifõiiico que não disseca a sua referência, ao contrário
enriquece-a ao estruturar uma nova constelação
melódica de significantes, que mantém no filme o caráíer
}iternporal e futurista da peça shakespeariana.

Desta forma, o objeto fílmico, entendido coma
produto de uma cosmovisão sincrónica peculiar do
cineasta e também como resultado de uma trama de
mediações intersemióticas, é num certo sentido. infiel
ao objeto literário que toma como referência, porque
evidentemente traz à tona procedimentos específicos do
código cinematográfico, tais como inusitados
movimcntos de comera, dissolvências, simultaneidades
sonoro-visuais, combinação pontuada e ritmada de

imagens que se articulam plenamente com o diagrama
sonoro, recriação da atmosfera cenográfica, ênfase
criativa na utilização cromática das cenas com seus sutis
mecanismos de iluminação, movimentos precisos de
atires do interior de cada quadro ou sequência e
vanaçóes em torno do tema. Tais procedimentos são
responsáveis por edificar, a partir das qualidades
lconicas, um tecido vítreo e estereofónico. Trata-se de
uma infidelidade criativa porque o objeto filmico A
Ultima Tempestade presentifica uma nova roupagem
estética exibindo uma nova politextualidade semiótica
A esse respeito Júlio Placa faz uma interess,nte
observacão:

literária para o cinema, pesadão sobre o filme:
enquanto produto de tradução, circunstâncias
do histórico cinematográfico, do carátcr da
linguagem específica do meio e das inevitáveis
flutuações referenciais ocorridas.P» /n.: .,4 Né2z,e

E.xtravzada. p.54
}4 E interessante observar que .4 \'} !ima
Tempestade enquanto processo de criação é uma
obra de teve como preocupação respeitar as
características do original) sobretudo (quanto
ao aspecto vet'bal da obt'a. (rfeenau'ay, no
entanto. mantém criativanlente a estrutura
base de ,4 Tempestade e, injeta a sua concepção
criativa na opta. desenvolvem(lo iltl a estrutura
paralela acerca dos livros de Pt(áspero qtle entra
em diálogo com a a obra de Shakeaspeare}
formando um s(b corpo estético. 'Farto que) o
título ot'iginal do filete, etlt respeito a obra, é
Prospera's Books col }o fornta (te tesguardat o
original. Soft'e essa relação de' tfanscriação da
literatura pata o cinema (;é'raro Betton entende
que 'cu fidelidade à obra original é rara , senão
impossível. lCm primeiro lugar, porque não se
pode representar visualtncntc significados
verbais, da mesma forma que é praticamente
impossível expi'emir com palavras o que está
expresso em linhas, formas e cores. Em
segundo lugar, porque a imagem conceptual,
que a leitura faz nascer no espírito, é
fundalmentalmente diferente da imagem
fílmica, baseada em um dado real que nos é
oferecido imediatamente para se ver e não para
se imaginar gradualmente.» .F prossegue
a/7.amando; «Na maioria dos casos, a
transposição para o cinema é uma re-criação:
o tradutor - além da escolha fundamental que
se impõe - realiza uma obra pessoal e
manifesta-se não como "ilustrador", mas como
um verdadeiro Criador...z»./ã.: Ei/alfa do C'íH?ma.

pp. 115 -í16 e lí8 -119.

bâ operação tradutora como trânsito criativo de

in&Ha&etts nada tem a uer çom a fidelidade, pois
eLa cria SHa t)róPria verdade e nma relação
fortemente tramado en re se s diversos momentos.

-u seus, nttrc l)rebente-Passado-jHtKto, lugar temi)o
lide se processa o movinetito de tra sjormação de

esttuti4ras e etJetitos." 8s

" Joio Placa. Sobre Trad#Íão Intltstmióliça. p.3.
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A U//zma Te/#pei/adf, é então, um produto artístico
resultante dessa batalha dialógica e transformacional do
signo, de modificação de estruturas verbais que
impregnam-se da visualidade, da trepidação epifânica
sonora associada ao cromatismo instigante das formas
superpostas e dos livros eletrânicns" que também se
tranformam e transbordam na tela. A infidelidade
criativa, neste caso, configura-se pela ação incisiva e
metamorfoseante das idéias quc amuam também sobre
idéias vivas de um tempo passado e qut' sc rcatualizam
num outro corpo semiótico(o filme), ainda mais abstrato,
opaco e instável pelo logo intenso dc analogias e pela
materialização de novas semelhanças qualitativas. Assim,
G reenaway trava um intenso diálogo contemporâneo com
dois momentos históricos: o passado renascentista e,
sobretudo com a mitologia clássica. Busca em épocas
distintas, correspondências com o mundo
contemporâneo através de uma obra que quebra inclusive
com a lógica de cinema tradicional. Neste caso, a ficção
criativa se entranha com aspectos sincrónicos e
diacrónicos da realidade histórica e também promove
um inteligente deslizamento entre arte, ciência e a própria
natureza dinâmica e encantatória do conhecimento. Pelo

gesto ousado da criação, as criaturas alegóricas que
povoam a obra de Shakeaspeare saltam
transposicionalmente do mundo literário da Renascença
para uma situação particular de cinema(realidade fílmica)
produzida tanto com recursos tradicionais da
cinematografia, como com a utilização das tecnologias
eletrânicas de alta definição interconectada com os
sistemas numencos.

Neste sentido, o filme enquanto construção
significante estabelece um movimento de duplo sentido.
Tanto promove um retorno ao passado através de um
olhar tradutório embalado propositalmente por

dcsconexões Caleidoscópicas e instabilidades. como

consci©nte dos sistema elctrânicos, pela exploração dc
recursos do inconsciente ou mesmo pela instalação
virtual de inúmeros pontos de fuga. Seguindo este
raciocínio, a arte do passado e a arte do futuro, sobretudo
de um cinema inserido em um processo de
transformação, se entrecruzam numa tessitura paratática
que instaura o lugar da virtualidade, da Circularidade e
da vertigem

Assim, Greenaway, situado num tempo presente
de transitoriedade, navega transgressivamente em direção
à Shakespeare recuperando singularidades poéticas de
sua obra e simultaneamente imprime uma conexão
criativa com a eternidade adorando deliberadamente uma
postura estética que envolve conhecimento, talento
Imaginação e sensibilidade

l)esta maneira, o direíor, enquanto sujeito
consciente de seu papel de cineasta-pintor, elabora uma
armadura fílmica exógena a partir de livres correlações
contextuais e do cruzamento de códigos distintos.

A obra filmica, como resultante desse processo de
intervenção criativa gestada pelo complexo mecanismo
tradutório, realiza um diálogo de Culturas e também
estabelece uma conexão com aspectos não aparentes do
texto objeto (a obra literária) recuperando por assim
dizer, modos de intenção do autor c, ao mesmo tempo,
indo além dele. Portanto, o filme, como produto de um
olhar tradutório holístico que descortina o original,
produz a autonomia do signo, visto que

''b'''n''

incorpora
qualitativamente traços do texto objeto, não mais
representando o obleto que tomou como referência
através de um processo particularizado de construção.

E necessário enfatizar mais ainda que ao promover
relações estéticas autonomizando o signo indicial
clnematogránico, Greenaway elabora feixes de signos que,
conforme nossa concepção teórica, adquirem uinn
dimensão qualisígnica capaz de dialogar plename.lte com
outras classes de signos que formam o corpo da obra
fílmica aqui estudada. Essa acepção peirciana do signo

K A concepção criativa dc .A Ultima Tempestade
está elaborada a partir' de uma visão
hipermídiq sobretudo os livt,os de Própero que
sc matei'balizam em forma de bricolagem
eletr6nica.
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que ora designamos de signo estético, se coaduna
plenamente com a função póetica da linguagem
desenvolvida com profundidade por Jakobson ao longo
de seus estudos itcadêmicos.

A aplicação da função poética, no que diz respeito
à instauração de variáveis icânicas no filme A Ultima
Tempestadade, confere a obra de Greenaway uma
espécie de materialidade dos signos e da própria
linguagem. Essa materialidade se constitui pela própria
autonomia estética que o filme ganha em relação ao seu
original, particularmente as quebras diegéticas com a
narrativa literária que se transmuta em sua totalidade ou
mesmo nos recortes metonímicos, articulações
cromáticas, indumentária, coreografias, cenografia e na
própria edição-montagem.

O resultado dessa operação crítico-construtiva é
uma narrativa fílmtcít reverberante, muito mais
multifaccta e esteticamente ruidosa, isso tendo em vista

os processos dc escolhas, selcções e associações extra
textuais exploradas pelo diretor/tradutor. Ainda acerca
dessa materi;Llicla(lc cl.) significante p"ético, leão Batista
de Brita observa quc

Um exemplo dessa força I'ransformadora do signo
e também da materialidade do signo e da própria
linguagem, está no gesto transcriativo de Greenaway em
relação a Anel. Em Shakespeare, Anel, associado ao
elemento ar/vento, é apenas um pernonagem. No filme,
o anjo ruivo e cantor Anel é também um espírito
contorciomsta que realiza acrobacias circences no ar e.
em solo, está materializado conotativamente em vários
pe'sonagens. Na verdade. cada um desses personagens/
espantos que auxiliam Próspero (John Gielgud), quase
sempre em forma de tríade, compõe uma faceta poética
e metafórica atribuída pelo diretor a Anel criança, Anel
adolescente e Anel adulto. Essa fusão de tempos pode
também ser lida como uma alusão às escalas temporais
que se fundem, que se diferenciam ou mesmo que se
relacionam a determinado estágio da história ou mesmo
da vida. Uma das faces da personagem Uno Anel é
interpretada por vários personagens, ou sela, o
personagem de Anel adolescente compõe se l)or um logo
de dois personagens adolescentes. Desta inancira um
personagem quc sc pr')lifera em outro personagem ganhít
uma nova vida estética no filme. Soincnte em alguns
momentos do 6ilmc o Anel Uno aparece não em tríade
mas em quádrupla, estando assim associado mais
diretamente aos clemeiitos da natureza

Esse )ogo matcrializante se manifesta na
construção fílmica cm difercntcs níveis. desde em
engendramentos mais visíveis até mesmo em detalhes
rninimos significantes que valorizam ainda mais a obra
fílmica a exemplo de: no diagrama sonoro superposição
de som ambiente, incorporação de ruídos na trilha
sonora, canto de pavão, pássaros e de galo, amos que
pontuam a fala de Próspero, canto lírico que abraça som
minimalista, fala metalizada ou sobreposta de Próspero
que rama)ém fala por outros personagens, riso de Anel
criança que se funde }io som furiosa da lempestadade
rro\ões que recriam na ficção uma atmosfera realista e

assim sucesstvan\elite. Na verdade, tal edificação result.l
na exp''s'ção de elementos significantes isotópicos que
valonz;tm a estrutura fílmica, conferindo materialidade
;lo signo em sua totalidade e quc, ern algumas vezes,
ape"as encontram-se sugeridos no texto original ou
mesmo inexls tem

A impressão cite Pci.çs- o filme de (ireetian'aO é cl

de i4mü nbrü udioi tsnul p,tirada pelo princípio da
malentlLidade, na medida em file fila oPç:iu Pela
desdramallR.tição" d. tenta de Shükespeare,

ressalta, exalamente. potencial " m üLenaliRante" da

Digamos qne a !ranslorm ção de Greenawa'p sobre
o texto da peça se caractedqa por nma tendência
de JiXir do diegétiça. em direçã« ao lsotóPico..." ''

#Z./oão Bar/sía de Br/'ío. A Ultima Tempestade:
t.Jma visão bachelardiana de Shakespearc?. /ni'
O Norte. Segtlndn Caderno. Joga Pessoa.
11.09.92. p.ll. Neste ensaio o atltot. discute a
noção dc !llaterialidade e isotopia a partir a
concepção de Bacl)elafd e aplica estes
conceitos ao fim)e de Greenauay.
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l õl- . / l.-i 'i;i sc desnecessário enfatizar que tanto
. ..l.i« llt. l .iil" (t)mo a obra fílmica são, respectivamente,

..l 1--.-..- m')numentos artísticos de criação e de
1. ' iiü-..i-. l-:tn relação a Shakespeare, A Tempestade ií
l ...-.ii traços diferenciais de suas obras anteriores, tais

,in , cortes de temporalidade e mudanças de locacões
rt'pcntinas, o que inclusive rompe com as convenções
dramáticas de sua época. Particularmente, nessa obra
em questão, o autor expressa tacitamente o avanço de
sua concepção de mundo revelando a mutação de seu
próprio pensamento e também a sua cosmovisãa
humanista de um homem que, pelo caminho da ficção
literária, promove um encontro mágico entre arte e
ciência aliado a uma inquietude para indagar sobre a
força dos fenómenos da natureza.

No filme, todas essas questões que marcam
espacialmente o universo significante da obra literária,
são levadas ao paroxismo inventivo da criação e da
experimentação pela ação demolidora de Greenaway, que
marca a história do cinema com uma nova estética
eletrónica;' capaz de desfigurar e enriquecer o próprio
cinema em sua acepção clássica.

Assim, igualmente na narrativa literária, o

imponente Próspero, ex-duque deposto do trono de
Milho, provoca uma tempestade artificial com auxílio de
seu fiel escudeiro Anel, após doze anos de exílio,

para sabiamente se vingar de seus usurpadores
sobretudo de seu irmão Antonio e de Alonso. rei de
Nápoles. Próspero, }tlém de sua filha Mirando (lsabclle
Palco) e dos espíritos quaternos associados aos
elementos naturais (água, ar, terra e fogo), tem também
a companhia dos livros de sua biblioteca pessoal,
hipoteticamente imaginados por Greenaway como sendo
vinte e quatro, trazidos por Gonzalo, conselheiro do rei
Alongo. Mas o clima de vingança paulatinamente vai se
transformando em conciliação conforme delineamento
da obra shakt'speariatia, graças ao espírito de inquietude
e maturidade do mago Próspero, que esbanja sabedoria
por meio de seu personagem mutante. Esse espírito de
conciliação inovadora e refinamento do saber também
se instaura nn mago Greenaway, que executa tão bem o
encontro da literatura com o cinema. do cinema com as
tecnologias cletrónicas e da intricacla interação entre
palavra e imagem

n

a

$
®

Palavra, imagem &;

tecnologia

A primeira imagem de A Ultima Tempestade é
uma gota de água que cai sobre a própria água com o
seu equivalente acústico. Essa mesma imagem se
Intercala mais duas vezes com os letreiros iniciais para,
logo na cena seguinte, ser materializado ao espectador
um plano detalhe de uma mão que se desloca e escreve
palavras esculpindo caligraficamente letra a letra. A
imagem cinematográfica da escrita também possui o
seu correspondente sonoro na voz de Próspero, que
repete de maneira solene o que esta sendo escrito.

Esse início do filme não é o inicio de A
Tempestade: refere-se ao trecho do diálogo de Próspero
com sua filha Miranda acerca de seus livros trazidos para
o exílio. Essa mesma imagem-detalhe, da palavra escrita
e oral, também se alterna com a imagem sonora da gota
d'água que cai como prenúncio associativo da cena

88 Coam este posicionamento não quero afirmar
que .4 última I'tmpcstade seja ( pioneiro na
adição de unia estética eletrõnica. O filme,
apenas se coloca como uma proposta pioneira
rla utilização da tecnologia de alta definição
conjugada com a informática e se consolida
como uma construção significante realmente
inventiva de cinema. .4 Ultima 'fempexiade é uma
espécie de antevisão sul g.etxet\s desse cinema
do futuro que, necessat'lamente, dialogará de
forala muito anais intensa com toda tecnologia
disponível no futuro. Realizador'es que ainda
estão fora do eixo con)etcial do cinema têm
experln)Cotado, de maneira dlvetsa, todas essas
potencialidades e gania de possibilidades
propiciadas pelas novas ferramentas
eletrânicas analógicas e digitais.
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I'---lrii')r, t) l,ivro clip .'\gua, colas p;iginas tluc \-irítm
itllomíiticamente são ilustradas por supcrposições
clclrânicas, grafisinos, textos, desenhos envelhecidos.
detalhes da mão de Próspero, com janelas (luc sc
metaforseiam no interior da própria página, tendo
também ao ftmdo um plano-sequência que se rcvcza com
imagens da :água. Trata se dc uma verdadeira profusão
de imltgens e pítlavras, dc planos st)brep(]slos c dc
cnm;idas complexas de siilificaTltcs que, iia voz dc
Próspero, anunciam a criação magica da tempestíldc'
;itraves (]o Livro da Agua.

Essa será a tónica de A Ultima Tempestade, a
dc provocar cstninhezas ao enlaçar sedutoramcntc a
p;tlavra c a imagem, Éio especializar iconicamcntc o texto
cn] seu sentido escrito ou oral e ao transcria-lo com
poder das metáforas. Como vemos.(}reenaway promove
intencionalmente um revés na csfera da linguligcm
cinemíilográfica. valorizaítcl{) com clo(ltlência o sistema
vc rbal ilutnii cotnposiçãí) ;lcentuad;imenfe visual de idas
c vindas em relação ao original. Essa luta pela palavra
com raladas tecno-eletrânicas é cxpltcada pelo próprio
G reenaway da seguinte forma:

Esse esforço cxplícilt) clc' a(luilíitar a palavra pnr
meio da conslruçfií) dc semelhanças qualitativas é
também um esforço do tutor quc sc rcvcla lia estrutura
significante de coillugar, clc maneira gozosa o verbal e o
não-\-crbal. Snbrnios que, sc'in cair no maniqueism') das
teorias reducionistas c também levando) sc em conta as

diferenças entre cada forma específic;t de representar, o
filme faz esse casamento perfcito. c não oficial, entre o
verbal c o fino-verbal. dcíní)iistraildo que cases sistetnas
dc rcprcsentaçaí) ilao s t) cslali(lucs como t;llvez sc possa
im;iginar. ' I'articulam-iilcnlc. essa rcctt})cração da palavra
nu mcsint) la imigração entre a palavrít c a limarem, tem
;c moslriiclo com a)grama frc(luência em propostas
criativas produzidas cm sistemas audiovisuais cada vez
mais híbridos como o vídeo, o suporte holográfico c a
compurnçã') gráfica, onde sc pode experienciar
cx-ustlvamcntc ess;i busca da imagem na palavra c vicc
versa

A pt)esta também sempre foi um terretto tnuito
fértil para esse tipo dc exercício. 13asla nl)servarmos
como exemplo a poesia dc (;eorg 'l'rakl '' que, com
latia sua carga metafórica e com a exploração de

[)rospero's \3ooks é m fí me sobre "tpoçê é a qlíe

peço Lê". Somos todos rodiitos de nossa educação,
de nossajormação tule rcll, que é mnüo percebida
Pelo texto. O iexlo é tã desesperadamente
importante neste fume. Todas as maXens surgem
do !inteiro de Prósl)ero. como se fosse uma cartola,
;om e mágico tirando Lenços, imag,em afãs
bm agem . ' ''

a

9a Zúc/a Sanrae.//a em Palavra, Imagem &.

Enigmas /n/c/a o seu fexfo comi duas
pera/.nenres /nqu/erafões.: «O que há de
imagem na palavra"e ''O que há de palavra
na imagem"- Por J7m, /essa/la.. í'Palavra e
imagem não são mais o que os iluministas
sonharam que fossem: meios transparentes
através dos quais a realidade se apresenta à
compreensão. Elas se tornaram tão
enigmáticas, problemas para serem decifrados,
quanto é enigmática a realidade que, sempre
com certa distorção e ambiguidade, elas
ntentam representar."/n; Rez,/i/a da U.fP n./á.

PP.36-37.

'' Sobre a poesia de Georg Trakl conferir
brilhante estudo de Modesto Carone, !üetálora
e Montam.em. São Paulo, Perspectiva, 1974. O
autor,amparado na complexa noção de
metáfora e no conceito de montagem de
Eisenstein, analisa poemas de Ttakl
identiGtcando visualidade, siaestesias, a cor e
o própt'io processo de montagem do poema.

A palavra está marcada e constituída no filme cota
uma potente plasticidade pictoral, conseqíientemente
impregnada de visualidade diagramática que se
intercambia e se justapõe aos diferentes códigos e sub
códigos de A Ultima Tempestade. A palavra é então
explorada e combinada desde o seu nível simbólico até
a sua dimensão quali-sígnica.

89 Entrevista concedida por reter Gteenaway
.â .AZar7ene Ro(/gefs. Prospero's Books - Word
and Spcct3r\e. ]n: Fila Qparteb vo]. 45 n. 2. p.15.
!Ttad. Jogo Folttan}.
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dcscontinuidades do significante imprime ao poema
sonoridade e toda uma carga virtual de imagem. Mesmo
sem precisar ir muito longe, o movimento da Poesia
Concreta no Brasil, tendo como principais articuladores
Haroldo de Campos, Augusto de Campos, [)écio
Pignatari, materializou de fato essa visualidade e
sonoridade no poema, seja pela apresentação/disposição
textual do significante ou pela capacidade de evocar ou
sugerir visualmente significados,': Como podemos
observar, trata-se de diferentes concepções que renovam
o uso da palavra, construindo um texto visual com
soluções gráficas, espelhamentos, ritmo, movimento e
son o rid ad e .

Foi percebendo esse potencial da poesia que
muitos autores, a exemplo de Eisenstein e Tinianov,
procuraram associar cmema e poesia nesta perspectiva
de poder trabalhar o ritmo e a métrica, ou valorizar a
palavra, imprimindo-lhe uma sonoro-visualidade
necessária para um cinema de natureza poética.

A solução encontrada por Greenaway foi
)ustamente essa, a de buscar na poesia, de escavar a
palavra, de expó-la ao espectador através de suas
diferentes formas escritas (estáticas ou em mowmento,
manuscritas ou em corpo eletrânico, grandes ou
pequenas e com diversificação de fontes) ou ainda nas
diferentes formas orais, materializada com auxílio de
sofisticada tecnologia de pós-produção de áudio.

A palavra em A Ultima Tempestade tem a força
das imagens e interage com as imagens e o som. Na
medida em que o protagonista escreve, as palavras-
imagens se transformam em imagens. As imagens
propriamente ditas, por sua vez, carregam também uma

força textual, visto que são releituras e também se
convertem em texto-imagem. Aml)as, palavra e imagem,
estão contaminadas pelo olhar da impureza. ou melhor,
pa[avra e imagem estão lambuza(]as uma pela outra.
ainda que possuam a sua autonomia nesta experiência
desarticuladora e misógena

Uma das preocupações centrais (lo Gilmc é explorar
as variantes da palavra, destlc t) sai cílráter mais
puramente simbólico, onde possui a foro;i dc lci c de
precisão, até caminhar dialogicamcntc ao sai c'xtrcmo,
materializar a palavra numa condição dt ícone capaz dc
tocar os sentidos e irradiar o conjunta) da {)brn. Não é à
toa que Greenaway pontuou relaclonalincntc íi obra
shakespeariana com diferentes livros quc c'stabclcccm
marcações com a narrativa textual e. cm algumas vezes.
esses livros encontram-se relacionados com a entrada
de personagens em cena.

Na passagem do deslocamento cm /r«f'r/fn,q dc
Próspero com traje vermelho e Mirando com r{)u})as
brancas para ver o espírito anfíbio (:aliban associado ;io
elemento terra, assistimos a uma cena entrecortada com

a agressividade de tomadas, onde livros sã.) rasga(1{)s
por faca, manchados por urina e massa vc'rmclha. A
presença de Caliban (Michael Clark) é anunciada pelo
Livro da Terra, cujas páginas, segundo a dcscnção de
T) ló pe ro , " são impregnadas de minerais áridos. setuai, bálsamos
r d# ad/í/'afaz Za /frf,z".93 As imagens das páginas desse
livro são compostas por textos e ilustrações dc terra,
rochas, sementes, pedras, animais,dcscnhos c pmturas,
e se transmutam rapidamente em novas páginas. Ainda
nesta mesma sequência em que ])róspero escreve o que
está sendo materializado para o espectador, vemos uma
mão que escreve, a fala superposta eletrânicamente de
Caliban e que se funde a imagem do mesmo jogando
livros em cima de um rochedo, com seus movimentos
corporais sincopados.

12 Sobre a visualidade na poesia consultar'
Philade.lpho }Wenezes. Poética e Vis#aiidade. Uma
Trayelóda da Petsia Visual Brasileira Centenporânea.
Campinast Unicamp, 199]; ou ainda
POEMOGR 4F1-4S: Perspectivas da Poesia vis a/
?or{ g esa(Ofg.} Ferrando Abalar e Silvestre
Pestana. Lisboa, Ulmeit'o, 1985, uma co.lctânea
de textos sobre o assunto e poemas visuais.

93 Fala de Próspero no âlme repottando-se
ao livro da terra.
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Greenaway faz assim uma ação combinatória
complexa entre palavra e imagem para produzir múltiplas
significações, demarcando o estilo de seu processo
criativo. Analogamente, trata-se da Babe] vislumbrado
por Jorge Luis Borges, agora materializada pelo pincel
tecno-cinematográfico. Dito isto, os livros no filme são
compostos não só por textos, mas por texturas multi-
coloridas em movimento, como no Livro das Cores. ou
ainda por animações de inscrições rupestres, desenhos
de estudos de Da Vinci e Muybridge, fotografias,
maquetes arquitetõnicas cm papel, esquemas, diagramas,
fórmulas matemáticas. ilustrações de geometria e
anatomia,, etc

Neste sentido, o dirctor transporta ao cmema uma
concepção multimídia com o auxílio da eletrânica
analógica e digital. A palavra nesses diferentes livros está
esteticamente marcada pela ação da visualidade
sonoridade, cor e movimento. Esses livros hipotéticos
criados pelo cineasta formam uma estrutura paralela na
narrativa cinematográfica que, conforme ií enfatizamos,
dialoga com o texto base A Tempestade. Essa estrutura
conversacional nos mostra as transmutações do
personagem I'róspero e também introduz naves ações e
temas. E o caso da cena do primeiro encontro de Mirando
com Ferdinando. Esse encontro é permeado pelo Livro
do Amora', aberto pe]o gênio infantil alado, e que possui
apenas imagens mitológicas. A sequência desse encontro,
que se apresenta como uma tela de pintura movente, se
transcorre em uma paisagem que mescla primavera c
outono, num ambiente cênico onde se ressaltam colunas
e arcos arquitetânlcos, composto meticulosamente além
dos dois jovens, por Próspero, Anel adolescente que está
sob uma bola, carpas nus de homens e mulheres e por
cupidos quc fingem observaro acontecimento. O quadro
em plano gc'ral é recortado por sucessivas tomadas em
plano aproximado quc etlfatizílm os contrastes de cores
fortes e suaves da rt)up;t dos personagens, e do cenário
bucólico acentuado pela profundidade dc campo. Essa

tela do amor, fanada por diferentes planos e ângulos, é
p{)ntuada ao final pelo som do canto de um pavão, dando
lugar ao próximo livro: Um Bestiário de Animais
Presente, Passado e Futuro

O filme, por sua proposição labiríntica e formação
estilhaçada, pode ser comparado a uma espécie de
enciclopédia hipertextual, onde o espectador, diante de
estruturas flexíveis, escolhe o seu percurso de navegação.
Um percurso evidentemente virtual pela própria natureza
do suporte em que o filme pode ser habitualmente
visualizado: vídeo ou cinema. Esses sistemas de
representação são por natureza lineares. Somente as
construções estéticas estruturadas sob a dominância do
ícone nos sistemas de representação linear que
conseguem auferir essa liberdade de tráfego na obra por
parte do intérprete, justamente pela natureza complexa
do signo estético, que produz virtualidades.

