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Um ponto de vista sobre o mundo é um ponto de vista sobre o cinema

Quisemos inverter os termos habituais. No ruído audiovisual contemporâneo, em que a diminuição das
mediações leva mais e mais criadores a pegar numa câmara para dizer “alguma coisa” sobre o mundo,
quisemos, por um momento, chamar a atenção para a importância e a urgência de reclamar um ponto
de vista sobre o cinema. Dizendo de outro modo, numa altura em que o acesso à produção e à
divulgação da imagem é infinitamente mais rápido e generalizado, quisemos lembrar que esse preciso
facto impõe, dir-se-ia em proporção directa, a exigência de uma ideia ainda mais clara, e de um
compromisso ainda maior sobre o trabalho de criação de imagens e o lugar dele no mundo actual. À
partida, o título é uma constatação: com os meios do cinema, só se chega a veicular um ponto de vista
sobre o mundo (por oposição a simplesmente “dizer algo” sobre ele) se se tiver formado um ponto de
vista sobre o próprio cinema. Mas, precisamente, a necessidade de o sublinhar transforma-o em
reivindicação: que um ponto de vista sobre o mundo seja um ponto de vista sobre o cinema.

Como sempre no Doc’s Kingdom, todo o debate partirá de obras concretas. A questão da existência de
uma ideia de cinema por detrás de cada imagem é suscitada pela oportunidade de contacto com obras e
autores em que isso é uma marca fortíssima – obras que veiculam métodos, obras que são universos,
obras que marcam território. Os universos em causa serão de natureza vária, mas, face a todos eles, à
partida, o que propomos com o programa de 2006 é uma interrogação sobre os diversos dispositivos de
filmagem e as respectivas consequências. No princípio do princípio, lembramos que a escolha de um
dispositivo tem consequências, e, conjuntamente com os respectivos autores, tentaremos ir um pouco
mais longe na respectiva análise.

Como sempre, também, reunimos alguns textos sobre as obras exibidas no seminário, visando com isso
contribuir para uma reflexão prévia, ou paralela, que terá expressão nos períodos de debate. E, como
sempre…, a aposta maior é o resultado cumulativo de todas estas parcelas – filmes, debates e convívio
durante seis dias em Serpa.

José Manuel Costa, Nuno Lisboa | Junho 2006
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Encontros
Pierre-Marie Goulet

Sinopse Encontros, 2006 (105’)
“Diz-se que na morte se vem sempre de longe
ao encontro de alguma coisa.
Reencarnamos no reconhecimento de uma voz,
e qualquer voz longínqua nos traz a certeza familiar
de não termos estado nunca sozinhos.
Porque nos reconhecemos nos bancos de jardim
onde nunca estivemos sentados.
Porque a lembrança que se extingue
é na memória que perdura.
Que mistério de memória é essa,
a da vida que, rasurando,
escreve de novo o que não deixa de sentir?”
Sérgio Godinho (poema original do filme Encontros)

Encontros pretende circunscrever a presença de uma tribo sonora, musical e poética, humana, uma
tribo analógica e surpreendente cujo território não corresponde a nenhum território geograficamente
conhecido.
O filme entrecruza diferentes encontros, presentes ou passados, entre pessoas e memórias. E assim,
através desses entre-cruzamentos de personalidades, por vezes tão diferentes mas que se “reconhecem”
umas às outras, desenhar-se-á uma interrogação sobre aquilo que nos constitui, e em que medida a
memória, o olhar do outro e as partilhas nos enriquecem.

Porque faz documentário? | Pierre-Marie Goulet

De que se trata realmente quando é utilizada a palavra “fazer” e a palavra “documentário”?
A pergunta parece querer delimitar um território específico.
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Existirá um território “documentário” delimitado por uma fronteira que o separa de outros territórios
cinematográficos? E se sim, quais serão os outros territórios? A ficção? A narrativa? A poesia?…
Documentário / Ficção: onde se situa a fronteira?
Lola de Jacques Demy não será um dos mais belos documentários sobre a cidade de Nantes? Ou Muriel
de Alain Resnais sobre a cidade de Boulogne-sur-Mer? Ou, visto por outro ângulo, não poderíamos
dizer que O Último Ano em Marienbad é cinematograficamente a continuação, quase um "remake"
narrativo do documentário Le chant du styrène? E como catalogar Outubro de Eisenstein ou JLG/JLG
de Jean-Luc Godard ou ainda Dieu sait quoi de Jean-Daniel Pollet e As Estações de Artavazd
Pelechian?
A fronteira estará então no “fazer”?
Como aproximar-se do outro? Decidir onde colocar a câmara, que objectiva escolher, que luz preparar
ou esperar? E depois escolher os planos, a ordem dos planos, quando cortar um plano, com que outro o
ligar, e descobrir, com emoção, depois de os ter colado uns aos outros, o que passou para o corte, no
interstício entre duas imagens, entre uma imagem e um som, entre dois sons… Será que estas questões
se põem de uma forma diferente no que é convencionado chamar “documentário”? Olhar, escutar,
descobrir serão então radicalmente de uma outra natureza?
Por detrás de cada filme há sempre um outro filme, um pelo menos, que nos transporta para um outro
mundo, para além do tema, da história… Este outro filme acompanha o primeiro como a sua sombra. E
este outro filme é essencial. É ele que faz a diferença quando, por exemplo, vemos diversas adaptações
filmadas de um mesmo romance, e uma é uma obra prima e outra não tem qualquer interesse. Os dois
contam exactamente a mesma historia e, no entanto, num dos filmes existe por detrás um outro filme,
talvez o verdadeiro filme, e é dele que nasce a poesia, a emoção. A mesma coisa acontece com o tema de
um documentário.
Quer se trate de “documentário” ou de “ficção”, o processo é o mesmo, há filmes que têm uma “sombra”
e outros que não a têm.
É aí que se situa a verdadeira fronteira.
O problema é que de um lado e doutro dessa verdadeira fronteira é utilizada a mesma palavra para
designar tanto os filmes que têm uma sombra como os que não a têm.
No interior desse território onde os filmes têm uma sombra – o cinema – só vejo por necessidades de
administração, festivais, programação, concursos, catálogos, etc. a utilização dos diferentes nomes:
longa ou curta metragem, ficção, documentário, etc.
Cinematograficamente não sinto qualquer fronteira.
Nesse país em que os filmes têm uma sombra, eu procuro fazer cinema. Porquê? Isso já é uma outra
questão.

Lisboa, 2 de Março de 1999
Novo Documentário em Portugal | Cinemateca Portuguesa | 1999

Filmografia de Pierre-Marie Goulet

Polifonias - Paci è Saluta, Michel Giacometti, 1997 | Faits et Dits de Nasreddin, 1993 | Plage, 1987 | Au
Père Lachaise (co-realização Jean-Daniel Pollet), 1986 | Site, 1980 | Balade, 1978 | Djerrahi, 1978 | Ici,
1975 | O Gaule, 1974 | Naissance, 1973 | Corps Morts, 1972 | Mevlevi, 1970
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Pedro Costa

Tout Refleurit | Aurélien Gerbault

Sinopse Tout Refleurit, 2006 (80’)
Fascinado pelo bairro das Fontainhas, Pedro Costa filma quotidianamente os habitantes deste bairro da
lata. Para Pedro, o seu trabalho e este bairro são indissociáveis, o retrato do realizador e do homem é
então o mesmo. O filme trata desta ligação indefectível, seguindo a rodagem do seu filme e sem se
restringir ao local das filmagens. O meu trabalho situa-se na margem do do Pedro, mais precisamente
quando o seu dia de rodagem termina.

Reflorescer… | Aurélien Gerbault

Pedro Costa soube ligar de forma indissociável o trabalho à sua vida, de maneira a já não existir uma
fronteira real entre os dois. A abordagem que faço centrou-se nesta ideia, nesta ligação: tentar mostrar
o quotidiano do Pedro Costa permite também compreender melhor a sua forma tão especial de
trabalhar.
“É preciso perder tempo… Não se trata de ganhar coisas ou de as capturar… É para perder tempo,
literalmente; estou aqui para passar a vida. Pelo menos, por agora… Já cá estou há quase dez anos, por
isso, isto é também a minha vida.” Pedro Costa
Algumas confidências…
Queria filmar o Pedro Costa no início e no fim de cada dia de trabalho durante as filmagens de
Juventude em Marcha. Claro que não podia cobrir por inteiro os dois anos e meio que duraram.
Tratou-se mais de ter como ponto de partida o quotidiano dele, o que o rodeava. Depois, sair a pouco e
pouco e ver as pessoas com quem trabalhava, encontrá-las, conhecê-las… No decurso das filmagens que
fiz, apanhei-o mais a trabalhar sem (espero bem), no entanto, ter feito um making-of… Queria era
tentar captar as confidências, os momentos em que o Pedro podia vir a revelar-se e, sobretudo, ir com
ele aos lugares de que gosta, como o bairro das Fontainhas, o Seis de Maio… Mas o que queria acima de
tudo era que fosse ele a convidar-me a lá ir.
Queria segui-lo no seu quotidiano sem perder de vista que se tratava de fazer o retrato de um homem e
daquilo que o fazia empenhar-se. O que me interessou neste processo foi, ao mesmo tempo, mostrar a
sensibilidade dele, mostrar simplesmente como vivia e captar, da maneira mais exacta possível, os
caminhos da sua reflexão, o que pensava verdadeiramente do filme que estava a fazer e, talvez de forma
mais geral, o que pensava do cinema.
… e algumas ruínas
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Tal como a Vanda e os outros habitantes são os protagonistas do Pedro, o bairro deles, o cenário, as
suas vidas incrustam-se nos filmes e aí permanecem. Ele trabalha centrado na presença, no sentido
literal do termo, estava lá e foi isto que vi; os filmes são a prova do que se passou, do que se passa. Foi
também essa uma das razões que me levou a voltar, uma vez mais, com o Pedro, às ruínas do bairro das
Fontainhas. Pela primeira vez, graças a esta deambulação, é ele que passa diante da câmara. Foi
também uma forma de o fazer falar das recordações que o lugar lhe trazia à memória, levá-lo a evocá-
las. Havia nisso algo de arqueológico.
Tive também vontade de trabalhar a ideia de opacidade de que ele fala, sem que nos demos sempre
conta disso. Como se fosse um jogo sobre a presença e a ausência do Pedro, talvez porque ache que a
obscuridade cria também um ambiente propício às confidências… Em especial, na sequência que se
passa nas Fontainhas, em que a luz cai e se nos entrega. Queria ainda fazer perdurar a ideia do
movimento de todo o filme que, ainda que o Pedro revele alguma coisa sobre este assunto, mantém
uma parte do mistério que é próprio.
Queria também mostrar pequenos rituais, como as viagens de autocarro, que revelam o quotidiano do
Pedro que vai trabalhar todos os dias. Espero que consigam sentir, através do meu filme, o amor que o
Pedro tem pelo seu trabalho. É um verdadeiro artesão do cinema que tem prazer em trabalhar.
Para terminar, gostava de cumprimentar o Pedro e todo o “grupo”; foram tão generosos comigo como
os Straub o foram com o Pedro em Où gît votre sourire enfoui?. Por isso, como vocês dizem:
“Obrigado”.

Juventude em Marcha | Pedro Costa

Sinopse Juventude em Marcha, 2006 (155’)
Ventura, um imigrante cabo verdeano dos subúrbios de Lisboa, é abandonado pela sua mulher,
Clotilde. Perdido entre as ruínas do velho bairro onde viveu nos últimos anos e o seu novo apartamento
num bairro de realojamento social acabado de construir, todos os amigos e vizinhos que encontra se
tornam seus filhos.

“Esta ideia de alguma coisa que nunca acaba agrada-me muito”
Entrevista de Isabelle Regnier a Pedro Costa

Porque é que filma sempre a mesma galáxia de personagens que estão em No Quarto da Vanda?
No Quarto da Vanda (2000) traçava a crónica da demolição de um bairro e do seu espírito. Com
Juventude em Marcha, trata-se da instalação num novo espaço. O que é que ia mudar? No princípio,
achei divertido filmar a história do nascimento da primeira barraca. Depois, outros elementos – às
vezes vindos dos actores – vieram juntar-se a isto: uma carta de amor, e Ventura, o herói principal, que
quer falar à mulher e ter a certeza de que está tudo bem com os filhos. Depressa nos demos conta que as
crianças podiam ser brancos, negros, pessoas que ele escolhia um pouco ao acaso. Instalou-se uma
espécie de delírio… Perguntei a cada um deles de que é que queriam falar com o Ventura, e todos eles
me trouxerem o seu próprio argumento.
É por isso que o filme parece ser construído por blocos heterogéneos?
Cada personagem passa uma mensagem diferente, e eu gostava da ideia de que fossem transmitidas de
formas diferentes; algumas um pouco crípticas, outras muito directas…
Pensa continuar com estas mesmas personagens, como se fosse uma novela?
É duro repetir a mesma coisa durante meses. Há um ano que estou a trabalhar num filme musical, com
a Jeanne Balibar. Isso ajuda-me a avançar. Também tinha começado o documentário sobre os Straub,
Où gît votre sourire enfoui? (2001), durante as filmagens de No Quarto da Vanda. Mas a ideia de
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alguma coisa que nunca acaba, de uma novela, agrada-me muito. Sobretudo porque agora existe a filha
da Vanda… É sempre difícil decidir quando é que um filme está acabado. Durante a montagem, tinha a
sensação de que este não o estava totalmente, de que havia coisas ainda mais secretas que não tinha
explorado. De qualquer maneira, por agora não sei!
Porquê este título?
Havia a ideia de um western, de pioneiros que chegam a um lugar qualquer, e estas palavras contêm
uma ideia de movimento. Ressoam também como um grito de guerra; era o nome das juventudes
comunistas de Cabo Verde, que hoje já não existem.
No entanto, mais ainda do que em No Quarto da Vanda – onde ainda tinham uma força enraivecida
–, estas personagens parecem completamente desapossadas de si mesmas.
É verdade. Cada vez que encontrava alguém e lhe perguntava “como vai isso?”, respondiam-me “muito
mal”. Nestes blocos sociais, tudo é branco, mas tudo é falso. Um deles dizia que o branco ia engolir
tudo; que iam ter pela primeira vez na vida portas, fechaduras, varandinhas, mas que esses elementos
os fariam perder as convicções e a capacidade imaginativa. E é isso que acontece. Sentia-mo-lo durante
as filmagens. O desaparecimento desta energia continua a ganhar terreno, neste lugar como em toda a
sociedade portuguesa, onde o desemprego e a droga cada vez tocam mais pessoas, de forma cada vez
mais violenta.
Como é que se produz um filme como este?
No início, fui contactado pelo Pierre Chevalier, que ainda dirigia o departamento de ficção da ARTE.
Perguntou-me se tinha alguma coisa em mente, e eu falei-lhe do desejo de continuar com os habitantes
do bairro, em DV, sem argumento mas que isso ia levar tempo… Tivemos, portanto, algum dinheiro da
ARTE, depois arranjámos co-produtores e reunimos no total 700 000 euros. Pela primeira vez, paguei
um pequeno salário a todos. De qualquer maneira, o filme ficou mais barato que a festa de Marie-
Antoinette em Cannes, que custou – disseram-me – um milhão de euros.

“Cette idée de quelque chose qui ne s'arrêterait jamais me plaît bien” | Le Monde | 28.05.06

As pessoas são assim | Julien Welter entrevista Pedro Costa

Sobre o seu filme No Quarto da Vanda, que filmou há seis anos, dizia na altura que procurou libertar-
se dos dispositivos mais pesados do cinema que o tinham incapacitado um pouco nos Ossos e Casa de
Lava. Com este novo filme, reconciliou-se um pouco com esse cinema ou é de novo uma tentativa de
libertação ainda mais extremada do que com No Quarto da Vanda?
É o mesmo método, se assim posso dizer. Encontrei para mim uma maneira de fazer filmes baratos,
que não precisam de muito dinheiro, nem de aparelhos, de maquinaria... E sobretudo qualquer coisa
que me permite trabalhar no tempo, num tempo muito [extenso]. Porque são filmes – não sei se isso se
sente – muito tensos,  a sua construção é muito procurada, trabalhada, sempre em fuga, é preciso
encontrá-la a cada dia, cada semana, cada mês. E isso implica muitas coisas, implica a vida das pessoas,
são quase casos de vida ou de morte... A morte está lá muito presente, há pessoas que desaparecem
durante as filmagens, há pessoas que nascem... Portanto é mais do que um filme... Quando eu disse
coisas deste género não era para ir contra uma maneira de fazer ou contra as equipas, era: a mim isso
não me serve. Talvez a minha relação, as minhas convicções, as minhas ideias sobre o cinema
pertençam demasiado ao passado ou não sei a quê, mas vão muito para além do cinema. É uma
maneira de estar na minha vida plenamente com as minhas convicções. É uma coisa da convicção. Eu
tenho a certeza absoluta de que para mim e para as pessoas é isto que temos a fazer, é isto, e ninguém
me pode dizer que não é isto. E também é muito difícil hoje em dia arranjar parceiros, cúmplices, para
três anos de trabalho, seis dias por semana. É muito difícil. Não consigo arranjar um director de
fotografia, por isso tornei-me eu director de fotografia. Mesmo para o som é difícil arranjar um colega...
Talvez um jovem, ou alguém que venha de uma escola de cinema, um amador… Portanto formamos nós
próprios engenheiros de som, porque eles estão sempre entre quatro mil rodagens, publicidade e não
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sei mais o quê, e portanto não têm tempo – e eu pago ao mês. Somos assalariados. Eu posso oferecer
um salário decente e humilde, mas não as somas que são praticadas normalmente.
Diz que está muitas vezes só, é você que vai ter com as pessoas – e algumas desaparecem durante as
filmagens…  Pode-se dizer que é um pouco como o Ventura, que vai à procura das pessoas, que vai ver
se elas ainda lá estão, se estão bem?
Exactamente. O Ventura é um pouco... Eu não penso nisso durante as filmagens, mas visto o filme
como ele é, o Ventura está entre aquelas personagens dos filmes do John Ford, por exemplo, e o
detective dos filmes americanos do Fritz Lang, ou outro qualquer.  É isso, está entre os dois, junto com
um delírio próprio, nosso – enfim, meu e dele –, em que pensámos que gostaríamos de saber, para lá da
sua própria história, um pouco mais sobre como é que as coisas vão para os jovens, que ele considera
seus filhos – alguns  são seus filhos, outros nunca saberemos. Mas tivemos esta ideia de descobrir como
é que as coisas estão e encontrar pistas, indícios, sinais... É um pouco a mesma história, como todas as
histórias, no fundo.
É um pouco ele que reactiva a ideia de comunidade, que a torna viva, porque, aparentemente, de
cada vez que ele vai visitar as pessoas, elas estão todas isoladas, cada uma no seu apartamento, vêem
televisão, não falam muito… E é ele na verdade que restabelece um laço, uma forma de vida nesta
comunidade, não?
Sim, como ele vem com uma carga de afecto, de tensão, de delírio... Chega logo com as palavras “minha
filha, meu filho, como estás?” e “o que é que eu posso fazer por ti?” E então as pessoas põem-se a falar.
É um filme... São pessoas que conheço muito bem, são meus amigos, não são actores. São meus amigos,
e no início aquilo que eu queria fazer era ter toda a espécie de mensagens no filme; é um filme de
mensagens. Eu pedi simplesmente aos jovens que queria filmar, e que também queriam ser filmados,
que queriam trabalhar – porque estão todos no desemprego. É muito importante que isto seja dito. São
pessoas que perderam um pouco uma disciplina, um gosto; estão muito desmoralizados, mais do que
isso, enfim, por tudo... O filme é para os ajudar um pouco a seguir em frente, a marchar. Eu disse
simplesmente: tu trazes-me a tua história, o teu argumento, depois vemos como o organizamos, em que
momento do filme, se apareces aqui e depois a meio ou no fim, mas vens com a tua carta, a tua
mensagem, as coisas que tens para dizer. Bom, havia um que queria falar da mãe, tinha contas a ajustar
com a mãe, e eu disse, porque não? Pareceu-me um pouco violento, mas é mesmo assim... Portanto é
uma mensagem pessoal entre ele e a mãe dele. Outro era sobre o seu regresso após anos de heroína, o
seu possível regresso a uma vida normal e em sociedade. A Vanda queria falar um pouco da sua alegria
em ser mãe, a alegria de a filha estar bem, dos problemas com o marido, a vida de casal... Portanto há
um pouco de tudo, há um pouco de western, de comédia familiar...
Foi  para os pôr “em marcha” que os colocou assim em poses muito bonitas nos planos?
Eu não... Eles são assim. As pessoas são assim, são é mal filmadas por todo o lado. Mal filmadas, enfim,
não sei bem o que é mal filmadas, mas não se olha bem para elas. Elas não são mais ou menos bonitas
no filme... É mais uma vez uma história de convicção. São pessoas um pouco... Pensamos certas coisas e
encontrámos um modo gestual, enfim, através do cinema, de as organizar. Isso não vem de preferências
no cinema ou na pintura, vem de conhecer as pessoas. Sobretudo os cabo-verdianos, os africanos em
geral, são pessoas naturalmente elegantes, que têm uma relação muito nobre com o corpo. É uma gente
muito nobre…Devido às convicções… Muito resistentes. Mesmo no desespero são muito poderosos.
Filma bastantes portas e paredes neste filme e eu tenho a impressão de que entre o velho bairro, o
novo bairro, os exteriores… Há uma forma de abolição das fronteiras, de distâncias...
As portas, as janelas, os buracos nas paredes, tudo isso é pela simples razão de que como eu não tenho
projectores, é preciso que as pessoas estejam sempre perto de uma janela ou que vão até uma janela
para que sejam visíveis. As portas também, é um lugar onde normalmente há um pouco de... vai e
vem... Portanto isso vem de uma necessidade prática de ter um pouco de luz. Era necessário ter buracos
por onde o sol passa. E é também um filme sobre espaços, enfim, são mudanças de casa, são quatro
quartos, cinco quartos, uma sala, a cozinha... Eu sabia que íamos filmar apartamentos vazios,
apartamentos abandonados, são histórias de paredes. O que se passa é que uma parede num filme não
é uma coisa simples, e já não sabemos o que é uma parede... Mas pode ser espectacular também, para
mim. Não é grande coisa, mas uma parede é... Vemos todos filmes pelo menos até aos anos quarenta,
era verdadeiramente uma época de paredes.  Percebe-se bem que quando uma porta se fechava num