Assim, nos sistemas de representação lineares nos
quais a estruturação da mensagem é feita pela sucessão
contínua de signos, a interatividade torna se
abstríLtamente concreta, sobretudo nas produções de
n«turczaestética que simulam a complexidade não linear
do pensamento. Nos sistemas não lineares, a

interatividade ou mesmo a navegação lá são possíveis
ao nível simbólico. O p')der da virtualidade se efetiva
muito anais nas produções de cunho estético.

Mas essa discussão apresentada acima tem como
propósito enfatizar toda carg;t de virtualidade e,
conscqüentemente, essa possibilidade de navegação em
A Última Tempestade através de um cursor imaginário.
Greenaway transplante com o necessário rig( r criativo
procedimentos da er parados-a/. onde presenciamos um
alto nível de resolução técnica da mlagcm, estocagem
ilimitada dc informações, de recriação permanente e
instantânea da imagem. ger,ndo un) processo de
metamorfose, ou mesmo de absorção ou eliminação do

A IJltima Tempcstade é uma espécie de olhar
inquieta do cinema para os processos não lineares, para
urna outra natureza de imagem sempre aberta à
Intervenção. A busca rigorosa no })otencial das
tccnologias eletrónicas resulta cm lim cinemít m\fito mais

real

A descrição de Próspero para o Livro do
.,'lnlof é a s 'KU/nre.: ''Fitas trancadas marcando
suas páginas. llá uma imagem de um homem
e uma mulher nus. O resto é conjectura.:
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denso esteticamente e muito mais maleável enquanto
estruturação sígnica. Neste caso, o tratamento criativo
da palavra no cinema tornou-se mais fluido com o
suporte vidcográfico e as tecnologias digitalizados.
Também é lmp{,rtante enfatizar que, ao abraçar sistemas
sígnicos prc(lcccssores ao cinema, como a literatura, a
pintura, o teatro, a música, a dança, como também os
sucessores p(3s-fotográficos como o vídeo, a HDTV e

os suporte's (digitais, Greenaway articula uma
combinat(ária híbrida que inova a linguagem
cinematográ fic a

Esse dcslocamc'nto da linguagem ocorre porque o
cinema assimila pr-,ccclimentos técnicos que não são
inerentes a(} c(;tligo cinematográfico, a exemplo de
colorizaçõcs, inc ruslações dc cenários, complexos
movimento dt' câiilc'ra. eliminações de objetos ou
situações indcscla(las. simultancidades de planos num
único plano. corrcçl3c s dc luz, acentuação de detalhes e

assim succssiv-mciitc. /\ ;absorção pelo cinema de todo
esse p( tencial d« clc-tn3ntca dc forma não subserviente
resulta, scm dúvida, cm um deslocamento da linguagem
cinematográhca. o cine'nla, tomando como parâmetro
A Ultima 'l'cmpcstadc. muda a sua natureza porque,
enquanto su})arte intcgrant(- dc' uma efa d aZy//fú, nao
permanece alheio à fra p.zr.zda.xa/, das tecnologias
eletrânicas - prornoven(lo também um salto para o
passado, à era da /aX/ralarma/. A renovação da linguagem
se configura, dessa maneira, pela cntrada cm cena das
novas tecnologias, que abrem um novo campo para o
cinema voltado para a investigação estética. Kátia Maciel,
referindo-se ao uso das novas tecnologias, ressalta uma
tendência no cinema que:

apropria das imagens virtuais para cdaf Hma
versão cinematográfica do tpirlKa!. Este çitiema

Leva as Últimas çonseqKênçias o neve teçnoLógtço*

nõo como m cliché a mais, mas como possibilidade

imagem. "; '

Como um objeto estético contemporâneo, A
tJltima Tempestade, é um modelo dessa tendência
contemporânea que não se deixa seduzir pelo jogo fácil
das novas tecnologias. O filme, neste caso, é o lugar da
encontro de suportes e linguagens, o espaço para
migrações e convergênciasa'. Nele coexistem distintas
modalidades artísticas, sendo assim um espaço de
conjunções, intersecções e passagens dc imagens de
natureza bastante diversa. Neste contexto, torna-se
cabível a afirmação de que a tecnologia dissolve
territorializações e promove o imbricamento de
diferentes corpos, mobilizando inclusive diferentes
s ab e re s.

Ainda retomando a idéia anterior de que A Ultima
Tempestade, ao incorporar a tecnologia eletrõnica o
filme se apresenta como uma obra hipertextual, em Guia
estrutura labiríntica o espectador pode realizar um tra)eto
descontínuo através de suas cadeias flexíveis. Essa
espécie de enciclopédia cletrõnica de concepção
multimédia é formada por estruturas sígnicas abertas,
que se interconectam com a finalidade de evocar
qualidades sensoriais e, consequentemente, trabalhar
com a idéia de geometrização do pensamento.

-1111:::111:

g

potcnçiaLiqa d imagem cinematográfica através da
reitu,então da própria lin&tlaXem do cinema. Ê o

:templo dc Deter GreetiaxvaJ em A Ultima
Tempestade, ntàliRa7zdo Hariet e o HDT\'' para
recriar a montagem do q adro na q adro,
utiLI Rondo as nol as possibilidades tecnológicas l)ara
Inserir o extra-campo no campo, seja no som ou na
imagem. f...] Este rirem nãa é seduzido pela
leçnoloRia, mas, ao contrário, a sedn= E.Le se

91 Kãf/a .\fac/e/. A Última Imagem. In; /maEfm
Máqtlina. pp. 256-257.
'' Nelson Brissac ao discorrer acerca da
integração das artes, afirma que "este \ug.ar
de convergência é um espaço expandido " onde
'b mundo das imagens e dos objetos deixam
de se opor." Passagens da Imagem: Pintura,
Fotografia, Cinema,Arquitetura. /h:' /maZfm

Máquina. pp. 240 e 242.
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. } ctticasl inglês Deter GreenawaO é l+m (!os (lide

mais se aproximam aa cúação, a partir &e cine«1.,
àe ma estética diÚtal GreenawaD l-em mono«RITO

a cada tiouo filme nmü verdadeira ençicLol.édl l

audiovisual da arte çonteml)otan ea, no esPiTito das
exuberütites enciclopédias retzascentistas. ]. .. ] Os
Litros de Próspero trattsformam-se assim em

programas de Hma enciclopédia di©tal, ottde d
qualquer momento janelas çom síJns e ima&etts.

fotos,ra.Fias e animação são avivadas, num
a diouisKal eletrâtiiço da alquimia, geometria,
anatomia e metafísica ... renascentista: Louros (Xue
se movem, pulsam e sangram. "?'

graças a trlduça{. tecno1(3gica efetuada com
equipamentos dc ultitna gcfaç:ío (lc pós-produção de
imagem e som

Originalmente pr''(luzi(lo c'nl película sob a direção
fotográfica de Saca:i Vic'rtit'y, A Ultima 'l'cmpestade é
então transposta para tccli l{)gia (lc :lha definição. A
partir dessa inicialiv;i (lc 1) ssaX(-m (l{, fotoquímico ao
processo eletrânico, rccoinc'ç" t(.(l., liin ii''v') processo
de criação ou por assim\ (lizc'r {lc pias prn(luçail. tiiidc' a

tecnologia dc alta dcfiiitçÃo passa - sc r *(i',tira- ci]]
Interface com os sistetnas dtgti;iis. /\sslstido })or
tecnologias clctrónicas ,n«lr,Bica c' (ligit«l
interconectatlas pelo sistema japonês lli Visit)n.
Greenaway inicia (} processo (le metamorfose dt su;i ol)ra
para) logo em seguida, remeter o somatono coinplc'to
de imagens e sons de volta para o suportc fotoquímict). ''

O processo dc pós-produção se dcscilvolvc
praticamente a partir da conjunção de uma ilh l de ccltçã(
computadorizada Paint Box interligada com uma l#'//é'/u

de edição para finalização propriamente dita. Na I'amt
Box foi possível criar imagens inexistentes, realizar o
Lratametito de imagens captadas originalmente pela
comera cinematográfica e posteriormente teleclnadas e
convertidas }io sinal digital para manipulação dc cores,
maturações, inserção de detalhes. Ainda, foi possível
captar e retrabalhar imagens de fontes variadas(livros,
fotos, desenhos...) através de uma comera de alta
definição acoplada a mesa coinputadorizada

Assim sendo, G reenaway monta uma enciclopédia
contemporânea, valorizando a própria complexidade do
conhecimento c a sua possibilidade dt proyr)car
mudanças de mentalidade. A Última Tempestade
resgata sabiamente as tecnologias avançadas e nos
demonstra, através de significantes oníricos, essa
conjunção t'ntrc palavra, imagem e som. Neste filme,
palavras com sonoridades que escorrem sob a tela, livros
que se multiplicam em imagens sobre imagens num
mesmo plano e a profusão de imagens convidam o
espectador })ara o uso da imaginação.

©:ã

A tradução tecnológica
e o processo de edição
polifónica

98 Se, por un} lado, (;feenaway estabelece o
diálogo do cinema com as tecnologias de alta
deRlnição, Derek barman, pnr outro, institui um
movimento transposicional ao contrário,
adorando a baixa definição como
procedimento estético, Derek Jarman, que
também adaptou livremente 4 Tempestade (1979)
pa ra o cinema, em Diálogos .4ngeiicais (]985), que
tem pot base sonetos de Shakespeare, filma
iaicialmete sua opta em super-8, transpõe para
VllS e posteriormente para 35mm. Dessa
forma, o diretor consegue lançar no mercado
uma nova proposta estética de cinema que
caminha na coatramão habitual do cinema. O
jogo de imagens abstratas, a lentidão narrativa
das cenas, contrastes, embaçamento ptoposita]
e pouca luminosidade conduzem Diálogos
.'\ n#licais ao instigante universo da pintura.

A Ultima Tempestade como um espaço de
f#ro#/rol é constituído ainda por um outro mecanismo
tradutório : o tecnológico. Esse procedimento tecno
criativo transforma o filme num território de conjunções
e intersecções. Nele convivem harmoniosamente tecidos
sígnicos diversos que formam uma arquitetura híbrida

9z /s,.ana .Benres. A Enciclopédia Digital
:inema n.l. pp 117-118.
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Todos efeitos computadorizados, como por
exemplo as animações constantes em Um Livro da
Gcomclria, llist(;ria dos Viajantes, As Autobiografias de
Pasiphíls c Scmiramis, Anatomia do Nascimento, As 92
Vaidades do Minotauro, O Livro da Cosmografia
Universal, o l,ivr{) dos Vialantes99, Um Livro dos
Jogos, O l,ivr.) d', Movimento'", ... e as adulterações
c colorizaçõcs cfctuadas com paleta digital, foram

comandados por Eve Ramboz e, transportadas, através
da conversão do sinal digital ao an:ilógico para a la'//ró
de edição para a cadcnciação do ritmo c do alinhamento
estrutural do labirinto cinctnatográfico. Na ilha de
edição, a mixagem técnica da imagc'm c do som confere
ao filme a sua feição polim(3rfica c' atonal, costura os
conflitos de diferentes granclcz«s (luc' dãn plena
autonomia à obra artística. Na cdiçãi) (l(.irónica as

imagens estáticas fundem-sc com in);ig('ns animadas,
Panelas centrais c laterais são abc nas, (lilt'rcnt('s ttnagc'ns
se sobrepõem ou pontuatn íls idéias, {) plinto divide -sc
horizontalmente cm duas imagens, íls letras c'sc(}rrctn
simultaneamente em imagens sobrepostas ou ainclçt
enfatiza se o ar/{#r/.IZzíma''' , a exemplo dc' Anel urinam(lo
na piscina ou a chuva acentuadamente eletrânica por
ocasião da tempestade

[)ito isto, efeitos banais ou mesmo as so]uçõcs
técnicas altamente complexas são conjugadas
formalmente no filme com o rigor necessário para
destacar as pulsões do signil'icante, sem cair no lugar
comum. Os recursos triviais da eletrõnica, como abertura
cle janelas ou espelhamento da imagem, são aplicados e
combinados como soluções plástico-expressivas que
multiplicam pontos de vistas e produzem perspectiva
inversa reítlçando os sentidos e o não-sentido da
construção fílmica. O signo estético, ao estruturar-se na
primeiridade, abre espaço também para o não-sentido
dada a gama de elementos pertubadnres inseridos na obra
de arte, impossíveis de serem conceituados. A tecnologia
neste caso, a partir de saídas relativamente simples e

's' E'rzqiianro Próspero /a/a "0 viajante não
mcwte" , eln O Livro dos Viajantes, unia janela
central na fofnla de livro ocupa quase toda a
tela. Essa janela é tepattida em quarto Faltes,
tendo ell cada unia iaiagens animadas pot
comptltador. Na parte superior da janela, dois
cavalos { un) em cada quadro) montados por
figura humana cavalgam em sentidos opostos-
Na parte inferior {la janela, à dit'Cita do quadt'o,
un) cavalo e,à esquerda, um leão, são
igualmente aria)aços. Essas animações
evocam) estudos dc Muybrtdge soft'e o
m o vimento.
'"" Em voz otf, Ptospero expõe que o Livro do
./}/ov./medra "...descreve a forma do olho que
olha o infinito c como o riso interliga a face.
111xplica a interligação das idéias e para onde
vai o pensamento depois de usado. Codificado
em desenho animado tudo que é possível no
corpo humano." .Áo /7na/ de sua Za/a soZ).re a
interligação das idéias e o corpo, temos duas
tomadas, cada uma delas formada por
movimentos distintos. A primeira dessas
tomadas é constiuida por três quadros com
movimentos de corpos animados e um quadro
com corpo estático. Na Última tomada desta
sequência, dois corpos também em
movimentos distintos. É interessante notar que
um desses quadros (situado ao lado esquerdo)
interrompe o movimento, enquanto o outro o
prossegue. i)ai pode-se facilmente infet'it' que
o estudo da decomposição do movimento está
entre o estático {ou o congelamento do
movimento) e o próprio movimento. Com a
interrupção do fluxo pode-se ir muito mais a
fundo aa questão do próprio movimento. Aliás,
a própria ilusão do movimento no cinema só
foi possível graças a sucessão de fotogramas
estáticos, pat'a a matei'ialização do que hoje
denominamos de imagem-movimento. Até
mesmo o detalhismo do riso de que fala
Próspero, já é possível em amores virtuais
graças a precisão numérica animada ttame a
fume .

101 Para simular a tempestade, Greenaway
constroi tlm naufrágio puramente artificial
VeRIas Próspero em unia piscina, brincando
c'om uma maquete de navio. Essa maquete
aparece em vários outros nlonlentos e
representa o navio naufragado e o controle que
Próspero dispõe sobre todos os tripulantes que
aportaram na ilha. A acenttlação (!o
artificialismo é intencionalmente un} jogo
elaborado) ou melhor dizendo, e urll :tto Indico
cona o processo de cz'!açao para velculat a ideia
de tempestade.
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também no seu extremo, por saídas complexas, plasma
pela ética da criação, o salutar conflito e a ambiguidade
na cadeia significante cinematográfica. Por esse percurso
paradoxal, condensa o velho e o novo, a ordem e
desordem, enfim, a contradição e a tensão, sem reduzir
a totalidade significante a meras dicotomias que não
conseguem transformar a concepção de mundo do
homem

A eletrânica, como espaço de passagem e também
como possibilidade para materialização do sentido e não
sentido, aniquila a representação clássica, transformando
a natureza simbólica dos recursos técnicos em recursos
expressivos, seja por utilizar transparências, por pontuar
melodicamente árias c diálogos e por gerar novos
sigiiificanres. Dessa forma, o mecanismo dc mediação
tecnológica faz cona que os signos novamente se
multipliquem através do ato da criação, envolvendo tanto
o potencial dos suportes numéricos como os Jogos
criativos da edição cletrânica

Saltando então exclusivamente para a natureza do
processo de edição-montagem. constatamos que A
l.última 'l'cmpestadc enquanto um corpo fílmico
sedutor. está meticulosamente modulada por uma
complexa cadeia dc signiülcantes artísticos, contaminados
também por toques esotéricos habilmente colocados pelo
dl roto r.

O filme é uma espécie de teia de articulações
sintéticas formada por associações de idéias e
sobretudo, pela mistura dc' difercíites vozes: í'luxos
verbais, sonoros c imagéticos. [tssa mistura fragmentária
forma então uma grande estrutura cspiraladÉI quc tende
ao Infinito, mesmo sal)ando cla finitude da obra quanto
ao número cle fotogramas, seqüências, planos ou de sua
(!urítçio tcinporal. Pc)r essa orquestração de atonalidades
c cslr:ltégias cle colagem dlsjuntiva do signo é que
podcnl{)s designar A Ultima Tempestade como uma
obrít l)olifc\mica e, porque não dizer, cromofânica, bcm
;lt) senti(lo dc acepção traçada por Eisenstein

\ (stratégia dc edição-montagem tanto ocorre no
l)r''tc --., dc' film«gc'ili (materialização fílmica) como
['at]sc(}rrc' i]o n]oi]]cnto tlíi edição eletroi]lca. fossa
1)(iac;it) funciona como uma or(luestração dc tecidos

sígnicos múltiplos que adquirem relevo seja na su"
totalidade orgânica inestável ou na combinaçã.)
qualitativa dos fragmentos.

Ainda o processo de edição-montagem, em seus
diferentes níveis, põe em movimento a metalinguagem
através do estranhamento sintético, ou sela, a partir dc
sua organização sintética A tlltima Tempestade tanto
se conforma como uma tendência avançada do cinema
contemporâneo de natureza barrocal, como também
referencia o cinema primitivo com disposicão paralítica
dos elementos significantes e a própria simultaneidade
de ações que se desenvolvem num único plano. A
metalinguagem é então um auto-apontar-se e, neste caso,
em específico, a linguagem cinema que desvelo a si
própria, como referência, como absorção dc estilo, como
critica e criação. Fernando Segolin destaca esse
movimento auto-reflexivo da seguinte forma

Filme metaLing,ilistiço t)or exçeLêttçia, a
'Tempestade"de GreenawaD é m ço t o arte
a?tentar se, um çontíttno apontar do cinema ardo

róPdo cinema, çon a }naliaa&e ãe ãesn ãar no
palco da tela esse momento má@GO. necessariamente
plural, multifacetado, feérico, barroco sem dúvida,
qlfc marca o nascimento de toda abra. Filme sobre
a tempestade da criação, promove o retorno do

cinema d seus pnmõrdios, an mesmo leal)o que põe
em rolei,o as potencialidades inesgotáveis e
IKesgoLadas da Lin&lta&em çlnemalográftçcl.-',:

A função metalingüística tlo filme, que segundo
jakobson atum diretamente no código, neste caso
funciona também como recurso estético interferindo ao

llível da própria mensagem

/rl? A 'lbnlpestade ljarroca de Greenaway ou a
l)rolifcração do ltarroco no Cinema, /n;' I'urf
lttlllielo especial - Barroco. pp.62-63.
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Mas além desse retorno ao cinema primitivo,
caraterizado como um movimento de metalinguagem e

que também vai operar noutros códigos artísticos, vale
salientar que os entre-laços modulares produzidos pela
edição-montagem, a partir de unidades diferenciais e
descontínuas, sugerem na obra fílmica o jogo múltiplo
de significações, dada a volatilidade do signo estético.

E então no processo de edição-montagem que
Greenaway funde propostas estéticas distintas( princípio
da des semelhança), mescla diferentes suportes e
linguagens e ainda subverte os cânones vigentes na esfera
da arte, construindo um outro movimento: cineplástico.
Esse movimento ou estilo é fruto de uma combinatória
significante que podemos denominar de síntese
ideogramática

Greenaway através da consciência sintética
(Peirce), articula seu prometo estético de similaridades
sob similaridades, transitando de um código para outro
ou realizando mesclas por justaposições. o que acaba
por promover a ação dialógica dos signos.

A ação dialógica dos signos, conforme ideário de
Eisenstein, é produzida pela intervenção da edição-
montagem. Destacaremos inicialmente essa anão
dialógica do significante a partir da montagem no interior
do próprio plano, isto é, por ocasião da filmagem. Cada
plano materializado na filmagem, mesmo antes de
receber o tratamento de pós produção, parece conter
\brios planos. Isso se deve exalamcnte por essa
preocupação composicional de inscrever organicamente
linhas de conflito ( volumes, cores, sonoridades,
lngulações, movimentos de cârnera. profundidade de
cena...) no interior de cada fragmento.

Para Identificar essa preocupação de montagem no
interior do quadro, basta observarmos o longo plano
sequência Cruz,/róis rc?ic: , da última parte de apresentação

dos letreiros, por ocasião da criação da tempestade. I'.ssc
plano-sequência que dura três minutos e dezcsst'tu
segundos, é todo composto a partir do efeito de luz ('
sombra proveniente da pintura, o que acentua a dinâmic;t
dos corpos em deslocamento, realça as cores dos corpos
ou objetos, destaca as linhas majestosas do cenário.
volumes e a própria profundidade de campo-

O referido plano é um exemplo de dialogia dos
signos ou mesmo da ação polif(única da montagem no
interior do quadro. Sob relâmpagos que iluminam o
ambiente cenográfico, mulheres se deslocam em
movimentos coreográficos, passam diante de bolas de
fogo ou de livro em tamanho gigante em que é folheado
e que coincide com o aparecimento do título do filme.
Na medida que o movimento de comera avança da
esquerda para direita, Próspero, vestindo um manto azul,
também caminha nessa direção , passa por homens nus
encostados em colunas, corpos masculinos pendurados
e de cabeça para baixo, corpos estáticos que simulam
quadros de pintura, mulheres que pulam cordas, pessoas
agachadas, grupos que se deslocam em sentido contrário
ao movimento de comera e pelo fogo que contrasta com
a chuva que cai ao fundo. No desenrolar do plano, com
essa movimentação cênica dos personagens-espíritos, o
cenário se modifica com novos objetos de cena que se

transfiguram com a ação de luzes e sombras.
Esse plano sequência é assim um exemplo de

tautocronias. onde visualizamos claramente a dominânia
de vários conflitos no interior do plano, do jogo
composicional de simetrias e assimetrias, onde também
o diagrama sonoro revela esse somatório de qualidades
fragmentárias da imagem. A descrição verbal e a análise
se revelam insuficientes para destacar as minúcias
estéticas desse movimento melódico materializado pelo
exercício sincrânico de montagem no interior do plano.

Ainda para ilustrar o exercício de montagem no
interior do plano, destacamos a cena da imagem dupla
de Próspero, quando fala das núpcias de Claribel. filha
do rei de Tunis. Neste plano, além de Próspero e sua
imagem no espelho. há um extra campo no sentido
oposto da comera, que é materializado ao espectador
através do espelho. O plano conjuga composicionalmcntc

E03 Técnica empregada na pintura com a
finalidade de explorar os efeitos de luz e

sombra e, sobretudo, para acentuar a
tt.idimensionalidade em espaços
bidÍnlensionais. Essa técnica foi inicialmente
desenvolvida pot Leonafdo da Venci com o
propósito de criar' um efeito de relevo e
ressaltar as variações da cot.
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\li" tampo, imagem dentro da imagem, cmcma
iiiltila. rc\dando assim a interferência da montagem

lli ) l)l;1110.

Aliás, a ação da montagem no interior do plano é
uma dominante de todo o filme, mas será na sua fase de
pós-produção que o filme ganha rigor da complexidade
labiríntica. A colisão de fragmentos ocorre agora não
somente plano após plano. A junção de fragmentos.
conforme idéia de Eisenstein, efetiva-se sobre o próprio
plano, ou seja, a justaposição dc duas idéias para formar
o conceito situa-sc ao nível do próprio plano com
sobreposições de duas ou mais imagens, fusão de
imagens ou mesmo com a criação dc canelas no interior
do plano oferecendo inúmeros pontos de vista.

O conflito é operado no seio d' . próprio plano com
interferências, cncavalarnento dc' imagens, sob reposições,
divisão do plano em partes su})prior c mferior c através
dc espelhamentos de uma mesma imagem. a exemplo da
imagem triplicado de /\riel adolescente enquanto canta
trecho de uma ária. A sobreposição de fragmentos, ou
por assim dizer a colisão de qualidades significantes, é
também aplicada ao diagrama sonoro, conforme
r)bscrvaremt)s no tópico seguinte, havendo uma espécie
de correspondência audiovisual que enriquece a
concepção polifónica da obra fílmica.

Trata se então da justaposição de fragmentos num
único plano através da edição eletrânica. para marcar a
heterogeneidade da obra ou, de certa forma, para
evidenciar a singularidade conceitual do plano onde os
elementos significantes estão amarrados por associacões
livres, ritmadas pela sua duração temporal (métrica).
pelas eli})ses lio interior do plano e também pelas
correspondências cromático-sonoras.

Essa anão composicional da edição atuando sol)re
o próprio plano é a tónica do filme. Pode ser identificada
logo no prólogo onde janelas abrem-se no interior do

plano com imagens superpostas No Livro da Agua,
vemos uma janela central com plano aproximado na mão
de Próspero e um pingo de água que cai. Essa imagem
está em fusão com as páginas de um livro, tendo ao fundo
dessa janela, com duas imagens, outra imagem. Ou ainda,
um pouco mais adiante, quando Próspero experimenta a

sonoridade d;l palavra "contYamestrc". unl pl:iiio (It-l;ilh(
de mão que escrcxre. {)cupando toda a tela ctll fusão. [)ra
com uil\ plano aberto ctc Pr(lspcro na pisciníl cm fora).t
dc janela, .)ra cm ó/a.If ou altcrnacl') com a imageiti dc
Anel criança. Ein vários momentos do filme é possívcl
visualtzarmos inúmeros planos num único plano,
evidenciando uma cera- desordem proposital, mas que
dc certa forma c'labora uma coesão conccitual na
tive raid ad e

XÍas os planos seqüé'ncias taml)ém pos)uem cssc
fâlcgr) c parecetn c{)nstituir-sc' (lc víirios planos, cotn
cortinas que se abrem ou fcchitm. entrada e saída de
pcrson:tgcns ti{) climpo c c')iil t) proprir) clt slacarnento
da câmara. Assim (;rccii;lway utiliza um outro tipo dc
lustapr)siçãí) lií) processo dc cdtção. Estabelccc o cr)nflití)
criativo entre platit)s dc nalurcza distinta, curtos c
longos, com -c' sem sobrem)osições, ou ainda longos
1)1anos-scqüêiicias quc se articulam) com seqüências
rito;das quc possuem a velocidade de vidcoclip, A

exemplo da seqüência da destruição dos livros
constit\lida basicatTlcnte por planos curtos sobrepostos
contr;l o longo plano-seqüencia das estações, onde' a
lnontagctn no inlcní)r do plano é operada com cxtrerna
acuidadc composictonal. O cheque de proltferações sc
articula ainda entre seqüências dc tom dar') ou escuro,
scqüências com atmosfera dratnática suave que se
contrai)õem a sequências com climas [cnsos, planos
estáticos ou em movimento, ou ainda a combinação
clássica do slgnific;ante como a utilização do /lraíó&arÊ

com a ideia arrojada de edição montagem quc engloba a
clássica. No entanto, mesmo ao visualizarmos pontos
dc contrapasições, o filme escapa das meras dualidades
A conjunção dessas antíteses também integram o corpo
fílmico, formando assim um jogo paradoxal de
simultaneidades promovidas por uma nova concepção
de montagem-edição eletrânica

Greenaway çda nma napa ideia de montagem e

tle projt+ndidadc de campo. Além da montagem
clássica. corte entre aras imagens s cessou'is, jaR.
i4ma motiLagem interna no próprio qi4adro, abrittdo
janelas Laterais ot{ centrais que trazem Rodas
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rPI'lyns on antas ae vista, s etpotido iaaXens
ílbre imagens, britlçanào çom t ansParênçia! e

reetiqucidramentos. .\ letal quadro é repartida,
fanada e !faR. uáàas imagens si«i4ttatleamente,
imag,etts polençiciLs ou tirtüüis que d qunLqtter
momento l)idem uir a atKaLIQlr-se, tomando todo

o quadro. "\o'

nu por ruídos diversos, o que gera uma igualdad( c nalivü
entre os elementos significantes que compõem a imagcni
som. Assim, a arquitetura sonora não existe de form"
submissa ao diagrama imagético, nem tampouco o
cnnlunto de imagens híbridas existentes no hlme sc
articulam de maneira superior aos significantes sonoros
Ambos. com suas especificidades estéticas e de
articulação sintética, formam um território autónomo,
sem fronteiras e sem espaços para o lugar comum

É então ncste território cinematográfico autónomo
que a arquitetura sonora mostra toda a sua faceta
poética, mobilizando diferentes estratégias
intersemióticas e se caracterizando como um espaço
estocástico onde coexistem diversidades, irregularidades
e a cvidcnciação de atonalidades sonoras. A grosso modo.
a banda sonora de A Ültima Tempestade, constitui-se
por um campo de flutuações e impacto de eventos
sonoros que ora estão em consonância com o desenrolar
das cenas ou crivam a dissonância qualitativa. A colisão
dos dois. imagem e som, desenha o inesperado e
estabclece um desafio cerebral ao intérprete. Retornando
ÍLO longo plano-sequência claro-escuro dos letreiros, lí
em sua parte final, ouvimos sons distintos de aves,
batidas industriais, toques de diferentes sinos, uivos de
animais, sonoritlade de tempestade com trovões, risos e
vozes humanas. Essc agregado tle sonoridades e ruídos
díspares e simultâncos é superposto continuamente por
urna batida metálica quc se repete sem qualquer varigLÇão
e quc sc funde a uma [núsica para, enfim, finalizar a
parte dos letrenos.

De um lado, então, a trilha sonora, que é composta
})or um« estrutura rítmica especializada, povoada por
instabilidades, descomp sãos, oposições e quebras com
o sistema tonal. l)e outro, a sequência imagética, também
fragmentária, que estabelece um diálogo dissonante com
a b anda sono ra

Na seqüêilcia nnterinrmente recortada.quc integra
l parte referente aos letreiros. podemos visualizar a
influência das novas tecnologias que também vai operar
cm tí)da aquitetura sono)ra do filme. Neste trecho cm
(lueslão, é possível identificarmos ruído)s produzidos
;artificialmente pela via digitíil. sonoridades acústic;ls

Essa nova idéia de edição montagem, resulta na
tlaboraçiio dc lim moz'/me /a e#/remar/ado'o' produzindo
desta forma significantes esteticamente estercofõnicos.
Em outras palavras, ao trabalhar com intensidade o
significante ])romovcndo a sincronização na estrutura
interna da obra artística, Grcenaway elabora um canto
poltfânico, cujo processo dc construção e edição-
montagem privtlegtam a arquitetura sonora e as relações
c ro m abc as.

A arquitetura sonora

hluito embora o tema seja destacado
separadamente, é preciso antes de tudo reforçar a idéia
de que a arquitetura sonora, as relações cromáticas e o
processo de edição-montagem formam uma espécie de
totalidade fragmentária indissolúvel. Uma parte
estrutural tem uma íntima conexão com a outra.
traduzindo a própria concepção relacional do processo
criativo clnemíLtográíico. Há, (cessa forma, uma espécie
de elo ou mesmo uma intrínseca correspondência que
se revela por conjunção ou antítese, harmonia ou
dcsarmonia, simetria ou assimctria entre a imagem e o
som. A cor, por vezes, associa-se a uma qualidade sonora,
as imagens são pontuadas ou sincronizadas por um canto

/04 /rama .Benres. A Enciclopédia Digital. /h.:
Ci?tema n.l, p.í.18.
05 Expressão utilizada por Sergei Eisenstein
em O Sentido do Filme.

136 137



utilização de sons naturais, ruídos humanos e recursos
sonoros tradicionais dispostos em diferentes bandas
sonoras e miradas eletronicamente. O filme explora em
toda a sua totalidade orgânica as novas dimensões da
percepção sonora por meio da utilização das novas
tecnologias eletrânicas que permitem manipulações
precisas do significante e enriquecem o processa
combinatório da arquitetura sonora.

A fim de visualtzarmos esse processo articulatório
do significante sonoro e a própria proposição de uma
nova dimensão da percepção, vamos destacar a palavra
falada, ou melhor dizendo, o verbal oral. No princípio
do filme, Próspero experimenta a sonoridade da palavra
boatswain". Essa palavra é pronunciada em diferentes

entonações, seja de forma breve ou alongada, grave ou
aguda. Para cada nuance da palavra, empossada oito vezes
por Próspero, há um eco sonoro que se repete de forma
diferenciada ou mesmo deformada eletronicamente.
perfazendo um total de quinze vezes. Nesta repetição
oral variante há uma espécie de gozo por parte de
Próspero, que sorri enquanto materializa verbalmente a
palavra e ouve a sua repetição acústica modificada.

Assim, a palavra oralizada "contramestre", está
marcada por matizes sonoras e também é exibida
visualmente em sua forma escrita. Texto e som. neste
caso, produzem um movimento estético intersígnico,
onde a palavra oral caminha em direção à poesia
sono ra. '''

:Contramestre" é então a primeira fala do romance
shakeasperiano(ato 1, cena 1) pronunciada pelo
comandante. A voz reverberada eletrõnicamente na tela

é a voz de Próspero que, por sua vez, assume na maior
parte do filme, a fala dos personagens. SÓ ao final do
filme que determinados personagens falam por si

A voz de Mirando, por exemplo, sc car«clcti/ 4 l-''i
um duplo sonoro de voz masculina c voz lciniiiiii
superpostas Somente ao final cla cena quc rt'tfalü as

quatros estações é que Mirando, iá com trajes de nobrcz;i
em tons preto e branco, fala com a sua sensual voz
feminina. O plano seqüência culmina com o quadr(,
pintura da primavera que se aproxima das mãos dc
Mirando e Ferdinando tendo ao fundo um nu frontal
masculino e que se funde ao livro: Um Livro dos Jogos

Aliás, esse jogo de caracterização cambiante da
fala de Mirando é um detalhe significativo do diagrama
sonoro que enriquece a obra cinematográfica em seu
conjunto. Caliban, o espírito perverso que teme a
Próspero pelos seus poderes mágicos de dominar a
natureza, está associado ao elemento feminino terra. Sua
voz grave e metalizada é também superposta por várias
outras vozes de Próspero. Na cena do primeiro encontro
de Próspero e Nliranda com Caliban, o escravo medula
sua áspera voz cam estranhos movimentos corporais que
dão força expressiva ao seu personagem anfíbio. Caliban,
ora estrebucha-se sobre rochedos, ora joga-se sobre a
água com insultos dirigidos à Próspero. Trata-se de
detalhes sutis que apenas sãn captados a partir de um
olhar bem atento, ou a partir de sucessivas leituras da
obra fílmica

O clima tenso dessa cena, na qual, com a
predominíincia de tons escuros, faz se latente, é rí)mpida
com o canto suave de Anel e a voz sussurante dc
Próspero, que repete o canto, enquanto imagc'ns {lc'
corpos de náufragos, exibidas em c:imera lenta c c'm tons
suaves, movimentam-se no plano.

O filme constitui-se organicamentc por essas
diferentes gradações dn significante sonoro c da imagc'm
Do ponrn de vista da cdição-montagem, ternos um filmc
sintaticamente fragmentado cnm matizes sonoras
multiplic;Idas. Xa arquiterura sonora coc'xistem
cletncntos significantes os mais díspares e lustaposfos-
Podcmos ainda destacar uma cnfâse que simula t) snm
ambiente. sons de diferentes ordens, como relinchar dc
cavalos, v(3o dc pássaros, o latir de cachorros, sussuros
gritos dc dnr e ainda ruídos de quc não sc pode prccis;ir
r) rcferentc, lodos eles pontuados ct)m tcmas dc flacndc-l

loó R;chato Costelanetz no artigo N À.rte do
Texto-Som: l.Jm Panorama. ao d/scur// a

abrangência da expressão que não se lin)ita a
poesia sonora endossa qtle: "No texto-som, o
material verbal pode ser constituído por sons
que formam palavras identificáveis, ou por
unidades fonéticas quc não aludem a
significados." /n., Poeiz.z .tomara. rorg)
Philadelpho Menezes- p.75.
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e a música minimalista de Michael Nyman'", que

propositalmente rompe com as estruturas temporais da
música tradicional ao enfatizar a simultaneidade de
eventos sonoros que se repetem e gradualmente se
transformam.

A articulação minuciosa desses elementos díspares
imprime o /om aPerú//ro de A IJltima Tempestade. Isso
também se comprova pelas próprias palavras de
Greenaway ao conceituar o seu cinema: "C/.ííílfa '
inovador. Vertiçat e horizontal. Artificial, caótico e ordenado

por um elemento apoLíReo. Muito l)içtó ico e çom um lom
)t)eHstico. 'na&

Esse tom operístico é então formado pela
conjunção das antíteses aqui ressaltadas ou ainda pela
organização do significa-ite apolíneo de que fala
Greenaway ao conceit'uar o seu próprio trabalho

Assim. o cineasta esculpe a face estrutural de sua
obra fílmica com significantes sonoros que poeticamente
nos trazem a idéia de um referente preciso, deforma
falas. cria sons inexistentes com o apoio de processadores
analógicos e digitais e conjuga diferentes estilos de
diferentes épocas, como as árias em sop'ano e contralto
que valorizam todo o potencial instrumental da voz em
contraposição à música de natureza eletrânica

4 tecnologia (associada sobretudo à acuidade do
diretor e a sua equipe). neste caso, foi a responsável pela
proeza polifónica do diagrama sonoro, visto que produz,
inlcgra e recria significantes sonoros oriundos de
diversas fontes. numa escala que vai de sons naturais a
sons puramente tecnológicos. Com o potencial das
tecnologias cletrónicas e digitais, foi possível explorar a

complexidade do som a partir cla manipulação- (llict;i ll

elemento sonoro.:''' Essa intermediação das tcciiol.,}:i;i-
(nos diversos níveis de criação que englobam procluçã.-
e pós-produção sonora) resulta numa nova dimensão cl;t

percepção sonora. Evidentemcnte que essa modificaçii'-
não se restringe à percepção sonora. As tecnologias
eletrânicas analógicas e digitais nos conduzem a uma
nova percepção da imagem-som-movimento, porque o
cinema, como objeto artístico que sofre influência desses
processos eletrânicos, altera sobretudo a sua face dc
produção e pós produção. conforme já discutimos em
capítulos anteriores.

No caso específico da arquitetura sonora de A
Ultima Tempestade, percebemos que o diretor se
liberta das concepções arreigadas e modela um universo
fílmico povoado de novas sonoridades e agregados
sonoros distintos que se entrecruzam através de ações
da tecnologia.

Por nim, o que destacamos é que entre a arquitetura
sonora e o universo da imagem propriamente dito existe
uma unidade audiovisual organizada por Greenaway, a

partir de correspondências estéticas não absolutas. E esse
é um postulado básico de Eisenstein, queo denominou
de filme polifónico, tenha ou não o diretor essa
consciencla

Para criação dessa unidade audiovisual que fita
brotar a polifonia de A ultima Tempestade, um outro
aspecto deve ser analisado como parte integrante dessa
totalidade: as relações cromáticas que nos transportam
indubitavelmente ao universo intricado da pintura.

#

]uv Ferrando lazzeta ao discutir o impacto das
novas terno.logias na esfera musical afirma que
Especialmente com o sut'gimento, neste

século, de novas tecnologias tornaram-se
possíveis elaborações mais densas de outros
patâmetios sonoro-musicais. Com a
possibilidade de manipulação direta do
elemento sonoro através destes novos meios
tecnológicos, o som passa, de matét'ia-prima,
a elemento formal dentro da música. A atenção
antes era voltada para as cadeias sonoras
seqtlênciais -os motivos, frases e temas- , agora
se envolve com a complexidade do som. Esse
redimensionamento não se limita ao nível
sintético, mas se estende à significação e à
apreciação musical." In: Música: Processo e
Dinâmica. p.]92.

/oz Pau/o ,Roberro P//es, e.rn Afogando em
Gveena'wa.ys , faz a seguinte revelação acerca do
trabalho do músico que sempre acompanha as
empreitadas poéticas de Greenaway: "N. müsi,ca.
onipresente de Michael Nyman dramatiza o
tempo nos filmes de Greenaway como mais um
personagem conceptual da desagregação e da
irreversibilidade."/n; C'/ ema n./. P.40
Í08 reter Greenaway, citado pot Pauta Roberto
P'/'fes er]] Afogando em Greenaways. /n; (:'/Bfm'z7

n.l. p.36.
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As relações cromáticas
mais adoça! ão file a clnemci. t) çi cmCi €

çonsertpador Poro;4e grandes somas dc Itn})oiro sào

ncçessánas para jaRÊ lo. E. é conservador parque é
[lm Rrattde int,estimento. Se você olhar para as
itiipcnções do século XX na pttitura. do çt+bismo
em diante, não existe ctbso! temente nada
comi)aráL'el em cinema. Portanto a cinema, veja,
parece ser tina oPortu ntdade de expandir na ruelas
coisas qite meu talettto bastante pequeno de pintor

E.i+ dose \peras-mente acho que o cinema prensa de
nm golpe se! agem tia braço.

Ninguém melhor do Greenaway para realizar corri
eficiência o cruzamento entre diferentes imagens e

buscar na pintura os elementos ncccssários par:' " seu
trabalho de composição fílmica. A cor, dessa forma,
assume a condição de um elemento meticulosamente
pensado em toda sua obra, estabelecendo relações com
a arquitetura son',ra e as diferentes formas artísticas.
Basta observarmos obras como O Cozinheiro, o

Ladrão, a Mulher e o Amante(1989) ou Afagando
em Números (1988), em que esse desafio corri ;l
utilização da cor e, mais especificílm(nte, o diálogo quc
trava com a pintura se materializa com uma intensidade
estética hiper-detalhista.

Esse detalhismo da utilização cromática cm suas
dimensões visuais (m-tiz, tom, intensidade c logos dc
luz e sombra) estão quase sempre associados à história
da pintura ou mesmo tem como fonte de inspiração
diferentes pintores que marcaram a história da
humanidade cotl] suas contribuições inventivas, que
impulsionaram o próprio conhecimento- lesse
procedimento dc recuperação é expressíldo por
Greenaway da seguinte forma

Aliás. é exatamcnle esse golpe de braço que o
prol)rio Greenaway aplica ao cmcma, jogando com
diferentes intcrações, exercitanclo polifonicamente
passagens e, sobretudo, extraindo .) peso do cinema ao
cruza-lo com a eletrânica

A cletrânica interliga assitn espaço e tempo,
tornando o encontra) com a pmtura muito mais dinâmico
e sedutor. Tal posicionamento nos leva a afirmar que o
fim)c é perpassnclo ou mesmo é profundameílte
contaminado pela pintura, em seus diferentes momentos.
O plano já é prcviamente concebido como uma tela/
quadro de pintura animada com profundidade, volume,
profusão de cores e movimentos sonoros, reunindo
imagens de procedência diversa. Como lá vimos, elas se
mostram aglutinadas e recriadas formando um só tecido
Trata-se de entre-cruzamentos que, conforme expressão
de Lyotard, caracterizatn-se como aRDa df ZzHK aEf#i, ou
mesmo de movimentos que segundo acepção de
Raymond Bellour, enunciam-se como P iía2f i f /rf
}m ag,ens.

L4 pintara é como um banco de dados çuyas imagens
bistõriças sãn atKaLiRadas e restauradas pelo

cinema. 'Tod«s os problemas do cinema se resolvem

fom p/ / ra"ilo. Ou ainda " E# 'omPfe/ a
minha carreira como pitilor. E ainda acredito q:ie

a pintura é, para mim. o meio supremo de
comunicação visual. Sna Liberdade, sinas atitudes,
ina história, seu potencial, e se t'oçê olhar para a
pino ra do séçtlLo X)(, eLa tem sido deR. mil veres

no Peter Greenaway citado por Paulo R. Piões
no arfiko Afogando em Greenaways. /n.: CT#ema.
P.39.

/// .liowa/d.,4. Rodman. Anatomy of a Wizard
In: Fila .American. p.37.
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Para evidenciar essas articulações entre imagens,

podemos destacar um logo que aparece constantemente
no filme: o m(3vel c o imóvel. Grc'enaway faz a fusão

desses dois })rocedimentos de linguagem de diferentes
míu\eiras. Em várias sequências dos livros, onde vemos
a gravura/desenho de animal, um inseto sempre aparece
cnm o ;animal vivo correspondente ao desenho. No Livro
da Mitologia, enquanto a deusa Íris canta trecho de ária,
sua imagetil está fundida com desenhos fotografias de
inúmcros rostos. Esse logo de oposições prossegue com
a alternância de planos fixos ou planos em movtmcnto,
letras estáticas ou letras em movimento. No próprio
interior do plano observamos esta preocupação plástica
tlc setnprc ter presente corpos estáticos qut' se
cvidcnctam entre corpos que trafegam cm diferentes
selitid.s. (.) móvel e o imóvel, podem ser vistos com
uma certa frequência em planos onde o corpo emoldura
A caia. Na cena eiii que F'erdinando está submerso na
água e ladeado por ninfas, temos um plano que um corpo
feminino estático diante do espelho agua como moldura,
tendo ao fundo os corpos flutuantes. Todo esse foguete
ct\tre as oposiçf)es móvel e imóvel evidencia
ncccssíiriamcnte as relações entre cinema e pintura, onde
í) estático da pintura ganhít força estética no cmema ou
adquire rnohtlidadc

Assim, (;reenaway promove através dc A tlltima
Tcmpestadc, um Í)asseio não linear pela história da arte.
aproximando-se cle diferentes pintores também de
diferentes épocas. Isso é o que poderemos destacar em
alguns segmentos do hlme aqui destacados

Na seqüência logo após a tempestade, em que
Próspero caminha por entre folhas de papel quç: caem,
ot)servimos planos intercalados de espíritos que sopram
a poeira dos livros. Esses planos aludem ao detalhe
(espíritos que sopram) da tela O Nascimento de Vênus
(1485) de Sandro Botticelli. No conjunto da seqüência
em que engloba essa referência a Botticelli, há uma
predominância de tons vermelhos e a profundidade de
campo que é realçada com relâmpagos que revelam
detalhes da cenografia.

t#'
b

''+

Na seqiiência ein ./7aió&dr'é. uni exercício de montagem no
interior do quadro. Relações nielallngüísticas entre cinema
p'ntura e as tecnologias de alta definição.
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Há ainda referências mais viscerais. como a
animação computadorizada do livro Anatomia do
Nascimento, de Versalius evocando também os estudos
de anatomia de Leopardo da Vinca, particularmente
Embrião no Útero (IStOy':

O passeio pela renascença prossegue com
referências que remetem o espectador à tela Pietà (1498)
de Michelângelo (cena de Ferdinando e Mirando nas
escadas, antes da chegada de Próspero que concederá a

mão da filha em casamento), ou ainda o vestuário de
toda nobreza do filme parece ter saído diretamente de
telaO Enterro do Conde de Orgaz(1586) de EI Grego,
e por fim, os anjos cupidos como uma referência forte
da mitologia grega são transpostos do afresco Galatéia
(1513) de Rafael para o cinema eletrânico dc Greenaway.

Mas o percurso de A Ultima Tempestade é um
trajeto complexo porque funciona como uma caixa de
ressonância que se desloca da Renascesça até a fase
comtemporânea, alundindo por exemplo, a Botticelli e

ao pintor contemporâneo Kital. Assim, esse trajeto de
remissões engloba estados da arte''' moderna e
contemporânea que estão espalhadas pelo corpo

significante do filme. Essas remissões podem scr
identificadas na totalidade de uma seqüência ou plano
em um aspecto da composição do plano uu ainda em
pequenos detalhes de um plano que podem transportar
para realidades extra-fílmicas.

Então, a partir de sua ossatura totalizante,
podemos afirmar que A Ultima Tempestade é uma rede
de registros que se caracteriza por um movimento de
figurações, desfigurações e pela instauração de conteúdos
fugidios, tendo como espelhamento a pintura. Cinema,
pintura e as novas tecnologias estabelecem um diálogo
recíproco de correspondências sensoriais, que do ponta
de vista estético, imprimem uma nova dimensão an
cinema eletrânico

objeto e construção de espaços descontínuos
(Cézanne, Picasso, Bíaque). 4. Movimento
Surrealista, que ptocutou explorar estados
oníricos e processos n)estais da loucura e
razão (Dali, !Wagritte, Maré Eínst). Trata-se
de diferentes movimentos, aqui no caso,
vanguardas históricas que marcam diferentes
épocas e que, ao lado de outros movimentos,
fazem parte de um estado de arte, a figurativa.
No caso, o 6tgutativismo aparece em diferentes
momentos destes dois últimos séculos e

sobretudo do século XX, sendo retomado com
força pelo movimento figurativo neo-
exptessionista, que surge nos anos 80. Além
da face complexa de cada um desses estados
da arte e o aparecimento de movimentos
vinculados a cada um desses estados en)
diferentes momentos da história. há também
o diálogo entre estados, como é o caso da
Transvanguarda nos anos 70, que transita entre
a Arte Figurativa e a Arte Conceptual. Outro
exemplo desse diálogo entre estados é o
movimento Arte Cinética, que centra o seu
feixe de discussões em torno do movia)rato
virtual e real (meados dos anos 5Q e anos 60),
fundindo aspectos do Consttutivisnlo, daí a
tla sintonia com o n ovlnlento op A.rt e com

o estado Tecnológico. Dessa foínla, Gíeenaway
vai pinçlit referências esparsas nestes diversos
ttton)c'ritos (li)s esta(!os (la arte" (ia pl!'ittlri
Sobre estados da arte. (:f. Frederico Nlorals.
t't:flor(i»iíz dfls .Artes t)láslicas sec. }\l:\. e }\:\. São
Palito. ]CT, ]989.

''' Essa mesma cena que envolve o livro
Anatomia do Nascimento é também uma
referência metalingtiística ao filme Proptdence
(1977) dirigido por Aiain Resnais e
protagonizado porJonhn Gielgud.
''' Grosso modo, podemos a(/orar a
classificação vigente que subdivide os estados
da arte aa seguinte ordem decrescente:
iecllç!!eglEe, conceitua!, per!:arzl3áttce,
çibje&llal, ab&!rata, waauJllüç e !!g!!zadvu.
Esses diferentes estados da arte relacionados
a pintura encontlam+se situados ente.e o final
deste século XX e o final do século XIX, e não
aparecem de forma estanque ou isolada. São
constituídos por diferentes movimentos entre
si, a exemplo do estado figurativo, onde
recortamos quatro movimentos de natureza
distinta: ]. Movimento Impressionista afinal do
sec. XIX), onde a figura é reduzida à abstfação
(Monet, Delas, Renoir); 2. Movimento
Expressionista, con) investidas no
inconsciente e atuação poiít ica {Picasso, Afeita
Mafalti, Pf rtinari); 3. Nlovimento Cubísla, que
vai operar cara a fragmentação da figura/

B
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As cores. bem ao sentido de Eisenstein, não

possuem no filme um significado absoluto. São
ambivalentes em sua significação e sempre estão
arranjadas de forma composicional para acentuar os
contra,s te s .

As telas moventes (sequências) são em geral
pintadas por cores fortes (primárias) predominando o
vermelho, azul e preto, que plasticamente dialogam
com cores mais suaves como o branco. Essas telas, ern

determinadas cenas, encontram-se demarcadas por
molduras constituídas pelo próprio corpo dos atires,
como ií salientamos, por cortinas que se abrem para uma
nova cena ou n( vas informações no mesmo plano ou
ainda por cortinas que si fecham como passagem da

própria cena, mudança de fundo ou para anunciar nova
cena

O impacto tias cores, bem como o exercício de
montagem no interior do plano, podem ser verificados
no plana)-sequência das quatro estações. As telas de cada
estação vão sendo apresentadas com a abertura de
cortinas e o movimento contrário dos corp"s'esp'r'tos
cm relação an movimento de comera. Nesta sequência
única, que parece ser constituída pnr vários planos,
identtfic:tinas a variação de escalas cromáticas com a
mud:taça dc cada estação. Na estação verão, que começa
com a abertura de cortinas por Anel (adulto e
idolesccnte), todo quadro é vermelho e se transfigura
com a entrada da estação seguinte, outono, na qual tons
!Dais suaves tendem a recriar a atmosfera cromática dos

corpo)s l)inlados dc branco. (:oin o avanço da comera, o
dcslocnmcnto dos corpo)s nus quc compõem cada estação
c as mudanças cromáticas. passar\os pelo inverno e
chcgatnos a pnmavc'ra, co]]] r:torno a cor vermelha
lgl)ríl não dc fora);i prcclnminantc devido a presença da
cor verde quc integra o cenário c o preto e branco das
roupas n')l)rcs tlc) c;tsal. 'l'ocl;is as t'sl;lçoes estíií)
tlcmarcad;is pt)r umn Iransp;'rê"cia eletrânica quc simula
irtificialmcnte chu\a. ncvc, folhas quc caem ... aludindo,
tle certa forma, às características de cada estação, aras

quatro elementos da natureza c à passagem de tempo.'''
A variabilidade rítmica das cores de cada estação,
materializando tonalidades internas, denotam um espécie
de jogo musical que o autor experimenta com passagens
cromáticas distintas, realizadas em um único plano. Essa
musicalidade da cor também está presente cm toda obra
onde ÍLS associações flexíveis visam provocar o impacto
vibratório da cadeia significante e funcionar como uma
espécie de energia que aviva e estimula o espectador.
Greenaway, ao lidar pormenorizadamente com as cores,
misturando pigmentos, alterando a dimensão da cor com
incidência da luz, criando gradações sutis de brilho e
contrastes de luz e sombra, aplica ao filme não só
fundamentos da ótica (relações entre luz e cor) como
também explora aspectos ligados às principais idéias de
autores que tomaram a cor como objeto de estudo.::'

R

''' Este plano-sequência das estações guarda
uma certa relação com o diagrama chinês
reproduzido por Sergei Eisenstein eni À.