13

filme do Lubitsch, fechava-se mesmo. Ou um cruzamento de carros num filme do Chaplin, mete mesmo
medo. Uma janela antes não era como agora uma coisa contemplativa, onde as pessoas se põem a dizer
uma coisa qualquer sobre... poético-não-sei-quê. Ali é muito concreto, é: precisamos de um quarto,
queremos que seja assim,  não gostamos do branco, queremos que seja cor de rosa, vamo-nos mudar...
São coisas práticas, as portas que se fecham sem que nós... O que é que está bem construído, o que é
que está mal construído, o que é que corre bem, o que é que não corre…

Arte  | 27.05.2006

Juventude em Marcha: a magnificência doentia de Costa | Jacques Mandelbaum

Que belo título este! Tomado de empréstimo às juventudes comunistas de Cabo Verde, coroa, com um
tudo-nada de humor negro, o desolado filme deste autor português, situado, pela sua radicalidade, nos
confins extremos do planeta-cinema. Nunca é sem estremecer que vemos chegar um filme do Pedro
Costa, na fadiga de um grande festival internacional. Longos, exigentes, desafiando as leis habituais de
espectáculo, estes filmes submetem a dura prova a paciência dos espectadores de hoje, menos
habituados que os dos anos 70 a pôr em causa as suas expectativas. Os que a superam são, no entanto,
recompensados pelo sentimento de beleza que deles se desprende.
Juventude em Marcha é portanto, por excelência, o filme hardcore deste Festival de Cannes. Prossegue
uma abordagem iniciada pelo cineasta com Ossos (1997), que se prolonga em No Quarto da Vanda
(2000): filmar a população do bairro de lata das Fontainhas, na sua maioria cabo-verdiana, às portas de
Lisboa; aproximar-se o mais possível destes antigos colonizados que, na capital, se transformaram em
excluídos do interior. Miséria, droga e violência tudo arrasam. A questão da representação
cinematográfica coloca-se aqui com uma maior acuidade. Há já dez anos que Costa se bate com esta
questão e dela alimenta a sua obra, sob os auspícios de uma magnificência doentia que gera debate
(estetização da miséria ou partilha de uma dignidade estética?). Esta perseverança, com tudo o que
implica de empenhamento, obriga a um respeito.
Este terceiro painel pode ser considerado um filme de transição. Costa abandona os últimos redutos
insalubres das Fontainhas, destinados à destruição, e aventura-se com algumas das suas personagens
nas torres modernas onde o Estado resolveu realojá-los.
Nele reencontramos a magnífica Vanda, já mãe de família, enredada nos abismos de uma cura de
desintoxicação; nele descobrimos, especialmente, um dos últimos resistentes do bairro de lata, príncipe
das elegâncias do quarto mundo, o Ventura que dá pano para mangas aos funcionários que o queriam
emparedar vivo numa grande coelheira.
O filme passa sobretudo dos claros-escuros do gueto, onde os mortos-vivos se mantêm numa luz de
cripta, à brancura ofuscante do novo bairro, que parece vitrificá-los na solidão dos apartamentos-
modelo. Aqui como ali, a mesma lancinante ausência de céu, o mesmo sol negro da melancolia,
tornados ainda mais implacáveis pelo contraste luminoso das paredes do bairro novo. Continua
portanto a luta entre o sistema que os quer ver desaparecer e o cineasta que não renuncia a mostrar ao
mundo a sua revoltante presença. Juventude em Marcha!

“En avant, jeunesse ! : la magnificence maladive de Costa” | Le Monde | 28.05.06

Bravo Costa | Philippe Azoury e Olivier Seguret

Um mergulho lancinante do cineasta português nos bas-fonds cabo-verdianos de Lisboa.
Não há história nem ficção nem argumento em Juventude em Marcha; no entanto, conseguimos
compreender, admirar e interpretá-lo: sob todas as formas e em todos os sentidos, o filme narra um
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processo de adopção. Adopção pelo cineasta da diáspora cabo-verdiana até ao mais profundo dos seus
bas-fonds, desta vez de Ventura, vagabundo dos arredores de Lisboa, que Pedro Costa transformou em
actor, personagem principal e herói. Adopção, por Ventura, de algumas personagens secundárias, que
transformou em seus “filhos” e que, por convenção, lhe chamam “pai”: drogados, sem-abrigo,
desempregados, marginais, vadios… Mas de facto, e acima de tudo, pessoas muito belas. Adopção, pelo
filme, das histórias deles – vestindo-as como quem enfia uma camisa –, farrapos de ficções desoladas
que protegem os olhos e os corações de uma miséria humana tão absoluta que queimaria.
Fera. Sim, sem dúvida: “Eu é um outro” e blá blá blá. O “Eu” do homem Pedro Costa não é, de certeza,
nem mais forte nem mais matreiro que Rimbaud e Freud juntos e também não escapa, como todos nós,
à fatalidade introspectiva do homem ocidental. Em contrapartida, o seu Eu de cineasta em trabalho
consiste em resistir-lhe, em não se deixar infiltrar por uma só grama desse Eu que se derrama por todo
o lado. O Eu dele é o outro ou, pelo menos, tende a interpenetrá-lo ao máximo, a habitá-lo, a tornar-se
nele. Mas, longe de toda a empatia Unesco, quando Costa se dissolve no Outro e nos dissolve a nós com
ele, é mais por uma espécie de antropofagia do olhar, enquanto cineasta canibal, que devora sob os
nossos olhos a beleza pura, a grandeza, o ouro e os diamantes humanos das suas presas, sem maiores
cuidados que os de uma fera, mas com a mesma precisão, a mesma justiça e a mesma graça. Com efeito,
há qualquer coisa de pesado, granítico e colossal no cinema de Costa. É exactamente o contrário dos
pseudo road-movie, da ligeireza fingida e asas nos pés, aqui há uma apologia estática dos pés de
chumbo. E é curioso como esta unidade de medida, à megatonelada, esmagadora, produz um cinema
vertical cuja ascensão nos prega ao chão. Não há horizontal em Costa, aliás nem sequer horizonte.
Apenas um fio estático e direito que vai da terra às nuvens, do animal ao homem, da natureza à arte, do
enquadramento ao quadro: esse museu semi-imaginário para onde Ventura fará, finalmente, uma
estranha “viagem”.
Resta a louca temporalidade a que Juventude em Marcha nos crava: o que é esta duração-para-lá-da-
duração que Costa concede aos planos? Dir-se-ia uma intimação ao espectador, o seu dever: encontrar
um lugar junto dos que não têm lugar em parte alguma. Os do bairro de lata arrasado. Os realojados em
apartamentos sem qualquer vestígio de recordações. Ora, eles só têm isso, recordações: as suas
palavras, alimentadas de histórias passadas, ultrapassadas, trabalham-nos. Face a isto, Costa,
enquadrador imenso, grava. Não é o dono do tempo, não decide sozinho a sequência: vai levar o tempo
que for preciso. O derrame horário a que assistimos, impotentes, nunca é um terror. É um momento de
experiências partilhadas. A deles contra a nossa. Os que, já em No Quarto da Vanda, se perguntavam
onde se colocar face à degradação da drogada, impossível de se olhar, esses espectadores obstinados
que queriam, à medida que o filme avançava, fundir-se nele e depois arrancá-lo, esses sabem, com o
tempo, aquilo que o tempo das imagens de Costa consegue: os planos de Vanda ficaram-nos tatuados
no corpo. A sua duração impossível fez bem o seu trabalho depois da projecção, forçou a memória.
Desde então, Vanda existe. Está viva para sempre. Assistir à forma como Costa reitera este braço de
ferro de lentidão com Ventura é percebermos, para além de um sistema de mise-en-scène emboscado e
vigilante, qual o sentido da troca entre o espectador e as vidas estilhaçadas que estilhaçam o ecrã.
Contrariamente ao que se poderia julgar, Costa não nos pede só para irmos viver, durante o tempo da
projecção, com Ventura ou com Vanda, isto é, na maior das misérias humanas. Pelo contrário, o que faz
é convidá-los para dentro de nós, para sempre. Julgamo-los imóveis, solidificados, santos petrificados.
Quando de facto, eles ou os seus espectros, as suas sombras, se estão a deslocar. De um estado de
ignorância, de um negro absoluto, trepam de modo imperceptível para a luz: o luminoso raio da
projecção. Aliás, estas personagens “sobem” mas não avançam, gaguejam até. Dez ou mil vezes, o
poema que Ventura escreve ao seu amor perdido volta a fechar uma circularidade temporal de que
nunca saímos: “Eu gostava de te oferecer cem mil cigarros, uma dúzia de vestidos daqueles mais
modernos, um automóvel, uma casinha de lava que tu tanto querias, um ramalhete de flores de cinco
tostões. Mas antes de todas as coisas bebe uma garrafa de vinho do bom, pensa em mim. Todos os dias
aprendo umas palavras novas e bonitas, só para nós dois. Mesmo assim à nossa medida, como um
pijama de seda fina que tu não queres.” Só para nós dois: não nos teremos nunca perguntado diante de
um filme de Costa quem podia ser esse outro que nos faz falta e que nos restará sempre adoptar?

“Costa bravo” | Libération | 27.05.06
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Regresso de Cannes (e de bastão?)
Mesa redonda com a redacção dos Cahiers du Cinéma: Emmanuel Burdeau, Jean-Michel Frodon,
Hervé Aubron, Thierry Lounas, Cyril Neyrat, Charlotte Garson, Antoine Thirion e Stéphane Delorme

Emmanuel Burdeau – Cannes 2006 ofereceu um remake mais ou menos próximo da edição de 2004:
competição medíocre no seu conjunto e compreendendo um bom número de filmes que não se
percebeu porque foram seleccionados, a não ser por considerações estratégicas, razões de doseamento
em termos de geografia  ou de tema. Em 2004, só um filme da competição é que nos tinha maravilhado:
Tropical Malady. Este ano, o mesmo panorama ou quase: um único filme agradou a toda a gente aqui -
Juventude em Marcha de Pedro Costa. Ora este situa-se num regime de tal modo diferente dos outros
filmes em competição que a sua solidão se torna ainda mais acentuada – e sabemos quanto Costa tem
já tendência a fazer um  “cinema solitário”. Em todo o caso não houve nada que se comparasse a
Juventude em Marcha e, em menor escala, a Les Climats de Nuri Bilge Ceylan, para delimitar e
prolongar as nossas reflexões quanto ao estado actual da imagem. Fraca colheita. Apenas dois filmes
contemporâneos àquilo que nos preocupa: as novas conquistas do numérico.  […]
Jean-Michel Frodon – [...] No que diz respeito às considerações estratégicas das escolhas para a
competição, o papel do seleccionador é tê-las em conta. A competição oficial do Festival de Cannes não
tem por vocação seleccionar vinte filmes susceptíveis de nos agradarem. Se o Thierry Fremaux
escolhesse vinte filmes correspondendo ao gosto dos Cahiers, era preciso despedi-lo imediatamente.
Daí a importância das secções paralelas, nomeadamente com a Quinzena dos Realizadores, que se
aproxima mais do nosso gosto. Mas sem o Cannes da competição oficial não haveria o resto, nem tão
pouco a Quinzena. A selecção constrói um arco muito aberto, do qual Costa seria o ponto extremo, Bilge
Ceylan um ponto intermediário, e Flandres um terceiro marco em relação a outros filmes mais
próximos do centro. Ao receber o Grande Prémio, Bruno Dumont foi claramente utilizado no palmarés
para saudar também Bilge Ceylan e Costa, mesmo se lamento que este último não tenha sido
recompensado.
Hervé Aubron – O palmarés é um comentário em negativo da selecção; promove, se não contarmos
com Dumont, as excepções “humanistas” da competição. Ou seja, os filmes que ainda acreditam no
humano, para os quais isso é ainda uma questão – com tudo o que implica de ingenuidade, de
estereótipos, mas também de comprometimento. Le vent se lève e Indigènes sem dúvida, Volver
também, mesmo se Almodóvar trata já o humano sob o modo do santuário e do fantasma: qualquer
coisa que não é ou deixou de ser central. A maior parte dos outros filmes da selecção eram, todavia,
sobretudo “anti-humanistas”. Ou se deslocavam no sentido do pré-humano, do pulsional, com Dumont;
ou, mais maioritariamente, no sentido do pós-humano, do maquínico, da rede, com Southland Tales
(Richard Kelly) ou Babel (Iñárritu). Mesmo filmes que parecem à medida humana acabaram por
revelar um fundo glacial, misantropo: de um modo admirável em Bilge Ceylan e no seu trabalho sobre a
antipatia; de maneira detestável em Red Road (Andrea Arnold), que transforma a Maria Cachucha em
Mabuse. Como se o apetite formal já não fosse de todo compatível com a escala do homem.
Inversamente, o humanismo no sentido mais amplo produziu uma certa modéstia formal, um “baixo
perfil nobre”, que se move nas fronteiras do telefilme. Não por preguiça ou manha, mas para procurar
um lugar comum, em todos os sentidos do termo, uma terra de ninguém onde se escondam talvez
ainda os vestígios do cinema clássico. A este propósito, penso em Lucas Belvaux, em competição, com
La Raison du plus faible, ou, algures, em Patrick Grandperret com Meurtrières, ou em Kim Rossi
Stuart com Anche libero va bene. Em todo o caso, a disjunção entre ambição formal e impulso
humanista é nítida. O único a ter conciliado as duas foi talvez, e mais uma vez, Pedro Costa. […]
E. B. – No limite poderíamos também dizê-lo de Marie-Antoinette. Contrariamente às expectativas, o
filme não visa a sumptuosidade, o grande estilo, o aparato viscontiano ou a ênfase kubrickiana. É aliás
um outro traço deste ano: a moda já não diz respeito à afirmação de imagem, dirá antes respeito ao
terno ou ao insípido. Mesmo as grandes máquinas, Babel ou Southland Tales, fazem questão de se dar
um ar sujo, descuidado; mesmo elas acham por bem manter um pouco do pardacento que mostram. E
apesar destes filmes serem medíocres, há qualquer coisa neles que interessa a todo o cinema, inclusive
o “nosso”: os grandes gestos de esteta, os grandes produtos culturais luxuosos tornam-se raros. E
quando a grande cultura permanece, ela tornou-se suja: Babel... Quanto ao luxo, passou para o outro
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lado, para o lado do numérico, privilégio paradoxal de projectos com uma economia deliberadamente
minúscula: Juventude em Marcha. […]
Thierry Lounas – A meu ver, o problema situa-se menos em relação às personagens do que em relação
à narrativa: esteve muito ausente, de novo este ano. Ultrapassando a questão da personagem,
Southland Tales não conseguiu contudo apreender numa narrativa a forma barroca do seu filme, como
Tarantino é capaz de fazer, por exemplo. Ora é exactamente a isto que Pedro Costa se dedica em
permanência, nomeadamente se compararmos Juventude em Marcha com o seu filme precedente.
Com No Quarto da Vanda, ele tinha começado a trabalhar em mini-DV, com um instrumento
cinematográfico rudimentar que ainda não estava bem afinado: terá então feito menos a história do
“bairro” do que uma geografia. Com Juventude em Marcha, oferece a este bairro fantasmático uma
narrativa e uma mitologia, reencontrando pelo caminho e através de meios a priori estritamente
documentais uma figura tão elementar e essencial à narração como o flash-back.
E. B. – O seu propósito é bastante simples: oferecer o cinema àqueles que dele estão privados, tal como
estão aliás socialmente privados de tudo. Fazer-lhes dom do grandioso, talhar um diamante
especialmente para eles. Oferecer-lhes o luxo da arte, como indica a cena do museu. A maior parte dos
planos são em contra-picado, em estilo de estatuário que vai mais longe que os últimos filmes dos
Straub. Ora acontece que este gesto de fazer filmes com e talvez para aqueles que estão habitualmente
privados de filmes é também o de Bruno Dumont. Mas em Dumont esse gesto tornou-se cedo marca
registada, assinatura, violência lançada à cara do habitual do cinema.
Cyril Neyrat – Costa, Dumont: dois movimentos aparentemente próximos e de facto radicalmente
opostos. Costa engrandece os seus sub-proletários , projecta-os contra o ecrã negro ou branco dos
interiores onde, como Ventura sentado num canapé luxuoso, eles reinam sobre a palavra e sobre o
silêncio. Dumont não procura de modo algum enaltecê-los, pelo contrário, enterra-os nas paisagens.
Interessa-se pelo que há aquém do silêncio e da palavra: a pulsão, os princípios elementares de vida e
de morte.
J.-M. F. – Costa e Dumont interrogam-se ambos sobre como filmar os rostos, para aí fazer aparecer
outra coisa. Mas é claro que Dumont trabalha do lado “modelo”, no sentido que Bresson dava a esta
palavra.
Charlotte Garson – O que coloca problemas ainda maiores se pensarmos que esse “isto não são
homens” é sempre aplicado a camponeses, a maior parte das vezes iletrados, como se houvesse uma
ligação natural, orgânica entre a condição social da personagem de Flandres e a duração-expresso
(cerca de dez segundos) de cada uma das suas relações sexuais.
C. N. – Dumont opera um regresso violento ao velho programa humanista da diferença entre o homem
e o animal, como se o século passado não tivesse demonstrado a necessidade de daí sair. Pensar o
homem, para ele, é ainda procurar o animal no homem, para de seguida isolar o suplemento humano. A
humanidade, título do seu filme precedente recompensado em Cannes, mais não seria do que um
suplemento, isto é, ainda e sempre, uma questão. Que o impede de colocar outras, mais
contemporâneas.
E. B. – Costa ou Dumont: entre um e outro há uma total separação de pensamento. De um lado o que
Blanchot ou Novarina puderam dizer do humano: ele é o que pode ser infinitamente destruído,
infinitamente subtraído no homem. Indestrutível porque sempre em risco. Do outro, a velha ideia
humanista de que o humano se ganha, que se conquista, e logo que salva. Duas posições dificilmente
conciliáveis, no pensamento como nos filmes.
J.-M.F. – Os filmes de Dumont não fecham essa questão; o facto de o humano já lá estar sempre faz
parte também da sua maneira de filmar. Cada filme que ele realiza acompanha um trajecto, ele não
fecha nunca, acumula obstáculos ao longo de um caminho que conhecerá uma saída. E há nele – talvez
mais do que em qualquer outro cineasta hoje –, a capacidade de ver a beleza e a singularidade humana
dos indivíduos no próprio momento em que mostra que os trabalha no registo da pulsão e da
bestialidade. É preciso ver como ele filma bem a jovem mulher de Flandres, do mesmo modo que no
coração das trevas os seus soldados não perdem o rosto humano.
Antoine Thirion – É a primeira vez que ele escolhe uma rapariga bonita, muito pouco marcada pela sua
região de origem. Dumont cria deliberadamente uma ruptura entre os seus dois actores principais:
somos forçados a perguntarmo-nos que bestialidade os atrai na direcção um do outro.
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H. A. – Flandres dá-se na negação da sua estética. O filme repete sem cessar, tal como o seu realizador,
que recusa a “imagem bonita”, quando a faz em permanência. Os enquadramentos são tanto mais belos
quanto o seu interior é sujo. Programa moderno básico: deste-me a tua lama, eu transformei-a em ouro.
Isto nada tem de vergonhoso em si, Costa também está neste terreno. Com a excepção que ele não se
esconde, e que pensa antes que a lama já era ouro. Enquanto Dumont  realiza este programa às
escondidas, negando-o. Fazendo belos enquadramentos (por vezes mesmo muito belos) e dizendo que o
homem é uma besta corre-se desde logo o risco de ficar reduzido a uma fraude, a uma forma de querer
ganhar em todas as frentes.
J.-M. F. – Ele não diz que o homem é uma besta, ele parte do que há de bestialidade no homem. Para
chegar a outro sítio.
E. B. – A respeito de Dumont, seria necessário perguntar: como é que um cineasta que faz filmes tão
“hard”, com corpos tão particulares e um discurso tão violento, se pode tornar em tão pouco tempo um
autor de envergadura internacional invariavelmente recompensado em Cannes? Não se pode dizer,
contudo, que o cinema hoje seja muito tolerante para com o bizarro, a excepção... Que prodígio faz com
que Bruno Dumont ou Lars Von Trier obtenham um tal reconhecimento de escândalo? Digamos que dá
que pensar...
J.-M. F. – É um pouco paradoxal lamentar simultaneamente que a competição não convide mais
cineastas radicais como Pedro Costa e suspeitar de um vício escondido naqueles que, sem renegar nada,
aí obtenham um reconhecimento.
Stéphane Delorme – A critica ideológica não esgota Flandres. Dumont trabalha sobre a bestialidade, o
homem nele é despedaçado entre o alto e baixo, é o seu tema. Devemos fazer pouco dele? O filme
continua a ser visualmente forte, a inscrição do homem no deserto da Flandres como no deserto
africano é impressionante. Por outro lado, o filme é muito menos encarnado que os precedentes, mais
teórico, kubrickiano. É uma mistura de L’Humanité e de Twenty-Nine Palms. Dumont avança, recusa-
se a fazer o mesmo filme.
C. N. – Dumont mantém-se num esquema de pensamento petrificado entre o muito baixo e o muito
alto, a imundice pulsional e a graça metafísica. Não há nada entre as duas, não há espaço para a
potência ou invenção do possível. O lugar deste cinema é o rosto: simultaneamente parcela de carne
nua e sítio onde capturar uma centelha, um milagre. Costa, por sua vez, interessa-se pouco pelo rosto.
Pelas suas escolhas de enquadramento, de contra-picados, de obscuridade, e graças ao numérico, ele
cria uma matéria intermediária comum ao espaço e aos corpos, um ponto médio potente, uma
imobilidade animada, vibrante. Mil coisas nascem e morrem, circulam, nesta matéria habitada pela
linguagem e pela narrativa. Se ele é um dos únicos, com Dumont, a visar a grande forma, o seu cinema é
muito materialista, nada metafísico.
J.-M. F. – Flandres encerra um poder de perturbação (que o nosso debate ilustra), que se deve a uma
força da mise-en-scène cujos efeitos desconcertantes que se prolongam bem para lá do fim da
projecção.
S. D. – Os filmes mais interessantes de Cannes, este ano, eram justamente aqueles que recusavam
radicalmente ser “super-telefilmes”. Para além de Costa, mencionaria Hamaca Paraguaya de Paz
Encina (Un certain regard) e Honor de Cavalleria de Albert Serra (Quinzena), dois filmes minimais,
assentando no plano-sequência, que correm o risco do contemplativo sem caírem no decorativo. No fim
de contas, estes três filmes poderiam parecer áridos, secos, mas são extremamente líricos. Em Hamaca,
a palavra está completamente separada da boca que a profere, atravessa os planos como um lamento.
No caso de Costa, como em Hamaca, é pelo teatro e pelo canto que o dispositivo escapa ao perigo
pictural. Estes filmes não procuram simplesmente criar uma ambiência, contrariamente a Zidane, a
Marie-Antoinette ou mesmo a Lying e a Daft Punk’s Electroma, na Quinzena. Todos estes filmes de
ambiência visam mais ou menos anular o que faz a força do plano e da palavra em Costa, Encina, Serra:
a sua duração. Os planos de ambiência sucedem-se uns aos outros sem duração interna, como uma
grande tapeçaria. Em Gordon e Parreno, apesar do tempo real de filmagem, não resta nenhuma
temporalidade, nem no interior, nem entre os planos.
T. L. – A avalanche de meios dispendidos para filmar Zidane contrasta com a economia de Costa, a
economia de Serra. Não é indiferente que Juventude em Marcha e Honor de Cavalleria, para mim os
dois mais belos filmes do festival, tenham sido realizados em mini-DV. Costa e Serra poderiam ter
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utilizado ferramentas mais sofisticadas, escolheram meios de produção elementares, para fazer um
cinema elementar sobre histórias elementares. Não podemos hoje fazer a economia do que se passou
com a revolução numérica. Sokurov, Costa, Serra inventam uma nova forma de fazer ficção através de
uma deflação dos meios. Não é só uma estratégia de mise-en-scène, uma questão de plano-sequência ou
de duração, tem directamente a ver com a fabricação da narrativa. […]
E. B. – […] Para que serve de facto a vídeo vigilância, neste filme [Red Road]? Para vigiar e punir? De
modo nenhum. Serve para ver, com um olho atento e depressa lacrimejante, este transeunte a passear o
seu cão, aquela mulher-a-dias a menear-se ao som do seu iPod... […]  O olhar contenta-se em deslizar à
superfície, mas esta não é mais um véu a romper, nem tão pouco uma conquista positiva da arte. A
imagem tornou-se mole, ela é tudo o que existe e, acreditem, não é alegre – apesar de ser supostamente
enternecedor. O exacto contrário do filme de Costa, em que os contra-picados quase que produziriam
posters à la soviética. […]
S. D. – […] Em todo o caso, poucos filmes tentaram como Le Caïman a mudança de registo. Só vejo um
outro filme-monstro, The Host, de Bong Joon-hó...
J.-M. F. – Talvez também Juventude em Marcha. Uma das coisas impressionantes no filme é que ele
não está unicamente no plano da estatuária, permite-se imagens mais “vulgares”, nomeadamente as
cenas com a Vanda.
T. L. – O filme tem, com efeito, vários registos. Aproxima-se dos Straub como do cinema russo. O
segundo plano, com a mulher da faca, parece tirado de um filme de Sokurov. Cada personagem parece
beneficiar de um tratamento cinematográfico particular. Vanda encarna sobretudo aqui o filme
precedente, como um resto: mise-en-scène mais frontal, menos contrastada, mais “documentário”. Por
sua vez, Ventura traz a lenda, uma outra forma de narrativa, uma mise en scène mais monumental. É a
mistura que faz a beleza do filme. […]