Sincronização dos Sentidos, paizrado no
princípio gang e Yia, onde há uma correlação
entre os elementos (fogo, metal, água e
madeira), as estações do ano e as cores. In: O
Sentido do Filme. p.64.

Uma das grandes conta'ibuições ao estudo
da cor o devemos a Wolfang Goethe. Goethe,
em um certo sentido, se contrapõe aos estudos
de lsaac Newton publicado no livro aplica.
Newton identiGtca as cores do espectro como
sendo vermelho, laranja, amarelo, verde, azul,
anil e violeta. Essas Goles, em um processo de
recombinação, produziriam a luz branca. Para
Goethe) as Goles sao somente seis e comi)õem
se basicamente de luminosidade ou sombra.
Ao realizar o experimento da luz passando por
um prisma, Goethe chega à seguinte conclusão
das cores: }atanja, verde, violeta, azul,
vermelho {purpúra) e amarelo. Apoiado nesta
experiência, Goethe elaborou em 1810 um
círculo formado por pares de cores: amarelo e
azul, vermelho feio (laranja), vermelho
azulado {violeta) e vermelho e verde;
estudando ainda os efeitos "positivos" e
"negativos" da cor aa mente. Antecedendo aos
estudos de Goethe, temos uma importante
investigação do cientista Woscs }iaíris (]770),
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Com esse amplo connecimçnto de domínio (la cor pelo
viés da pintura, e que também se revela cm outros filmes
Greenaway em A Ultima Tcmpestade amplia
literalmente as possibilidades de arranjo cromático com
à utilização da paleta eletrânica digital. Portanto, graças
a intervenção da tecnologia, a cor é um elemento
enriquecido neste filme, assumindo) uma dinâmica que
se diferencia de seus trabalhos anteriores

Essa mudança dc paleta para uma paleta
contaminada pela cletrónica, permitiu ao cineasta jogar
com as cores, alterar padrões cromáticos, além de corrigir
ou mesmo distorcer elementos da imaginação pictórica
e, cnnseqüentementc. criar um d ?ma fxP d/da''' que

que elabora um circulo de cores a partir de três
cores primárias (amarelo, vermelho e azul).
Hattís mostra a relação entre tons que resulta
numa escala in6nita de matizes que vão do
claro ao escuto e da saturação ao acinzentado.
Já Eugêne Chevreu1 {1839), pautado em Goethe
e Da Virei, elabora suas idéias sobre a
harmonia e a cor fundada em contrastes. IWais
tarde (186!), comprova suas teorias elaborando
um círculo de cores onde, a partir de doze
cores, chega a 1440 derivadas. Mas, em meio
aos inúmeros estudos da cot', podemos citar
as atenções de Wassaly Kandinski e Paul Klee
pata as associações entre cor e música. O tom
procurou ser associado ao timbre sonoro,
matiz com a tonalidade sonora e saturação com
o voluale sonoro. Para Kandisnki, a cor possui
uma espécie de acorde, poder espia'igual e
emocional sendo a expressão mais puta do
sentimento. É interessante ressaltar quc
estudos das relações entre a cor e a música
fot,am desenvolvidos já na Renascença, como
também pelo próprio Newton, ao associar as
cores do espectro com parte da escala musical.
Cf. Alisou Cole. Cor . São Paulo. Editora
ZWonole Ltda, .1994.

''' Sobre cinema expandido, Greenaway
dcc7a/a;' "0 que eu queria fazer em Prospero's
Books era experimentar os primeiros passos em
direção a um cinema expandido que usa
vocabulário de televisão, mas ainda se apoia
na idéia cinematográfica de criar imagens que
são maiores, mais barulhentas, com volume
mais alto, mais devoradoras do que você é.n A
Tule of Two Magicians. Zn.: J'z8ó/ aHd J'e«Hd. p.

b.

&&à:. ,= :, Ass..
Nas duas cenas, o jogo contrastante
de cores suaves e fortes, linhas e
formas na materialização das relações
esté tidas no filme.
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sc al)('ia cm antigos c no\os suportes criativos. No item
cguintc, será possíx-el dcstacarmos mais algun s aspectos

relativos as relações cromáticas, visto quc o problema
cia cor estai presente ein todos os níveis relativos aos
processos dc criação e produção ftlinica.

No filme, na maior parte do tempo Mirando está
de roupas brancas em contraponto aos corpos nus ou
seminus que compõem determinadas sequências. A cor
branca pode ser entendida com uma alusão direta ao seu
estado virginal, a sua pureza, ingenuidade e jovialidade,
conforme propõe Shakespeare. A cor branca, embora
possua um simbolismo oposto na China, visto que para
aquela cultura representa o luto, para o ocidente, em
geral, pode significar vibração, energia, o novo e o
intocável, além de conter todas as cores. A mudança da
cor de suas vestes só ocorre mesmo por ocasião do ritual
pré nupcial . Sua roupa passa a ser vermelha e os vários
planos que compõem essa complexa sequência possuem
como dominante tonalidades dessa mesma cor, podendo
ser associadas ao logo da paixão, do desejo e do mundo
fí s ic o

Esta cxliberante cena da cerimónia composta por
onze planos-sequência e sos planos aproximados inicia-
se com n fala (it Próspero "-'Va#/r // m p /d/-ra. Re/}r/em
px /aKC'x '/mar'2ia.r." e tem a duração de nove minutos e
quinze segundos. Também predomina o vermelho nas
cortinas que integram o cenário onde se desenvolve essa
cena. Somente Ferdinando e as dcusas ( Íris, Ceras e
.junte) que cantam árias da celebraçlí{) do amor estão com
roupas na cor preta e branca. O vermelho aparece em
diferentes matizes seja nos cn rpns pintados. na incidência
de luzes em diferentes ângulos que domina toda a cena,
nos adcrcçns dl)s corpos das bailarinas que executam
curcografia coil\ m'lvimentos qucbradr)s acornpanhandn
o movimento circular da comera. nos estandartes
alegóricos com plumagens, ou se destaca como detalhe
nas oferendas dos espíritos atires como flores, frutas e
in s t rumcn tos musicais

.A cor que está associada à sensualidade, ao desejo
e aLMa nr) sentido dc mitigar a percepção visual. está
também desrefereiicializítda, pí)rque sugere í)ulrns níveis
de interpretação. ,\ sua dominância indica mudanças c
[ransfrlriTi;içàes. halo visto qiic' .) próprio ]'r(áspero
também está cle vermelho. Esse ritual de celebração dn
}itnnr embalado por Árias e que exemplifica muito bem a
sensualidade do signo estético e as operações de edição
m')fitarem. cstíí precedida) por ITm Livro da Nfitologia e

.Á khdedo

(;rcenawa) acrescenta ao seu processo de múltiplas
traduções uma nova ideia que marca toda a obra
cinematogr:ífica em relação ao texto original: a
sensualidade. F.sse toque lapidar da sensualidade ou
inesino do crotisnlo que povoa '4 C/7r//27a Zeizl/)esta(/e
do princípio ao fim, inexiste explicitamente em -4
Tempestade. " Sllakeaspere Kão efa Pari çi Larmet te ço bebido
por ser a tcimente erótiçí] o!{ se era. Fof conclusão e Kão por fato
alteia. Tqóx. entretanto. diremos im tratamento ãa obra de
;})ak.easp { re onde existe íim número onsideráve{ ãe pessoas

ssc olhar lascivo, que choca aos desavtsados:::
)rtodoxos, é um contraponto dialógico que não fere a

ficção shakcspcariana do ponto de vista da criação
estética, tanto que n diretor mantém determinadas
características imanentes ao texto original. Isso pode ser
explicado e visualizado no personagem Mirandit. Apesar
cle possuir uma educação privilegiada ao desfrutar de
todo o conhecimento avançado do pai, Mirando guarda
a sua virgindade, devendo TPefm'r#eref p/rXfm a/á g e ai
fer/md z i xaKrada.r ra /ef,zm", isso segundo palavras
enérgicas de Próspero.

W

E

lz/ /7oward..4. Rodman. Anatomy of a Wizard.
In: Fiam .A.merican. p.37.
''' Não há uma concordância dos críticos
quanto a utilização da nudez por Greenaway
de maneira frequente. O crítico Luiz Cat'los
.A/e/"ren ezll Greenaway: Um Novo Gutemberg
a/7r.zela.: ÍTalvez seja essa fixação na pintura que
explique um dos aspectos mais controvertidos
de A Ultima Tempestade: o excesso de nus. "Zn.;
Cinema. p.109.

152 153



il' í iia ( i)m as palavras de Próspero: "Jomoí/ei/aí da
-nr'm.i «Idlén'l que os sonhos. E a nossa vida pequena é cercada

É interessante frisar ainda que esse traço da
sensualidade, materializado em A Última Tempestade,
não segue um padrão estético de beleza dominante.
Corpos nus ou seminus de jovens, crianças, adultos,
idosos, magros, gordos, pretos e brancos trafegam neste
espaço filmico composto por inúmeras pinturas
moventcs. Essa nudez desbragada, sem qualquer ranço
moralista, parece ter saído dos quadros de Ticiano
Vecelli, a exemplo de Bacanais (1518) ou mesmo se
Inspiram nas pinturas e esculturas de Michelângelo

A sensualidade tanto pode estar nessa diversidade
de corpos nus ou vestidos, no ambiente cenográfico
majestoso, no trabalho criativo com as novas tecnologias
e nas correspondências audiovisuais

Examinando as seqüências aquáticas do naufrágio.
percebemos todo um balé sensual em torno do jovem
mancebo Ferdinando ladeado por ondas-ninfas. Esse
mesmo princípio estética da sensualidade se repete com
seu pai Alongo, que também é envolvido por ondas
ninfas. Esse jogo sensual pode ser apontado ainda na
cena em que Ferdinando declara amor para Mirando, em
meio a Inúmeros cavalos brancos agitados e que aos
poucos ocupam o espaço cenico.

A sensualidade do filme é então formada por essa
variedade de jogos de corpos: mulher grávida, ninfas.
homens gordos que entram na piscina. velhos estáticos,
sensualidade clo próprio protagonista que se transmuta
na luxúria de suas vestes ou mesmo em sua nudez
belamente composta na piscina no momento em que
experimenta sonoramente a palavra "contramestre". A
sensualidade se faz presente tanto em um aspecto
estrutural míiis amplo como a edição-montagem, como
também se anuncia especificamente na própria letra de
Próspero, que materializa o seu passado em imagens.
Enfim, essa sensualidade tecno-poética, em A Ultima
Tempestade, se caracteriza enquanto um espaço
semiótico de interseções de suportes tecnológicos,
conjunções de linguagens e por transformações do que
é considerado grotesco em sublime

a

a
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NOITE É'AS
MESCLAS

POÉTICO-
ELETRÕNICAS

Wão .faço muita dgBíença ente ci ena e
vídeo.São um tanto como a mão atreita
e a mão e.fqurráa.
.A re(ração é i8uat à que custe etttre o Deão
dtteito e o o(Ifio esquerdo... quattáo a6rtmos
o outro offio, t,erros uma imagem compfemelttac
cosse$uimos p ojunáidüáe perspectiva €
assim por diante." Çodard

#
:{ . .-

A singularidade inventiva de Anjos da Noite
(1987), de Wilson Barras, reside exatamente na
pluralidade polissêmica de suas estruturits sígnicas,
materializadas intencionalmente para proletar ecos
qualitativos que incidem diretamente sobre o espectador.
São estruturas fragmentadas que se interconectam
dialeticamente, revelando as possibilidades infinitas do
idioleto cinematográfico e, conseqüentemente, a

exuberância da mensagem estética liberta do predomínio
das associações por contiguidade.

Anjos da Noite se organiza semioticamente com
a plena evidenciação da função poética e o diálogo com
as demais funções da linguagem''' assinaladas por

nv Como observaremos no decorrer da análise
de .Anjos da Noite, o dit'etoí utiliza com bastante
freqiiência a função metalingiiística que opera
diretantente ao nível dos códigos. Neste caso,
l função n)etalingíiística é adorada como
re( \liso estétic'o no fiJnle
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Jakobson. Por esse percurso, temos a construção de um
signo opaco e de natureza icânica, responsável pelo
movimento isomórfico das estruturas significantes quc
andem as ct)nevões factuais do fihTle. e quc produzem
signos de possibilidades com dimensão qu:tlisígnica c'

em nível remático. Essas características poéticas. toma(Ins
em sua totalidade. nos revelam as particularid;i(l s
sensíveis de Anjos da Noite, filme eto cuJ-
complexidade estética agrup;i uma vanedodc de micro
estrutu:as que se enlaçam interselninticamentc e que
transcendem a pura referencialidade.

O tecido estético de Anjos da Noite é então
constituído por uma espécie dc linha suspensa que
agrupa estruturas labirínticas que valorizar) o jogo da
diversidade e multiplicidade de estilos artísticos, cujos
tentáculos significiLntes se aglutinam polifõnicílmente.
Trata-se, conforme a conceituação do signo estético, de
estruturas interconectadas construídas de forma a
valorizar a autonomia do signo e materializadas
previamente na c.)ncepção da obra e na própria
elaboração do roteiro.

Nesta perspectiva de autonomia do signo, o que
observamos em toda estrutura de Anjos da Noite é uma
espécie de volatilização da referência e,
consequentemente, o evanescimento da natureza
simbólica do signo. A dominância presente em toda
cadeia significante do filme é então a presentificação de
signos auto-reflexivos carregados de significações
ambíguas que apontam para uma não comunicação':',
graças à ação deliberada do diretor em operar coM signos
estruturados na primeiridade.

Esses níveis de imprccisão, como lá detalhamos
em capítulo anterior, consistem no que denominamos
de desfiguração do significante cuja finalidade é a de

c\.idt'nciar as qu llidades (l(} siga.) cinematográfico que
aponta para si mesmo e. naturalmente, produzir correntes
Inova(it)ras de significação. Para inaterializaçao dessa
dimc'nsÃt) estética em Anjos da Nipite, viabilizada a
partir do qualisígno, o recurso ;iclotadt) por \K'ilson
Barras no âmbito da mensagem ft)i ol)orar com a
violeiitação da sintaxe. construções dc significantes que
c\idcnciam o processo de fragmentação da narrativa.
fusões cspaçu-temporais e interpcilctr;lçilcs ciitre a
rcítlidn(le c ficção. A adoção destes )n)cc(limcntos
semióric.)s, expondo üs relações paradigmáticas iio seio
da nlensagetn cinematográfica, nos rc'vela linl Ir;içado
complexo e ao mesmo tempo poético dt uin filme' (lue
ftborda as vivências noturnas das gríinclcs mclr(3poles
contaminadas por ternura e violência c pelas verdades c
rn e n t l ras

A partir de recursos combinar(;rios isom(Irficos
que espacializam a estrutura significante, lemos.
portanto, um filme que nos revela, dc maneira difusa
um mundo moderno povoado pnr simulacros, pcla
desilusão, cinismos e pelo embaralhamcnto dc r{.ali.la.lcs

Anjos da Noite exibe-se polifânicalncnle
enquanto um olhar pós-moderno para a sociedade
contemporânea, seja pelo cinismo c niilismo de seus
personagens, pelo tom de ironia do dirctor sempre
presente na maior parte das cenas, pelo ar de descrédito
social em relação as visões políticas ortodoxas
ultrapassadas, que não acompanham o dinamismo da
realidade, ou ainda pelo toque pós-moderno que pode
ser visualizado ao nível da estrutura significante do filme
No que se refere a estes aspectos, basta observarmos o
descentramento da narrativa, os jogos de linguagens, a
absorção dc uma variedade de estilos cinematográficos,
a opção por sínteses disjuntivas e a própria incorporação
da eletrânica que impulsiona a qualidade estética do
filme. Todas essas características, somadas à ênfase
estética na construção de um filme com uma ambiência
propositadamente eletrânica, fazem de Anjos da Noite
uma obra diferencial, dado o pleno domínio da
linguagem cinematográfica e a plena sintonia com a
contemporaneidade.

!2Q Sabemos que as mensagens estéticas
comunicam mas não com um sentido
denotativo. No caso, o t'igot dc Anyo$ da Noite
está centrado em sua concepção cstrutural-
analógica que privilegia signos dc oatuíczü
heurística, portanto, flexíveis à interpretação.
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A eletrõnica como composicional e reverberante que a imagem terá em sua
particularidade ou em sua totalidade significante, a partir
do jogo de operações combinatórias.

A imagem eletrânica transposta para o cinema ou
mesmo a imagem eletrónica captada pela comera
cinematográfica integra a armadura fílmica de Anjos
da Noite de forma contrapontística. Ajuda, como lí
enfatizamos, a estilhaçar a narrativa promovendo um
jogo diabético entre imagens (eletrânica e
cinematográfica) ou ainda temos a imagem eletrânica
no monitor de televisão materializada como objeto
cênico de planos cinematográficos.

Porém, para verificarmos todos esses aspectos em
que a imagem eletrânica integra o corpo filmico de Anjos
da Noite como um elemento isotópica, vamos
intensificar algumas seqüências nas quais a imagem do
vídeo ocupa o espaço fílmico de forma total. A primeira
ceníi cnm a presença da eletrânica que aparece no filme
é aquela em que Ted (Guilherme Leme) fala de sua
atuação como michê (garoto de aluguel), respondendo a
perguntas que não são ouvidas pelo espectador. Nesta
seqüêncta, temos a transformação de um plano de cinema
em plano de vídeo. O depoimento hipoteticamente é
assistido pela estudante de sociologia (Bé Valério), que
no decorrer do filme materializará uma galeria complexa
de tipos noturnos que integram o cenário da grande
metrópole, todos através de teipes.

Outra sequência meticulosamente trabalhada em
que constatamos essa passagem, ou mesmo a interligação
de um plano de cinema que se transforma em plano de
vídeo, é a cena em que o travesti Lola/Mouro (Chiquinho

recurso estético

IJm dos prima'ires aspectos ;l serem (lctalhados na
cstrutur;t n;lrr;iTiva desci)ntínua de Anjos da Noite ó

scm dúvida, esse percurso combinatílno ;idí)t;tdo pelo
diretor ao privilegiar A eletrónica aníilógica cm scu cí)rpo
significante. Essa marca qualitaliv l contribui tanto parít
o proccssí) clc esfacclílmentí) (la ílarrativa c a conscqtientc
lnterpcnetraçar) clc' Itnguagens, ct)nlí) tnintlcin ressalta
uma característica gt'raLI (1 ) )bjct ) fílinic') quc rcsiclc ii')
estabclcciinentí) dc llin (Itíilí)go cí)in a })í)s tilotlcrnidadc.

A eletr(única, ao materializar sc plasticanlente na
estrutural fílmica atríLxés da consciência estética dc

diretor. cxecutíl uma espécie dc l)assagcm sígtiica (luc
hibridiza ou colltaminíi o suporte cincmatogr;ifico.
funcionando como um logo de sedução quc sc
corpo)rific;nla narríiln L c (lue, dc alguma fr)rma, enví)l\t
[) espt'clamor através d{) lí)(luc' sincrí')Rico dos scrltidos.
(:om a incorporação tla imagem eletrf)nuca reli) cinema.
n lccido significanlc deste suporte expressivo mí)difica
;i sua natureza, pois jorna se evidente um [tpr) dc imagem
cin que sc' rc'ssalta a granulosidadc. a luminescência, o
})onLilhislní) c t) 1) rilho cintilante da cletronlc;L analogtca.
princip;ilmente quando as imagens não for;tm cr)Ihidas
en] alta dcfiiiiçãr). Essa dcfasagem ciitrt' a definição da
imagem clctrónicíl c a itnagem cinclnalográfica é

plenamente explorada cí)m- recurs') pí)ética.
pn\ilegiandr} planos al)roxtmados onde essa pcrda fica
menos visa\el.''' O que importa, no caso,é Defeito

i2Í Afilado Machado pontua a diferença entre
a imagem eletrõnica e a imagem
cinematográfica da seguinte forma: "Ca,da,
quadro, ou fume, difere do fotograma porque
enquanto este exibe um quadro fixo, o segundo
traz registrados movimento, deslocamento de
formas, cores e intensidade luminosa. Também
não há, como na película cinematográfica ,

intervalo negro entre os quadros. O mecanismo
de varredura é contínuo." SoZ)fe essa rena-ênc/8

da utilização de planos aproximados, explica\
«A tela pequena não comporta uma grande
quantidade de informação sob pena de que um
plano geral, por exemplo, acabe se dissolvendo
numa mancha difícil de se identificar. (...) Por
isso, o vídeo acaba sendo um meio próprio para
o uso do dose, recurso pouco natural ao
cinema, onde é utilizado dentro de uma
seqüência de planos que procuram situar o
espectador no tempo e no espaço.» Imagem
Eletrânica. Zn=' .H L/#EKaZem da tl/Zdeo. P.7
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Brandão) escapa da polícia e faz um discurso contra o
moralismo e a miséria da sexualidade. Enquanto faz o
discurso contra o conformismo, evidenciando toda uma
carga dramática na interpretação percebemos, através da
imagem, a passagem do cinema at) vídeo. Mouro/Loja
está enquadrado em plano aproximado, que acentua a

sua maquiagem carregada em meio a uma ambiência de
tonalidades azuladas. Com o desenrolar da cena e, na

medida cm que há um afastamento do primeiro plano
que enfoca o rosto do atar, vemos que na verdade trata-
se de uma comera cinematográfica que enquadra um
plano de vídeo com detalhe de mãos ao alto e logo em
seguida aparecem os corpos nus de Bilnbo(Amo Bueno),
missa c Milene(lida Lerner), que transam em plano mais
aberto. A imagem de vídeo, que a princípio ocupava a
tela inteira, ao final da cena se transforma cm objeto de
cena com a entrada dos personagens no campo cénico
cinematográfico. Essa seqüência é também um exemplo
lapidar do exercício de montagem no interior do plano e
da utilização em diversos níveis da imagem eletrânica
como recurso estético narrativo para articulação da
intensidade dramática da cena. Sobre este aspecto.
Benjamin Abagli Neto faz o seguinte comentário:

Ê

tília seqiiênçia é de uma intensidade trágica
qae nãa tem rateio em tle b m ontraParte do

filme, o qKe sõ uem çoti.firmar a àetiberada
Jagmentaçõo dc géneros, recursos nata tidos, til)os
ãe enter?relação e densidade {ie textos qae o &tleasta
escolhe:+ }«ra encadear seu púmeire loviRa. Essa
dil ersidade de tratamento dramatúrgtço sul'ge não
;ó do desço de .fwÚr da !ineaãdaãe àa narração
natKratista, como também o de exprimir aLeg+riça
e e:<perimenlaLmente a caótica cena not rKa de uma
grande cidade.122

Pascalle Pffann e JorgeJrcissati. S\ mu\Àett %

da Paulicéia. /n; Ceder a de Crüira. p. 8
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telelornalístico sobre o assassinato:Z' que ocorre logo
no principio do filme. A matéria segue ironicamente o
modelo convencional da estrutura telejornalística, ou
seja, o apresentador, em primeiro plano sobre fundo de
fórama&eg introduz a matéria situando o espectador. Logo
após .sua fala e com a finalidade de sedimentar a matéria
há um VT com depoimento de uma transeunte que
presenciou o assassinato e, finalmente, há retorno do
ÍLpresentador em plano aproximado, que conclui
ironic ámen te a, mate ria,

Esses dois níveis de realidades, materializados
integralmente em vídeo na narrativa fílmica, expressam
uma preocupação latente do cineasta cm explorar a
construção da intcrxtualidade. A essas duas modalidades
destacadas ítcima, somam-se outros níveis que não
aparcccln cm vídeo, mas quc se ramificam

labirinticamente na estrutura fílmica e, paulatinamente
se superpõem provocando um estilhaçamento e uma
confusão deliberada no eixo da narrativa. Essa confusão
iragmentána, com mesclas da eletrânica, e também a
mistura de realidades do ponto de vista de estruturação

rma] do significante, integram o objeto fílmico como
qualidades e também se proletam para o espectador co...
essa característica de produzir sentimentos de qualidade

Particularmente com a presença da imagem
eletrõnica, Wilson Berros formula um emaranhado de
textos sonoro-visuais que, de alguma forma. se

mterconectam paradigmaticamente com outros textos(a
performance, o teatro, o cinema), pondo cm relevo a
mensagem d. natureza icânica que realmente sincroniza
ns sentidos a partir das pulsões do signo

\ssim, a eletrânica se faz presente em vários
outros momentos do filme (observar quadro exibido a
seguir), ocupando grande parte de seu tempo cronológicc
c funcionando também como objeto cênico':'(monitores
ae l v) quc compõe determinadas cenas objetivando
imprimir a m.arca da contemporaneidade sempre presente
íla bm ou. ainda, aduar como mecanismo ie passagem
(lc urna caia a outra. No quadro abaixo,

I' q - ' n6 b u4

destacamos os

.n( rttcíilns cm quc a imagem cletrónica ocupa
c'slc=t'c"'nc'nrc tr)do o plano cinematográfico e ainda
.i...= damos lí)dos os planos em que a imagem
c'ictroliica crlTra como recurso penico composicional ou
ÍaiTil)ém como passagem enl re linguagens ou de uma cenal)ara ou tra

24 Para confund;t ainda mais o espectador e
embaralhar a narrativa. o noticiát.io
apresentado na tules'isco sobre o assassinato
se transfbrn)a tanibén) en} uíll processo de
filmagens dentro do filme. ('oni Isso, !nstaufa
se tema confusão sobre t'validade e ficção e,
io nlesíl)o terllPO) o diretor ít)c'scla níveis de'
realidade onde a referência tolda itlexata.
o outro assassinato que (an t)éll} ocorre no
fllnte nos evi(!enfia que o real nao se diferencia
da ficção. O assassinato de ficção, desvelo(io
para o espectitdor logo na ptlmeit'a seqtiellcla
(fe .z\nãos da fqoiip durante o ensaio de unia peça
teatral, ocorre nas nlesn)as condições do
assass!!lato real no filtl)e, itlclust't'e comi os
nlesnlos elementos cénicos de tina ambiente e
cie otltro. Realidade teatral e realiza(te fílnlica
se fundem e confundem teaitdade e ficção na
esfera fílmica. E interessante destacatmos que
a petsonagenl que tnterpt'eta a transeunte que
presta depoitnent( ao telejornal é a mesma que
está no set de filmagens e também a que
presencia o cora)o na t)anheita do apattanlento
de Mouro indo, pot fim, prestar depoimento
na polícia tat-nbén} envolvida cona assassinatos.
I'odes os fíagmetltos estão enttemesclados
perspicazn)ente, havendo espaço para o
espectador it estabelescendo as suas
conlect t] tas.