“Retour de Cannes (et de bâton?). Table ronde de la rédaction”
Cahiers du Cinéma | nº 613 | Junho 2006

Sobre Pedro Costa

Camera Lucida | Nobuhiro Suwa

Pediram-me uma vez para escrever sobre o Pedro Costa, mas recusei, dizendo: “Em primeiro lugar, o
Pedro é um dos meus poucos amigos íntimos, e é difícil falar sobre um amigo, dado que a amizade é
uma experiência pessoal.” Na realidade, a verdadeira razão para ter recusado a proposta foi que as
minhas palavras dificilmente conseguiriam chegar à sua obra, ainda hoje não conseguem. Mesmo agora
não sou capaz de discutir a obra dele, enquanto que os filmes, posso vê-los cem vezes seguidas. No
Quarto da Vanda é uma experiência inesgotável, por mais vezes que o veja, e mesmo assim seria
incapaz de descrever com exactidão o que é essa experiência. As nossas obras são criadas usando
métodos completamente diferentes: enquanto que eu escolhi trabalhar com actores profissionais, o
Pedro escolheu apontar a câmara a pessoas que vivem as suas vidas. Passou dois anos com uma
pequena câmara DV, a filmar No Quarto da Vanda, e um ano a montar as quase 130 horas de
gravações. Eu, pelo contrário, acabei de filmar o meu último filme em apenas treze dias. Quando nos
conhecemos, disse ao Pedro que, ao fazer um filme, tinha de me esforçar muito para me ligar à equipa.
Então ele disse-me: “Gasto o tempo a trabalhar nos meus filmes. Odeio trabalhar com equipa.” O modo
como pronunciou a palavra “odeio” impressionou-me. Fez-me pensar o quão magoado devia ter ficado
com o sistema tradicional de fazer filmes. Disseram-me que Ossos foi feito com uma equipa de
filmagens. A Vanda estava muito provavelmente rodeada por uma enorme multidão: directores de
fotografia, engenheiros de som, electricistas com imenso equipamento, camiões carregados de
maquinaria e condutores e aqueles que tratam do catering para a equipa toda. Os elementos de uma tal
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equipa deviam estar apenas interessados nas suas próprias tarefas. É preciso muita planificação para
conseguir que um tal número de pessoas trabalhem juntas eficientemente. Os mapas para hoje e
amanhã estão todos fixados. A tarefa de cada um está ligada à de um outro e todos contribuem para a
conclusão do filme. O tempo e as despesas são cuidadosamente calculados. Uma alteração no
calendário reflecte-se imediatamente no orçamento. Há um poderoso sistema de fazer filmes posto em
movimento. Se o mandassem pôr-se à frente de uma câmara, qualquer ser humano estremeceria com
medo de um tal sistema. Não foi permitido à Vanda comportar-se como gostaria. Nem ao realizador, já
agora. O Pedro escolheu afastar-se deste sistema tradicional de fazer filmes. Escolheu fazer filmes de
um modo que regressa ao tempo da “vida humana”, um tempo que não é pontuado pelo número de dias
disponíveis para produção, pelo início ou fim das filmagens.
No entanto, por muito pequena que seja uma câmara digital, há sempre uma câmara. A câmara separa
o realizador das pessoas filmadas, colocando-as em frente à câmara e ao realizador deste lado. É um
sistema que não permite a nenhum dos lados passar para o outro. Logo, não pode, pela sua natureza,
escapar a uma estrutura de exploração desequilibrada. O mundo está dividido em dois. Quando uma
imagem é inserida neste mundo dividido, cria-se uma janela deste lado do muro que abre para o outro.
A janela funciona como um espelho mágico que deixa o nosso olhar passar vindo deste lado, mas sem
deixar que os outros olhem do lado oposto. Quando vemos um filme, estamos atrás da câmara, como o
realizador. Estamos protegidos do risco de sermos violados pela realidade em frente à câmara. Escolhi
trabalhar com actores porque os vejo como seres que precisam, nas suas vidas, de estar em frente à
câmara. Quando as pessoas que filmo são actores não-profissionais vivendo as suas próprias vidas, a
câmara priva-as da sua vida sem lhes dar nada em troca. Mas dou-me conta, através das imagens de No
Quarto da Vanda, que de facto é permitido passar deste lado para o outro, e na sequência disso
materializa-se um relação, livre da estrutura de poder da câmara. Nunca pensei que a câmara pudesse
estabelecer uma relação de não-exploração como as pessoas que filma – isso parece inatingível. O que
raio torna isto possível em No Quarto da Vanda? E porquê só em No Quarto da Vanda? Para
responder a estas questões, tenho de continuar a escrever…
Usei atrás a palavra “livre”. Mas as imagens de No Quarto da Vanda parecem ser rigorosamente
controladas. A câmara está sempre colocada num tripé e nunca se move. Se isto fosse feito de acordo
com o juízo estético do autor, as imagens podiam ser controladas pelo autor, e a personagem seria
então inscrita num espaço controlado. Se assim fosse, porque não haveria ele de se aproximar das
pessoas com uma câmara à mão e dizer: “agora podes mover-te livremente. Eu sigo-te com a minha
câmara”? Não seria esta uma relação mais livre? Nos documentários, com efeito, o enquadramento está
sempre pronto para a ocorrência de acontecimentos inesperados. A câmara tem de estar sempre pronta
a mover-se quando necessário. Se um acidente excepcional acontece fora do quadro, a câmara mover-
se-á sem hesitação. As imagens captadas desta forma estão de algum modo abertas à realidade. Como o
enquadramento é transitório e aberto nos documentários, estamos espacialmente conscientes de que a
realidade se estende para o fora-de-campo. Ao lembrarmo-nos constantemente de que os
documentários só captam uma parte da realidade, procuramos dar a ideia de que a realidade se estende
para fora do quadro, ou seja, para fora do cinema. As imagens documentais dependem da realidade de
haver um objecto perante a câmara que valha a pena filmar. No Quarto da Vanda foi também feito à
maneira de um documentário. Há um bairro que está a ser demolido, e onde os residentes levam as
suas vidas humildes. A existência deste bairro é uma história que será apagada da História. Existem
objectos para os quais a câmara deve ser apontada. Mas as imagens de No Quarto da Vanda não se
sustentam nestas realidades. Rejeitam o realismo irreflectido segundo o qual algo de significativo só
pode ser captado a partir do momento em que tiver uma câmara apontada. Não há sinal de que um
acidente ou evento fortuito irrompa no campo de visão, e o enquadramento rigidamente construído
forma espaços autónomos. Os sons que se ouvem por trás da parede trazem a vastidão do mundo
exterior para o campo de visão, mas as imagens não indicam prontamente o mundo por trás da parede.
Como são usados tempos de exposição extremamente curtos, as regiões mais sombrias da imagem
afundam-se na escuridão, privando até o nosso olhar da liberdade de movimento. As imagens nunca
estão descentradas de um modo que permita ao espectador reconstruí-las tão livremente quanto possa,
como se dizendo: “olha só como quiseres!”. Estão antes tão centradas que quase funcionam, poderia
dizer, como se comandassem o olhar. Para além disso, são extremamente belas. Mas se esse modo de
filmar só servisse para criar beleza, bastar-nos-ia elogiar Pedro Costa pelo seu talento criativo. Costa
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não precisaria de ter rompido com o sistema tradicional de equipa para se afastar sozinho. Esta beleza
não serve simplesmente para satisfazer só a estética do realizador.
O Pedro montou a câmara sozinho. Quando uma câmara é colocada entre pessoas, provoca muitas
relações diferentes. Através da violência da câmara, as pessoas que estão de um lado podem magoar as
que estão do outro e torná-las infelizes. Algumas podem sentir-se envergonhadas por se exporem em
frente à câmara, mas podem ainda pensar que se podem colocar em risco em troca de dinheiro.
Contudo, ocasionalmente, existem outras que dão por si numa relação feliz, na qual as pessoas de
ambos os lados podem trabalhar juntas. De qualquer modo, continua a existir uma relação assimétrica
entre aquele que está atrás da câmara e o outro para lá dela: o Pedro é um ser que vê e a Vanda um ser
que é visto. Como os actores são sempre seres vistos, estão proibidos de devolver o olhar e obrigados a
ignorar a câmara, ou seja, a um outro tipo de olhar. Aceitar isto e comportar-se como se a câmara não
estivesse de todo lá é representar. Será que esta definição tornaria também a Vanda num ser que
representa? Há uma câmara, mas não é uma câmara qualquer. É uma câmara nas mães do Pedro. A
Vanda simplesmente ignora a sua presença. Será porque se acostumou a ela? Será possível que tenha
passado tanto tempo a filmar que se habituou à câmara e se esqueceu completamente da sua presença?
Apesar de não estar a representar, deve estar consciente da presença do Pedro, mas ignora-a. Neste
sentido, está a representar, poder-se-ia dizer, e isso seria ficção. Mas a tosse da Vanda, por exemplo,
não pertence a mais ninguém senão a ela. É sua. Quando ela tosse, a imagem do seu corpo mina a
separação entre filmar e ser filmado. Cristaliza entre o ser coagido e o comportar-se livremente, entre o
representar e o ser do modo que ela é. Tem de tossir. É tão livre que vomita na sua cama enquanto
tosse. Não está a representar para ninguém. Não tem desejo algum de exibir o seu ser habitual em
frente à câmara. Mas também não é o que é, esquecendo a presença da câmara. Posso talvez dizer que
ela participa no fazer do filme, em conspiração com a câmara do Pedro, ou que confessa não ter nada a
esconder da câmara. Tal como diria aos seus vizinhos “se quiseres aparecer, aparece em qualquer
altura. Estou sempre aqui”, ela deixa um homem que quer filmar intrometer-se, oferece-lhe a sua
própria imagem e arranja um lugar para ele e para a sua câmara. O Pedro não está lá só para trazer a
imagem de volta para a mesa de montagem; ao invés, continua lá com a sua câmara, tomando a atitude
de ficar lá porque quer, a atitude de um homem normal. Também parece dizer: “Eu também não tenho
nada a esconder.” Compõe a imagem dela através do seu próprio olhar e devolve-a a ela. A Vanda existe
com ou sem uma câmara, mas a sua imagem não requer nem precisa que nós imaginemos ou nos
perguntemos como ela é na realidade. O Pedro não tirou partido da realidade para fabricar um mundo
pseudo-real; nem tentou preservar alguns fragmentos intactos da vida real. A Vanda significa tanto a
Vanda como o Pedro, imagens cristalizadas através da interacção com o olhar do espectador. Ela é a
resistência contra a separação entre os dois olhares. Ela é a representação de novos olhares que
contemplam o modo como as pessoas podem viver em conjunto… A Vanda é agora. Ela só está aqui
agora…

Meu querido Pedro, queria escrever sobre o espírito do teu cinema com toda a minha compaixão por ti.
Infelizmente a minha recensão não foi inteiramente bem sucedida. Espero que este texto não interfira
com a imaginação daqueles que viram os teus filmes. Vou reflectir sobre esta questão falhada no meu
cinema. Conto que vás ver o meu próximo filme. Espero que gostes.

Tradução da versão inglesa |
Pedro Costa. Film Retrospective in Sendai 2005 | Mediateca de Sendai | 2005 | Japão

Ozu, um cineasta punk | Pedro Costa

No início dos anos 80 tive a sorte de ver uma retrospectiva dos filmes do Ozu. Vi mais de dez de
enfiada, o que me deu realmente uma ideia do seu cinema. Até aí, eu considerava o Mizoguchi como
uma montanha intransponível, mas depois foi o Ozu que passei a ver assim. Nessa altura, eu tinha
pouco mais de vinte anos, era membro de um grupo punk-rock onde, sempre a bramir a minha
guitarra, cantava para denunciar os males deste mundo e clamar a maneira de lhes pôr fim. O meu
objectivo era destruir a ordem deste mundo, destruir este mundo burguês. Jovem anarquista
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violentamente contra a ordem social e as suas instituições, como a família, tive este encontro com a
obra do Ozu e sofri um choque extraordinário.
Aquilo que se produziu nesse momento, foi o encontro de duas violências. Uma, residia na minha
própria atitude, tratava-se da minha radicalidade de juventude, e do meu desejo de transformar esse
mundo sinistro; a outra violência, a do cinema de Ozu, não sei se lhe deva chamar assim. Talvez se deva
antes falar de tensão, essa tensão extraordinária que emana dos seus filmes. A ternura ou o amor que os
filmes do Ozu nos mostram e aquilo que eu procurava exprimir torturando a minha guitarra eram uma
e a mesma coisa. Então, pela primeira vez, percebi que tinha vontade de fazer uma espécie de filme
curto. Acreditei que se eu conseguisse fazer esse filme, eu que nesses tempos não sentia pertencer a
nenhuma família ou comunidade, podia sair dessa situação.
Portugal estava então mesmo no rescaldo da revolução, e o país no seu conjunto procurava, também
ele, reconstruir uma identidade e um lugar. Os filmes do Ozu respondiam de uma só vez a uma
interrogação pessoal e a uma interrogação colectiva, ajudavam a imaginar como reconstruir uma
comunidade. Não é certo que o próprio Ozu tenha encontrado respostas para as suas interrogações,
mas os seus filmes desenham o contorno dos problemas tal como se colocam e indicam orientações.
Põem em evidência os aspectos particularmente penosos do mundo e interrogam-se sobre o modo de os
resolver. Sem a pretensão de ter, eu tão pouco, resolvido os meus problemas de pertença, sei que ao
realizar filmes, ao menos avancei um pouco nessa direcção. E é claro que os filmes do Ozu me
ajudaram: eles não cessam de encenar as modalidades da vida em comum, que re-interrogam,
introduzindo aí numerosas e ínfimas variações. Do mesmo modo, desde há quatro anos, eu vivo no
mesmo bairro e filmo sempre as mesmas pessoas. Tendo escolhido este lugar, continuo a trabalhar ali,
dizendo para comigo que há ainda toda uma série de coisas a fazer aí. E porque penso poder ainda fazer
numerosas variações, penso que devo ainda fazê-las. Talvez vá passar a minha vida inteira no mesmo
sítio, à maneira de Ozu.
Mizoguchi, a quem perguntaram o que pensava do Ozu, disse: “Ele faz filmes nitidamente mais difíceis
do que os meus.” Dito do meu ponto de vista, acho que o Ozu é o realizador mais punk que há no
mundo, o mais revolucionário, graças ao seu modo de estar sempre um passo à frente, sem perder a sua
extrema generosidade. Para mim, qualificá-lo de punk tem um sentido muito preciso: significa que é
um artista com um coração de criança, e ao mesmo tempo de uma grande maturidade, é a capacidade
de ter simultaneamente cinco e oitenta anos.

“Un cineaste punk” | Cahiers du Cinéma | nº 614 | Julho-Agosto 2005

Seminário na Escola de Cinema de Tóquio | Pedro Costa

[…] I knew the Japan of films, above all of the three directors most well-known in Europe, that is to say,
Mizoguchi, Ozu, and Naruse. I knew Japan through them, they who are dead, who are of another time,
but I loved it already, at a distance, and that also is very important in the cinema, to love at a distance.
There were things in Japan that I'd never seen in the films of Ozu, or Mizoguchi, or Naruse, and that I
continue not to see in Japan. Here, I launch into a rather complicated subject, for there are things that
these directors, or the other great directors I don't know hid from me, aspects of Japan that they didn't
show me. Today I'm in Japan and I still don't see them. That is to say, sometimes in the cinema, it's just
as important not to see, to hide, as it is to show. The cinema is perhaps more a question of
concentrating our gaze, our vision of things. That's what great directors, like these three Japanese, are
doing. They are not showing Japan - they're condensing something. Instead of scattering your mind,
your heart and your senses, they're concentrating your vision. That's what I'm always saying: the
cinema is made for concentrating our vision. To concentrate means also to hide. It's a cliché to say that
Japan is like the films of Ozu, and the history of Japan is as in the historical films of Mizoguchi. That's a
cliché. Now, I understand and I sense Japan better (it's the same thing: to understand is to feel and to
feel is to understand). For example (and you must not laugh now), I have the impression that I don't see
pregnant women on the streets in Japan, and I understand that after having seen the films of Ozu. I
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know what it means not to see a pregnant woman on the streets of Tokyo. In Ozu's films, he gives us
cues to understand that it's hidden. That is to say, Ozu prepared me to see this absence of pregnant
women. So, sometimes when a director who is very much a realist, working almost in a documentary
mode like Ozu, sometimes he makes films also to hide something. There's a secret somewhere in his
films, and to assert certain things he must hide others. Maybe it's necessary to step a bit outside of
Japan, because what I'm about to say could make you uncomfortable, I don't know... but for me, the
true Japanese documentaries are by Ozu. All the people I know in Japan, all my Japanese friends, I
knew them before, through the films of Ozu. What I've just said, it's written in Ozu's journal. He says:
“I've never made up a character. In my films, I make copies of my friends.”
All of that is to begin to tell you what I think the cinema really does well, what it has as its ultimate
function, and in the first place that isn't artistic or aesthetic. For me, the primary function of cinema is
to make us feel that something isn't right. There is no difference between documentary and fiction here.
The cinema, the first time it was seen and filmed, was for showing something that wasn't right. The first
film showed a factory, the people who were leaving the factory. It's similar to photography, which is also
something quite close to out world. It's like when we take a photo in order to have proof of something
that we see, which is not in our mind, something in front of us, of reality. The first photograph shown to
the world in newspapers was of the corpses of the Paris Commune (1), it showed the bodies of the
Communards. So, you begin to see that in the first film ever shown we see people leaving a prison, and
the first photo published in a newspaper showed dead people who tried to change the world. When we
speak of cinema starting from there - or of photography, documentary, or fiction - we're speaking of its
very realist basis. It's sort of a basic historical given that the first film and the first photograph are
somewhat terrible things. They're not love stories, they're anxieties. Somebody took a machine in order
to reflect, to think, and to question. For me, there is in this gesture, this desire - be it the gesture to
make a film or a photograph, or today to make a video - there is in this gesture something very strong,
something which says to you: "Don't forget." Of course, the first gesture, the first film, the first
photograph, the first love, is always the strongest, always the one that we don't forget.
The problem comes afterwards, because after the first film, after Workers Leaving the Lumière Factory
(1895, La Sortie des Usines Lumière) by the Lumières, there is a second film, again the exit of the
factory made by the same Brothers Lumière. It is here that things deteriorate, go awry, become
complicated, because the Lumières were not very happy with the appearance of the workers coming out
of their factory (it was their factory), they said to the workers: "Try to be a bit more natural." They
managed the workers. So the first gesture was lost, this first act of love - it's an act of love but also of
criticism - is very powerful, like a first gaze is very powerful. So they managed the workers, they said:
"You, go left, don't go to the right... you, you can smile a bit, and you too... you, go with your wife over
there... " and so there was direction [mise en scéne]. Thus, fiction was born, because the boss gave
orders to an employee, to a worker. It's obvious that the first film script - a script is always a book of
law, of rules - the first book of rules for cinema was a production script. In comedy scripts, it was noted
how much it costs for a actress to play a young girl, how much it costs for an actor to play a lover, and
for an actor to play the father who just hit the head of his son, i.e., that costs such and such amount of
money. That was it, the first script.
At the same time, or a bit afterwards, films were also made without scripts, and strangely these films
still exist today in the museums of cinema. I'm talking about erotic films. It's as if the first fiction films
(as we understand a fiction film) with a script, a love story, and characters which speak, were romantic
comedies. We could also say that the first films without a script, thus documentary, are vaguely amateur
films, vaguely secret, pornographic. At the beginning of the century, in 1900, there were thus on the one
hand, the first directors who wrote fiction and the script was how much things cost, so it was really an
economic story, this love story, a romantic comedy, a melodrama. While on the other hand, there were
directors; who filmed without a script, who also filmed love stories, that is to say, the gestures of love, in
an erotic or pornographic film, but without a script. So, there were already people who showed things,
fiction, they showed a love story, a girl, a father, a mother, a happy ending, and on the other hand, there
were people who also showed things, a gesture of love, somebody fucking somebody else. What's
interesting here is that documentary and fiction in the cinema are born at the same time, with the same
idea of love. Except that on one side, it started with a sort of economy, which afterwards began to be an
industry, and from the industry, a market, and thus a need for people who want to buy a certain
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product. It becomes the law of the market. Even if that's just an one aspect of cinema at the beginning
of Hollywood, it continues even today. On the other side, there were films without a script, without an
apparent market, without an industry, amateur films that were made at home, and which were above all
also films of love, because they were erotic films, family films, but they continued to be only the gesture
to make a film for film's sake. It was thus necessary to have people who could bridge these two things.
At the beginning of the century, there were people who succeeded in putting a bit of fiction into
documentary and a bit of documentary into fiction, and thus a bit of money into the private sphere, and
a bit of the private sphere into money. We could say that the first directors were those who synthesized
the documentary and fiction film, that is to say, created a synthesis of the almost private, documentary
film, made in its own corner, in a village, at home, and the film made in public where one showed
everything. This synthesis between the public and the private, happened with Griffith, who made a war
film that was also a pornographic film, and succeeded in putting sex and terror into the same shot. This
happens in The Birth of a Nation (1915) and Intolerance (1916). These films convey a very strong
feeling that the passions and terrors of men can make two things: love and war.
Griffith saw that the cinema could show things that everybody knows, that everybody wants to
recognize, and at the same time, not show certain things which are very violent, which must be hidden.
Griffith is the first who understood and experimented with the idea that cinema is an art which can
make its strongest effect with the idea of absence, with the idea of cinema as an art of absence. To give a
very simple example: you've seen a film that I made called Bones, and what is not in Bones are, among
many other things, drugs. There's another absence in the film, and that's you, but Bones ends exactly
like Mizoguchi's film Street of Shame (1956, Akasen-chitai), that is to say, there's a girl who closes a
door and who looks at you, and the door is closed on you. That means that you can't enter this film.
Starting from this moment, you yourself cannot enter. Or, in another way, it's better that you don't
enter this film, in this world. Mizoguchi did this with respect to Japan, with regard to the business of
prostitution (which is universal, not specifically Japanese), but he went very far into the meaning of
extreme misery, such as one man can inflict on another, or a man can inflict upon a woman, or finally
that we can inflict upon ourselves. I think what Mizoguchi wanted to say in the final shot was: "starting
from here, it's going to be so unbearable that there's not even a film." After this closed door, a film is no
longer possible. It's terror, so don't come in. It's a closed door for you. So, the film you've seen, Bones,
ends with a closed door. I didn't know it when I filmed that shot, I was thinking of a girl who shuts a
door. It was an ending, but I'd not thought of Mizoguchi. I'd seen all of Mizoguchi's films, but at that
moment I didn't know it. After that the film came to me - something that Mizoguchi could not do, I
believe.
Afterwards, I don't know if Bones was already documentary or if it was still fiction, but I know there's a
closed door that leaves us guessing. As you have seen, Bones is a film that came from very familiar
things, things you easily recognize. It comes from Chaplin, from the melodramas of the beginning of
cinema, a boy with a baby who has nothing to eat, the street, speeding cars, bread, a prostitute, a
kitchen - all of that is the beginning of cinema. Even if there's a very strong desire to be documentary,
because it's made with people who are not actors, who are very close to the things that they represent.
The boy is really poor, the housekeeper, she's a housekeeper, the neighbourhood, it's a real
neighbourhood. We're not in a studio, but even if there's a desire to be somewhat documentary, it's
nevertheless fiction that carries, that saves the film. Fiction is always a door that we want to open or not
– it's not a script. We've got to learn that a door is for coming and going.
I believe that today, in the cinema, when we open a door, it's always quite false, because it says to the
spectator: "Enter this film and you're going to be fine, you're going to have a good time," and finally
what you see in this genre of film is nothing other than yourself, a projection of yourself. You don't see
the film, you see yourself. Fiction in the cinema, is exactly that: when you see yourself on the screen.
You don't see anything else, you don't see the film on the screen, you don't see a work, you don't see the
people who make things, you see yourself, and all of Hollywood is based on this. It's very rare today that
a spectator sees a good film, he always sees himself, sees what he wants to see. When he begins, rarely,
to see a film, it's when the film doesn't let him enter, when there's a door that says to him: "Don't come
in." That's when he can enter. The spectator can see a film if something on the screen resists him. lf he
can recognize everything, he's going to project himself on the screen, he's not going to see things. If he
sees a love story, he's going to see his love story. I'm not the only one to say that it's very difficult to see
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a film, but when I say "see" it's really seeing. It's not a joke, because you think that you see films, but
you don't see films, you see yourself. It's very strange but I assure you, this is what happens. To see a
film, that means not crying with the character who cries. If we don't understand that, then we don't
understand anything. This is why I spoke of doors which close themselves. There are certain films, for
me, which are like doors, even if there are no doors in them. They resemble doors that don't let you
enter as the protagonist of the film. You are outside. You see a film, you are something else, and there
are two distinct entities. There are certain films, for me, which make this separation, for example the
films of Ozu, Mizoguchi, or Naruse, or many others, but here I will cite the Japanese, This door is
absolutely necessary. It's not a piece of private property, that is to say, it's not closed in an authoritarian
manner. We can open it, we can close it, it's your choice. It's always your choice in the cinema, it's
always the choice of the spectator. If you decide to go see The Last Samurai (2003), you're going to see
The Last Samurai, you know that it's going to be painful, you're Japanese, but you go see it, I'm sure
that you go see it. It's like junk food, like cake, it makes you want it, and you go for it, and you know it's
bad for you, bur you go for it. This is what I call "the films of the open door." Commerce is like that. The
door to McDonald's is always open. So, a film like Late Spring (1949, Banshun) or An Autumn
Afternoon (1962, Sanma no Aji) is not completely open. In a similar way, Bones is a film that slightly
closes the door. It hides certain things, it tells you that you can feel pain, but not everything, and so that
suggests a bit of trouble.
I don't know if you've heard it, but there's a word of praise, a compliment from Mizoguchi to Ozu that's
very beautiful, and that relates to this. One day, a journalist asked Mizoguchi if he liked his colleague
Ozu's films, and he replied: "Of course." "Why?" "Because I think that what he does is much more
difficult and mysterious than what I do," (2) and that's an enormous compliment because you know
better than I that Mizoguchi is considered a poetic and mysterious director and Ozu, a very down to
earth, very realistic director. It's Mizoguchi who says: what that gentleman does with these doors is
more difficult than what I'm doing, There are the doors, once again! It's beautiful because Mizoguchi is
the director of mysteries, of secrets, while Ozu is the director of doors, or windows, of entries and exits,
of marriage, of very basic things. It's as if Mizoguchi said: I who spin mystery with all of this fog, I'm
nothing next to a fellow who films doors and back streets. That, that's much more difficult and
mysterious. That's a statement of genius. That, to me, is the greatest compliment that one director can
make to another, and the most beautiful definition of documentary, of fiction, realism, and the
imagination.
I'll summarize this summary. It's very simple: I think, and I hope that you'll agree with me, that
Mizoguchi, Ozu, Griffith, and Chaplin are the greatest documentary directors, and thus the greatest
directors of life, of reality. They are the directors who hide things, who close the doors, and you can
open them, sometimes. Yet, to open the doors of such films is difficult, dangerous - it's work.
Sometimes when we think that we're going to show everything, that we make a documentary to show
everything, in fact we don't show anything, we don't see anything, we're just scattered. It's absolutely
necessary that you must be outside, not on the screen. Never cry or suffer with the character who
suffers on the screen, never. When we do that, it's exactly what we do when we go to McDonald's, and
you know that very well, for everybody here has already been unfaithful to his fiancée, has already
betrayed somebody, has already had an emotional problem. At that moment, he knows that he's been
stupid, cowardly, and just not good. As for me, I cry and am always more affected and deeply moved by
the love of a couple in the fifteenth or sixteenth century of Japan - a completely abstract thing for me -
I'm more affected by that than by a terrorist attack reported on TV, like the one yesterday in Madrid. (3)
Sometimes, a single word can kill. I don't know if it can save, but a single word can do some good when
it is well spoken, well-crafted, well-thought, and delivered at just the right moment. That is to say, this
word is in the films of Mizoguchi, Ozu, John Ford, it's not in TV documentaries, or in news reports. A
single gesture or glance of an actor can say a lot more about suffering, misery, or joy, than a
documentary that shows everything.
So, the real directors don't distinguish between documentary and fiction. Never in my life have I
thought: am I making documentary? Am I making a fiction, and what are the ways to make one or the
other? They don't exist. We film life, and the more I close the doors, the more I hinder the spectator
from taking pleasure in seeing himself on the screen - because I don't want that - the more I close the
doors, the more I'm going to have the spectator against me, perhaps against the film, but at least he will
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be, I hope, uncomfortable and at war. That is, he will be in the uneasy situation of the world. It's not
good if one is at ease all the time. So, for me, films, the entire history of cinema, and I would even say all
music, all the work that men have made in what we call the arts -this work is like the trains that go
alongside life, but must never cross it.
It's work to make films, a kind of work very comparable to the work of seeing films. It's as difficult to
see a film, as it is to make one properly. For example, it's very difficult to see an Ozu film, to really see
one from the perspective that they are truly documentaries about mankind, about the passions. There is
a small detail, which is Japanese, a small area on the earth, but it's just a detail, say, it is a yellow bottle,
not a green one, which is a Japanese detail. What's important here, is that it's a documentary about
what men do to other men. For me, it's a detail that Ozu happens to be Japanese. Personally, I think
he's Portuguese... but when we make what we call a documentary, we are very quickly immersed in
nationalist thought. If you go to a documentary film festival, for example at Yamagata, you see there are
films from 'Chile, from Argentina, etc., and already we're going to see a Chilean film. It's not that the
problem of the mine or the workers in Chile couldn't be important, specific, and particular to Chile, it's
that normally they are poorly filmed, poorly seen, seen in any old way, seen without everything
provided by a craftsman, an artist, or a director, such as patience, or the qualities of the profession.
The pleasure of making a film, it's making a film, it's not showing a problem. The first reason to make a
film is for the pleasure of making it, the pleasure of the work. If there's no pleasure in the work, there's
nothing. So, what would be the most important characteristic of a documentary? It's seeing that the
person who made it did a good job, that's the first thing, that he went up to something and worked it. A
film is always a documentary of its own filming, of its own making. Here, I'll say that every film by Ozu
and Mizoguchi is a film above all concerning artisans, concerning the pleasure of working, the work,
that work is a good thing, and work well-done is beautiful, it says everything, and that's good enough for
a film. The work that we see well done - that's more important than the theme. For example, in the
pleasure and work that I shared with others in making Bones, my task was, first, to create an interesting
and well made film, and second, to make it with people who didn't know anything about cinema. This
desire made a film that is, I hope, morally and cinematically, interesting. This is not because it speaks of
misery or suffering, but because it is constructed in a manner I believe to be very fair, correct. So, to
finish this story about documentary and fiction - for you are students of cinema, or at least interested in
yourselves - we must never wonder if the work we're doing is documentary or fiction, that has no
interest as a problem. It has a theoretical interest, but it's not a question that we're going to ask
ourselves, and afterwards the critics are going to say "that's fiction," but such a question doesn't exist
for me, that shouldn't exist. That's not the question, but I found it a very complicated way to begin this
discussion today. After Bones, I made a film called In Vanda's Room and, for example, all the
journalists, Japanese, American, British, they always asked me: "Ah, do you see this film more as fiction
or as documentary?" and sometimes I say that this question is actually about something else. It hides
another question, which is: "Is this true, or is this false?"
I don't know if this is comprehensible, but imagine that you are acquainted with Johann Sebastian
Bach, and you have a romantic problem. Bach, he's indifferent to your problem, he just doesn't give a
damn. He doesn't care at all about your girlfriend, your problems, or your trivial emotional situation.
He absolutely doesn't care about private matters. Here, I believe that we could say that Bach is like a
documentary director. He's someone who doesn't want to add any feelings in his work, who doesn't
want to put any of you into his work. I believe the cinema has a very strong power of projection, and in
two directions. There's something that comes and goes, something that leaves the screen, towards you,
and also something that goes from you towards the screen.
It is a question of fear, that's scary, but that's the difference between the great films, the great directors,
and the mediocre ones. Mediocre directors take advantage of the fear on the screen. It's a game of
shadows, of projection, and so there's fear. When the lights are turned out, we're going to be afraid. The
bad director, fiction or documentary, is going to play with our fear in a bad way. So, fear, desire, and
projection - as you know, these three words are often used in psychology, in psycho- analysis. Personally,
I believe that a film should not be made into a psycho-analytic session, it should not psychologize. The
more cinema descends into psychology, the more people are confused. […]