/z.{ ' .

llarf til,';t fÍltllica
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Sequência/Plano Descrição da Cena/Tom ada e Seqüência V CnnversaentreGutoeTedno bar
l primeiro plano.(;uto assiste à TV, quc no momento
apresenta logomarca.
2- primeiro plano. Gula coiivcrsa com Ted. tendo at)

fundo monitor com noticiário lclcl{)rnalíslico
3- primeiro plano. Gula com monitor dc 'l'V. vista
parcialmete ao fundo
4 primeiro plano. Idem
5- primeiro plano. Idem
6 primeiro plano. Idem
7- primeiro plano. Idem

8- primeiro plano. Guto com monitorde TV quc aparece
parcialmente ao fundo. Este plano atum como passagcrn
para outra seqüência

e Seqüêncial Ted procuraotelefone.
1 - plano aproximado enquadra, ao lado direito do plano,
monitor de televisão des sintonizado.
2- plano médio. Ted atende telefone. Monitor de TV
compõe a tomada. Comera se desloca mostrando
unicamente Ted ao telefone.

e Sequência ll Espaçoemquepredominaacor
branca. Tem como destaque Cisma. que escolhe teipes
para sua pesquisa.
1- plano médio de Ciosa sentada diante de monitor
desligado com videocassete. Levanta-se para apanhar
fitas.

2- plano aproximado enquadra quadris de Ted, que
abotoa calças, tendo ao fundo monitor de TV. Este plano,
embora presente na sequência ll como recurso sintético
de montagem, está relacionado com a sequência l.
3- plano aproximado. Ted, frente ao espelho, abotoa a
camisa. Ao final do plano, quando levanta o braço,
aparece monitor de TV.
4- primeiro plano. Cisma liga o videocassete e o monitor
de TV com }l fita de /axl óap

5- Chuviscos eletrânicos ocupam toda a tela. Passagem
para depoimento de Ted.

e Sequência VI
a,ss as s in a t o

l primeiro plano- Apresentador apresenta notícia sobre
a.s s ass in at o

2 plano conjunto. Depoimento de transeu.lte
3 primeira) plano. Apresentador encerra notícia.

Notícia telelornalística sobre

B Sequência Vll Depoimentos em vídeo sobre
filme e revistas

pornográficas.

l primeiro plano. Começa com imagem acelerada pelo
recurso do videocassete Mail./brwar4 c pára o movimento
em depoimento de homem negro sobre filmes pnrnõs
2- primeiro plano. Imagem acelerada mostra revistas
pornonográficas estendendo se até a cena de homem
que fala sobre compra de revistas

e Sequência 111 Depoimento de Ted em vídeo
sobre a sua procissão como michê.
1 - plano-seqüência. Com o movimento do ator no espaço
fílmico, ora o personagem está enquadrado em um Plano
Americano (início do plano-sequência), ora em um
primeiro plano (final do plano-sequência)

B Sequência Vlll Ciosa assiste teipes.
1- comera subjetiva lateral(olhar de Bimbo) mostra Cissa
vendo teipes.

B Sequência IV Comercial publicitário com
Mana Brum
1- plano médio. Mana Brum frente a prédio antigo
caminha em direção ao automóvel.
2- primeiro plano do personagem com piteira.

e Sequência IX Conversa entre Cassa e Bambo
sobre a imagem no vídeo

1- primeiro plano. Depoimento de limbo em vídeo sobre
violência. Com recurso de Zoom a tomada transforma-se
em um pnmeiríssimo plano
2- primeiro plano. Imagem de limbo no monitor e
Bimbo que fica ao lado do monitor.
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3- primeiríssima })largo. Dcl)oim''nto de 13imbo. Ao final,
imagem acclcrada.
4- 1'rimciríssimo plano. Depoimento de Bambo.
5- Chuviscos eletrânicos. Recurso de passagem para a
cena scgumte

I'clo quadro exposto anteriormente, podcinl)s
constatar }l presença m;trcante da imagem eletrânica, sela
como inscrição direta no corpo significante da estrutur;t
fílmica, ou cn) situações lias quais atum como objeto cênico
e tainbcm como passagem de uma cena a outra. .\ listagem
desses momentos. identificados ao longo de quinzc
sc(ltiências. foi enumerada a partir do aparecimento da
pn'nc'ra cena em quc sc faz prcsente a imagem eletrânica
Dessa forma, o vídco ( imagem elctrânica) em Anjos da
Ní)ite agua comi) uma variante tecno1(5gica que amplia
pocticamcntc as possibilidades de arranjo formal do filme.
(lcstruindí) possíveis fronteiras e, sobretudo, alargando o
universo cinematográfico. A imagem eletrõnica no filme
sc diferencia da imagem fílmica propriamente dita pela
sua tcxlura c fosforescência acentuada para gerar uma
atmosfera poética orientada muito mais para realçar a
plasticidade pictórica da obra

\través desse recurso combinatória para ressaltar
) artificialismo da imagem eletrõnica e a sua própria
defasagem quanto à definição da imagem, Wilson Barrou
põc cm relevo o paradigtna poetico e, consequentemente,
constrói uma atmosfera particular onde a imagem
elctr(única no seu conjunto funciona colmo uma espécie
de metáfora do mundo contemporâneo. Trata-se então
de percebermos as transformações operadas no seio da
sociedade, a prcsença sempre marcante das tecnologias
da inf.)rmação e a própria transformação das
materialidades significantes cada vez mais entranhadas
pelo novo e pelo velho. Neste sentido, o olhar distópico
do diretor atum sincronicamente no sentido de. com o
novo, resgatar e atualizar o passado transformando o
presente. E esta é uma perspectiva comprometida com a
transformação das construções significantes que se
distanciam da visão tradicional do código modelar. O
caminho perseguido por Wtlson Berros em Anjos da
Noite ao adotar a eletrõnica foi o de poder ampliar as
possibilidades de se trabalhar com a multiplicidade de
estilos e gêneros dentro do filme, bem como con)ugar
situações perturbadoras evidenciando assim a

heterogeneidade da linguagem.
A imagem eletrânica neste filme entra. dessa

forma, como um elemento que pensa a

8 Sequência X Bimbn e Cisma trocam carícias.
1- primeiro plano. Bambo coloca filme c'm vicleocassete.
2- plano conjunto. limbo e (:isso se acariciam. Entrada
de Milene. Monitor ao fundo com imagem de filme.
3- plongeé. Bambo c Cassa se acariciam. Monitor ao fundo
com imagem Invertida no espelho.

e Seqüência XI Discurso de Laia/Mauro sobre
discriminação e sexualidade.
1- plano-seqüência. A comera cinematográfica enquadra
r/a.re em vídeo de Laia. Com o deslocamento da comera.
aparecem detalhes de mãos e, logo em seguida, corpos
que transam. O monitor fora dc sintonia, ao final do
plano-sequência, anuncia a cena seguinte.

:-:':.

e Sequência Xll Depoimento de Malu em vídeo
sobre o seu compromisso com a arte.
1- plano-seqüência. Inicia com plano americano e finaliza
em primeiro plano.

';=;=;:

n

:-:

e Sequência Xlll Final do depoimcnto de Malu e

corpos que transam.
1- plano conjunto. Melena e Bimbo transam tendo ao
fundo monitor de TV com imagem de Malu que sorri.
No sentido oposto(lateral direito), Cassa observa a cena.
2- primetríssimo plano. Malu sorri.
3- Chuviscos eletrânicos(passagem).

e SeqüênciaXIV. Conjunto de oito planos exibe
as situações fragmentadas do filme. Apenas um plano
apresenta a imagem eletrânica.

1- Cassa olha diretamente para a comera. Ao fundo,
monitor deTV com chuviscos eletrânicos.

e SeqüênciaXV. Conversa entre Guto e Ted ao
telefone.
1- primeiro plano. Guto fala com Ted, monitor de TV ao
fundo, desligado.
2- primeiro plano. Idem.
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contemporaneidade e como um recurso significante que
altera a materialidade física da imagem cinematográfica.
Também a imagem eletrânica, por meio desse processo
de mestiçagem do signo, torna a narrativa
cinematográfica de Anjos da Noite muito mais maleável
no sentido estético do processo criativo. O vídeo auxilia
para este processo de desnarrativização intersigníca, no
qual um signo penetra doutro signo e,
concomitantemente, estabelece relações com outros
s tgn o s.

A eletrânica, entendida por essa ótica, contribui
para a formação de um universo fragmentário em
desalinho, extrapolando possíveis demarcações
topográficas ou mesmo questionando o próprio
mecanismo de articulação da imagem.

Esse mecanismo pode ser verificado na seqüência
IX, em que Bimbo e Cisma conversam em ambiente
cenográfico (casa de Malu) onde predomina a cor branca.
Esse campo cênico futurista é o espaço ritualístico das
passagens das imagens e do ZóybPi#g':', onde, no lugar
da tela, destaca-se o monitor de vídeo e a claridade
imprópria para a proleção cinematográfica. Os cinco
planos que constituem essa cena se alternam entre a
imagem eletrânica, que ocupa todo plano com o
depoimento de Bambo sobre a sua condição marginal, e
a imagem de Bambo como objeto cénico no monitor
sendo observada por Cassa e pelo próprio Bimbo, que
contesta a sua própria imagem vídeo. O diretor nesta
sequência faz um questionamento entre representação e
realidade, falso e verdadeiro, o processo de manipulação
do real e da imagem e, por fim, o entranhamento desses
níveis de realidades distintos.

Na verdade essas situações de ambiguidades se
repetem ao longo da obra. O que é o verdadeiro? O
que é o falso? Qual a diferença entre realidade e
representação? O falso pode ser verdadeiro? Essas
questões perpassam toda estrutura de Anjos da Noite.

Um outro plano-seqüência em vídeo (sequência
XII) que explora essa relação entre o verdadeiro e o falso
é o longo depoimento em vídeo de Malu (Zezé Motta)
com ar enganado, versando sobre arte popular e o seu
comprometimento social como milionária de origem
humilde para com a arte. Essa cena serve de passagem
para a sequência seguinte na qual Bambo, Cassa e Milene
transam tendo ao fundo monitor com imagem de Malu
que sorri ironicamente e pergunta: - I''af/ aró'l g#f z,a/e#?.

V'ai ter qae .Fazer &e novo?.

Para os recursos de passagem de uma cena a outra,
Wilson Berros adota tanto a imagem eletrânica em
monitor de TV, que também funciona como objeto
cênico, como os próprios chuviscos eletrónicos (pontos
luminosos varridos por feixes eletrónicos) da televisão
fo ra de sintonia

A sintonização entre uma sequência e outra muitas
vezes se processa pela interligação desses chuviscos
cletrânicos como ocorre no final da seqüência 11, na qual
Ciosa coloca a primeira fita de vídeo escolhida para sua
pesquisa sobre os anjos noturnos e a sequência 111 com
o depoimento de Ted em vídeo.

Esses chuviscos eletrânicos - ruídos visual-
que se assemelham a faíscas eletrânicas

pontilhadas, são também dispostos organizacionalmente
na estrutura fílmica com o propósito estético. A própria
aceleração da imagem através do videocassete encaixa-
se criativamente no 6tlme como aspecto significante para
concretude dos jogos de linguagem e consequentemente
como passagem. Isso significa dizermos que os ruídos
de natureza eletrânica são reelaborados criticamente e
introduzidos na narrativa fílmica em sua dimensão
q ualisígn ic a . i27

lzõ Na verdade o pt'ocedimento de Cisma diante
do v.ídeocassere é o zipping, em que ace./e/a
imagens ou salta de uma sequência para outra.
Este processo, ao matei'balizar-se na estrutura
fíimica, transforma-se em za'p'p\ng. para o
espectador que, virtualmente salta de uma
situação para outra. missa, dessa forma,
representa o espectador atento, com o controle
remoto em mãos. Sobre o assunto, conferir'
essa.ío de .4r#ndo .A/achado O Efeito Zapping.
In: Máq ia e Imagtttárie. pp. 143-164.

izz Um dos artistas pioneiros a trabalhar com
os ruídos eletrânicos como recurso estético foi
o coreano Nam Jade Pack. Depois explorar o
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I'aml)ém é necessário enfatizar que ao absorver
})arcialmcntc a eletrânica, Wilson Berros trava um
tliiilogo intchgente, particularmente na esfera do cinema
nacional, sobre a natureza da imagem cinematográfica e
[) próprio desafio do cinema frente à imagem eletrânica.
Aliado a uma competência técnica e a sua própria
maturidade quanto ao manejo da linguagem
cinematográfica, Wilson Berros, ao montar um tripé
(vídeo, cinema e teatro) de sustentação de Anjos da
Noite, consegue reteorizar o cinema brasileiro
apontando para a via eletrânica e inscrevendo sua obra
num contexto universal.

Anjos da Noite e Eu sei que vou teimar( 1985)
de Arnaldo labor, são dois filmes significativos dos anos
80 para cinematografia brasileira, na medida em que
incorporam, de forma crítico criativa, a imagem
eletrõnica em suas respectivas estruturas significantes.
Embora se caracterizem como obras distintas quanto às
suas potencialidades estéticas, Anjos da Noite destaca-
se pela fluidez combinatória de sua narrativa no tocítnte
à absorção da eletrânica e, sobretudo, pêlos mecanismos
de metalinguagem que enriquecem substancialmente a
obra fílmica.

da imagem eletrõnica, é a de operar ao nível d8
estruturação sígnica através da metalinguagem. A funçi(i
metalingilística foi exercitada habilmente pelo dirctor
com o propósito de exibir o filme como um mecanismo
crítico de poeticidade. Observamos a partir dessa
afirmação que a função poética entra em diálogo com
as demais funções da linguagem, não existindo dc forma
isolada. O signo estético, desse modo, se inscrc'vc' n-)
corpo sígnico, enter-aquando com os outros níveis nã')
estéticos de dimensão indiciam e simbólica.

Seguindo este raciocínio, constatamos que na
estrutura libertária de Anjos da Noite há um filme
dentro do fila.c. Esse é o primeiro exemplo pleno mais
explícito de metalinguagem poética que desnuda o
processo de realização cinematográfica e que reflete
sobre a própria linguagem cinematográfica. Existe
enquanto um procedimento semiótica que tonifica e
também complexifica a narrativa, mistura níveis de
realidade e também profeta níveis de indagações para o
intérprete. Na sequência em que hipoteticamente ocorre
uma filmagem, Cassa faz um comentário irónico sobre o
cinema brasileiro e há também um outro plano em que a
atriz iniciante (Ana Ramalho) fala com Bimbo de seu
trabalho como figurante em outros filmes.

Mas o exercício de metalinguagem não se restringe
ao filme, dentro do filme ou comentários picotadas dos
personagens sobre o cinema brasileiro. Anjos da Noite
materializa, de forma direta ou indireta, um conjunto
de citações a filmes, a diretores cinematográficos, a
géneros de filmes (como por exemplo o musical e o
policial #a/r) e até mesmo recorrências a movimentos
cinematográficos que marcaram a história do cinema
Todo arcabouço significante de Anjos da Noite está
entretecido por uma espécie de elegia poética ao cinema,
lapidado por sutis detalhes referenciais recriados ou
mesmo articula se por um olhar irónico de quem conhece
os meandros labirínticos do cinema

Uma dessas sagacidades auto-reflexivas de
metalinguagem pode ser verificada na construção do
personagem Laia/Mouro. Toda a caracterização do
personagem, sua carga de dubiedade, dramaticidade e
acentuação da maquiagem, é perfilado em O Anjo Azul

Metacinema: as
recorrências fílmicas

Uma das virtudes importantes de Anjos da Noite.
além do processo de osmose que realiza com a adoção

ruído musica! e quebrar pianos} Pack elabora,
nos anos 60, uma contra- proposta de televisão,
ou seja) uma televisão absttata, pautada
sobretudo em distorções obtidas com
alterações de ft'equência da imagem e
modificações na esttutufa técnica dos
suportes. Tendo quase sempre como
referências o pintor Duchamp e o músico John
Cago, Pack mescla diferentes suportes em seu
processo criativo, privilegiando o ruído, o
acaso e também o que se considera
habitualmente erro, como recurso estético.
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(1930), dirigido por Josef von Sternberg e protagonizado
por Marlene Dietrich. No referido filme, Dietrich é Lola.
cantora de cabaret que inaugura no cinema o seu estilo
sedutor e fatal. De maneira semelhante, em Anjos da
Noite, Lola é um cantor de cabaret que se vê envolvido
em uma trama de assassinato similar à peça em que atum
como atar. Wilson Berros intensifica esse jogo
paradigmático de analogias entre um filme e outro,
extraindo traços do expressionismo e os disseminando
em sua narrativa . Na cena em que Lola canta Ne me
quitte pas com voz rouca e ligas negras e é interrompida
pela ação da polícia, essa caracterização de roupa, voz e
dramaticidade nos remete à Laia de O Anjo Azul. Na
seqüência XI, em que a comera cinematográfica enquadra
um plano de vídeo com discurso de Loja sobre a
opressão, o plano de vídeo foi pensado para, de forma
ambígua, veicular uma atmosfera freqüentemente
presente no expressionismo alemão. ou seja, tom azulado
da imagem, tendendo ao preto, carga de dramaticidade
com representação estilizada, acentuação da maquiagem
e espaço fílmico bem delimitado. Evidentemente, com a
gesto de ousadia do diretor, a referência metalínguistica
ao ser recriada também se desfigura como parte de uma
concepção criativa.

Um outro exemplo de metalinguagem em Anjos
da Noite são as referências também explícitas ao filme
de gênero, no caso, o #a/r. Wilson Berros resgata,
particularmente do policial Ha/r, elementos para produzir
uma atmosfera de suspense no desenrolar da trama. A
alusão a esse gênero específico pode ser vista quando
aparece o chefe policial Fofo (Cláudio Mamberti). Na
primeira cena em que Fofo surge conversando ao
telefone com Malu, temos quatro planos metonímicos
que recortam rJ rosto do policial mostrando suas
expressões faciais, movimentos labiais e movimento dos
olhos. Os planos expressam o clima de sordidez dos
filmes #a/f dos anos 40, uma vez que exibe imagens
escuras e esfumaçadas e, também introduz o clima de
suspense na obra através de seu discurso verbal. Nas
demais seqüências em que o personagem Fofo se faz
presente, o diretor procura salientar os elementos

isotópicas'2' do policial #a/r a partir dos
enquadramentos, iluminação (contrastes de luz e

evidenciação de sombras) e de espaços cênicos bem
fechados. Enfim, a estruturação disjuntiva da montagem
auxilia a construção desse clima de suspense no filme.

O diretor destaca em Anjos da Noite aspectos
dessa estética sombria, influenciada pelo expressionismo,
descartando a estrutrutura do./Zaióóar'é bastante comum
neste gênero de filmes e privilegia um interrogatório
Como em alguns filmes #a/f, em Anjos da Noite não se

encontram os verdadeiros culpados das ações criminosas.
Sabemos que para o primeiro assassinato que se mistura
com o processo de filmagem, F'ofo e Malu, são os
mandantes do crime. Este fato se deduz pelas conversas
telefónicas entre ambos. Para reforçar o clima de
mistério, Fofo, o chefão corrupto e impotente diante de
seus subordinados, mantém relações estreitas com Malu
e atua como patrocinador da sensual atriz decadente
Mana Brum

/28 ..tuna .A/ar/'a .Ba/ogóf no fexfo «Reflexões
sobre a Intertextualidade em Alguns Textos
Fi\nx\cos", distingue alguns e.lementos
isotópicas do filme nol'r, principalmente em
Blade Runner - O Caçador de Andróides e a
sua natureza intertextual. Balogh considera
a tendência à intertextualidade em grande
parte dos filmes contemporâneos como sendo
um procedimento de construção mediante o
qual se re-utilizam de forma apreensível no
texto fílmico...as combinatórias de cadeias
significantes já codificadas previamente como
recorrentes em estéticas ou escolas x ou y». .E
p/"osscg.ue: "Na construção de Blade Runner
é o «noir" que interfere de forma poderosa na
organização das estruturas semio-narrativas,
na utilização dos procedimentos fílmicos que
incidem sobre o discurso , tais como,
iluminação, enquadramento, cortes e ainda no
plano de expressão em quase todos os aspectos
da caracterização dos atores Rachel e
't)eckard.» In: Semiótica da Com#micaeão € outras
Ciências. pp 68 e 69-70.
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Para efetuar a passagem do policial #o;r, onde
V«ilson Barras procurou isotopicamente ressaltar a
ambiência desses filmes, o diretor contrapôs como parte
integrante dessa malha de citações elementos adocicados
dos filmes musicais. Nesse gênero de filmes, o diretor
vai resgatar mecanismos clássicos de construção do
cinema hollywoodiano: a ilusão, a artificialidade
exagerada das cenas e procedimentos de identificação
operando de forma crítica com a transparência do signo
e impregnando-o de alguma opacidade. Percebemos neste
caso uma passagem disjuntiva de gêneros, dos anos 40
(filme soir) e anos 50 (musicais da Metro), que ganham
vida na composição plástica do filme pela ação da
montagem. Através desse jogo de intertextualidades dn
significante (colagens que expressam conhecimento), o
filme habilmente nos conduz a universos fílmicos
distintos que formam seu labirinto.

Um momento chave dessa associação poética com
os musicais está na seqtlência em que Ted e Mana Brum
dançam com as luzes dos ípa/rdirecionadas para a ação
dos personagens. A cena é uma referência direta ao filme
A Roda da Fortuna (1953), de Vinccnt Minelli, com
Fred Astaire c Cyd Charrissc como protagonistas e
Michell Kid como coreógrafo. Em Anjos da Noite, a
recriação coreográfica dessa sequência remissivo ficou
ao encargo deJosé Possa Neto, que soube explorar muito
bem o jogo de sedução e encantamento entre a dupla de
anjos notívagos: Ted e Mana Brum. Essa seqüência se
destaca pelo jogo de referências, pela recriação da
ambiência dos musicais e não propriamente pela dança
isolada dos personagens.

Aliás, a composição da personagem Mana Brum é
extremamente detalhada e, por assim dizer, musical. Toda
as suas falas no filme possuem uma natureza melódica
sendo cuidadosamente pontuadas por inflexões vocais e
também ilustradas por trejeitos corporais. Na cena em
que Ted e Mana Brum caminham, logo após serem
expulsos do carro de Guto, Mana Brum medula
corporalmente toda fala de Ted ou responde perguntas
com trechos de música.

Tanto a composição da personagem Mana Brum,
centrada em torno da musicalidade de seu discurso oral

e na gestualidade corporal que funciona como
paralinguagem de seu próprio discurso e do outro, como
também a referência coreográfica ao filme musical A
Roda da Fortuna, resultam numa atitude de ironia e

de reve;ência ao passado do cinema ilusionista. Anjos
da Noite, ao exibir esse conjunto de citações como
homenagem e paródia ao sistema de representação
clássica, anula também os mecanismos de invisibilidade
graças as relações de originalidade operadas pelo
realizador para estabelecer o diálogo com o próprio
cinema, através de passagens de um estilo para outro':ç
e da extrema acuidade para expor ao espectador os
truques ilusionistas, como na cena externa em que Ted
e Mana Brum estão ladeados por edifícios. Mana Brum
taxa pa a 'Ted. 4 Êenle.faR.como no drena, qHatido en disser
'jó", você.fecha os olhos.

Após essa fala há uma elipse espaço-temporal
(corte brusco) e ambos iá estão no apartamento de Mana
Brum. Wilson Barras desconstrói assim o mecanismo
ilusionista ao utilizar, visualmente, o corte abrupto entre
dois planos e ao sugerir também esse desvelamento pela
fala do personagem

í29 Para exercitar essas passagens de um
género l)ata outro, deportando a momentos
específicos do cinema, a fotografia é um dado
fundamental para se poder' retratar esses
climas específicos. .Aayos da Noite tanto possui
uma cuidadosa direção de fotografia
comandada por rosé Roberto Eliezcr, que
também fotografou Cidade Oc#ita (1986), de
Checo Botelho, como também a cenografia
desempenha um papel importante para
traduzir esses climas específicos explorados
por Barras. Sobre esses aspectos, Jreissati e
Pfann fazem a seguinte observação: " 0
resultado visual de ..4aypi da Noi/e seria bem
diferente se não houvesse a presença de uma
cenogranxa minuciosa e muito rica, além de
bem aproveitada por um trabalho de fotografia
extremamente bem elaborado. Impossível não
perceber a variedade de elementos cênicos e a
sua disposição , ora em ambientes
aconchegantes, ora frios, optando pelo
moderno(alguns esboçam até a influência pós-
moderna no décor), apresentando-os na
medida exala e com muita criatividade.PP /h.:
Simulacros da Paulicéia. op. c/f. p..5.
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Outra passagem utilizada para imprimir o
contraponto de estilos pode ser identificada na cena
gravada em vídeo (seqüência VII) com fragmentos de
depoimentos que integram um pseudo documentário.
Essa passagem é uma crítica para com os docudramas e
até mesmo ao estilo de documentação do rirem.z d/rf/a'j'
que teve como principal articulados o cineasta e
antrópologo Jean Rouch.

Esse jogo diabético de referências díspares
recriadas com ironia e reverência é que fazem de Anjos
da Noite um obra com níveis múltiplos'3' , onde cada

fragmento ou conjunto de fragmentos se remetem uns
aos outros paradigmaticamente. A montagem, neste caso,
mantém o seu papel de regência composicional dos
fragmentos, sendo determinante para assegurar a
polifonia do filme

Mas a ação experimental de remissões
cinematográficas não param nos exemplos até aqui
destacados. Para introduzir a personagem Esmeralda
(Patrícia Imbassahy) ao movimento noturno da cidade
o diretor utiliza um conjunto de /rapo//#g; que nos
remetem a Wim Wenders. Remissões como essa requerem
por parte do espectador uma vivência mais íntima com
o cinema, para que possa enter-atuar com as associações
livres engendradas pelo realizador, como esta de Wim
Wenders de tomar traços gerais de sua obra e recria-los
de forma específica. Esmeralda, enquanto personagem
provinciana que não domina os interstícios da metrópole,
como também num sentido oposta Jorge (Antânio
Fagundes), o diretor teatral bonachão sempre
preocupado em seduzir atrizes, são inspirados em
personagens típicos da chanchada brasileira. Berros faz

conviver os opostos, seja resgatando personagens que
remetem a filmes, conílitando gêneros contemporâneos
e antigos ou estabelecendo o diálogo com m.)vimentos
histd) ricos do cinema

Na seqüência final do filme, temos mais um
exemplo de metalinguagem que alude ao neo-realismo e
fusão de gêneros. Cisma e Ted, ao amanhecer, logo após
os encontros e desencontros sexuais da madrugada,
filosofam como adolescentes sobre a solidão. O cenário

desta cena externa é uma praça(abandono d.) estúdio)
com a luz chapada do dia. A cena pode ser entendida
como uma referência rZra# ao neo realismo, que Ioga com
o óappp eed. No último plano do filme, após receber as
pérolas falsas de Ted, Cassa mistura-se à multidão de

não atires que atravessam a rua. Depois de uma noite
de muitos teipes e cruzamentos, vem o enfrentamento
do cotidiano em forma de realidade

Enfim, Anjos da Noite se estrutura formalmente
espelhando-se tio próprio cinema. Esse olhar narcísico
enquanto construção paradigmática arrebenta as

í30 Pode-se entender o cinema diteto como
uma variante do cinema verdade. A designação
já é uma teferêacia ao estilo aditado por essa
corrente sobretudo nos anos 60 e 70, ou seja,
valorização do som e falas dit'elas, captação de
aspectos da realidade com a menor
interferência possível (registro simultâneo da
imagem e som) e recusa de cenários artiãciais,
permitindo que de alguma forma o "real fale'
Essa proposta, embora tendo tepetcussão em
diversos países peia tom de informa]i(Jade dos
trabalhos e a possibilidade do realizador
controlar vários momentos das etapas de
produção, sofreu cffticas acentuadas pelo
mundo inteiro. Aqui, no Brasil, Glaubet Rocha
se levantou contra o lanço co]onia]islü (]a
proposta francesa que postulava, em termos
genéricos, o fegistro da realidade de forma
objetiva e sem internet'ências. Sabemos que
qualquer recorte (interpretação) de aspectos da
realidade pressupõe seleção, interferência,
manipulação e a não neutralidade. Isso tornou
se senso comum há muitas décadas
Evidentemente, muitas propostas de linhagem
documental patrocinadas pela Associação
Varar - Núcleo de Documentação do Real - em
super-8 e 16mm, fogetn desta concepção rígida
de. pt'adução do documentário

Na 'verdade, Wilson Barras já tinha
demonstrado a sua habilidade em trabalhar
com níveis múltiplos de realidade no ãlme e
fazer referências ao próprio cinema antes de
.Aayos da Noite. Isto pode set comprovado em
seus curtas e a)adia tiietragens, sobretudo em
Dcsaster Mo?ie (1979), que possui uma narrativa
caleidoscópica com um jogo interno de
citações cinematográficas irónicas e Diversões
Solitárias(1983), no qual retrata a solidão e o
mundo dos jogos eletrõnicos com muitas luzes
e esse.Ihamentos da imagem.