*
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[…] For some reason, I wanted to tell you: don't place too much stock in what I say! I'm not a professor.
Resist a bit - it's useful to me. I'm telling you about my beginning in film school, in the world of cinema,
about this position of resisting the master, the professor, resisting authority, resisting knowledge, all of
this because I think that one of the cornerstones of filmmaking is resistance, resisting everything.
I don't care so much for metaphors. The metaphor is a bad thing in a film, but I believe that I've found a
pretty good metaphor for speaking here, in this school. When Mr. Matsumoto told me that this school
was in fact a bank, I thought of an old film by Lubitsch called Trouble in Paradise (1932). There's a
moment in this film when a character goes to a bank, and he's so worried, so unsettled, that instead of
writing out a check, as he should, instead he writes a love letter. It's a very beautiful scene, because you
see the contradiction, writing a love letter in a bank! So, my metaphor, it's that you are at film school in
a bank building, and that's a problem...
From this idea that we're in a bank, I want to speak about Chaplin, by way of the bank, since it has
everything to do with this. I believe that film is an art that can fight against excess, against inflation,
against the excess of things, whether it be the excess of money, images, or effects. Instead, it should be
less, less and less. Here, I'm not speaking about minimalism, but that you must find within yourselves
the right feeling, something essential, perhaps very subtle, but for that you must look quite deep inside
yourself, in order not to get lost and trapped by inflation, because banks are about inflation.
We understand many things quite quickly. Take Chaplin, for example, the character of Charlot. In
several films, as soon as Charlot enters in a deluxe hotel or a bank, he's immediately thrown out. You
see that in many of Chaplin's films: as soon as he enters, he's rejected, somebody throws him out. It's
systematic, and so not by chance that he does that. This means, I believe, that he wanted to tell us that
cinema belongs to the street. It was born in the street, and it stays in the street, with those who are
powerless. This is not a militant position. He remains with people who need poetry and not money. He
will stay with those who have feelings, and not with the bankers.
To understand what he means, think of The Tramp, which is magnificent. A tramp is a beggar, a
vagabond, one of the homeless wandering the streets, which are his home. The sky is his roof and
there's a road that he follows. What Chaplin wants to tell us is that we must keep all of our feelings very
sharp, that we have a vast spectrum of feelings. If we don't feel things, then we can't make production
techniques work for us, because the technical aspects - montage, cinematography, sound - there are
feelings in these as well. lf we don't put feelings into the technology, then it won't work,
Chaplin is extremely rich in emotion, in feelings - from despair, to joy, to all possible feelings - and this
is why he can infuse his method, his method as a director, with such emotion. He's the greatest actor in
the physical sense. He's a great dancer, a genius of an actor. His whole body is magnificent. He has two
qualities that we should observe, and to see those I decided to show you Charlot. He invented several
principles of montage, several principles and rules for positioning the camera, that is, some techniques
that are basic to cinema. He was able to do this, because he was extremely rich in feelings and he
wanted to convey them. The one is the condition of the other. A good technician, a good craftsman, has
a good - let's call it ethical - a good ethical position. […]
This seems abstract, but really it's not. If we return to the subject of working with feelings, I would say
that the one thing we can't do in the cinema is be in the business of selling feelings. What do I mean by
that, "the business of selling feelings"? Roughly speaking, it's practically all the films that are made
today in America. They are trading on your feelings. Directors should say to us: we must not trade
against people's feelings, That is to say, an image is not like a yen note or a dollar. The image is
something else that has a true value. Money has no value.
An image, a sound, the gaze of an actor, or the shock between two shots in sequence - these cannot be
like some currency, like an act of commerce, like when we go to a cafe, where we give one thing and we
receive another. If that's cinema, well, excuse me, that's a trifle, that's mediocre. An image and a sound
together must be like the first things in the world. It's just that simple: they must be like an explosion.
You see a sound, an image, an actor, and you say to yourself: hey, I've never seen that in my life, what a
strange thing, this is my world, my society, and I've never seen anything like it. It's so weird.
You directors who want to make films, you must work to make each shot, each image, each speech from
an actor, each sound, you must work to make them like the first shot ever made, the first sound ever
heard. That doesn't mean originality or something like that. Not at all, in fact it's exactly the opposite.
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It's a matter of working with the oldest feelings, as Chaplin did. He worked, and worked, and worked, to
show feelings as if it were the first time.
Besides, great directors are never original. The clever ones aren't flowery, they don't use effects. They
are discreet, almost anonymous people with practically no style. They come at us head-on. Think of
John Ford: at the end of his life, he's very flat, almost anonymous, like Chaplin or Ozu. So, it has
nothing to do with being more clever than somebody else, because then one would still be in the
business of selling feelings, still being competitive.
Thus, we come to a conclusion that is both very simple and very complex, namely, that there are things
that people do to each other, what I can do to somebody else, what somebody else can do to me, and it
can be fear, extreme terror, torture, all the way up to total love. Good and evil don't exist in heaven or
hell, they exist between people. The cinema exists for showing that, too. It exists so we can see what's
not working, where the evil lies between you and I, between me and somebody else, so we can see the
evil in society and, so we can search for the good. You've seen that in The Tramp, Charlot is very
sensitive. He wants to be happy, he's searching for something, he walks onward.
I just said that he walks, he searches, and I mean that in the sense of doing research, really, it's almost
scientific. A director is also something of a scientist, we must be researchers of good and evil, roughly,
because if we're a bit scientific about this research, we're going to reach a conclusion. We can arrive at
being very simple, very material, in the sense that good and evil are between us, and not down in hell or
up in the sky. If this is happening between us, between people, then it can be seen with a movie camera,
we can have proof of the harm that you're doing me, or the good that I'm doing you. When we do that,
and if we do it well, then we can go to hell or show heaven. The beauty of cinema is that it's very
materialist. We are making material with bodies, and in that way attain a sort of mysticism. The great
films are simultaneously the most realistic and unrealistic, the most natural and supernatural, the most
atheistic and the most religious.
To digress briefly, because this is a very nice little story: there was an old professor of film giving a course on
direction, and he showed Dreyer's film The Word (1954, Ordet) to his students. At one moment, a few of the
students laughed during the film, and after the end of the film, the professor said to them: "Look, if you start
laughing when you hear the word 'God,' you're never going to make a film."
I tell this story because filmmaking is a very real and serious profession. Serious means heavy, and
sometimes the weight of things can be very heavy. The weight of feelings is something to handle with
balance and common sense, and so we must never laugh when somebody speaks about God or the
Devil. In effect, when we speak of God or the Devil in cinema, we're speaking about good and evil, we're
talking about people. We're speaking about ourselves, about the Devil and the God in us, because
there's no God up on high, and no Devil below.
It's correct because all the things in front of you, all the themes that you can try to film in your lives as
directors, these are always very serious things, even the comedies or the gags that Chaplin filmed. These
are always very serious things which, at bottom, are related to good and evil. […]
So, I've been speaking of some slightly strange things: fear, God, the Devil, good, evil, all of that to avoid
telling you what cinema is and how it's made. For the only thing that I know is that we don't know
what's going to happen when we make a film. People who say the opposite are imposters. I can't tell you
that the cinema is X, montage is Y, we do it like this, we direct an actor like that, that Jacques Tourneur
is an expressionist director, Robert Bresson is a minimalist, etc. All of that is profoundly idiotic. That's
why I've been speaking of God, the Devil, fear, good and evil, because that seems to me more clear,
really. It's certainly clearer that everybody here thinks it's a bit scary to make films, that we don't know
how to make them, and that perhaps the way of making films is to consider that we live together with
people on this planet, Earth, and that there are machines, the camera and the sound recorder which are
good ways to work against the fear of death, to have a bit less fear, and that's all.
I'm speaking about resistance again, in order to resist fear, to resist death. In films, we resist. It's the
material itself that resists. You see it in the clips. There are things that resist in relation to other things,
one image resists another, one sound resists another. When I say "resist," it's a fight. This is not
violence... yes, there is some violence, but it's not the violence that we impose on ourselves. That needs
to be made clear. There's a form of violence that exists in the world, that comes from the beginning of
the world, from fire, from heat. The other, social, violence must be resisted as strongly as possible, and
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by the cinema too.
In the film I made about the Straubs you can see there's really an acute tension in the editing room
between Danièle and Jean-Marie, and there's definitely a bit of fear. Sometimes, Jean-Marie is quite
afraid. That's why he leaves. He says, though without exactly saying it: "Danièle, save me, save this
image, save the film. I'm afraid. I'm going out a bit." There's an extreme tension in this film, an
enormous resistance. Per example, there's a resistance to the first idea, which is perhaps always a bit
deceptive. They say: "We're going to cut the... no, let's hold off from that, let's work a bit more." Here,
we have another kind of resistance: resistance to the machine itself, to the tools of the director. For
example, I made films, including the one about the Straubs using a small camera - in fact, the same one
that I have here, a Panasonic video camera. With this camera, I've the impression that I must resist it,
that is to say, I must resist my film. My other film, In Vanda's Room was made a bit against this
camera, I resist this camera a bit, in the sense that I don't do what the managers of Panasonic in the
skyscrapers of Tokyo, I don't do what they want me to do with it. For example, they want me to move it
around a lot, and I don't want to move it. That's resistance.
I have the impression that these little cameras come with a label that states the price, that says "3CCD"
and "Optical Zoom" and there's also an invisible label - though very visible for me - that says: "Move
me, move, you can do everything with me." That's not true. Don't do that with your camera or sound
recorder, what the people who make them want. I bought this Panasonic camera but I'm not going to do
what Panasonic wants. Things are used for work, cameras, small cameras, they're very useful, they're
practical, not expensive, but watch out, it's necessary to work them a lot, and work is the opposite of
ease. Ease is the first idea. It's like a lack of resistance.
So, I can't teach you this work of making films, because it's the work that takes work. The proof is in the
pudding. We know that the act of working is difficult, we know that it's during the work that it happens.
It's during the montage, for example, the work of montage. So, I worked a lot to make a film about
work, a film about the Straubs, and I made it to show what I can't teach you here, to show what happens
in practice. When we face the material, when we're in front of the film that we're going to splice, that's
when we make decisions. It's not before, not in theory, not in our heads, that we're going to make films.
We always make films with people, with actors, technicians, all the collaborators, friends, sometimes
enemies, and it's then and there that it happens. It happens in the moment, in the present, so it's not
now that I'm going to say to you: that's how it is.
I can't say to you: "your film is poorly cut, poorly filmed, etc." - these are stupid comments. What really
happens is that you live through a strange, firm moment, and you're going to film poorly, that's what
happens. That's how I think, and as I don't know how to tell you more than that, I made a film about the
cinema, about the Straubs, for myself, for others, and for you. It's a film about the very material,
specific, concrete and, at the same time, very mysterious dimensions of cinema. It aims to try to explain
this mystery a bit, to show the difficulty of filmmaking. It's not Dogma. It's not a small camera being
moved. It's not made as if it were life. It's a lot of work, and in that way it begins to resemble life.
It takes a lot of patience, sweat, blood, tears, and fatigue to begin to represent something that is close to
life. Look at Bresson, for example. He shows our world, and at the same time it appears strange, this
world. It's odd how people move in Bresson's films. They walk strangely, their gestures are very fast or
very slow. That's the work. It's our world, and at the same time it's very abstract. Cinema is not exactly
life. It works with the ingredients of life and you organize, construct these ingredients in a manner
different from life, We're going to see them in a different light. It's not life, but at the same time, it's
made using the elements of life, which is something very mysterious and sometimes quite beautiful. A
director would have to live in tension all the time, but it's complicated because we can't. Films should be
tight, but directors are only human. We can't be tense all the time, because we would have to be
listening to everything, seeing everything, all the time. To begin to see what's happening, to condense it,
we must see everything. As Cézanne says, we must see the fire that's hidden in a person or in a
landscape. We must strive for what Jean-Marie Straub describes: if there's no fire in the shot, if there's
nothing burning in your shot, then it's worthless. Somewhere in the shot, something must be on fire.
This fire that must always be in the shot it's the love letter in the bank. Very few people are going to see
this love letter in the bank, and still fewer are going to write a love letter in a bank. So, to finish with the
metaphor, I would say that my work as a director, your work as students, future directors - it's in this
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bank, here. Your work is to continue trying to write love letters, and not cheques. Sometimes people
don't notice your work, of course. Well, we resist and we keep going to the bank to write love letters. […]

From the 12th to 14th of March 2004, Pedro Costa offered an intensive course in filmmaking at the
Film School of Tokyo (under the joint auspices of Athénée Français Cultural Center and Cinematrix).
The above is the transcript of his lectures. Questions and answers are omitted.

Notes
1: Photographed by Nadar, this picture appears in the last sequence of Straub-Huillet's Introduction to
Arnold Schönberg's Accompaniment to a Cinematic Scene (1972).
2: See: Round-table Talk attended by Mizoguchi and Ozu, in Masazumi Tanaka (ed.) Ozu on Ozu
1933-1945, Tokyo, Tairyusha, 1987, pp. 185-186; Hideo Tsumura's comment in Shindo Kaneko, The
Life of a Film Director: The Chronicle of Kenji Mizoguchi, Tokyo, Eijinsha, 1975, p. 368.
3: On March 11, 2004, Terrorists bombed commuter trains and a station in Madrid, killing 190
people.

Pedro Costa, «Seminar at The Film School of Tokyo | 12-14 March 2004», Pedro Costa. Film
Retrospective in Sendai | transcrição de Valérie-Anne Christen | trad. ingl. de Downing Roberts |

Mediateca de Sendai, 2005

Filmografia de Pedro Costa

Ne Change Rien, 2006 | Juventude em Marcha, 2006 | The End of a Love Affair, 2003 (curta) | 6
Bagatelas, 2002 (curta) | Où gît votre sourire enfoui?, 2001 | No Quarto da Vanda, 2000 | Ossos, 1997
| Casa de Lava, 1994 | O Sangue, 1990 | Cartas a Júlia, 1987 (curta)
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À Flor da Pele
Catarina Mourão

Sinopse À Flor da Pele, 2006 (60’)
Esta é a história do Verão do Rui. O Rui tem 13 anos e ao contrário dos outros rapazes do bairro não
gosta de futebol, antes prefere refugiar-se num mundo fantástico povoado de dinossauros e outros
animais da selva. Mas este não é um Verão qualquer. Estamos em Junho de 2004, o mês do
campeonato europeu de futebol, o mês em que os miúdos entram de férias da escola, o calor aperta e
não há nada para fazer a não ser esperar pelos jogos, adivinhar resultados e acreditar que uma vitória
portuguesa no Europeu possa “salvar” o país da depressão. A vida faz-se no exterior das casas, nas
compridas varandas, as vizinhas convivem mais, discutem mais, os homens, nervosos com o futebol,
bebem mais. Dos miúdos é esperado que se entretenham e não chateiem. Assim a maioria vive numa
sociedade onde as regras já não são ditadas pelos adultos, mas sim pelas próprias crianças, que as
decalcam do mundo dos adultos. São as crianças que criam os seus códigos de convivência e
sobrevivência, hierarquias e rituais iniciáticos. Por vezes, o bairro surge-nos como idílico e harmonioso,
outras vezes somos surpreendidos pela violência a que os miúdos estão expostos e que reproduzem
diariamente. No final a derrota e a resignação: a vida continua...

Sobre À Flor da Pele | Catarina Mourão

Em Março de 2004 desafiaram-me para realizar um documentário num bairro social do Porto durante
o campeonato Europeu de Futebol. O futebol seria assim o pretexto para um olhar sobre este bairro, ou
talvez o quotidiano do bairro fosse um pretexto para reflectir sobre o fenómeno do Futebol. Este convite
partiu da CulturPorto e estava integrado nos projectos “Bairros” e “Pontapé de saída”.
De início, confesso que hesitei, nunca fui adepta de futebol. No entanto, ao longo da rodagem dos dois
filmes que fiz no Porto, Próxima Paragem (1998) e Desassossego (2003), o futebol foi sempre uma
presença sub-reptícia e inevitável. Pensei que era exactamente essa marca latente do futebol diluída no
quotidiano da cidade que me interessava filmar. No momento em que a atenção mundial estava
completamente concentrada nos estádios portugueses, nos jogos e jogadores, eu desviaria o meu olhar
uns centímetros para um lado ou outro do palco dos acontecimentos e aqui encontraria a minha
história.
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Durante duas semanas visitei muitos bairros sociais do Porto: de Aldoar ao Viso, passando pelo Aleixo,
Ramalde, Lagarteiro, até aos bairros mais históricos como Miramar e o belíssimo bairro da Sé. Falei
com dirigentes de clubes desportivos, pais, mães, crianças, responsáveis por projectos sociais que
utilizam o futebol para incentivar as crianças a “sair da rua”.
Em todos estes bairros seria possível realizar um filme mas não o filme que eu queria fazer. Estava à
procura de um ambiente especial, um bairro que não fosse demasiado “duro”, onde a presença da
câmara não tivesse de ser negociada todos os dias, um bairro que não fosse demasiado carismático, que
me libertasse do medo de cair em clichés quando estes se tornassem incontornáveis.
Encontrei o que procurava no Bairro Rainha D. Leonor, na Pasteleira. Por um lado, rendi-me de
imediato às qualidades absolutamente cinematográficas do bairro, tanto do ponto de vista da geografia
como da arquitectura: as casas desenvolvem-se a partir de uma galeria comum a cada andar. É
irresistível filmar estas fachadas onde, de uma forma quase gráfica, conseguimos observar diferentes
rotinas do dia-a-dia, ao longo das diferentes galerias. A referência à Janela Indiscreta de Hitchcock é
inevitável e é impossível não nos sentirmos voyeurs.
Por outro lado, sinto que consegui estabelecer uma relação ideal com as crianças e adultos que habitam
o bairro. Aqui encontrei a distância certa entre mim e os meus personagens, na minha opinião um dos
factores mais importantes quando se faz documentário. São “químicas” ou empatias que se trabalham
mas que por vezes, surgem naturalmente e sem as quais a relação entre realizador e personagens e mais
tarde entre espectador e filme se torna ou demasiado distante ou demasiado invasora.
Filmámos sete semanas no Bairro Rainha D. Leonor, ao longo dos meses de Maio, Julho e Julho.
Acompanhei o quotidiano do bairro durante as partidas em que Portugal jogou. Vivi os momentos de
vitória e derrota, os momentos de grande emoção mas também momentos de vida que transcenderam
completamente o futebol. Gradualmente, os jogos do Europeu deixaram de ser a razão do
documentário para serem apenas o pano de fundo, um décor temporal para um filme sobre a vida de
um grupo de crianças num bairro social condenado a desaparecer.
A pouco e pouco foram-se desenhando personagens. Os desafios e conflitos de um grupo de crianças a
crescer passaram a dominar a minha atenção durante a rodagem. Acabei a rodagem com material
suficiente para fazer um documentário centrado nos jogos de futebol, mas para mim tornou-se claro
que a força do material filmado estava nas pequenas histórias do dia-a-dia do bairro. Este material
reflecte a dificuldade de uma vida no limiar da pobreza mas sobretudo uma resiliência e uma enorme
criatividade por parte das crianças em inventar novas brincadeiras e desafios para preencher uma vida
muito limitada e fechada no bairro.
Hoje, um ano depois olho para o material filmado e sinto que, mais do que nunca, consegui captar nas
imagens aquilo que realmente me interessa explorar em Cinema através do Documentário, isto é, a
construção de um ambiente num tempo com vista a uma emoção. Nesse sentido, o mais importante
para mim não é definir a temática específica deste filme, assim como não o é para tanto cinema de
ficção. Não se trata aqui de um filme sobre futebol ou de um retrato sociológico sobre um bairro, talvez
aquilo que melhor define este filme é a ideia de fábula num mês de verão.

Porque faz documentário? | Catarina Mourão

Numa cena do documentário Boatman de Gianfranco Rossi, rodado em Benares, na Índia, em torno de
um barqueiro do Ganges, o realizador pergunta ao seu personagem porque é que os corpos dos hindus
mortos são deitados ao rio, e este responde visivelmente irritado: “Porquê, porquê, sempre porquê… é
assim… é o sistema hindu! Os europeus passam o tempo a perguntar: porquê isto, porquê aquilo,
porque é que se deitam os cadáveres ao rio?... Porque é que os queimam antes?… Porque é que as
pessoas tomam banho no rio… Porque é que os indianos se casam tão cedo?… Uma vez até me
perguntaram porque é que os indianos se recusam a usar papel higiénico… que loucura… sempre
porquê… o sistema hindu já vem de longe, não é recente!!! Porquê, porquê…”
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Encontro-me dividida entre o realizador e o barqueiro… Por um lado, também eu quero saber o porquê
de coisas que talvez não tenham uma resposta racional e objectiva, mas por outro lado também sou o
barqueiro que questiona essa procura e remete o realizador para uma realidade mais ambígua, menos
simplista. Se calhar identifico-me com o documentário porque é sobretudo através dele que eu mais
facilmente asseguro uma representação do real que questiona e se questiona a ela própria. Essa
necessidade é talvez uma consequência da minha personalidade, da minha forma de me relacionar com
o mundo e as pessoas. Será um lugar comum dizer que faço documentário porque gosto de pessoas,
mas a verdade é que a nossa visão da realidade e das pessoas é condicionada pela relação que
estabelecemos com ela, e o documentário é talvez o meio de expressão cinematográfico que melhor
celebra essa relação: afinal, a autenticidade que se atribui ao documentário existe apenas na medida das
relações de autenticidade e transparência que o realizador e o barqueiro estabelecem um com o outro.
Para mim, fazer documentário é deixar-me surpreender pela realidade e permitir que, ao cruzar-me
com ela, a minha visão da mesma se transforme e evolua. Fazer documentário é permitir por vezes que
a bola passe para o outro campo, e deixar uma margem do processo por controlar, e sobretudo aceitar
que muitas vezes só depois de procurar respostas fora de mim as posso encontrar em mim. Mas, de
uma forma mais intuitiva e inconsciente, fazer documentário é também a forma que arranjei de dar
largas à minha curiosidade sem ser acusada de abelhuda ou intrometida…
De uma forma estranha, o documentário é para mim a tentativa de um olhar não alienado sobre o
mundo e, simultaneamente, a minha maior alienação…

Novo Documentário em Portugal | Cinemateca Portuguesa | 1999

9 ideias discutíveis a partir do filme À Flor da Pele | Pedro Rodrigues

1. À Flor da Pele não é um filme sobre futebol. Mas o futebol também não é simples pretexto. Está lá, de
várias formas, naqueles corpos e naquelas vozes, nas misérias e nas forças de modos de viver, é decisivo
na determinação das formas que adquirem as relações entre os vivos, entre crianças e adultos, rapazes e
raparigas. O futebol é aqui muitas vezes a via pela qual se percebem e constroem as normas e as
anormalidades, os poderes e as submissões, o que está em cima e o que está em baixo.
2. Na luta entre miúdos do início do filme, as fronteiras da violência definem-se a pouco e pouco pelas
repetições e variações dos gestos. Ao longo do filme, as violências (“simbólicas” e “físicas” ao mesmo
tempo – não é sempre assim?) são muitas outras. Mais violenta, por exemplo, poderia ser, mais à frente
no filme, a posição frágil (pelo álcool, por exemplo) mas autoritária do pai que domina uma sala,
domina fisicamente um espaço, mas com os olhos (e pensa-se também com os olhos, não é?)
dominados por uma televisão que nós, ali, não vemos. O futebol-televisão é muitas vezes um pai de
família no trono, a mulher em pé pronta a servi-lo e o filho submetido atirado para a bancada onde se
vê pior (o sofá), aspirante (ou talvez não) a Pai tirano no trono.
3. O futebol não é um jogo. As dimensões brutais da mobilização (pelo clube ou pela Pátria
representada) e as formas como as ligações entre as pessoas se fazem (como e em nome de quê), não
permitem pensar no futebol hoje como “só um jogo” (nem nostalgicamente afirmando que “devia voltar
a ser”), porque os limites do jogo se quebraram. Não há “fim do jogo” se “fora de jogo” se continua a
chamar futebol. O Mundial de futebol começa antes de ter começado. Na carrinha da Selecção Nacional
de Futebol que “vai a caminho”, ou então nas qualidades da bola de futebol com que jogarão futebol. No
defeso o futebol continua. O “futebol”, neste sentido, coloca-se como permanente e “eterno”. Mas nem
sempre houve futebol. Há três séculos não havia. “Daqui a três mil anos” (os do que o filme fala) pode
não haver.
4. O futebol não é indiscutível. Discute-se até, aparentemente, muito. Mas é um tema em que a crítica
não pode avançar para lá de certos limites (e aqui invoca-se no debate que “afinal é só um jogo”). A
imensa maioria dos especialistas em ideias feitas sucumbe não apenas à “futebolização” dos seus
discursos (a Chanceler na Alemanha comparou-se recentemente ao capitão de equipa da Selecção...) e
os intelectuais (sobretudo do sexo masculino, mas não só), mesmo entre os mais duros críticos de todo
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o “sistema”, deixam habitualmente o futebol naquilo a que chamam, conforme as versões, a “reserva
acrítica”, o “direito à alienação” ou a “dose necessária de irracionalidade”. E por aí fora: “as pessoas
precisam disso” (porquê?), “as energias não vão para outros lados” (pois é), ou “o ser humano é assim”
(sem comentários). A pressa de justificar um fenómeno pode impedir até que o conheçamos melhor – e
claro, que pensemos sobre ele. A avaliar pelos “nossos” críticos/fãs, o futebol paralisa o pensamento – é
onde eles deixam, ou melhor, abdicam de pensar. Se se pretende eterno e permanente, então quer
paralisar o pensamento para sempre.
5. As crianças (do filme) mostram que o caso é mais complicado. Que há muitas falhas nesta aspiração
totalitária de quem ganha e acumula com o futebol. Que há distância, apesar de tudo. Que há até
desinteresse, muitas vezes, e os olhos saem da televisão, desviam-se. Porque há desvios – a vida é mais
rica do que a televisão-futebol, e até na vida miserável subsiste uma vaga esperança. E não é que
aquelas crianças (as do filme) sejam uma hipótese ingénua de futuro radioso. A impressão é a de que
elas vão, pelo contrário, reproduzir a miséria dos pais e avós, antes de mais. Vão ver futebol como os
pais e os avós, estão socialmente condenados a ficar “em baixo”, essa é a regra, outros casos seriam
“excepção”. O filme procura também a excepção. Mas onde é que ela está?
6. Poderia estar numa carta duma rapariga à amiga que diz “gosto muito de ti, mas...”. Essa, a que quer
estudar, é que é ali “anormal”. Ver futebol, sofrer impotente em frente da televisão é a regra, é
“normal”. Não há nada a fazer senão “torcer”. É fado e fé e “prazer” (o prazer de sofrer, claro). E nas
crianças está talvez a contradição mais aguda – a expressão brutal da violência e da reprodução desse
fado e dessa fé e desses prazeres, mas também, ainda, a hipótese de inventar outra maneira (para atear
um fogo, lembram-se “e se fizéssemos um boneco?”). Os jovens mais crescidos já pensam
(confusamente) “o que é melhor para a Nação” e discutem o “orgulho de ser português”. Já são muito
mais regra do que excepção.
7. Um campo de futebol serve para outras coisas. Aqui talvez haja uma réstia de esperança (uma
hipótese de uma vida diferente). Um campo com balizas serve por exemplo (no filme) para andar de
trotinete ou, ainda mais forte essa imagem, duas raparigas a apanhar banhos-de-sol no centro do
campo. Não é só a apanhar sol – é a cochichar, a falar de namoros e a inventar, em ponto pequeno, uma
“sociedade”, a definir e a descobrir, embora muitas já estejam pré-definidas em grande medida, como a
divisão sexista e machista entre as crianças. Mas pelo menos com um parte ainda por inventar. Uma
sociedade que ainda pode ter coisas “fora” – que não integrou tudo, para mal e para bem: porque exclui
pela miséria mas não consegue, por mais futebol que emita, estender as teias da vida submetida a tudo
o que lhe aparece à frente.
8. O filme é “discutível”. E isso é bom. Como é que se filmam pessoas com 7 ou 14 anos? Como é que se
filma a pobreza (ou uma classe social que não é a de quem fez o filme)? Como é que se filma a
boçalidade e a ternura tão perto uma da outra? Ou a submissão e a festa, tão perto uma da outra... Nos
limites da violência... à flor da pele.
9. O filme arrisca, pergunta coisas, quer chegar mais perto. Deixa ideias abertas que não leva até ao fim.
É discutível. E o futebol anda por ali a tecer vidas e a ligar imagens. Embora não seja um filme sobre
futebol. Mas podia ser, talvez, um filme que procura, contraditório, a esperança. Não há esperança no
ajeitar da bandeira – só desespero. Mas há quando um miúdo se distrai, por momentos, da santa
televisão.

Catarina Mourão no IndieLisboa | Alexandra Prado Coelho

O futebol está lá, mas À Flor da Pele não é um filme sobre o Euro 2004. […] O filme partiu de um
desafio da CulturPorto, integrado no projecto Pontapé de Saída no ano do Euro. O que foi pedido a
Catarina foi apenas que usasse o Europeu como pretexto e que filmasse num bairro social. Ela
percorreu vários, mas acabou por escolher o Rainha Dona Leonor, na Pasteleira. “Quis evitar zonas
muito violentas, bairros muito complicados, onde a nossa presença teria que ser negociada todo o
tempo.”
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No Rainha Dona Leonor o fascínio foi imediato. Catarina gostou muito do espaço, que não era
demasiado grande, com as fachadas onde “de uma forma quase gráfica podíamos observar diferentes
rotinas do dia-a-dia”, um cenário quase de Janela Indiscreta de Hitchcock, e criou uma empatia com as
crianças.
Os primeiros momentos foram, inevitavelmente, os das graças para a câmara. Mas depressa a pequena
equipa formada por Catarina e pelo operador de câmara João Ribeiro deixou de ser novidade, e os
miúdos voltaram aos seus interesses. […] Ao contrário de outros filmes seus, neste a realizadora está
presente, mesmo que atrás da câmara, os miúdos falam com ela, fazem-lhe perguntas, ela responde.
“Senti que as perguntas revelavam mais sobre eles do que sobre mim. E o filme é muito sobre essa
relação”.
À Flor da Pele não é também um filme sobre o país. “Essa nunca foi a minha ideia”, diz a realizadora. O
que Catarina Mourão filma é um microcosmos – o espaço, relativamente protegido em que os miúdos
circulam, do qual se apropriam e no qual aprendem a crescer, medem forças, tentam entender as
relações entre rapazes e raparigas – enquanto o resto do mundo, os adultos, o pais, o Euro 2004,
reflecte-se nesse microcosmos, cruza-se com ele, ecoa nele. “O filme é sobretudo o retrato de uma
idade, a pré-adolescência, com tudo o que ela tem de universal”. […]

Público | 22 Abril 2006

Filmografia de Catarina Mourão

A minha aldeia já não mora aqui, 2005 (60’)
“Eu nasci debaixo desta água. Tinha dez anos quando tudo aconteceu. Há muitas coisas de que me
lembro bem, outras que são mais confusas. As pessoas mudam de morada, constroem-se igrejas novas,
padarias novas, casas novas, ruas novas mas aqui mudou tudo ao mesmo tempo para tentar parecer
que não mudou nada.” Durante seis anos filmámos muitas horas de imagens na velha Aldeia da Luz,
condenada a desaparecer debaixo das águas da barragem do Alqueva. A partir deste material e de
redacções em que as crianças da Aldeia recordam o que sentiram durante todo o processo de mudança,
este documentário conta-nos em flash-back a estranha história da Luz.

Malmequer, Bem-me quer, 2004 (50’)
Este é um filme sobre o processo de realização de um documentário, mas é sobretudo um diário em
flash-back da experiência de um realizador em confronto com um filme que lhe é encomendado para a
televisão. O filme lança várias questões, nomeadamente a forma como a televisão cristaliza
estereótipos, as dificuldades ou a impossibilidade da representação de uma identidade mais colectiva,
as dúvidas de um realizador ao representar uma realidade e ao transformar uma pessoa num
personagem e, finalmente, a indefinição das fronteiras entre a realidade e a ficção e os limites da mise-
en-scène.

Desassossego, 2002-2004 (75’)
Casas para vender… casas para viver… casas para encher e morrer… Construído como um tríptico, quis
com este filme contar três histórias urbanas que tivessem como pretexto a casa. A casa como
património, objecto de consumo e lucro no micro-cosmos de uma agência imobiliária. A pressão do
trabalho, o tempo frenético e quase sem fôlego, as relações de poder e dinheiro. A mudança de casa
como sintoma, manifestação exterior de que alguma coisa mudou nas nossas vidas, para melhor ou por
vezes para pior. A terceira história, centrada em torno do Sr. Pinto, um transportador de móveis, tem já
uma dimensão diferente, o objecto temático é mais difuso. É ele quem resume uma das questões
centrais do filme “Vida moderna, não há tempo para nada….tempos difíceis…”, transportando o
pretexto da casa para uma dimensão mais ampla: a da vida hoje em dia na cidade, o tempo, os sonhos
que nunca se realizarão, as mudanças que nunca se farão, a solidão, a morte…
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Próxima Paragem, 2002 (18’)
A cidade do Porto durante o ano de 2001 vista através de um autocarro e dos seus passageiros.

A Dama de Chandor, 1998 (68’)
Passados trinta e cinco anos sobre a sua integração na União Indiana e a sua libertação face ao poder
colonial português, Goa surpreende por nela coexistirem culturas/ religiões diversas e uma sociedade
que devido a uma recente descolonização se encontra estranhamente cristalizada no tempo. Aida, a
Dama de Chandor, tem oitenta anos e vive sozinha num palácio perdido numa aldeia goesa. Este
documentário conta a sua história, acompanhando o seu esforço diário para preservar a todo o custo a
casa onde vive, símbolo visível e palpável da sua identidade, que ela sente ameaçada. A Dama de
Chandor e a sua casa confundem-se. Aida terá de viver até garantir que a casa lhe sobrevive.

Fora de Água, 1997 (45’)
Documentário rodado no distrito de Beja sobre o encontro entre as obras, os seus autores e a população
local durante o projecto “Além da Água”, um projecto de arte pública. É a história de um confronto:
houve quem lhe chamasse antes uma “arte contra o público”, e esta experiência culminou na destruição
de uma das obras pela população. Procura-se questionar o impacto e a percepção da “arte pública” por
aqueles que à partida são os seus beneficiários, abrindo a discussão sobre a responsabilidade do artista
nas questões inerentes à recepção da sua obra.

Mecca Before I die, 1994 (5’)
Depois da reforma é tempo de jogar bingo…
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Elogio ao 1/2
Pedro Sena Nunes

Sinopse Elogio ao 1/2, 2006 (70’)
Tudo pode acontecer quando se observa um bairro que fica entre a linha do comboio e a linha do mar.
Este comboio termina na cidade de Lagos. Meia-Praia é nome e terra dos “índios” que, vindos de Monte
Gordo, espontaneamente construíram as suas cabanas de refúgio para sobreviverem ao sonho dourado
que Lagos não conseguiu cumprir.
Com o 25 Abril foi desenvolvido um plano arquitectónico, intitulado SAAL - Serviço de Apoio
Ambulatório Local, com o objectivo de requalificar urbanisticamente o conjunto de barracas feitas de
junco, transformando-as em casas construídas pelos próprios habitantes orientados por arquitectos e
técnicos especializados.
Muitas das promessas políticas feitas há trinta anos continuam por cumprir. A comunidade de
pescadores da Meia-Praia é um tema que faz parte da memória colectiva pós-revolucionária. Zeca
Afonso dedicou uma canção na época aos “índios da Meia-Praia” e António Cunha Telles realizou o
documentário Continuar a viver ou os índios da Meia-Praia, sobre a construção do próprio bairro.

Sobre Elogio ao 1/2 | Pedro Sena Nunes
“Observar o observador observando”

1. Todo o interior das formas é escuro. Escuro é outro nome para o invisível.
2. Mesmo o interior tem um negro ainda mais negro (‘nigrum nigrnigririus negro’,

diziam os alquimistas)
3. No avesso do visível: o que nos vê.

Gonçalo M. Tavares
Continuo assim a mapear, no escuro.
O projecto cresce, torna-se visível, e cresce com ele a vontade de continuar a encontrar microcosmos
representativos de cada província portuguesa. Entre, acasos diversos e momentos perfeitos, filmei em
Trás-os-Montes, no Minho, na Beira Litoral e na Beira Baixa. Algarve é o novo mundo que acrescento
no meu mapa.
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1/2
1/3
1/4
Tudo pode acontecer quando se observa um bairro que fica entre a linha do comboio e a linha do mar.
Este comboio termina na cidade de Lagos. Meia-Praia é nome e berço dos “índios” que, vindos de
Monte Gordo, espontaneamente construíram as suas cabanas de refúgio para sobreviverem ao sonho
dourado que Lagos não conseguiu cumprir.
Com o 25 Abril foi desenvolvido um plano arquitectónico, intitulado SAAL – Serviço de Apoio
Ambulatório Local – com o objectivo de requalificar urbanisticamente o conjunto de barracas feitas de
junco, transformando-as em casas construídas pelos próprios habitantes orientados por arquitectos e
técnicos especializados.
Muitas das promessas políticas feitas há trinta anos continuam por cumprir. A comunidade de
pescadores da Meia-Praia é um tema que faz parte da memória colectiva pós-revolucionaria. Zeca
Afonso dedicou uma canção na época aos “índios da Meia-Praia” e António Cunha Telles realizou o
documentário Continuar a viver ou os índios da Meia-Praia sobre a construção do próprio bairro.
Elogio ao 1/2 ganhou forma a partir do convite que a coordenadora do departamento audiovisual de
Faro – Capital Nacional da Cultura 2005, Anabela Moutinho, me fez para realizar uma das quatro
encomendas cinematográficas dedicadas, naturalmente, ao Algarve. Contámos também com o forte
apoio da Câmara Municipal de Lagos.
Aceite o convite, consegui reunir a equipa, técnica e artística, que há muito procurava. Uma equipa
especialmente atenta e desperta para a procura “no avesso do visível: o que nos vê.”
Como tinha realizado o videoclip Índios da Meia-Praia a partir da musica do Zeca Afonso, agora
interpretada pelo trio Zé Eduardo Unit para o cd Jazzar no Cinema Português, produzido pelo
Cineclube de Faro, a escolha do assunto a tratar acabou também por ser óbvia.
Tinha ficado fascinado com os índios da Meia-Praia. Regressei para melhor perceber esse Algarve feito
num bairro, numa terra de ninguém, que renovou o seu próprio estatuto de “clandestinidade” e cresceu
mais do que estava previsto. A arquitectura, os pequenos anexos, os terraços, a invasão do espaço
público e os próprios arruamentos foram “conquistados” e passaram a ser zona de construção,
contrariando a natureza do próprio projecto SAAL da Meia-Praia. Tudo isto paredes meias com o
Palmares Golf, um empreendimento turístico monumental.
Com a responsabilidade de uma encomenda nas mãos, dou então por mim no Algarve no meio de
muitos índios, alguns bem mais cowboys, para fazer que pensei desde o início: um western. Um filme
passado no imenso areal da Meia-Praia com cavalgadas, barcos, comboios, cowboys, sheriff, assaltos,
flechas e muitos índios.
A corrida acabou por ser outra. Um filme de descoberta. Todo com índios. No qual a questão central foi:
como será viver hoje na Meia-Praia?
Com o Elogio ao 1/2 fiquei a saber que sou um índio a caminho da Beira Alta.
Quarto
Terço
Meio
Deixo aqui um agradecimento sincero a todos os elementos da equipa que acreditaram na importância
deste projecto.

Fracções de índios em directo

Família Ferreira
O bairro cada vez está pior, as ruas só têm lixo, o bairro não está nada desenvolvido. Há mais de vinte e
tal anos que está assim. O presidente da câmara não ajuda, diz para se fazerem ruas mas ninguém as
faz. Há 26 anos que está assim, só vêm ao Bairro quando há eleições. Chamam-nos índios da Meia-
Praia porque morávamos em barracas feitas de barrão, mas não ficamos ofendidos… O Zeca Afonso é
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que cantou os índios da Meia-Praia… A malta mais velha são pescadores, os mais novos são pedreiros.
Primeiro trabalhavam na arte de arrastar, só depois e que apareceram os barcos. A malta nova é a malta
dos 7 ofícios, trabalham nas obras, na pesca, nas artes…
Bartolomeu
Ser pescador hoje em dia não é fácil, é uma profissão em vias de extinção. Para se tirar o curso são
precisos 6 meses. 6 meses para se ser pescador… Não há moços novos no mar, vão todos para as obras,
para indústria hoteleira. Antes era mais fácil, tinha-se as cédulas mais cedo, os novos fogem da lei do
governo… Ter um barco é uma grande responsabilidade. Chega a um certo ponto que vai enjoando, por
causa das leis, cada vez vai sendo pior… no fim de tudo quem fica a perder é o pescador. Vendem-se
cavalas a 2 e a 3 euros e na lota vendem-nas a 12 euros. Somos nós que temos que pagar tudo!
Joaquim Mestre
Ate ao 25 de Abril a vida foi difícil. As dificuldades maiores foram sempre de Inverno. Vendavais, chuva
e até mesmo o mar… Mas o mar é a minha vida, tenho apanhado bons cagaços no mar… Num vendaval,
o barco meteu-se todo debaixo do mar, agarrei-me ao meu pai, metade dos pescadores morreram…
Maria Rita
Pedíamos de porta em porta, a minha mãe trabalhava na fábrica, era uma miséria. Viemos a pé de
Monte Gordo, demorámos 3 dias a chegar aqui e fomos morar para perto do forte, havia umas barracas
em rede. A minha vida era andar nas artes de arrastar, ia vender umas canastras de peixe por todo o
lado... Não havia dinheiro. As últimas barracas eram em platex... aí era outra coisa! Depois veio o 25 de
Abril e veio uma série de gente ajudar a construir as casas. Ofereceram-nos um fundo e com o nosso
trabalho contribuímos para as nossas casinhas. Durante 25 anos.
Jorge Rosa
No início eram 41 casas, depois foram precisas mais. Quando veio essa oportunidade foi uns atrás dos
outros. Por ser tudo família e porque há mais união, somos todos primos uns dos outros, as pessoas que
vieram para cá vieram todas do mesmo sitio. Não é como antigamente mas há união.
Fatima Correia
Santo só foi Deus. Somos todos pecadores, rebeldes, egoístas. Há um vazio na nossa alma, temos a
consciência à deriva, mas somos amados por Deus. Foi Deus que nos escolheu e Deus tem o seu tempo.
Muitas vezes queremos tudo à pressa, mas temos que saber esperar. Deus vai-nos encaminhar. Temos
de andar em paz, amar o próximo. Temos que amar os inimigos.