®
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convenções da sintaxe e também se inscreve em um
contexto metasígnico por operar sobretudo com outros
níveis de linguagem.

faceta do cinema eletrânico'': compromissado com o
fazer poético.

Como pudemos constatar ao longo desta
investigação, a adoção da imagem eletrõnica vem ampliam
o conceito de cinema. Aliás. ao contaminar-se com a
eletrânica, o cinema rompe de certa forma com sua-
própria lógica, anulando as possíveis delimitações
topográficas do suporte fotoquímico c, por conseguinte,
das produções no campo da arte. Esse processo dc
transformação alarga seu campo de ação, permitindo a
aproximação com formas de expressões mais antigas,
como a escrita e a fotografia, e um estreitamento maior
com os sistemas contemporâneos como a computação
eletrânica e a «alidade virtual.

A face contemporânea do filme é então esculpida
primeiramente com essa aproximação com o vídeo e o
formato te]evisua], estando assim marcada por esse
desejo atento de acompanhar as mudança das narrativas
nesses sistemas e usufruir da flexibilidade e da
velocidade do vídeo quanto à captação e tratamento da
imagem

Anjos da Noite incorpora a imagem eletrõnica
como um desato intersígnico para cravar, do ponto de
vista estético, a multidimensionalidade, lançando as suas
cartas para um cinema desestabilizado, aberto às
possibilidades da tecnologia.

No entanto, se Anjos da Noite é concretamente
um espaço de passagens da imagem eletrânica, conforme
pudemos enunciar em todas seqüências presentes no
filme, é também o lugar geográfico por onde trafegam e
se interconectam outras linguagens. O teatro é uma

Entrecruzamento de
liaguagen©

A arquitetura fílmica de Anjos da Noite deve ser
entendida como um espaço isotópico que agrega
diferentes linguagens. Efetivamente, esta concepção
criativa é o lugar da desordem e do jogo de imagens
refletidas que possibilita intersecções de linguagens.

No sentido contemporâneo e conforme idéias de
Raymond Bellour, Anjos da Noite pode ser visualizado
como um exercício intenso de metalinguagem que
possibilita efetivamente o trânsito e /re imaEe i diversas.
Ou melhor dizendo, a obra ao adotar o procedimento de
conjunção de antíteses pelo processo consciente de
seleções, transforma-se em um lugar de conexões e de
articulações múltiplas da linguagem.

As passagens da imagem em Anjos da Noite
situam-se no âmbito do próprio cinema, da imagem
eletrânica, do teatro. da performance, da música e da
fotografia. São passagens plasmados pela urdidura da
trama e da montagem, auferindo a maleabilidade
necessária para a cadeia significante de natureza estética

Anjos da Noite é um tipo dc cinema elctrânicn
onde esse entrecruzamento de linguagens possibilita a
deglutição de diferentes narrativas. Nlesmo sem adorar
a eletrânica digital, funciona como uma interface
dialógica de linguagens. Esse mecanismo de
interpenetração de linguagens e a sua própria maneira
de estruturação sonoro-visual conferem uma dimensão
contemporânea com a marca de profundidade capaz de
atravessar o tempo. Anjos da Noite expressa apenas uma

iJZ É interessante salientarmos quc além da
inscrição da imagem eletrâaica ao corpo
estrutural de .Aayos da Noite, Wilson Bati'os
utilizou o vídeo para estudar' pt'eviamente
sequências que seriam gravadas em película.
t.utilizou ainda o vídeo para testes na seleção
de amores e ainda gravou todas etapas do ailmc,
acompanhando desde o ensaio com atou'es até
o processo final de dublagem. Desse material
restiftou o videil {mak\n B oíí) Un Filme Ra Noite
de Paulo (l:ésat Soarem.
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dessas modalidades, que com as manobras de criação
consegue estabelecer um processo de simbiose com a
narrativa fílmica. O teatro, quer seja em sua acepção
tradicional ou em seu estilo mais experimental e aberto
(performance), integra no filme uma cosmovisão
peculiar do diretor, capaz de fundir sensações estéticas
de natureza distinta com o firme propósito de
dessacralizar a narrativa e, em particular, diluir os
cânones cinematográficos.

Como parte desse entrecruzamento, o teatro
increve-se no filme como um elemento artístico que
também auxilia o processo de fragmentação da narrativa,
interroga acerca do conceito de representação e confunde
formas particulares tanto de representação teatral como
cinematográfica. Tudo isso ÍLtravés do manuseio
consciente linguagem'". Isso quer dizer que a ação de
sua linguagem desvelo a própria linguagem
cinematográfica num processo de auto-reflexividade.

A seqüência-prólogo do filme ilustra bem esse
processo auto-reflexivo de entrecruzamcnto dc
linguagens. Trata-se de um plano fechado no rosto de
Lola, que retira com gestos bruscos a maquiagem e, em
um tom de voz que se alterna entre o grave e o falsete,
diz o seguin te:

Chega de mentira, chega de fantasia...chega.
Loja, a mafavi base. bola a rainha das

madrugadas.
O cnfatita de é o degredo eie Laia.
Leia é um homem.

Como podemos perceber, o espectador, já no
princípio do filme é bombardeado por uma gama de
ambigüidades que extrapolam o nível verbal, também
contaminado por ambivalências. Ou seja, identificamos

/J3 Pa/a .Déc/'o Pilgnarar/ ÍConsciência da
linguagem implica consciência de sua
organização icânica. Estar realmente
consciente da linguagem significa estar liberto
da ilusão da contigüidade.» A Ilusão da
Contiguidade. In=' .H/raz,ü n./. p- 38.

c. As Imagens e.os.Seres
sublitnes da Cidade Nua. In; Fo/Ba df Jão ra JO.P.
,427.
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Já Artur Xexeo, ao examinar Anjos da Noite no
artigo "I)anda .4íaí aa l)f/r'no", expõe uma interpretação
que evidencia essa forma espiralada do filme ao cruzar
linguagens:

exercita também um moviment(i oposto que vai
diretamente ao encontro do espectador.

A idéia é não perda-lo de vista, convidando-o para
dentro da trama ou mesmo fascinando-o criticamente
para com os jogos de imagens nos espelhos e a sedução
ambígua e distinta de cada personagem na busca de
cumplicidade

O espectador é então valorizado como sujeito
pensante que é instigado a fazer suas próprias
associações livres, uma vcz quc a estrutura do filme é
comandada par uma sintaxe descontínua que privilegia
a desordem como modalidade de organização,
permitindo assim, essa espécie de interação

Essa iniciativa do diretor em fazer com que o
espectador pense, que se envolva e que também se
choque com o conjunto fragmentário de antíteses, está
relacionada com a concepção de Eisenstein e a sua idéia
de atrair o intérprete pelo choque de atrações. Como
sabemos, Eisenstein considera o espectador como um
agente ativo que atum como interlocutor do filme, dando
seqilência ao processo de semiose dos signos. Para que
esse mecanismo de participação do espectador ocorra
conforme postulado de Eisensten, é preciso uma anão
deliberada do diretor no processo criativo de
estruturação dos significantes que culmina com a
montagem. O próprio processo montagem de Anjos da
Noite nos remete a.Eisenstcin, mas neste ponto, a
concepção do diretor é privilegiar uma dinâmica de
montagem que mescla diferentes estilos, sem se fixar
em uma única proposta.

Com a adoção desse modelo eclético de
organização sintética, cada fragmento do filme ou
conjunto de fragmentos existe planeladamente com uma
carga metafórica para seduzir o intérprete. Já as

'De cara parece qHe a tela exibe Hm }ttm note,
remo os norte ane icanos.fa!$am na década de 4Q.
Logo depois o espectador descobre qi4e está pende

uma peça de teatro dentro dojtlme. Mais Hm porco
e percebe-sc que na uerdacle é nm filme dentro de
nm filme. Daqui a instantes, a impressão é qt+e se
assiste a Hm filme dentro de m vídeo àctitro de
um filme. Ou melhor de uma peça de teatro, dentro
ãe n$time, de t o de m vídeo, dentro..." xa5

Esse entranhamento espectral de linguagens do
cinema que se adentro no próprio cinema, da narrativa
fílmica que se incorpora ao teatro, ao vídeo e ao formato
televisual (publicidade e telejornalismo), injeta ao filme
pulsação, ritmo e plasticidade. Realizadas estas
observações, resta-nos concluir que tal entrosamento
polifónico de linguagens e sub-códigos (paralinguagens)
desemboca em uma proposta de cinema que revitaliza a
linguagem cinematográfica e convida o espectador para
também alçar o seu võo onírico montando ou
desmontando as correspondências qualitativas que
integram o corpo fílmico de Anjos da Noite.

Montagem e metáfora:
o.enlace do intérprete

Além de freqiientemente iludir o espectador'"
para logo em seguida desvelar a mentira, Wilson Barras

ZI's Á/lur Xêxeo. Dando Asas a,o Delírio. /n.:
}eraa! do Bfasi!.p.2.
iX Uma das sequências interessantes quc
demonstra esse mecanismo operacional dc
iludir o espectador é a cena em que Mala

discute com o artista de vanguarda Lcget'.
Irt,irado, Leget' joga uma garrafa em diteção à
comera(espectador), SÓ a partir da quebra da
espelho é que o espectador percebe que a cena
é mediada por este objeto.
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metáforas no filme expressam o arroio detalhista do
cineasta quanto à manipulação e associação de idéias
para produzir novas idéias

A montagem, desta forma, é um procedimento que
auxilia o processo de construção metafórica, porque
ambém agua para materialização da composição

descontínua do universo fílmico. Metáfora e montagem,
em um certo sentido, sc entrelaçam, pois ambas atuam
com o propósito de associar.idéias, qualidades e eventos
e também se encarregam da colisão de fragmentos. Aliás
a propna montagem, ao se exibir como uma combinatória
cclética, é metafórica. Por sua vez. a montagem confere
peso as metáforas propriamente ditas

A constelação de metáforas críticas, tanto no plano
visual, verbal como sonoro-visual existe como um
mecanismo que especializa esteticamente a obra fílmica
e sobretudo se coloca como possibilidade .aberta para
atuação do intérprete. Neste sentido, as metáforas no
filme funcionam como estratégia de circulação de idéias
pondo à tona a alogicidade e o ía /ra-íe#la/J/

Uma grande metáfora de Anjos da Noite é a
galeria complexa de personagc'ns que se entrecruzam nas

passagens das imagens, no universo fílmico e no próprio
desenrolar da trama. São personagens que cxpressam , a
partir dos perfis de cada um, a complexidade da realidade
e a sua própria fragmentação, uma rc alidade impossível

ser reduzida por determinismos dicotâmicos, uma
realidade formada por unidades diversas. Tratam.se de
personagens que exalam ambiguidade e, em certos
momentos, a intraduzibilidade, tal qual a realidade que
também existe por mesclas. Os personagens são ainda a
metáfora da solidão de um mundo contemporâneo que
dissolve fronteiras e onde predomina a angústia

Evidentemente, devemos levar em conta os Innitcs

para a livre interpretação das metáforas, no sentido tlc
que o objeto fílmico não se transforme em um mero
repositório de signo.fixações"*". 'Eles\e caso, a

responsabilidade recai sobre o intérprete, quanto ao
enriquecimento interpretativo da obra ou, em um outro
pólo, o reducionismo da mesma

O intérprete, ao adentrar-se nos mecanismos
metafóricos e no próprio universo fílmico, interage com
seu repertório de informações, exercitanda o seu nível
mental. Dessa forma, ao interpretar as "gKa.çdadeí
/ /eflarei" da obra conforme postulou Duchamp, o

intérprete pode enriquecer o processo criativo. E nesta
perspectiva duchampiana traçada no capítulo H; Re/afâei
Paramód;rai a C/ ema que Wilson Barras visualiza o
intérprete, formulando muito bem a interação do ato
criativo entre o criador, a obra e o intérprete

Anjos da Noite, enquanto um horizonte de
significantes fixados descontinuamente pela ação da
montagem, conjuga bem esse casamento entre o objeta
fílmico e o sujeito intérprete. Neste sentido, o filme
quebra com a habitual dicotomia entre o objeto (filme)
e o sujeito (espectador). Filme e espectador se entranham
numa espécie de movimento sinestésico que se efetiva
graças aos mecanismos adotados por ocasião do processo
de criação da obra

@

'Barras...faR. çom qne smas persoKageKS se dirijam
àiretametite ao público, ora çonuersanão çom ete,

ora bdnçando com ele. n confusão, e tretanto, é

sempre dissipada como nil,n qi4ebra-cabeças que

aL8,i4ém monta c desmonta. "110

37 Modesto Carone dedica um item de seu
trabalho Mttájora t Montagem,às metáforas como
canrra-sensos '})orque constantemente violam
normas estabelecidas da percepção e da
linguagem. (...)na medida em que se
apresentam como contra-sensos, elas não
podem deixar de ser notadas(-.)Isso significa
que o ser que elas instauram propõe-se
continuamente à interpretação de uma maneira
direta, carregando contradições e
am bigüidad es . jp p.ó.f

Esse envolvimento entre filme e espectador ocorre
logo na primeira cena em que Loja fita o espectador por
várias vezes em tom dcsafiante através do espelho. Logo

138 Expressão utilizada por João AJexandrc
Baíbosa no livro ,4 Metáfora Crítica. São Paulo,
Perspectiva, 1974.
ri9 l)Jbnn e/rt';asar/. Simulacros da Paulicéia.
OP.cjt. P.4.
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Depoimento de Mouro/Loja em vídeo, após se'

convincente sobre sua relação com a arte.
+ Malu em monitor de vídeo perguntando '' '
depoimeano valeuissa que olha para a comera com
monitordeTVaofundo. . ... seus
e Gesto de Mana Brum para acãmera, pa"q"' "''
seios não fiquem à mostra.

em seguida, essa junção objeto fílmico ç sujeito é
efetuada em tom mais ameno, de busca da cumplicidade.
Trata-se da cena em que o diretor conversa com o ator
logo após ensaio.

\otge- - ..,me.faX.Bm.favor. alba em volta de você.

(O personagem Cadu olha ironicamente ao
seu tedolà. O que ê qtle liocê uê? E. Hm palco qüe
uoçê uê? É m teatro qKC liocê uê? Não, não e nõo.

C) qae você uêê t+m apartamento, e você está Horto
na banheira deste apartamento, e é isso que eu quero

g f r/fl (apontando para o espectador/
cã,mela] acreditem... e se você %ão açrefiitaf

pfineira ebs ão vão acreditar Banca, tá etttendido ?
C.aà u-. - O featismo paranóico afaga novamente.
(debochado)

Essa seqüência, de certa forma, descreve a
estrutura ilusionista clássica de representação na busca
da verossimilhança e, ao mesmo tempo, desmonta esse
mecanismo il partir da atitude do diretor, findando ainda
com o estabelecimento dc um diálogo com o espectador.
Esse diálogo envolvendo diretamente o espectador
aparecerá nos seguintes momentos do filme:

O universo cornposicional
dospersonagens:e a
contemporaneidade

8 Depoimento de Ted em vídeo sol)re o seu trabalho
em uma agência dc acompanhantes.
e Cena em que Nlítlu entra em uma espécie de sala
escura (alusão à sala de cinema) e, olhando para o
espectador, fala para Ciosa sobre a diversidade dos
personagens de sua coleção de teipes.
e Final do comercial em televisão com Mana Brum
B Dois })lanos do apresentador dc telejornal sobre
a,ss as s in ato.

e Milena diante do espelho com roupão dc NÍalu.
Vira-se para comera/espectador, que assume o olhar de
Bimbo.
e Depoimento de Bimbo em vídeo sobre a sua
condição de marginal na prisão.
B Final do diálogo entre o artista dc vanguarda c
Malu

vocês fjzcram da sexualidade?
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que integram um complexo mosaico poético e que se
duplicam no espaço de representação

Parte desses doze personagens centrais que
trafegam na geografia fílmica encarnam personagens
duplos, mas que se misturam ou se fundem num só
personagem no momento das passagens entre realidade
e ficção, cinema e vídeo, cinema e publicidade, cmema e
teatro, etc.

O personagem que existe na fita de vídeo ou que
habita o espaço publicitário se desloca e integra o espaço
cinematográfico, instaurando a ambigüidade e a confusão
de realidades. Na verdade, ao fazer com que, por
exemplo, um personagem do espaço fílmico transito
subitamente para o espaço videográfico, ou que um
personagem do universo teatral se transporte para uma
cena cinematográfica, o diretor demonstra que esses
jogos de oposição se indiferenciam. Tudo se confunde e
se mis tura.

Por essa consciência estética do diretor. cada
personagem possui uma face múltipla enquanto perfil
criativo, procedimento este que auxilia no processo de
levantamento de interrogantes por parte do sujeito
In térpre te .

Essa face andrógina de cada personagem também
se coloca como uma característica da contemporaneidade
aplicada sobretudo às grandes cidades. Trata-se então
de personagens construídos com rigor para se ressaltar
as passagens de uma face para outra, ou mesmo as
sutilezas de cada um, desde a indumentária, gestualidade.
espaços por onde se movimentam e o próprio confronto
entre personagens.

Para ilustrar essa face complexa de cada
personagem e a sua articulação dialógica na narrativa,
tomamos como exemplo Mana Brum, ex-musa de teatro
em estado de decadência e que só agua em comerciais. A
caracterização de Mana Brum é constituída como uma
mulher sensual que se auto-ironiza o tempo todo. Em
suas ironias para consigo própria ou para os outros não
há amargura e muito menos desencanto, há um certo
ceticismo e uma vontade sincera de viver a vida.

Mana Brum existe primeiro para o espectador em
comercial publicitário. O encontro com o amigo

jornalista Guio e Ted ocorre, conforme destacamos, na
mesma condição da peça publicitária. Através do
personagem percebemos que na passagem do espaço
publicitário televisual para o universo fílmico não houve
modificação) da indumentária. Mana Brum passa o 'esto
da noite com Ted, ex-amante de Guio. que acabara de
conhecer

Ted é um rapaz de programa. Exige pagamento
adiantado para suas transes, mas nem sempre isso
acontece. Ted é também um personagem em vídco. Seu

depoimento sol)re a sua atuação cotidiana como michê,
integra a coleção de teipes de Malu, e é assistido por
Cissa, que realiza trabalho para faculdade. A roupa que
Ted coloca para sair na noite é a mesma do depoimento
pré-gravado em vídeo. E como se houvesse uma
continuidade espaço tetnporal dos planos em cine e
vídeo. Ted é ainda um personagem misto de docilidade
angelical e perversidade. Ama Grato mas só mantem
relações sexuais por dinheiro, transe com Mana Brum e
Ihe rouba o prêmio Moliére, a piteira do comercial,
algumas pérolas falsas e o retrato de Fofo. Ao final do
filme. encontra se com Cissa, que conheceu-o no
universo eletrânico.

Ciosa, outra integrante fundamental dessa galeria
de tipos não estereotipados, vasculha imagens em teipes
antigos. E justamente Cassa, com seu desempenho pouco
convincente. que manipula os personagens do universo
eletrõnico, excito os personagens do comercial e da
seqüência telejornalística. Cisma assiste esse con)unto de
teipes na casa de Malu.

Malu é outra personagem que interliga a armadura
semiótica de Anjos da Noite. Ex-manequim negra, na
verdade trata se de uma milionária que apóia produções
culturais e mantém ligações perigosas com f;ofo. Malta
se autoconsidera "zen" e diz "g#e Óaye 'i gf#/f mJ/plf «
l)amem errado, amanha a &etite mala o bo cm Certo" . \q .\ wvxll )t

parte de suas falas, Malu afirma uma (-,is" 'lur n
verdade representa outra. Suas afim)aç-'ics si'' 'l\iü-c
sempre negações, pais significam ') tt'itliüti... M«Iti
também possui o seu duplo clctn')iiict) cni vitlt'-- ))ülH
evidenciar ainda mais ii dubicda(lc clc scu llrrh''itaHriii
quc transita entre a riqueza c a 1) PI)rczB. a nlt' l)'.l)\tlüi r

ã

190 191



.l .itl(. dc: vanguarda, a amabilidade para com seus
-filiados da arte e sua relação com o mundo do crime.
A fusão disso tudo está sutilmente expressa no seu
depoimento em vídeo. onde revela uma dosagem
acentuada de ironia

Como amigo e assistente de Malu temos limbo,
que integra o universo do crime c que participa de orgia
de sexual com Cisma e Milene. Bimbo tem uma outra
face de seu personagem em vídeo e é ele próprio quem
questiona a sua identidade na imagem do vídeo e na vida
real.

No transcurso do filme vamos constatando que
cada personagem vai ramificando as teias do universo
significante. Nas situações emaranhadas de cada um deles
há um entrecruzamento que vai se efetivando ao longo
da trama.

E importante observarmos no filme que o vídeo
auxilia na construção da identidade de personagens
estilhaçados. Neste caso, ao revelar personagens
ambíguos que propõem questionamentos ao intérprete.
o vídeo funciona como uma espécie de "arfa.ra 'la
aw/ra"141 . Cassa, como personagem privilegiada no filme.
é quem coloca em movimento diferentes identidades em
vídeo, realizando o RaPPl#g das imagens no filme
materializando a presença desses personagcns
multifacetados na narrativa fílmica e, consequentemente.
revelando-os ao espectador.

Um último personagem que possui parte de sua
complexa identidade em vídeo é Lola/Mouro. O ator
Chiquinho Brandia interpreta no filme um ator de teatro
que faz papel de travesti. Mouro, como também é
chamado no filme, trabalha numa espécie de cabaret
como travesti cantor. E um dos personagens mais
complexos porque a ele se sobrepõe a realidade teatral,
a realidade fílmica. a realidade em vídeo e a realidade
como cantor de cabaret. Na realidade fílmica, faz o papel

de um homossexual assumido e que se vê envolvido com
os dois assassinatos, inclusive um em seu apartamento
nas mesmas condições da peça teatral.Já em vídeo emite
a sua mensagem incisiva como vítima da violência e
contra o preconceito sexual

Os demais personagens não possuem esse eco
eletrânico. jorge, o diretor de teatro. é um tipo machão
quc não tem "laca prcí ua#X rdl/'. Leger,i'z um diretor
de vanguarda eternamente em crise pelo fracasso de suas
performances, acrescenta: "E a me#.Pm. E/eí #ãa ío deram
.,..'"de. - «.i«ba a.t.. Ele' ,i««, ' te«'Po t.do d' «-i,«. E"'
plebe nojenta. Esses ignorantes qi4e não sabem entender a
uatiRnarda.".a

Para contrapor o histrionismo do personagem de

vanguarda, temos a atroz iniciante que ií figurou em doze
filmes e que tenta obter um papcJ na peça de Jorge, com
a indicação de Bambo e Malu. E esse personagem que
encontra um morto no apartamento de Mouro e cu)o

grito se confunde (aliteração sonora) com um trecho ümal
de música dublada por travesti em boato. Temos ainda
Milene, negra, bela e pobre, que trabalha para Maio e
que é amante de Bimbo e também a feia Esmeralda que
com atuação primorosa, vem à metrópole fazer uma
surpresa para seu irmão que trabalha na boîte
Esmeralda, por coincidência encontra-se com Guto,
jornalista quarentão bem sucedido que mora em Nova
York e que, juntamente com Ted também vai à boîte. A
noite revelará surpresas para ambos personagens

Por fim. como cabeça da árvore genealógica temos

Fofo, policial moer que não consegue, durante o
transcorrer do filme, falar com seu subordinado Bambo.

142 Pelas características desse personagem no
filme, podemos deduzir que há uma associação
indireta com o pintor' cubista Léger que
transportou para suas obt'as fragmentos
temáticos das grandes meti'ópoles.

'41 Exptcssão utilizada pot' Nelson Brissac ao
ana7Jsaf o .f)7me sexo, mentiras e videotepe. Zn:
O Cinema dos ..4.nes 80. p. 323.
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a arte de vanguarda, a amabilidade para com seus
afilhados da arte e sua relação com o mundo do crime.
A fusão disso tudo está sutilmente expressa no seu
depoimento em vídeo. onde revela uma dosagem
acentuada de ironia

Como amigo e assistente de Malu temos Bambo.
que integra o universo do crime e quc participa de orgia
de sexual com Cisma e Milene. Bimbo tem uma outra
face de seu personagem em vídeo e é ele próprio quem
questiona a sua identidade na imagem do vídeo e na vida

No transcurso do filme vamos constatando que
cada personagem vai ramificando as teias do universo
significante. Nas situações emaranhadas de cada um deles
há um entrecruzamento que vai se efetivando ao lc ngo
da trama.

E importante observarmos no filme que o vídeo
auxilia na construção da identidade de personagens
estilhaçados. Neste caso, ao revelar personagens
ambíguos que propõem questionamentos ao intérprete,
o vídeo funciona como uma espécie de "arelía 'ra
a#/ro"i'i . Cisma, como personagem privilegiada no hlmc.
é quem coloca em movimento diferentes identidades cm
vídeo, realizando o :aPPlng das imagens no filme.
materializando a presença desses personagens
multifacetados na narrativa fílmica e, conseqilentemente.
revelando-os ao espectador.