Folha da Cinemateca | 31 de Março de 2005

Porque faz documentário? | Pedro Sena Nunes

Às vezes gosto de sentir o peso dos meus filmes. Tento compreender se existe alguma aproximação
entre o que representou para mim a experiência de os fazer e o que deles fica no espectador. Acabo
sempre sem perceber que necessidade tenho de medir o que não é possível calcular, o peso de quê? Do
som? Das histórias? Das emoções?
Os filmes são sempre peças fragmentadas de um itinerário íntimo preenchido por acontecimentos e
afectos, que não se organizam como retrospectiva, nem se dão a ver como sequência cronológica, mas
antes se revisitam e actualizam no presente, nas nossas mãos, perto dos nossos olhos fechados.
As vezes penso em filmes magoados, outras vezes em filmes que se aproximam perigosamente do amor,
outras ainda em filmes que se tornam resistentes à morte, penso na morte do cinema como o centro de
tudo. A nossa morte, bem como a resistência a ela, impõe um sentido à vida, um sentido ao cinema.
Muitas vezes imagino o peso dos arquivos, imagino como pode ser grande e denso o seu centro de
gravidade, com todos os sussurros e mentiras do passado.
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Nos meus filmes desejo a mistura dos géneros: a parte documental é tão importante quanto a parte
ficcionada, a ponto de poderem enganar ou baralhar porque nenhuma fronteira as separa, também não
estou interessado em esclarecer essa fissura.
Muitas vezes filmo porque encontro uma disponibilidade muito forte para tocar e cheirar o que me
rodeia. Pessoas, paisagens, corpos parcialmente expostos, pequenos pormenores que se transformam e
sugerem instantes de reflexão, emoção e vivências. Nada pretende ser um lugar ou alguém específico, é
o mistério das coisas e a empatia com a vida das pessoas que me encanta, no final fica apenas o vazio do
ecrã.
Não gosto de filmar com a câmara escondida, tenho necessidade de evocar a presença da minha equipa,
de provocar o momento de tensão entre todos os implicados na construção do documentário, muitas
vezes prefiro mesmo não filmar, sabendo que o que estou a perder no documentário se transfere para as
minhas experiências de vida, que as tornam sempre superiores a qualquer obra que termine
Procuro então responder à questão “porque faz documentário?” lembrando Chris Marker, que
peremptoriamente escreveu: “A verdade é o artificio. Quem diz verdade, diz lucidez, não existe
objectividade, portanto não existe verdade única, mas um conjunto de factos vagos e, por inerência, de
visões extraviadas. Não há verdade pura, visão puramente objectiva, realidade virgem. Verdade,
objectividade, realidade, são apenas produtos de uma transformação temporal e espacial. Portanto
sujeitos a subjectividade: uma força quase misteriosa engendrada pelo homem e para o homem. A
História é composta de erros, de falsificações, e é por isso que tento escrever outra, tão falsa como as
outras. Mas sem dúvida mais verdadeira uma vez que é minha.”
Inseguro, continuo sem conhecer o porquê desta obsessão de querer preencher a superfície branca de
uma forma profunda e sincera, sem saber para quem filmo (?).
Afinal nunca me esqueço que um só olhar pode disparar uma paixão.
Estou em alerta.

Novo Documentário em Portugal | Cinemateca Portuguesa | 1999

Comentário ao elogio | Madalena Miranda

“Meia-Praia é nome e berço dos ‘índios’ que, vindos de Monte Gordo, espontaneamente
construíram as suas cabanas de refúgio para sobreviverem ao sonho dourado que Lagos

não conseguiu cumprir.
Com o 25 Abril foi desenvolvido um plano arquitectónico, intitulado SAAL – Serviço de

Apoio Ambulatório Local – com o objectivo de requalificar urbanisticamente o conjunto de
barracas feitas de junco, transformando-as em casas construídas pelos próprios habitantes

orientados por arquitectos e técnicos especializados.
Muitas das promessas políticas feitas há trinta anos, continuam por cumprir. A

comunidade de pescadores da Meia-Praia é um tema que faz parte da memória colectiva
pós-revolucionaria. Zeca Afonso dedicou uma canção na época aos ‘índios da Meia-Praia” e
António Cunha Telles realizou o documentário Continuar a viver ou os índios da Meia-Praia

sobre a construção do próprio bairro.’
Pedro Sena Nunes, Folha da Cinemateca Elogio ao 1/2, 31 de Março de 2006

Se Pedro Sena Nunes é citado por José Manuel Costa como pertencendo a um grupo que define como
parte daqueles que “nasceram como cineastas enquanto documentaristas ou em diálogo natural com o
documentário” (“Portugal: Um retrato cinematográfico”, Questões do Documentário em Portugal,
Número Arte e Cultura, 2004) a proposta deste texto passa por levantar algumas interrogações que se
podem colocar ao trabalho no documentário, na sua relação com a História.
Ainda também sobre a relação entre gerações de filmes, de realizadores, de “cinemas”.
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Elogio ao 1/2 é um filme construído sobre este cruzamento. Sobre uma história forte, uma referência,
tanto a nível simbólico e político, da história de um país, como da matéria cinematográfica.
Como voltar a um sítio onde já se fez o filme génese? Como filmar um presente mas também a sua
história, ou a passagem desta? Como filmar um espaço e um tempo que carregam as suas referências?
Pedro Sena Nunes opta por enquadrar a realidade presente, num ritmo de planos e de tempo
cadenciado, dando testemunhos dos mais novos, dos mais velhos, colocando o passado, o presente e o
futuro no mesmo espaço partilhado, o espaço da Meia Praia.
Sem recurso a voz off, sem utilizar excertos do Continuar a Viver de António da Cunha Telles,
procurando num presente, na sua actualidade, no seu crescimento o seu lugar na Meia Praia. Mas com
uma nova sonoridade, uma nova fotografia.
Esta é a sua resposta à pergunta que coloca na mesma Folha da Cinemateca, já citada, “como será viver
hoje na Meia-Praia?”.
Se o Continuar a Viver – Os Índios da Meia Praia, tal como Luís Miguel Oliveira escreve na folha da
Cinemateca, é um filme que “terá sempre garantida a sua importância […]. O que parece importante
num filme assim (como em vários outros do período imediatamente a seguir ao 25 de Abril de 1974) é o
modo como Continuar a Viver nos aparece hoje não tanto como um documentário, mas sobretudo
como um documento”.
Citando ainda Luís Miguel Oliveira, parece importar a António Cunha Telles, tal como no provérbio
chinês “sobre se é melhor oferecer a um pobre um peixe ou uma cana de pesca, Continuar a Viver é um
filme que pretende oferecer uma cana de pesca […], que é afinal a ideia de que um filme pode intervir
na realidade sem se limitar a ser um simples espectador dela.”
Qual o espaço então que fica, suspensa a História e a referência aos vários documentos
cinematográficos que se produziram no pós 25 de Abril em Portugal, para fazer documentários cujos
pontos de partida sejam o de Elogio ao 1/2? Como se filma agora, o que ficou?
Como se filmam documentários ligados a uma história mas também a um presente?
A gerações diferentes, também no cinema, correspondem tempos e urgências diferentes, e é nestas
passagens e no sentido destas passagens que por vezes acontecem saltos na linguagem, crescimentos.
Também no documentário português se deve levantar esta questão, uma vez que a história recente do
pós 25 de Abril, a de documentos como Continuar a Viver, ou Bom Povo Português de Rui Simões e
tantos outros filmes feitos nesta época da urgência de sair para a rua com uma câmara na mão, está
cheia de objectos que nos acompanham, que, tal como no espaço da Meia Praia e no filme de Pedro
Sena Nunes, persistem.
Como nos ligarmos então a estas realidades e a estas memórias, como filmá-las? Qual pode ser o
trabalho do documentário nestes confrontos?
Pedro Sena Nunes com Elogio ao 1/2 deu a sua resposta a estas questões que aqui se levantaram, à sua
medida, na sua contingência.
Outras são necessárias para que a poeira se levante…

Três cineastas portugueses | Augusto M. Seabra

[…] Pedro Sena Nunes vem-se dedicando ao documentário, bem como ao audio-visual enquanto parte
integrante ou registo de actividades teatrais e performativas. Essas duas polarizações vão tomando
diferentes contornos, a articulação dos olhares sobre o real  e sobre os espaços de performance sendo
mesmo um ponto nevrálgico e problemático.
O que no trajecto mais se tem vindo a distinguir é a deambulação por microterritórios, em Trás-os-
Montes em Margens, no Minho em Entraste no Jogo, Tens de Jogar, na zona de Aveiro em A Morte do
Cinema e agora na Meia-Praia e no Algarve em Elogio ao1/2, filme que aliás, para além do seu relevo
próprio, confere aqui retrospectivamente uma reiterada sustentação  a todo este nomadismo.



42

O relevo do filme ocorre também por ele retomar, 30 anos passados, o objecto de um outro, Continuar
a viver ou os Índios da Meia-Praia de Cunha-Telles (filme de que se lembra também a canção de José
Afonso), ou seja, ir observar passado este tempo um mundo de trabalho e uma situação de bairro
periférico decorrente do que foi a intervenção, quando do PREC, do SAAL – Serviço de Apoio
Ambulatório Local, um projecto de requalificações urbanísticas.
A situação de “margens” deve ser entendida aqui num sentido literal dessa “periferia”, das tendências
de desintegração que se suscitam, bem como na interrogação sobre a permanência de um sentido de
“comunidade” e de “pertença”.
O olhar sendo propriamente documental e em alerta, não há aqui o abregé da reportagem, mas uma
vivência do tempo que permite descortinar os interstícios do real. É caso de se falar de uma ética do
olhar, já que no filme as gentes, as pessoas “existem” enquanto tal e não são apenas objecto de um
propósito explicativo. E assim neste filme que nos interroga politicamente também, sobre processos
sociais da história recente e do presente. E em relação ao qual, por isso mesmo, há a desejar que seja
entendido como um dos notáveis documentários recentes, com o devido destaque. […]

Público | 20 Abril 2006

Elogio ao 1/2 | Francisco Vaz Fernandes

Depois do quase despercebido filme pós 25 de Abril dos Índios da Meia Praia de Cunha Telles, Pedro
Sena Nunes propõe, integrado no programa Faro Capital da Cultura 2005, uma revisitação documental
da pequena comunidade de pescadores situada perto da cidade de Lagos. Do filme de António Cunha
Telles, que aborda experiências comunitárias desenvolvidas pela população, ficou para o público em
geral o tema principal da banda sonora com letra e música de José Afonso. A letra relata as origens e
características do povoamento e  constrói um retrato social num tom heróico da comunidade. É
impossível olhar este documentário sem paralelamente recordar e mesmo procurar fundamentar as
palavras de José Afonso. Para quem parte com essa expectativa, a actualização dada por Pedro Sena
Nunes terminará por ser um exercício decepcionante. Provavelmente o lado heróico e político que
estava por detrás do poema e da música não se encontra ajustado a este documentário. Estas diferentes
perspectivas marcam um distanciamento geracional. Se para a geração do cantor, motivada
ideologicamente, importa o retrato do povo oprimido e a crença nos seus valores, no retrato de Sena
Nunes sublinha-se um lado desapaixonado e descomprometido, mas no entanto complexo. Um povo
enquadrado numa paisagem caótica mas humana, algumas vezes a parecer um oásis perdido na
crescente artificialização do Algarve. Pedro Sena Nunes começa o seu filme focando o tema da origem
do povoamento da Meia Praia contrapondo diferentes interlocutores que relatam os acontecimentos.
Sem grande discordância, todos explicam a sua origem com detalhes pessoais que vão para além do
mito fundado e cristalizado sobra a Meia Praia. O aspecto heróico ausente dá lugar à voz de um povo
que não quer ser alcunhado de índios da Meia Praia pela natureza depreciativa que lhe atribui. O
registo documental de Pedro Sena Nunes pretende dar uma visão global da vida quotidiana dos
habitantes, evitando qualquer atmosfera de descoberta ou de tipificação que impera em muitos registos
documentais. O filme organiza-se em torno de um complexo retrato colectivo, com histórias do
passado, episódios do momento e aspirações confessadas. São histórias dispersas, compassadas por
uma ordem temática clara e pela introdução de uma espécie de tempo suspenso e fotográfico, que
interrompe o discurso e a sucessão dos acontecimentos. As testemunhas aparecem no interior de um
quadro familiar a posar para o retrato. Estes quadros silenciosos permitem que o espectador tenha
tempo para reorganizar as suas impressões e tornam-se num dos momentos mais interessantes do
Elogio ao 1/2.

Dif | Abril de 2006
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Filmo-videografia seleccionada de Pedro Sena Nunes

Da pele à pedra, 2005 (doc, 37’)
As montanhas verdes tentavam fugir dos fogos que ardiam a terra. No ar abafado, uma brisa conduzia-
nos para um trabalho novo: explorar a Lavaria das Minas da Panasqueira abandonadas há 15 anos e
integrar a realidade da população de mineiros. Uma aldeia deserta esperava-nos, os olhos atentos de
um ou dois habitantes, seguiam os nossos passos. Descemos no escuro a 450 metros para conhecer
mineiros. Ouvimos histórias e dançámos com elas. Um novo trabalho nascia para além da pele.

A Morte do Cinema, 2003 (doc, 30’)
Álvaro Dias, mecânico de automóveis, (re)construiu dois projectores de cinema e inventou-lhes o
sistema de leitura foto-sonora. Através das suas “máquinas de precisão” descobriu, fascinado, o que é a
técnica e a ilusão do cinema. Durante a ditadura, o seu cine-garagem recebeu, clandestinamente,
amigos e curiosos. Preencheu o ecrã, feito de um lençol branco, com filmes “apimentados” e “para
senhoras”. Que imagens se projectam hoje no seu ecrã?

Histórias Perdidas, 2003 (doc)
A paralisia cerebral é um assunto delicado. Muitas vezes não sabemos a origem desta disfunção. Várias
mães partilham individualmente as suas experiências de vida na presença da câmara. Alguns
deficientes falam das suas capacidades muitas vezes desvalorizadas.

Cacilheiros-Alerta, 2002 (ficção, 30’)
Lisboa inspira um homem a partir e a regressar, perdido entre as duas margens entrelaçadas do Tejo.
Uma mulher, de espírito flutuante, espera-o eternamente, presa a uma realidade que recomeça a
sonhar e se funde com a imaginação. Lucidamente a história repete-se, o que acaba são as
interpretações que dela fazemos.

Bebé Babá, 2001 (doc, 18’)
Se o melhor do mundo são as crianças, então este espectáculo onde actores e actrizes são bebés até dois
anos é difícil de descrever. É o maior espectáculo do mundo e a boca fica aberta. Foi uma surpresa
poder infiltrar-me dentro do espectáculo, tentando fazer parte do mesmo, enquanto filmava. Este é o
resultado dessa experiência.

Lugar à Dança, 2000 (doc, 25’)
Várias companhias de dança apresentaram as suas coreografias nos espaços urbanos de Lisboa. A
dança integrou e elogiou a arquitectura. Uma festa dançada com a magia cubana pelo Ballet Folclórico
Camaguey. A dança e o vídeo numa proximidade preciosa.

Entraste no jogo, tens de jogar, 1999 (doc, 40’)
Na província portuguesa do Minho, Jesus Cristo e Baco são convidados especiais da romaria que se
realiza, todos os anos, no vale da Serra d’Arga de 28 para 29 de Agosto. A voz de Deus e os cânticos da
multidão enchem a serra. O sagrado e o profano de mãos dadas. Milhares de romeiros deslocam-se
para cumprir as suas promessas, para adorar o santo, para assistir à missa e ainda beber um copo de
aguardente e mel.
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Devaneios Flutuantes: Carlos Paredes, 1998 (doc, 12’)
Procuro sempre o significado de um nome. Parecem-me sempre tão impróprios, e simultaneamente tão
justos, os nomes que nos dão, sem nunca nos terem visto. Procuro Carlos Paredes, guitarrista, natural
de Coimbra, que seguiu a tradição da família afeiçoando-se à guitarra portuguesa com extrema paixão.
Procuro em Carlos Paredes o corpo dessa incógnita que é a identidade musical. Carlos Paredes é a
mestria da inesquecível sinceridade, despida de efeitos, que encanta. A arte de Carlos Paredes estará
sempre para além da matéria.

Fragments Between Time and Angels, 1997 (doc, 52’)
A água envolve-nos. O tempo é uma secção limitada da existência. O anjo é um mensageiro no tempo. O
fragmento é uma pequena porção de qualquer coisa. A água envolve-nos.

Impressões do 3º dia em Glasgow, 1997 (doc, 10’)
Os olhos são para ver e os ouvidos para imaginar. Penso sempre no filme que faço, a partir do que estou
a viver em determinado momento. Nada é real, então porque é que continuo a filmar sobre nada?

Materialidade Teatral, 1996 (doc, 12’)
O teatro apresenta uma dimensão material-critativa muitas vezes esquecida, desconhecida de quem
assiste às peças. Este trabalho põe a tónica no conteúdo dos que criam a cenografia, a fotografia, a luz,
os figurinos, os adereços, a banda sonora e até os textos, em função das filosofias das companhias com
que colaboram. A materialidade teatral vista pelos seus autores.

Timor Loro Sae, 1996 (doc)
Vídeos para a instalação do artista plástico Paulo Mendes concentrados na questão polítca de Timor.
Um vídeo acompanha o dia a dia do artista na construção da obra e o outro são depoimentos
contraditórios sobre várias questões de Timor.

Margens, 1995 (doc, 28’)
Existe uma situação complexa de isolamento geo-humano na província portuguesa de Trás-os-Montes.
Uma ponte ferroviária comprada, em segunda mão, aos Caminhos de Ferro Portugueses (CP), por
apenas 22 aldeões, com a ajuda do Programa Europeu LEADER e da Câmara Municipal de Mirandela,
salvará a velha aldeia de Chelas de uma vida isolada entre dois rios? Um sonho adiado. Formas de viver
tão idênticas e diferentes, de pessoas que sonham como morrem. Sozinhas.

Eléctricos, 1994 (ficção, 18’)
Pedro abandona os estudos de direito e decide-se pela carreira de guarda-freio, pondo em risco as suas
relações amorosa e familiar

Nunca mais te livras de mim, 1993 (ficção, 11’)
Maria do Carmo descobre que é seropositiva. Num impulso, dirige-se a casa de João, seu antigo
companheiro. Três vidas, duas relações. Duas mulheres e um homem.
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Sunder Nagri
Rahul Roy

Sinopse Sunder Nagri (The City Beautiful), 2003 (78’)
Sunder Nagri (“Cidade Bonita”) é uma pequena comunidade de classe operária nos arredores de Deli.
A maior parte das famílias que aí residem vem de uma comunidade de tecelões. Nos últimos dez anos
assistiu-se a uma desintegração gradual da tradição de tecelagem manual nesta comunidade, face ao
regime de globalização. As famílias têm de lidar com a mudança e reinventar-se a si mesmas para dar
rumo às suas vidas.
Sunder Nagri é a história de duas famílias que lutam por dar sentido a um mundo que os atira cada vez
mais para a periferia.
Radha e Bal Krishan atravessam um momento crítico da sua relação. Bal Krishan tem empregos
precários e é constantemente enganado. Os dois estão em desacordo em relação a Radha trabalhar fora
de casa. Apesar das vicissitudes, os dois conseguem manter a capacidade de rir.
Shakuntla e Hira Lal quase não comunicam. Vivem sob o mesmo tecto com os filhos, mas estão
fechados nas suas próprias tragédias pessoais.

Vídeo e a cidade: Espaço de representação, meios de comunicação electrónicos e a
estética da crítica social em The City Beautiful de Rahul Roy | Henning Engelke

1. Introdução
Uma estação de autocarros à noite. As silhuetas de três homens distinguem-se contra o fundo de uma rua
ainda movimentada, e das luzes das lojas e das janelas do outro lado da estrada. Ciclistas e riquexós
avançam, passa um autocarro. Esta cena da vida quotidiana numa cidade indiana aparece num plano do
documentário The City Beautiful de Rahul Roy (2003). O título do filme é a tradução inglesa do nome da
estação de autocarros, Sunder Nagri, uma área de Deli tradicionalmente dominada por uma comunidade
de tecelões. Um ponto topográfico central do bairro urbano, a estação de autocarros também assume uma
função crítica na disposição espacial do filme. Começando pela sequência do título, planos deste lugar –
em momentos diferentes do dia e vistas de uma variedade de ângulos – são recorrentes no filme, a maior
parte iniciando uma mudança de acção, local, e localização temporal. O verdadeiro local de transição,
aqui, torna-se um sinal para uma transição na narrativa do filme e na estrutura espacial. O espaço urbano
corresponde metaforicamente ao espaço fílmico, e vice-versa. Aparentemente, isto prende-se com o velho
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topos modernista de uma ressonância cultural fundamental entre o meio cinematográfico e a cidade. O
filme é sobre a luta económica de duas famílias que vivem em Sunder Nagri enfrentando uma mudança
económica que gera subemprego ou desemprego. Pequenas empresas das quais muita gente depende
para a sua sobrevivência estão a fechar rapidamente. E uma estrutura formal que se refere ao complexo
cultural de estranhamento urbano e modos de atenção distanciados parece aqui particularmente
apropriada. […] A minha questão central é: a estrutura estética e o modo de representação do filme
efectivam uma perspectiva crítica em relação às condições sociais representadas? […]

2. Continuidades e descontinuidades espaciais
Num artigo influente, Tom Gunning distingue dois modos centrais de representação fílmica: o cinema da
atracção e o sistema de continuidade, o último sendo frequentemente associado à longa-metragem (“The
Cinema of Attraction: Early Film, its Spectator and the Avant-Garde”, Wide Angle nº 8, 1986). Gunning
parte da noção eisensteiniana de “montagem de atracções” para descrever um modo de representação
que evita a coerência narrativa e a identificação dos espectadores a favor da exibição de efeitos visuais –
muitas vezes incluindo a referência ao próprio meio. Encontra provas disto nos primeiros filmes do
período pré-1913, mas também em obras de avant-garde onde contribui para os objectivos de
reflexividade e estranhamento. O termo foi também reclamado para o cinema de efeitos especiais das
últimas três décadas. Em primeiro lugar, cinema de atracção, tal como é proposto por Gunning, descreve
uma forma de espacialidade. Enquanto oposição ao espaço narrativo uno do sistema de continuidade, no
cinema da atracção entidades espaciais distintas existem separadamente umas das outras, cada plano ou
série de planos constituindo as suas próprias relações espaciais internas que não estão subordinadas a –
mas antes excedem – uma narrativa dominante.
The City Beautiful emprega, como eu gostaria de sugerir, ambos os modos de representação, apesar de à
primeira vista poder parecer um simples filme narrativo. Em amplas passagens estabelecem-se unidades
coerentes de tempo e de espaço, takes relativamente longos representam cenas em continuidade
temporal e fazem-se raccords para clarificar relações espaciais. Estas passagens, contudo, não formam no
seu conjunto um espaço narrativo uno. O filme alterna frequentemente entre duas linhas de intriga
principais que se focam nas duas famílias. As linhas da intriga nunca convergem, nem os espaços
estabelecidos aqui se relacionam entre eles a não ser de forma muito geral – ambos ocorrem em Sunder
Nagri. Cada linha de acção é impelida por sequências episódicas alternadas, a maioria de situações
domésticas. Assim, as narrativas das duas famílias entrelaçam-se tematicamente e estruturalmente
enquanto ao mesmo tempo são separadas por espaços de representação diferentes.