Um último personagem que possui parte de sua
complexa identidade em vídeo é Laia/Mouro. O açor
Chiquinho Brandia interpreta no filme um atar de teatro
que faz papel de travesti. Mouro, como também é
chamado no filme, trabalha numa espécie de cabaret
como travesti cantor. E um dos personagens mais
complexos porque a ele se sobrepõe a realidade teatral,
a realidade fílmica, a realidade em vídeo e a realidade
como cantor de cabaret. Na realidade fílmica, faz o papel

real

de urn homossexual assumido e que se vê envolvido com
r,s dois assassinatos, inclusive um em seu apartamento
nas mesmas condições da peça teatral.Já em vídeo emite

A sua mensagem incisiva como vítima da violência e

contra o l)rcconceito sexual
Os demais personagens não possuem esse eco

eletrânico. Jorge, o diretor de teatro, é um tipo machãa
que não tem "f ra prcÍ z'a#gwardl/'. Leger,i'z um diretor
de vanguarda eternamentc em crise pelo fracasso de suas
performances, acrescenta: "E a mf .Pm. E/eÍ ão jo#l'eram
entender d mitiba arie. Eles riram o tempo todo dc mim. Essa
P['b' «oj'"t'. E ; ig"'""t« q«. «ão .ab'"' '«t'«de' '
uaKXnarda.

Para contrapor o histrionismo do personagem de

vanguarda, temos a atroz iniciante que iá figurou em doze
filmes e que tenta obter um papel na peça de Jorge, com
a indicação de Bambo e Malu. E esse personagem que
encontra um morto no apartamento de Mouro e cu)o
grito se confunde (aliteração sonora) com um trecho final
de música dublada por travesti em boato. Temos ainda
Milene, negra. bela e pobre, que trabalha para Malu e
que é amante de Bambo e também a feia Esmeralda que,
com atuação primorosa, vem à metrópole fazer uma
surpresa para seu irmão que trabalha na boato.
Esmeralda, por coincidência encontra-se com Guto,
jornalista quarentão bem sucedido que mora em Nova
York e que, Juntamente com Ted também vai à boato. A
noite revelará surpresas para ambos personagens.

Por fim. como cabeça da árvore genealógica temos

Fofo, policial Naif que não consegue, durante o
transcorrer do filme, falar com seu subordinado Bambo.

142 Pelas características desse personagem no
filme, podemos deduzir que há uma associação
iaditeta com o pintor cubista Léger que
transportou para suas obras fragmentos
temáticos das grandes meti'ópoles.

14Í Expressão utilizada pot N'PIsoU Brissac ao
ana//sar o .fibnc' sexo, mentiras e videotepe. /n:
O Cinema dos À.ltüs 80. p. 323.
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A partir destas reflexões, podemos afirmar que o
filme é uma espiral sinfónica pautada em atonalidades
sonoro-visuais e movimentos de uma estrutura
significante liberta das manobras simplistas da sintaxe.
E ainda uma modalidade de cinema eletrânico centrada
no gesto transgressivo da criação. Assim, o que
percebemos no decurso da obra é a transf:guração do
signo fazendo brotar relações de estranhamente nas
partes e na sua totalidade.

Parafraseando um exemplo de Barthes em O
Prazer do Texto, o filme Anjos da Noite visualizada)
materialmente enquanto uma obra estética que estabelece
rupturas com a sintaxe, apresenta-se como um artefato
cuXlu &\ "imntáve{ e está t fado e nc ente ta infinitamente
renovável: algo co«,o u«, jogo de xadrez'~"

Esse jogo reverberante que desintegra a narrativa,
que renova os procedimentos da linguagem e que dialoga
com o espectador, pode ser conferido na falát de Malu
ao anunciar seus personagens (também do filme) ao
espectador

:óntço, dialogam çom a modernidade, exibem seis
;enfinentoS cotidianos e. aos couros, t'atiram a. lhas

iasçaras e se transformam em ciuidos ampiras que

;,.l,Tl:l:l:T3''" """" «.:'. ««-'' «.-: '

da Noite. ap. esZ. P ça dos Signos em Anjos

Espero q € eto menos üoçê se vivi ta muito.
(Gargalhada) .e#f ape#/ ra /a f.?. Te#óa fer/eZ
qzie você uai Xostaf. Damas àa Noite, transadores
baratos, Adro tos de aiHgwe!, doces trai,estás, tarados,
gansgsters tímidos e masçataeios. Meus Anjos àa
Noite. ..4b ... Mas não Zepe !ão a sério ? :l só

Enfim, esses personagens da contemporaneidade
que habitam um lugar híbrido (filme eletrânico) que
propicia passagens entre um espaço e outro, expressam
subjetivamente aspectos da realidade em permanente
transformação e, ao mesmo tempo, conseguem poetlzar
o amargo cotidiiLno

194
t15 RolandBatthes. O Praxe do I'eito. p.67.
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{
Cm tteltfium campo como ao áa eÍetrõttica.

poesia e técttica comi,ttfiam (fe mãos dadas

Pelo exposto até o presente, percebemos que seria
mpossível pensar o cinema contemporâneo em sua

concepção tradicional. O surgimento dos suportes pós-
I',tográficos obrigou o cinema a necessariamente
Iransmutar-se a partir de sua gênese, sob hipótese de
pc'rmanecer numa espécie de limbo ou mesmo fossilizar-

Fssa afirmação não impede neces-
.tri*ttlente a existência de trabalhos fílmicos
tlstruidos sem qualquer influência da

1{.tt.âni(.a em todas as suas etapas de pté-
f)rl)(Itição e pos-ptoduçao. Obras com essa

lra(-tenística tornam-se cada vez mais
t'st .iss;ts. potént não impossíveis. Difícil
iitt'stll{) é peflsaí o clReRla RO estágio

ilt('till)uíalleo sem alguma cortelaçao com os
l-t('tllils .ttl;tl(}gi('os e digitais
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ao nível do sujeito criador de signos, como forma de
interagir com o universo de proposições elencadas pelos
suportes eletrânicos, visto que a mera existência desses
sistemas sígnicos já representa alterações na esfera
cultural

L.os medias eleçttótiiços SBbuierten et oti t!!o de

nuestras instalaciones c ItnraLes, esteriLiqan J
estiLiRan los modelos del casado. Asi. elles
reesçdbet} !a bistóda. l,a ç atura ".fÜa" de ia
traãiçió es animada a través e ios médios

tecnológicos. Elçentro es deslocado dcll)assado para
el jutKro: tratisçultHraçión. "'"

O cinema. nesse contexto, ao estabelecer elos com
a eletrânica, reescreve seguramente a sua própria história
e torna-se muito mais rarefeito do ponto de vista
semiótico, deslocando-se. inclusive, no âmbito de sua

narrativa.A narrativa, por sua vez, vai deglutindo novos
procedimentos estilísticos provenientes da narrativa
televisual, da dinâmica poética dos videoclipes, da idéia
de síntese da publicidade, das experiências videográficas
inovadoras, do espectro das possibilidades numéricas da
infografia, da profundidade espacial da holografia e,
também, das características dos suportes antecessores
como a ptn tura e a fotografia.

Assim, procedimentos técnicos específicos da
pintura como sobreposições, materializações de pontos
de vista, fragmentação visual do objcto e alterações da
cor, são exercitados no cinema com muito mais
intensidade a partir desse enovelamento com a eletrõnica.
As decomposições fragmentárias e a superposição de
tempos num único espaço, executadas com maestria
pelos cubistas Picasso e Braquc, o emprego da velocidade
como procedimento estético desenvolvido por Marinetti,
a técnica do pontilhismo aplicada por Seurat e a idéia
de ruptura com a aura, reciclagem de objctos (rfadp made)

/4z .Á/7/ndo .A/ac.ácido ao /nzíla.gz.r ace/"ca da
/"ea//sz:lZO cobre/fua/ da /zr7agc'a)z nuz}7ó/'/ca

/49 /u//o P7aza. La imagen electrónica: teatro
en lo cotidiano. /n; JlinpáJ/p /»/fr»arlo#a/ df
Semiótica - Lo CetidianeJ lo Teatral. p.355.
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L ldulteraçã',d(} original levlníad- p')r Nlarccl l)u(haml)
são atualmcnre prí)cedimenros de certa ft)riria
canalizados pela eleínlnica ITm gesto traiisgrc'ss.}r (1.-

passado. como por exemplo a inscrição dt' hig')de\ na
Monalisa de [)a Vinca. alua]metlle é ]ugar (.)inuín ll'-
estágio anual do descnxolvimcnto cletrõnico devido }l

cnmcrcializaçã') ampla desses pr'iclut ) c a })r'',l)ri;i
mmiaturlzação das tecnologias. O ncess.) fácil a.)-
equipamento)s clefr(')nicus caseiros permilc' quc' (lunltlttcr
pessoa possa piratear imagens clc fontes di\-crias para
recicla las e. dispontlo apenas de tlt)is ride.)cassa-tcs. lii1}..

criança com atitudes aguç;idas para ') catnp (la irnagein
p''de perfeitamente desmontar filmes de sua })rcfcrêii(-ia,
interferindo assim na lógica estrutural dessas o1)ras
acrescenrantlo. mclusive, novos elementos sígnicos.

N« verdade, se por um ladra .) acesa.) as novas
tecnologias permite uma maior descentralizaçã.i relativa
a diferentes formas de produção sígnica impensáveis cm
decidas anlent)res, píir outro f) processo dc prr)(tução e
de manipulação, ao nível icânico, vem se tornar cada
\ez mais complexo. O que importa, neste casa). é tainl)ém
podermos perceber a relação cotiversacional que sc
efetiva entre diferentes stlpt)nes e, ao rncsmo tempo. a
aíualização vitallzanLe de procedimentos relatlxus aos
suportes antcnores que exigcm na atualidadc posturas
criati\:as mais elaboradas. A própria dinâmica dos
suportes de construção sígnica se transforma cnm o
passar do tempo. Para um gesto de ruptura em relação à
norma sempre existirá um artista com a habilidade
necessária para questionar essas normas e posicionar-se
com proposições nov'as. Essa dinâmica, que resulta no
próprio avanço do conhecimento, tem se repetido ao
longo de toda história da humanidade. na qual
observamos cada vez mais o enlace entre a arte. a ciência
e a tecnologia.

Assim, os novos suportes eletrõnicos conferem ao

cinema uma nova textura sígnica e imagética, no que
concerne ao seu tecido significante. Ao receber de volta
imagens mistas ou exclusivamente produzidas pelas
tecnologias eletrónicas e digitais, o cinema
paulatinamente transfigura a sua tessitura indiciam. Esse
processo de transfiguração ou mesmo viragem do signo

em decorrência da assimilação de procedimentos tecno
eletrânicos, inevitavelmente altera a feição narrativa e
estrutural do cinema. reconfigurando também o passado
em sua relação cr)m o presente, visto que nenhuma
mudança se processa de forma isolada.

Essa no\a forma de se fazer cinema, efetuando
urna espécie de trânsito em mão dupla, situa-se em um
coxo mó\el dc passagens que opera na esfera do universo
fofoquímico e quc passa d{) analógico ao digital ou vicev-
ersa.o cinema taml)ém passa a operar em determinadas
situaçi3es com o tempo prcsente dos suportes eletrónicos,
A cxemplr) da pré edição simultânea ao processo de
gravação/filmagem, ou mesmo através da conversão do
smal analógico ao digital, possibilitando a transmutação
de imagens de outra ordem técnica no cérebro dos
computadores. Essas situações diversas onde
identificamos plenamente a integração de suportes,
resultam em mudanças efetivas no processo de
enunciação:sc da im agem-som

Desta forma, percorremos um caminho, também
cm diferentes sentidos, para identificar esse processo de
transformação do cinema ou ainda observamos como
as ferramentas eletrónicas, a partir de conexões sígnicas,
desarticulam ou por assim dizer, des sacralizam o

i50 Essas mudanças ao processo de
enunciação devem-se sobretudo pela atitude
de vampirização adorada Feio cinema ao
extrair a flexibilidade da imagem elett'única e
até mesmo pela possibilidade de fundir' em seu
corpo significante as antíteses produzidas pela
vídeo-esfera. !barco Grazanno desci'eve essa
dinâmica possível da imagem eletrânica:
í'Pode-se passar de uma imagem
absolutamente definida e "reconhecível" para
outra que não o é, exactamente no âmbito do
mesmo enquadramento; certas imagens são
"pulsantes" e outras corpóreas) quase sólidas;
algumas são etéreas e ambíguas como a água,
e outras gélidas e luminosas como o vidro. O
infinitamente longo e o infinitamente breve
coexistem no tempo de uma seqÍiência." O
Vídeo-arte em busca de uma linguagem nova.
In: O Novo Mando (ias Imagens Electrónicas. op. cit.
P. 131
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cinema. A partir desse entrecruzamento de suportes,
temos um cinema mais maduro ainda que não persiga
um ideal estético. Neste sentido, o cinema ao perceber e
apropriar-se das qualidades da eletrânica, torna-se mais
impuro e, consequentemente, muito mais maleável sela
qual for o seu percurso combinatório.

Para detectarmos as marcas estéticas de um cinema
que absorve parcialmente a eletrânica, analisamos Anjos
da Noite, de Wilson Barras, destacando a polifonia de
sua estrutura significante e o esforço constante do diretor
em envolver o espectador em sua trama fragmentária.
Esta obra se nos apresenta enquanto uma proposta de
filme eletrónico que opera lapidarmente com o logo
sintético dos signos e, ainda, exibe jogos de
metalinguagem, dosagens acentuadas de ironia e adota
a eletrânica de forma bastante segura.

Mas, se Anjos da Noite foi tomado como exemplo
de filme brasileiro que assume parcialmente a eletrânica
analógica como motivação estética de arte, não
poderíamos deixar de destacar também como ilustração
dessa viragem do signo cinematográfico o filme O
Mistério de Oberwald (1980) de Michelângelo
4ntonioni. Este filme é basicamente uma composição
visual onde o diretor apnmora sua concepção estética a
partir do estabelecimento de relações entre cinema e
pintura. Para esse exercício de extração de aspectos
estéticos pertencentes à esfera da pmtura para o cinema.
iniciado em O Deserto Vermelho(1964ys: , Antonioni
estabelece um corlc' radical para subi época, valendo-se
exclusivamente da eletrõnica analógica conjugada ao
suporte numérico para alterar a crominância e

luminância da im agem.

O Mistério de Oberwald é assim, um filme
poético pioneiro quanto à adição integral da eletrõnica,
que consegue também furar o cerco das regras míopes
do mercado, sempre reticente com as produções estéticas
que se colocam muito além do próprio mercado.

Antonioni age como um pintor que manipula
eletronicamente a cor libertando-a de sua condição
simbólica e estabelecendo um jogo paradigmático que
valoriza a ambiguidade.

Com as máquinas eletrónicas de tratamento
ntlmériço, Antoltioni perceber qKe podia dar
autonomia às cores e utiliza-las como elementos
significantes independentes dos obyetos que coloTiam.

Manipulando tais máqt+inas, eLe podia adicionar,
st+l)emir ot{ alterar cores da imagem, intervir sobre
sita qKaLidaàe e mo i$tçar os valores de satKtação
e tonalidade. Eram a i dependência da cor e a
Superação dos determitiismos tiatt+ralistas impostos
Feto Suporte IFotográlico, sottbo q e o çi?teasta
italiano perseg.t+in ao Longo d! toda spa obra
ço }oÉãa. "' 'z

O Mistério de Oberwald se caracteriza por esse
esmero detalhista quanto ao processo de manipulação
da cor com paletas digitais. Embora duramente criticado
pela baixa definição da imagem evidenciada na película
c{)m a granulação da imagem eletrânica, Antonioni, com
esse processo de transcriação da obra A Águia de Duas
Cabeças do também cineasta Jean Cocteau, consegue
imprimir um salto qualitativo não somente em relação a
sua obra anterior mas. sobretudo. nos revela de forma
visionária o processo de transformação do cinema e a
exploração inovadora dos recursos expressivos das
tecnologias eletrónicas. Aliás, o próprio Antonioni remete
sobre o seu processo e criação e a utilização das
tecnologias eletrânicas

isl Dezesseis anos antes de O Mistério de
ObefB/aid, Antonioni realiza O Deserto Vermelho.

obra em que aplica estudos desenvolvidos pof'
Sergei Eiseastein sobre a cor. Antonioni t,atira
o significado convencional das cores e atribui
outros significados com o propósito de
expressar o sentimento dos personagens
através de relações cromáticas. O filme, com
narrativa propositalmente lenta, é também
protagonizado por ZWonica Vitti.

]52 Afilado Machado. .A .Arte do Vídeo. pp.192.
/9.J.
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O sistema etectrõ iço é muito estimuiaRte. .Ao

pTimtiro contacto parece uma brittçadeira. Põem-
nos dia te de ma çotisoia. ç})eia de botões,

manobra do os q ais sepode aaesçentar on retirar
çor, iate vir Ba saa qKaliaade e nospfobtemas e%tre
as várias tonalidades. Pedem-se também obter

!jeitos qwe sõo impossíveis tio cinema ttormal. Em
;Hma, depressa tios apercebemos de q«e ão se trata
àe uma britiçadeira, mas ae um Bode modo aejaRer
cinema. anão teiet:irão, çiKema. Um novo modo de

asar {iKaLmente a çor como meio narrativo,
l)oétiço." :'j

refere à explosão da criatividade. Trata-se de A Ultima
Tempestade, integralmente pós-produzido com o
sistema eletrânico de alta definição associado ao suporte
numérico. Greenaway, tal qual Antonioni, vai em direção
à pintura. transporta essas referências para o cinema,
recria integralmente com auxílio desses sistemas
eletrânicos e conduz o resultado final de volta ao cinema.
O signo atravessa vários suportes e chega novamente
ao filme totalmente mesclado por esses mecanismos
recriadores que efetuam passagens.

Greenaway produz um movimcnto cineplástico na
estrutura significante de A tJltima Tempestade, sempre
valorizando em cada fotograma a composição de feixes
de signos que se situam entre a figuração e a
desfiguração. O diretor opera com a noção de tempo
desenvolvido pelos futuristas e também aplicado por
Eiscnstein em sua concepção de montagem. A noção
temporal de movimento está inscrita em A Última
Tempestade seja em sua totalidade significante ou em
cada plano, que pode conter vários planos. A busca
dessas particularidades nos dois filmes recortados para
análise n{)s revelaram as qualidades dos signo estético e
o próprio encaixe do cinema eletrânico na classe de
linguagens hít)rodas.

Uln pouco mais contido em seu processo de
criação e também com um estilo totalmente diferente
de Grccnaway, Peter del Monte realiza Júlia e Júlia
(1987) exclusivarnc'nLe com vídeo de alta definição. A
experiência com o cinema elerrõnico patrocinada pela
Ra(liotelevisionc Italiana(RAI), iniciada com O Mistério
dc Oberwald e poslcnormente com o curta metragem
Arlcchino a Venezia (1982):';, de Giuliano Montando,

Assim. O Mistério de Oberwald é, em síntese,
uma atitude filosófica que expõe uma face dentre as
várias possibilidades desse cinema em processo de
transformação. A baixa definicão do filme considcrada
como debilidade da obra ou como mesmo defeito técnico

frente ao ritual litúrgico cinematográfico é, sem sombra
de dúvida, transformada em efeito estético. Guido
Aristarco posiciona-se em relação ao filme da seguinte
forma

[! Misturo de Oberaald çonstit i z#m começo

positit o: mostra e comprova as "t)ossibilidades
Ilimitadas" de m novo modo dela:Wf cinema e o

mesmo tempo aÍereçe resultados consiãerát;e s l a
plano da Littguagcm e no Plano conceptual." ' ''

Para apresentar uma outra faceta do signo
cinematográfico em relação ao cozo nada de /azar r/gema,
conforme palavras (le Aristarco, recortamos para análise
no decorrer da pesquisa um exemplo radical no (luc se

]s5 ,4rlecbino a V'tne\za, na verdade, foi a primei ra
experiência com a tecnologia de alta definição
e o posterior transporte ao filme. Teve como
diteção fotográfica o experiente Vittotio
Storaro que atuoti eni parceria cona (l:oppola
em (.) };ando do (:oração (1982). Storaro. em
\riecbino a vens'nata, para identiGtcat a qualidade

da Intagenl, grava comi luz natural e artificial
etll diferentes n)onlentos do dia obtendo
(diversas tonalidades (!e cor com as variações
le itltettsi(ta de d2. itlz.

!53 Michelangelo Antonioni. À.té Parece uma
Brincadeira. /n.: O Noz,'o A/# do da /magf#i
Electrónicas. p.:168
/J'r Cu/da .4//srarco. O Cinema. Da Química aos
Processos Electrónicos. /n.: O Noz,o iV.Kmdo da.ç

}mag,e s Electrónicas. p.36.
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demonstra que não há mais débito da imagem eletrânica
para com o cinema. As passagens com a eletrõnica
analógica de alta definição efetuam-se sem qualquer
perda de qualidade, aumentando o diálogo entre o cinema
e o vídeo. Naturalmente este débito refere-se
exclusivamente à qualidade da imagem porque, mesmo
com a baixa definição da imagem temos filmes
eletrõnicos que adotam a eletrõnica de forma total ou
parcial, trazendo igualmente contribuições qualitativas
a esse novo cinema. Ê o caso de algumas obras de Jean-
Luc Godard'" integralmente produzidas em vídeo e
revestidas ao cinema, a exemplo de Numéro Deus
(1975), em que trabalha esteticamente a idéia de

conjunção entre cinema e vídeo'", Parado (1974), de
Jacques Tati, ou mesmo, retrocedendo ainda mais no
tempo, 200 Motels (1971) de Frank Zappa, mesmo
utilizando efeitos visuais em excesso consegue ser um
dos protótipos iniciais do cinema eletrânico.

Já os filmes que se utilizam parcialmente da
eletrânica de baixa definição em sua narrativa com
propósito estético, podemos destacar, além dos lá
citados, Ladrões dc Sabonete (1989), de Maurízio
Nichetti, que mescla narrativa televisual, publicidade e

referências metalingüísticas bem humoradas ao neo-
realismo; sexo, mentiras e videotape (1989) dirigido
por Steven Soderberg, cuja narrativa fílmica é formada
por trechos de entrevistas gravadas pelo personagem
Graham que, por sua vez, só se apaixona por imagens;
ou ainda, Noites l;elinas (1992), em que o diretor e
também ator Cyril Collard discute o seu próprio drama
enquanto portador de vírus HIV. registrando com sua
comera de vídeo imagens do cotidiano ou captando
imagens que sempre são materializadas ao espectador
para o seu trabalho com publicidade

IS6 ATJindo Machado faz a seguinte reflexão
acet'ca do trabalho poético pioneiro de Godard:
-t) breve interregno do cineasta no campo do
cinema eletrânico aconteceu com maior ênfase
no período de 1974-1976, quando Godard,
aproveitando a experiência acumulada nas
áreas de cinema e televisão, parte para uma
fusão das duas mídias. lci et Ailleurs (1974),
Co«nent Ça Va (1975) e Nu«léro Deux (1975)
são realizados em suporte magnético para
posterior transferência a filme. Neles, a fusão
de médias se dá em várias instâncias: através
da integração da tecnologia eletrânica no
processo de produção do filme, na utilização
de tomadas no estilo televisual (noticiados, por
exemplo) e na incorporação ao filme de
recursos visuais próprios do vídeo." .Zh.:.H ,4r/e
do Vídeo. p.194. Já Neison Brissac faz a seguinte
obsc/"l'grão.; ZNenhum cineasta explorou mais
intensamente a questão das transformações
das imagens que Godard. Ele toma o vídeo
como o lugar de sua relação com o cinema.
Alguns de seus últimos filmes são tentativas
de mixar os 'media', pela imbricação orgânica
de imagens de cinema e de vídeo. Tentativas
de descobrir novas formas de escrita e um novo
corpo de imagens. O vídeo é o ponto de
intersecção entre essas duas partem o suporte
destas experiências de decomposição e

rccom'pos\$ão.»In: Imagem-Máq#iHa. p.244.

H

i57 Sobre N#méfo De«x, Philippe Dubois afirma
o sega./atei' película los dos soportes
son literalmente mezclados, ya que si la
película, soporte final para la difusión, es una
película en 35mm, no muestra
fundamentalmente, más imágenes que
provienen de pantallas y de monitores de vídeo,
vueltas a filmar por una cámera de 35 mm, con
un mínimo de tratamiento de /"accofds ,
incrustaciones, fundidos, producidos
electronicamente. Hay alli una verdadera
interación entre los dos soportes en el marco
de esta película. Se llama Numéro Deux. Este
'dos" es muchas cosas, pelo también dos

soportes. Hay una verdadera dualidad
instalada en toda esta película. Pelo,
finalmente, es la época de Godard en la que
intenta literalmente entrelazar los soportes
electrónico y cinematográfico, haver películas
que mean perfectamente mixtas en el plano
têcnxco.» In: Ei.4.rte d l Vídeo.. p. 140.
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Também, um outro filme que virou rx// mop/',
Vidcodromc - A Síndrome do Vídeo(1983), de David
Cronenberg, obra que con)uga a utilizaç;io da eletrânica
analógica e os sistemas numéricos para (discutir efeitos
alucinógenos e a violência da imagem eletrânica nas
transmissões de um canal de TV a cabo.

Seguindo, ainda nesta linha de condução para n
fantástico e tendo como tema a imagem eletrónica e a
violência, destacamos Assassinos por Natureza(1 994),
de Oliver Stone, que incorpora com bastante habilidade
os recursos dos novos suportes expressivos. O filme é
uma mostra da integração de diferentes suportes: filmes
em super-8, 16mm e 35mm, desenhos animados,
animações por computador, fragmentos diversificados
de gêneros dít narrativa televisual, imagens captadas por
polaroid, publicidade e o ritmo frenético de videoclipes.
O filme privilegia uma estética de glamnurizaçãn da
violência mas que, [nesmo com os apelos ctlmerciais,
consegue, do ponto cle vista estritamente formal,
apresentar contribuições para um cinema cada vez mais
híbrido que não dialoga somente com a eletrânica.':'
Com uma estrutura extremamente versátil. Oliver
Stone alterna com freqüência imagens en] preto e
branco e a cores. envelhece propositalmcnte planos
cinematográficos, utiliza constantemente enqua
dramentos inclinados, coloriza sequências, gera
anamorfoses para enfatizar n delírio dos personagens
protagonistas, sobrepõe inúmeros planos em um único

Í)laico, c'nTrccorta as seqüõncias com manchetes de jornais
e letreiro)s eill néon, utiliza imagens de arqu vo de
televisão, de cinema. de sistemas de vigilância, de
fotografias e ató fragmentos de videoclipes- A partir

ssa gama de imagens provenientes dc fontes
divtrsific*clas e que se encaixam freneticamente na
estrutura do filme, da mobilidade da comera c do excesso
de metáforas visuais, Oliver Stone estabelece uma
tlinârnica sonoro-visual cxt remanlente arrojada exibindo
através dos logos repetitivos de metamorfoses da
llnngem. a própria transmutação do signo
cincrnatográfico. Assim, o diretor constrói uma tessitura
fílmica plenamct)ie estilhaçada pelo bombardeamento
imagcllct) sonoro dc cacos significantes quc se movem
entre o simbólico e o icânica

Mas ainda para.enfocar esse mecanismo de viragem
d{) -igno cinematográfico, citaremos outros cinco filmes
quc assimilam de maneira mais comedida a imagem
eletrânica e que, com esse procedimento combinatória
conseguem dinamizar suas estruturas filmicas. No
pr''"erro. Amar c Rest«s llumanos(1993), de Denis
Arcand. um ex- atar que trai)filha como garçom sempre
está diante da televisão com o controle remota
exercitando :a.Dpz#g ou vendo seu amigo jogar
videogames. Com esses /7aiófí eletrânicos. a obra
consegue poetizar sobre o amargo desencontro entre os
seres humanos e a busca pela sexualidade. Já em Vem
Dormir Comigo (]993): de Rory Kelly, há sempre
alguém com uma câmera de vídeo doméstica flagrando
os acontecimentos íntimos e descontraídos entre amigos

ra imprimir maior Vitalidade à trama, há longas
sequencial que registram os momentos de lazer da
grupo com uma série de depoimentos que se
materializam ao espectador em preto & branco. Este
filme, além de ser entrecortado por enter-títulos que nos
reportam ao cinema primitivo, faz também alusões
verbais a filmes de entretenimento que marcaram de
formas distintas a história do cinema como Cantando

HIHeÜ:H.?HH!

:sH O enredo de Assassinos por NatKre\a,
roteirizado por Quentin Tarantino, baseia-se
na vida de uma dupla de jovens assassinos,
&Íickey e }Kallory, mitificados pelo progt'ama
polyc.fa/ de rever./sâo American Maniacs. Após
concordar em conceder entrevista ao repórter-
apteseatadot do tefetido programa
sensacionalista, Mickey consegue renda-lo
!untamente com os policiais do presídio, onde
cumpt'e pena por inúmeros assassinatos,
provocando uma rebelião de todos os detentor,
com direito inclusive a transmissão ao vivo.
Como desfecho final, o repórter é também
assassinado sendo a sua morte gravada ea)
vídeo peia dupla dos algozes ensandecidos.
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Ir-l« -c (lc tiin ftlmc gal'. Nu terceiro filme. Orlando: A
),lulhcr Imt)real (I'y)2), a imagem cletrânica aparece
(l( f ,rllla ;und L mais comedida, mas que se apresenta
c')m., uín Iraç') estético marcante. Nesta recriação da
l)r« d Vtrginia \X''golf. Sally Poster é extremamente

rigorosa cin scu processo criativo ao preocupar-se com
xc-tuarií)s tie época. joga) cromático das seqüências,
cc ilarios lniernos t)u externos quc imprimem força
1)1ásrica para cada seqüência. o personagem Orçando
ÍTilda Sulnton), ao longo de seus quatrocentos anos,
vixc as metamorfoses de sua identidade primeiro como
uín ii.)bre itiglés e depois como mulher. Na verdade, o
íilint pr')cura mostrar essa espécie de eternidade da arte
t')m'} forma de projetar se através do tempo, de ser
tntlcfinida, ;ambígua ou mesmo andrógina. O valor da
arte. sob a (inca de Orlando: A Mulher Imortal, está
n ) dcsl.)comento entre o passado e o futuro. E foi
1)(-rccl)ctid ) essa dimensão de contemporaneidade de uma
.bni literíina situada neste deslocamento entre passado
p futuro, quc Sallx PI)éter dá o seu toque rigorosamente
cri:ilivo, incluindo na seqüência final planos de imagem
clc:frõnica e ruídos visuais captados por sua filha com
um pequena c;imera de vídeo. Essas imagens finais
irregulares c com movimentos de comera tremidos,
conferem n estrutura epifânica do filme e a
contemporaneidade estética necessária para sua
longes idade artística.

O outro filme que estabelece essa interconexão
parcial com a eletrónica analógica é o filme brasileira
Gcnipapo(1995). de Monica Gardenberg Para retratar
urna face do Brasil contemporâneo mergulhado em
diversas formas de violência, a diretora entretece uma
bordadura significante pontuada pela sensibilidade
estética. Para isso, a cineasta, mesmo ao enfocar temas

tão complexa)s como a relação de um segmento
progressista da Igreja católica com a luta dos
trabalhadores sem terra. a ética profissional no
jornalismo c o preconceito em relação a

homossexualidade, dispensa os jargões reducionistas quc'

geralmente povoam obras que abordam esses temas.(:om
seus altos e baixos em relação a interpretação dos atorcs,
Genipapo exibe-se, como um exercício dc' criaçã(-

poética pontuada musicalmente por Philip Glass onde a
imagem eletrânica também exerce uma forte relação de
complementaridade na obra fílmica. Nessa criação, não
só o monitor de televisão aparece como objeto cênico,
como a própria imagem eletrõnica ocupa por diversas
vezes todo o plano cinematográfico em cenas de/Zaíó&ar&
materializadas pelo jornalista Michael ao espectador, em
seqüências que simulam transmissões televisuais ao vivo
ou mesmo, através de imagens gravadas em vídeo ou
ainda, imagens captadas diretamente da tela de um
a/eóoa&. As seqüências em comera lenta registradas em

vídeo, alusivas a celebração de missa pelo padre Stephen
Louis, evidenciam o pontilhismo da imagem eletrõnica
aproximando dessa forma o filme à pintura.

Por fim, o quinto filme aqui destacado para
demonstrarmos as variantes do cinema eletrânico. Trata.
se de O Vídeo de Benny (1992), de Michael Haneke,
na qual um adolescente encontra no vídeo uma forma
de substituir a família sempre ausente. O vídeo, para
Benny, personagem central, é uma espécie de obsessão
revê continuamente imagens que causam impacto, como
o abate de um suíno com um tiro. Nn lugar da janela de
seu quarto há um monitor de vídeo com imagem em
tempo real captada por comera apontada seguidamente
para rua. Após conhecer uma garota em um videoclub e
grava-la em vídeo. comete um assassinato que é revelado
ao espectador apenas através gritos e um enquadramento
vazio da comera que ficou ligada. Os pais descobrem o
crime e. para protegê-lo, discutem como livrar-se do
corpo e programam uma viagem de férias ao Egito
Benny prossegue gravando tudo, desde a conversa dos
pais e até o seu passeio como turista. [)e vo]ta, Benny
denuncia seus pais à polícia. As últimas imagens do filme
são imagens de uma comera de vigilância da polícia.
13cnny constrói assim o scu mundo virtual sempre
rncdiado pela comera ou através de imagens eletrónicas
(luc Ihe provocam fascínio.

O diretor de O Vídeo de Benny elabora uma
rama que valoriza um cinema eletrânico reflexivo,

-(l(,tendo como temática indireta o universo fao/ da
magcns eletrânicas em uma sociedade fortemente

iil"renda pelo individualismo. O espectador, diante da

212 213



movimento circular, também penetra na imagem
eletrõnica em um trajeto contrário mas, com o mesmo
propósito de enriquecer a sua materialidade significante.
Isso é o que ocorre, por exemplo, com o filme de
entretenimento Forrest Gump: O Contador de
Histórias (1994) sob a direção de Robert Zemeckis-

Se em Steps o vídeo se desloca até o cinema com
a finalidade de provocar turbulências, em Forrest G ump
o cinema caminha em direção à imagem eletrõnica e ao
próprio cinema para conjugar passado e presente. Em
ambos os casos, o processo de manipulação e viragem
do signo se efetuam com a mediação eletrânica.

Para as mesclas eletrânicas de Forrest Gump:
foram necessários os equipamentos de última geração
no campo analógico e digital da Industrial Light &
Magic para que o personagem central (Tom Hanks)
pudesse contracenar com Jonhn Lennon, ex-presidentes
dos Estados Unidos e participar de manifestações
históricas dos anos sessenta contra a guerra do Vietnã.":
O filme não persegue o gesto criativo. Tampouco se
propõe a isso porque, como um grande investimento,
seus produtores esmeraram na execução de um pro)cto
de efeitos visuais que se integrasse perfeitamente a uma
proposta temática que, por coincidência, faz elegia à
mediocridade. Críticas de natureza conteudísticas a parte,
o que constatamos de significativo é que Fortest Gump
expõe ao grande público a transformação da cinema e,
consequentemente, materializa de forma cabal as
possibilidades operativas das tecnologias eletrânicas
quanto ao tratamento e a manipulação da imagem-som.

Ainda como últimos exemplos para registrarmos
uma outra face desse processo de metamorfose do signo
indiciam cinematográfico, vamos destacar a sua relação
dialógica parcial ou total com os sistemas digitais. As
possibilidades desse diálogo são inúmeras, conforme
destacamos no capítulo inicial deste trabalho e, de certa
forma, lí apareceram como exemplos em filmes citados
an teriormente.

O filme belga Taxandria(1 994), de Raoul Servais,
é um desses projetos criativos com uma hora de imagens
produzidas exclusivamente por computador e que se
funde a outra meia hora de imagens captadas pelo
cinema. O diretor, que chegou a trabalhar conjuntamente
com o pintor René h(agritte, além de pesquisar durante
vários anos as potencialidades da computação gráfica
para seu filme, conjuga ações interpretadas por atores
reais e animação. Fugindo totalmente do estilo clássico
de Ua# Dif#e?, Taxandria remete-nos a um lugar onde
a liberdade é reprimida e as tecnologias são proibidas.
Na verdade, esta obra pode ser tomada como um modelo
de um cinema eletrõnico que situa-se na contramão da
avalanche de filmes que privilegiam a síntese com
objetivos estritamente comerciais.'': Experiências que®

n

lóz Outro filme que explora esteticamente a
utilização dos supor'tes numéricos é O l-Barão
üt Senbüs (1994), dos mesmos diretores dc
Detiçatessen(t990), Jcan-Pierre Jeuaet e Mare
Caro. Para envolver o espectador criança ou
adulto em uma atmosfera de imaginação c
sonho, os diretores arquitetam uma opct'anão
polifonica que tanto envolve a aplicação de
efeitos especiais numéricos como a produção
exclusiva de imagens síntese cm estações
digitais avançadas. Com figurinos delega-Paul
Gautier. os dit'etores fazem conviver' em um
único plano (estático ou cm movimento) até
cinco imagens (clones) de um mesma atar
(Dominique Pinos) com anões distintas
porém, de forma coordenada. A luta interior
da totalidade desses doze clones é saber qual
é o original. Cada um deles que habita o
castelo dc Krank, o ladrão dc sonhos, acredita
não scr a cópia porque sc consideram perfeitos.
Pof coincidência, o pcrson'lêem criador' dos

estudados, ritmo musical entre as imagens e
o som e estabelecendo de certa fot'ma, uma
relação com a pintura. Com esse trabalho,
alisa Cabras procura extrair elementos de uma
possível sintaxe do vídeo e, ao mesmo tempo,
lança iatcrrogantes sobre as possibilidades de
uç+lização da imagem elett'laica
ní Dois nomes se destacam no comando dos
efeitos especiais para a película Fenest Gtlm}.
Ken Ralton amuou como supervisor do processo
de produção dos efeitos especiais e Timothy
Baton foi o responsável pela edição desses
recursos visuais.
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aprimorada com as tecnologias digitais, e a interface
possível com os sistemas óptico-eletrõnicos,
transformam o panorama geral das artes e,em particular,
u cinema.'''' Atualrnctlte Já dispomos em nosso menu
de opções de propostas cinematográficas, obras
integralmente produzidas por computador como é o caso
dc Toy Story(1995), de Johi] Lesscter.

E importante também observarmos que essas
modificações [it) cinema, sobretudo com a chegada das
tecnologias digitais, também rccebem a devida atenção
reflexiva, a partir dos anos sessenta. Da mesma forma
que a introdução dessas novas tecnologias se processam
de fortna lenta, os estudos teóricos aparecem igualmente
de maneira esparsa

Abraham Níoles foi um desses desbravadores no

campo do saber a reflctir sobre o impacto das tecnologias
na cultura, sintonizando-se com as mudanças de seu
tempo. Na coletânea de artigos publicados no Brasil sob
o título Os Rumos da Cultura Tecnológica, há um
ensaio em que se discute O Fw/wro z/ /macem
C/ em /OXfl$ira. O texto é uma espécie de antevisão
sedimentada acerca do impacto efetivo e complexo do
suporte eletrânico analógico ( TV e vídeo) e a síntese
numérica no cinema. São questões avançadas sobre o
que Moles denominou de uma capa fí/é/ira da
multiplicidade gerida por i/i/em'?l óa/#PZexaa, que apontam
para um cinema mais elástico do ponto de vista de sua
materialidade significante e dc suas formas dc difusão.

o futuro, confortnc prognosticou Moles, )a e o
presente. O cinema descobre as novas potencialidades

/ó4 Pé/..ez Orn./a .re/ara que 'la imagcn por
ordenador ha sido también objeto de
investigación y experimentación artística.
Poetas, músicos, pintores, cineastas y autores
de vídeo han utilizado esta nueva herramienta
de trabajo, peco después que lván Sutherland
inventara el primer sistema gráfico en el
Masachusetts Instituto of Thechnology(1961).
EI cineasta norteamericano John Whiteney es
uno de los pioneros en la realización de
películas de cine con imagen de ordenador.»
la: E! ,Arte del À/{deo. p.124.
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(la (-l(-trr')iii( ;i c passa a existir enquanto um espaço de
ílfltii t)( i« (l(. múltiplas tramas. Em suma, o que ocorre

.l ;l , ''-ill cssc- diálogo dc convergências é o
r-lr;iíi :lilaiTlc ntt) da identidade clássica de cinema e,

rix((lucnlcmcntc. a consolidação de um cinema com
im;i íacc cíidít vcz mais híbrida e complexa. Essa nova

i(lcntlcladc mestiça. formada pela interpenetração de
t})ortcs, possibilita passagens e promove encontros

nusitados. (lama percebemos, esse novo cinema, que
lundc cí)rpos significantes de natureza diversa, caminha
cm dircção ;l pintura. atualizando o passado, c se desloca
l um prcsenle que se profeta no futuro, a exemplo das
experiências fílmicas cotn realidade virtual.

.Assim, o cinema eletrâmco integra e se entrega de
forma consciente ao vídeo e aos processos numericos
provocando, como observamos, mudanças em sua
tcssitura indicial, mudanças no processo de criativo de
construção do objeto fílmico, mudanças de percepção
do objeto significante e mudanças nas formas de difusão
síghica. Dessa maneira consegue questionar os seus
limites e ex})andir-se enquanto suporte significante a
partir de si mesmo ou ainda em outros suportes.

Esse movimento complexo e metamorfoseante do
cinema cletrõnico nos revela novos ritos de passagens.
A imagem-som enquanto corpo sígnico do filme passa a
viver também fora do cinema, ou seja, poderá estar cm
sinais transmitidos por satélites para televisão ou mesmo
para salas de cinema equipadas com proletores
eletrânicos conectados via satélite. O cincma eletrânico,
conforme apontamos, se desloca também por cabos,
redes digitais, acena com possibilidades de
interatividade''s. ou ainda. ao nível doméstico.
prosseguirá em fitas cassete, /a.íer difr ou fd rom.

Como pudemos verificar, com os avanços da
tecnologia, o cinema percorre um caminho de múltiplas
faces. rumo à holografia, à HDTV, à TV digital, à
virtualidade, podendo tornar'se ainda mais multimédia
com sistemas de projeções múltiplas e capazes de
explorar a sincronização dos sentidos e a interconexão
com outros suportes- Todas essas diferentes experlênc'as

já existem. Muitas delas estão condicionadas não ao
potencial que pode trazer à humanidade, mas aos
nnperativos Políticos e económicos que regulam a lógica
Internacional de mercado. Dada a natureza de nosso
estudo. essa é uma evidência quc escapa do nosso
processo de análise, e que, de forma alguma, podemos
desconsidere la. Optamos apenas por aponta-la como
parte integrante de um contexto

No que concerne à nossa abordagem, o que
podemos afirmar é que as experiências estéticas sân as
grandes responsáveis por essa mudança qualitativa do
cinema eletrónico, sobretudo quanto ao maneio criativo
dos signos e à consciência da linguagem. O produto
result..]te dessas concepções inovadoras. po' sua vez,

$

Áne içar Fita ItlstitKte. Percebendo esse filão de
mercado na esfera dos videogames, o cinema
também se contamina com elementos desses
/aros e/e/rón/'cos, como famóém defermi'nados
v.ídeoganies são P/aduz;das a Pa/"f// de ob/as
fílmicas. O cineasta Steven Spielberg escreve
ea) 1994, o vídeogame Tbe Di&, produzido por
George Lulas. E interessante assinalar que
inúmeros filmes se transformaram em
videogame como O Pafq#e dos DiBossa#ros, Barman

Drác ia de tara»z SÍocker ... ou em movimento
contrário, videogames viram filmes, como Street
Filbtblr \\ (]995). de GisaburoSugili, cnlrc
outros. Também alguns filmes jã possuem
versão interativa, onde o espectador ou
micreiro aciona 'ícones' (sic) para obter
inforn)anões sobre ditetor, següência, m\istca
e pode ainda visualizar uma determinada cena
por um novo ângulo, decidir o petcutso A.

dos

personagens e assim por . !.. . .
dian te. As

experiências com tecnologias - ]. AA=U
i n terativas

aplicadas em diferentes áreas, apesar de seu
estado avançado de pesquisas, representam o
principio de um estágio que ainda
desconhecemos.

IÓ5 Experiências em relação à intetatividade
e multimédia no cinema já vêm sendo
desenvolvidas há vários anos, em Cambtidge,
no MiT Media Laborator) pelo Imteractive Cinema
GroKP- Com a expansão da média iBterativa na
esfera dos jogos de lazer eletrânicos, e em
menor escala aplicadas à indústria, educação,
etc, realiza-se anualmente en} Los Angeies o
Festiva.l da Média laterativa com o apoio do
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representam uma opção qualitativa ao espectador que
dispõe de muito mais obras que reforçam o senso comum
e que valorizam a pirotecnia eletrânica.'"

Por essa ótica, o cinema eletrânico se nos apresenta
em uma dimensão complexa e em processo permanente
de modificação. Isso é o que observamos desde início
desta investigação, quando fomos surpreendidos pela
natureza mutante das novas tecnologias e por seus
desdobramentos que afetam diretamente o cinema.
Procuramos, na medida do possível, acompanhar essa
dinâmica, visando levantar as variantes dessa face cada
vez mais plural do cinema eletrânico.

O que é oportuno reiterarmos é o fato de que o
cinema eletrânico é um cinema liberto de si mesmo e
que, pelo seu estado de impureza, se apresenta como
um fenómeno aberto e instável. A partir dessa sua
abertura, pudemos identificar que as novas tecnologias
são responsáveis por injetar novos elementos sígnicos
na linguagem cinematográfica. Neste caso, o realizador/
diretor tem um papel decisivo para marcar essa diferença
e avançar no processo de manejo de idéias e construção
sígnica. A confirmação dessa hipótese, de que as novas
tecnologias provocam uma espécie de deslocamento cla

linguagem cinematográfica, se verifica sobretudo nns
trabalhos de natureza estética onde há uma preocupação
explícita de se trabalhar os mecanismos sintéticos de
ÊLrticulação da mensagem que privilegiam o arrojo

qualitativo dos signos sonoro-visuais. Com esse maneio
consciente da linguagem em deslocamento, o realizador
cria, do ponto de vista estético, zonas erógenas (Barthes)
no filme eletrânico

O futuro do cinema está em sua capacidade de

permanentemente interagir ou mesmo popular com as
diferentes mídias, seja qual for a sua natureza, e sua
tendência será aumentar o grau de envolvimento do
espectador bem como estimular a sua imaginação
criativa. Por fim, resta-nos concluir que o cinema
eletrõnico apresenta-se como um campo inesgotável para
as produções estéticas, colocando-se como um território
sem fronteiras que propicia a construção de obras com
pontos infinitesimais.

lóó Para a realização desta pesquisa sobre as
relações estéticas no cinen)a, btlscamos
acompanhar não só os lançamentos de mercado
dessa linha que habitualmente se denon)ina de
dívertisscment, ['on]o /anzbén7 proa/ran]os fe'r
acesso às produções de filmes disponíveis etl}
t'ídeo que assinlilan} de alguma forma, a
elettõnica. a partir dos anos sessenta, ben)
como otlttas anteriores, nas quais o aparelho
de TV configtlta-se con)o objeto cénico. Esse
tipo de cinenta con)proniissado comi o não
estético (gosto fácil) nos auxílínu, de certa
forma, a n)eihor pensarmos a nattlfeza
complexa do cinen)a eletrõníco
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sordidez ingênua de Benny, é forçado a refletir sobre o
que repre.senta a imagem, o que está por trás da imagem,
a ap'opriação. e a presença cotidiana das imagens na
sociedade, a imagem como ordem e perturbação da
ordem ou, mesmo, é necessariamente conduzido a
indagar-se sobre a própria violência das imagens.

Mas também é necessário enfatizar que essa
dinâmica da imagem eletrónica não só afeta o cinema.
O vídeo, em uma espécie de caminhar regressivo, para
mostrar o seu próprio avanço, vai em direção ao cinema
realizando uma nova conexão sígnica. Um exemplo
singular desse processo de intervenção e diálogo da
imagem ejetrõnica no cinema, está no vídeo Steps(1 987)
dc Zbigniew Rybczynski. O diretor toma como referência
pa'a ') seu processo de manipulação em vídeo. nada
menos do que o clássico Encouraçado Potcmkim
(1925), de Sergei Eisenstein. Para evidenciar esse
processo de convergência entre o suporte videográfico
e o cmematográfico, Zbigniew escolhe um dos mais
sólidos teóricos da montagem e também um de seus
filmes mais representativos em que aplica a noção de
polifonia em toda estrutura da obra

Sbigniew, de certa forma, quebra com o impacto
dramático e perturba a estrutura de montagem de O
Encnuraçado Potemkim para produzir um novo
choque, de natureza eletrânica, demonstrando o quanto
as novas tecnologias orientadas em um sentido criativo
podem interferir no cinema, sobretudo no que se refere
a mantpulaçãa e produção de imagens

.f/ePr invade o universo fílmico através de um
grupo de turistas americanos que contracenam. nas

escadarias de Odessa, com os personagens criados por
Eisenstein. Por trás dessa aparente ironia, está presente
um vasto diálogo de temporalidades, de espacialidades
de culturas, da imagem em preto & branco e a cores e
diálogo entre cine e vídeo.::'' O espaço cinematográfico

é assim entretecido pelo espaço eletrõnico através da
anão criativa e da manipulação de recursos técnicos
provenientes de uma .41)0, U#/ma//e e Pal /óax. Os novos
personagens, ao gosto do realizador e através do entalhe
eletrânico, provocam a desordem no Interior do espaço
fílmico, alteram as marcações da narrativa e modificam
o sentido da sequência, imprimindo uma outra dinâmica
ao filme pontuada pela ironia crítico-criativa. Desse
entrechoque ideogramático de intertextualidades
(passado e presente) irrompe o inusitado, ou melhor,
surge uma nova criação a partir de uma referência criativa
onde o significante é reinventado. O vídeo, mais
particularmente as novas tecnologias, expandem o
universo do cinema.'" O cinema, em uma espécie de

mirar la película desde dentro de la película y
ser mirado desde dentro y desde fuera. Por el
hecho de transcurrir en la pantalla la existencia
de personajes es sólo pasajera, aunque incluso
en ese estado de lo transitorio haya grados de
tangibilidad. Una mujer pregunta si el niõo del
cochecito sabe hacer algo además de llorar. La
pregunta tiene, sin duda, cierta lógica, porque
una vez allí debería ser posible modificar el
producto al propio antojo, un poço como esas
aplicaciones de la virtualidad que explotan los
vendedores de apartamentos en Japón." /n;
Revista Occidente no. i53. p.9.
'"" Á/én7 d'e ZZ)i(gn/ew= }'ár/os vidcomakers
tan-ibém elaboraram obras que tonlarll co lo
referência o universo do cinema. Dentre eles.
podemos citar Robert Cabem, Jean-André
Fieschi, Xaviet Villa Verde, Dalibor Martinis
e Elisa Cabtal- A brasileira, por exemplo,
utilizando recursos técnicos caseiros.
consegue ptoduzit uma obra extremamente
plástica, mesclando imagens de cinema
pirateadas do filme Videodrome: .4 Síndrome do
L/ídeo. Trata-se dn vídeo D? pagam .Amorosa
(1990), onde a realizadora recorta
metonimican ente' tlnl corpo fen)hino e un}
saxofone n)escoando essas imagens a outras
in)áreas de vídeos dentro do vídeo e
fragmentos de \'ideodro»ze. A obra é uma espécie
de exercício poético que se espelha
narcisicaTllente no próprio vídeo e também no
upotte fotoquímico, exibindo planos bem

í5v Estreita de Diego ao artigo 'Trens-rea\\ da.d:
çer, olr 'y tocar faz a sexy;nte obset ração sobre

entrecruzados en los que los papeles dc mirar
y ser mirado se intercambian a(/.í/l/7/7/fl//r,:
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y!!!!B!!qlanKxai m üixBnnunllnnn

.q tltctlção úcstc fit,ro cstit .t,oftitdo pcirtiriiíanncntc para o
eiWlnc düs rcfnções pürülnórfiras no cinclna que fnrorporn tt efctrõniax

cfetrõttiüi prol'om uinn süíutnr (fcsordcln tio cinetmx c propõe tios'os

efctncntos paí t a produção dc tr t6.tílias áe natura:.a cstétir t.
Totnainos Hino csmpo dc cinctnü cfctrõttico dois J:ifincs dc

naturc=a distinta. O pritnciüo, .A 'Úftilna qeinpcstaác, dc (Pctcr

Çrccn«tva), é uln sólido cnclnpío desse fitlctnLx mntclnporãtico quc

ciq)fora min projutididüdc as potcncinfi(fn(íes dtt teaiofogia dc alta
dcjinição (H(M't')mujugadx min a tcrnorogia digitar. Colmo resultado
ácssc proasso úc ititer{,acção aiati!'a, tctnos uln $íine porüõnim, min
cstruturus signlimtitcs siinuftüncistas carrcgta(fm úe icoiii(idade c quc

i:.atn c. proasso dc cutrcnu=.alncnto (fc [iuguagcns. O scguttúo,

.Anhos da :Nbítc, ác 'tt/iísou (garfos, a6soruc unicamente a itnagctn

cíctrõtiim atktrógim cln scu roTO signÚicante, trnçatiúo, desta jonmx
ltin paittcf .frngincntárto da gr u(íc lnctr6pofe. (Ê uin áos Jifincs
6TttsifciTos dos Canos 80 quc sc dcstacüln qnlnto à utiFiução cstéti(a áa
ituagctn cfetr6uira, tomando a narrütt\.a $Íinica tHltis .ÍruiÚa, que

l min o póprio cincina e, tain6éin. a partir úe scu lnec«nistno
íotn6iitatórfo, cn poftpc o cspcaltáor

casas áu.ts o6ms Hino c4clnpío para tuna,go
anâíisc intcrsclniótiax, idcutlliminos o dttctna cfetrõnico rotno uln

espaço dc mnjutlções c a roe4lstêllcia (fc rittguaÉ3ctts tftl'crsLH eln sua
ürquitcturn signlicalttc. q'rtxtn-sc dc uln nol'o dttctna,

[i{6rido, que desperta pam o sentido estético, scguüido a t,ia áa
rontttTninüção, ou tncrütor) das oit reinos(la&