Hira Lal manobra um tear numa pequena empresa de tecelagem. Como os seus filhos estão já na
adolescência, a sua mulher, Shakuntla, pode trabalhar numa fábrica para contribuir para a subsistência
da família. No trabalho, dá-se bem com os colegas. Em casa assume o papel do benevolente ainda que de
alguma forma turbulento patriarca. As inclinações de Hira Lal em relação às práticas religiosas bem como
à bebida intensificam-se quando a sua oficina fecha e ele se torna desempregado. A família aceita este
facto com algum embaraço, mas também com um sentimento de resignação e até ironia, parecem
habituados a tais situações. No final do filme, Hira Lal decide regressar à sua aldeia-natal que deixou nos
finais dos anos 60 à procura de um patrono e de emprego, apesar de já não ter aí parentes directos. Fica
em aberto se levará a cabo ou não este plano.
Bal Krishan vive uma vida muito mais isolada com a sua mulher, Radha, e os seus filhos pequenos. A casa
da família é apenas e raramente visitada pelo seu irmão e pela mãe da sua mulher – e, claro, pelo
realizador. Apesar de Bal Krishan se estar a tornar cada vez mais apático nas suas fracassadas tentativas
de arranjar emprego – é enganado uma vez, chega a perder dinheiro nessa busca – impede a sua mulher
de procurar um emprego na medida em que isso, na sua opinião, seria incompatível com a sua auto-
estima. Radha assume um papel mais activo. Frequentemente apela a Bal Krishan a candidatar-se a
empregos. É também ela que faz mais contribuições para as conversas gravadas com o realizador. Apesar
de ser possível distinguir – mesmo que de forma inconclusiva – alguma espécie de desenvolvimento na
história de Hira Lal e da sua família, esta família encontra-se quase na mesma situação do que no início.
Viveram apenas algumas experiências adicionais frustrantes. A atmosfera reinante de resignação num
ambiente de perspectivas económicas em declínio é, ainda assim, pontuada por momentos de resistência,
ironia e até alegria, como quando Radha e Bal Krishan riem do seu destino.
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A observação próxima, se não íntima, da vida quotidiana de ambas as famílias – cenas de conversa ou de
ver televisão, manobrar um tear, ir para os copos com amigos, cantarem e dançarem juntos, fazerem
tarefas domésticas ou falarem com o realizador atrás da câmara – contrasta com pequenas passagens
transitórias (normalmente só um ou dois planos). Inseridas entre episódios, acarretam uma perspectiva
mais abstracta e distanciada. Semelhante ao plano da estação de autocarro existem, por exemplo, uma
lenta panorâmica sobre o denso conjunto de casas de tijolo de Sunder Nagri, um plano da lua no céu
nocturno como se fosse visto através das barras de uma janela, ou uma perspectiva da copa de uma
árvore. Uma forte característica destes inserts é o uso de som. O elemento sonoro mais pronunciado aqui
tem muitas vezes uma origem fora de campo, como a sirene da ambulância no plano da estação de
autocarro. Trombetas e fogo-de-artifício tornam-se audíveis durante a panorâmica sobre Sunder Nagri,
numerosos pássaros chilreiam em planos da árvore (dois planos muito semelhantes desta perspectiva são
mostrados no filme). Apesar destes sons poderem muito bem ter sido gravados simultaneamente com as
imagens – provavelmente ocorreram simplesmente enquanto barulho de fundo acidental durante as
filmagens – aparecem ligeiramente fora de lugar. Não há referência a eles nas linhas principais da intriga
e, mais importante, não são visualizados em nenhuma imagem mas permanecem confinados ao fora de
campo. (Os sons audíveis durante a panorâmica sobre Sunder Nagri podem relacionar-se com as
celebrações Diwali mencionadas numa conversa da família de Bal Krishan).
Estes planos inseridos introduzem um modo de representação espacial no filme que difere
significativamente do dos episódios de observação. Aqui, a continuidade da narrativa é quebrada para
revelar um espaço contingente – de “natureza” bem como de aglomeração urbana – envolvendo e ao
mesmo tempo invadindo o espaço confinado das inter-relações pessoais. É também um espaço que
chama a atenção para si próprio ao evadir o limite narrativo – um espaço de atracção(ões). Apesar da sua
brevidade, os inserts contribuem para uma distância das situações particulares e concretas dos episódios
da história, indicando que um nível de significado mais generalizado e abstracto poderia ser-lhes
atribuído.
Em relação a conceitos de modernidade clássica a conjunção destes dois modos de representação espacial
poderia ser descrita em termos de uma mistura de uma espécie de montagem formalista e um sistema de
continuidade narrativa, a coexistência de um nível paradigmático e sintagmático. O último aparece na
forma de episódios observados minuciosamente, frequentemente consistindo em takes bastante longos
que deixam espaço para a ambiguidade interpretativa. Desta forma os episódios participam de um
conjunto de convenções realistas de representação fílmica proclamadas eloquentemente por André Bazin,
mas que também se encontram no núcleo dos modos de observação que dominam a realização de
documentários e filmes etnográficos desde o início dos anos 60. (Como a maioria dos documentários e
filmes etnográficos os episódios, claro, também utilizam a montagem analítica para estruturar o seu
conteúdo narrativo.) Um modo oposto que funciona como uma interpretação esteticamente dominada é
introduzido pelos inserts transitórios. Contudo, ao contrário da montagem contrastada de Eisenstein, o
significado metafórico desta estruturação permanece difícil de apreender. Pode haver alguns resquícios
vagos de significado conceptual como quando os planos inseridos evocam qualidades associadas ao
espaço urbano e à vida da cidade – a agitação dos pássaros na árvore, o caos ordenado do
desenvolvimento urbano nos amontoados de casas vistas nos planos panorâmicos de Sunder Nagri, a
transitoriedade dos encontros urbanos visualizados em imagens da estação de autocarro –, mas a sua
principal função é estabelecer um espaço que caia fora do espaço das sequências narrativas. Ao mesmo
tempo também demarcam a moldura topográfica dentro da qual estes episódios ocorrem. Enquanto que
a técnica de montagem cria a expectativa de que se deveria reduzir a ambiguidade, a contingência do
espaço de representação mina estas expectativas. Da mesma forma que o aglomerado urbano se estende
em todas as direcções numa aparente repetição interminável de edifícios, estradas e vegetação escassa,
não existe um centro ideológico ou utópico em vista, no qual a montagem fílmica se possa focar. […]
Em algumas recensões tem sido apontado que aos filmes de Roy sobre a Índia urbana, estreados entre
2000 e 2003, faltaria um olhar crítico sobre o seu assunto. […] Este argumento deriva, pelo menos em
parte, do facto de nestes filmes não existir resolução de enredos e uma conclusão real, nem existe um
comentário interpretando a representação ou fornecendo uma opinião. […]
Mais ainda, a técnica de montagem – também usada em Performance – não dá pistas específicas, a não
ser evocar uma sensação de distância. No final de The City Beautiful, Radha, quando questionada sobre o
que está a pensar, responde “nada”. Supõe-se que a questão se refira a outra das tentativas falhadas do
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seu marido de arranjar emprego mas, da forma como se encontra posicionada no filme, também pode ser
interpretada como uma pergunta para uma consideração final. A resposta indicaria então que não pode
existir conclusão, que a vida como foi mostrada até então no filme irá continuar sem esperança de
melhoria. Ainda mais claro a este respeito é o final de Performance onde um dos protagonistas nota que
“a vida irá continuar como é agora”. Como a acção em The City Beautiful não se encontra desenvolvida
para alcançar um único momento de peripécia, o episódio dá a impressão de ser retirado de um fluxo
contínuo de rotina diária.
Isto é sublinhado pela alternância de linhas da intriga. São-nos apresentados literalmente pequenos
excertos da vida dos protagonistas. Como os episódios ocorrem aparentemente dentro da mesma
moldura temporal, o filme parece oscilar entre espaços narrativos diferentes, como na técnica de
montagem alternada empregue em longas-metragens. Enquanto que nestas este dispositivo é usado para
sublinhar o envolvimento emocional que é geralmente resolvido quando as várias linhas de acção
convergem, em The City Beautiful é negada ao espectador essa resolução. Como na montagem paralela –
normalmente relacionando cenas de diferentes cenários temporais – a alternância, então, também
implica um significado conceptual mais generalizado que subjaz às situações representadas. As famílias
enfrentam dificuldades económicas semelhantes mas cada família, e cada membro da família, responde à
sua maneira. […]

Como foi mostrado acima, The City Beautiful emprega diferentes modos de composição do espaço fílmico
para conseguir um equilíbrio entre a identificação narrativa e a reflexão. O efeito não é específico de
nenhum meio de representação em particular, pode ser conseguido em película bem como em diferentes
tipos de vídeo. Contudo, segue uma tendência de apropriar formas mais antigas que historicamente
coincide com o aparecimento dos meios de comunicação electrónicos. E aqui poderíamos ser tentados a
esboçar uma comparação que dependesse mais das formas de aplicação cultural dos meios de
comunicação do que das suas qualidades inerentes. É nesta direcção que compreendo a ideia de Michael
Renov de que os meios de comunicação electrónicos facilitam abordagens reflexivas e ensaísticas: “O
potencial do vídeo para a espessura textual, a sua facilidade em viajar entre ou inserir diversas fontes de
imagem” (The Subject of Documentary, 2004).
Contudo, um dos paradoxos da estética pós-moderna é que a complexidade visual não corresponde
necessariamente à complexidade – à profundidade – do conteúdo. A “arte elevada” e a produção
massificada comercial usam os mesmos registos. Como realçou Norman M. Klein, as séries televisivas e
os anúncios abusam da estética modernista. Conseguem assim alcançar efeitos de distanciamento,
estranhamento e até reflexividade, mas ao mesmo tempo esvaziam estas formas. “A experiência de
complexidade visual pode coexistir com a do mais degenerado fetichismo mercantil” (in Illuminating
Video: An Essential Guide to Video Art, 1990). É esta problemática de indecidibilidade que The City
Beautiful implicitamente enfrenta na sua estrutura formal. Mais ainda, parece haver algum feedback de
formatos televisivos dominantes ao nível do desenvolvimento narrativo. O que foi até aqui descrito em
termos de um nível paradigmático, nomeadamente a organização episódica de elementos do enredo, a
discontinuidade de elementos espaciais e a ausência de um momento definitivo de peripécia, contém uma
semelhança evidente com a estrutura narrativa das séries televisivas. Ao invés de se desenvolverem em
direcção a um único ponto de clímax como nas longas-metragens, as séries televisivas, como demonstrou
Klein, consistem frequentemente numa cadeia de episódios narrativos auto-suficientes. Em televisão esta
estrutura – Jane Feuer chama-lhe “segmentação sem conclusão” (in Collecting Visible Evidence) –
permite acima de tudo a inserção dos anúncios publicitários.
Os mesmos elementos que podem ser interpretados na veia modernista como generalizações
paradigmáticas podem da mesma forma ser interpretados enquanto uma piscadela de olho aos formatos
televisivos dominantes. Isto não quer dizer, claro, que The City Beautiful se assemelha em todos os
aspectos a uma série televisiva – as diferenças claramente superam as semelhanças – mas que o aspecto
do desenvolvimento narrativo e que o aspecto relacionado do espaço fílmico evocam a natureza
fragmentada e paródica destes formatos. Não é por coincidência que imagens dos protagonistas a verem
televisão, ou televisores ligados sem ninguém a olhar ao fundo de algumas cenas são frequentes no filme.
Aqui, a metáfora há muito imposta do espaço urbano enquanto espaço fílmico foi estendida e
transformada para dar conta da força modelizadora dos meios de comunicação electrónicos. O espaço
urbano é de certa forma apresentado como um espaço quase tão inefável quanto a sua imitação
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electrónica; um espaço, contudo, que é também o espaço real onde pessoas reais vivem, experimentam
momentos de comunicação, alegria e sofrimento. No filme de Roy, o truísmo de que a estética e a assunto,
forma e conteúdo são inseparáveis ganha um toque especial: as próprias formas (e formatos) que
constituem a estrutura interna (espacial) do filme são as que o filme tenta implicitamente desafiar. O que
é, a este nível, um problema estético conduz exactamente ao núcleo dos conflitos temáticos do filme, às
possibilidades improváveis de resistência e crítica, à sensação de impotência e resignação, à procura de
um papel pessoal na vida (também os papéis que o indivíduo deve assumir em relação ao género), às
forças opostas de tradição e mudança.

3. Reflexividade e as trocas de olhares
Em claro contraste com o famoso comentário de Michel Snow, em The City Beautiful os acontecimentos
não ocorrem. Ou, pelo menos, aqueles acontecimentos que provocaram as situações em que os
protagonistas se vêem envolvidos estão escondidos da vista. Mostram-se apenas efeitos. Os
acontecimentos que motivam as cenas mostradas, e os fragmentos de enredo, acontecem numa área
indefinida; tecnicamente, o espaço fora de campo da representação fílmica. É colocada uma forte ênfase
em situações de comunicação. Estas incluem não apenas conversas ouvidas entre as pessoas à vista, mas
também do realizador, cuja voz pode ser ouvida por detrás da câmara.
O filme de Roy atinge momentos de reflexão muito espontâneos que vêm ao de cima no diálogo com os
seus sujeitos. As suas breves e gritantes interacções encontram-se mais disseminadas dentro do filme e
deixam o espectador mais bem equipado para apreciar as trocas entre ele e os seus sujeitos. Não será
demais enfatizar como o filme de Rahul testemunha alguns momentos raros e extremamente humanos
de relação vivida através da câmara com os sujeitos incluindo mulheres – sendo a dinâmica dessa relação
particularmente complexa socialmente.
Desde o início da década de 70, tornou-se uma característica bastante comum do documentário e do
filme etnográfico que a presença do realizador na rodagem fosse reconhecida de um modo reflexivo. Esta
fórmula gasta […] toma aqui uma reviravolta, invocando um sentido de comunicação real que transpira
através de e se baseia na representação fílmica. Ao invés de estabelecer um espaço narrativo ou espaços
narrativos, os episódios de The City Beautiful abrem o que pode ser descrito como espaço conversacional
ou discursivo. A cadeia de causa e efeito que caracteriza o espaço narrativo retrocede para dar lugar a um
tipo de espaço que é dominado por um modo mais reflexivo de troca interpessoal. Uma grande parte das
conversas dos protagonistas consiste em reflexões. Discutem acontecimentos quotidianos específicos e de
uma forma mais geral as suas oportunidades de futuro e condições de vida. Referências ao acto de filmar
e as considerações e perguntas do realizador são semeadas de uma forma casual.
Numa sequência no início do filme, os colegas na oficina de tecelagem têm uma conversa enquanto
trabalham no tear, mencionando a brincar a presença da equipa de rodagem. Um dos trabalhadores é
questionado sobre se já tinha sido filmado. Além de dirigir a atenção para o estatuto de representação do
filme, esta cena também indica uma ausência. O trabalhador responde que foi filmado a cantar e será
filmado a cantar novamente. Contudo, apenas uma cena do trabalhador a cantar é incluída no filme. Não
só é aqui reconhecida a presença do realizador, como existe além disso uma referência ao processo de
montagem, onde alguns planos do trabalhador-cantor foram obviamente eliminados.
Pouco depois, há um episódio na casa de Hira Lal. Shakuntla, a sua mulher, chega tarde do trabalho.
Quando chega, explica o seu atraso, pede comida e prepara-se para descansar. Vagueando, o seu olhar
encontra a câmara, e pergunta ao seu marido: ”Serviste-lhes chá?” Este comentário é introduzido tão
casualmente que a referência aos visitantes da casa, que estão a filmar, pode facilmente passar
despercebida. Contudo estabelece um tom que, apesar de apenas marginalmente, altera a perspectiva
sobre a discussão que se segue. O que parece ser uma reflexão espontânea de vários membros da família
sobre formas de lidar com a difícil situação económica pode também ter sido desencadeado pela presença
dos realizadores. Longe de reduzir a impressão de espontaneidade este grão de dúvida em relação ao
papel observador da câmara estende o espaço de conversação e reflexão. A própria representação fílmica
torna-se parte da troca de ideias. […]

Enquanto The City Beautiful reconhece a importância do local e do pessoal, o filme também sublinha a
dificuldade da resistência. Enquanto estruturas tradicionais – laços pessoais, consciência de grupo e
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organização laboral – se desintegram sob a pressão das forças económicas globais, as possibilidades de
resistência a um nível local e mesmo de crítica institucional diminuem. Dessa forma, a estrutura espacial
do filme reflecte não somente aspectos do espaço urbano, mas também uma tendência mais generalizada.
“Por detrás de todos estes ‘significados’ de globalização está uma única ideia subjacente, que pode ser
chamada des-localização: o desenraizar de actividades e relações das origens e culturas locais. Significa o
deslocamento das actividades que até há pouco tempo eram locais em redes cujo alcance é distante ou até
mesmo mundial” (John Gray, The Delusions of Global Capitalism, 1998).
A par deste processo de des-localização (ou desterritorialização, terminologia apresentada por George E.
Marcus no contexto antropológico) segue o fluxo contínuo de media-imagens electrónicas – participando
de, bem como sublinhando, a dinâmica deste processo. Não é por coincidência que em The City Beautiful
a troca de olhares entre os protagonistas é suplementada por olhares frequentes para os ecrãs de
televisão. Isto acrescenta uma outra dimensão ao espaço conversacional do filme, constituído por
palavras faladas e por raccords de olhares, permitindo o emergir de uma inter-relação complexa de
diferentes níveis de reflexão e reflexividade: reflexões diegéticas, reflexividade da câmara, a presença
(inter-)activa do realizador, a forma auto-referencial do filme e a reflexão do filme no espelho
(deformante) dos meios de comunicação electrónicos.

Em especial nas sequências de Bal Krishan, Radha, e os seus filhos, é atribuído um ponto nodal à
televisão nas estratégias fílmicas do olhar. Uma destas sequências é introduzida através de um grande
plano de Radha de perfil, a sua cabeça inclinada com ar pensativo. Afasta-se da câmara para olhar para
Bal Krishan e pergunta-lhe: “Vais descobrir?” Enquanto Radha olha para Bal Krishan, ele não lhe devolve
o olhar, antes olhando para cima de uma forma absorta para um ponto fora do enquadramento. No
contracampo, o foco da sua atenção é revelado como sendo um ecrã de televisão mostrando a emissão de
uma partida de cricket. Os planos seguintes mostram o casal a discutir. Agora a atenção de Bal Krishan é
dirigida para a sua mulher, que o repreende pela sua passividade. A discussão finalmente debruça-se
sobre se Radha deve ou não procurar um emprego para si, uma solução que Bal Krishan recusa usando a
sua honra como pretexto. Quando Radha olha na direcção da câmara durante a discussão, é inserido um
contracampo, fornecendo uma perspectiva através da porta aberta da sua casa. No lugar onde se
esperaria a câmara, apenas um pátio pequeno e vazio é mostrado. No extremo longínquo do pátio há um
outro quarto com um televisor. Enquanto que nesta sucessão de planos a montagem elimina a câmara
enquanto agente corpóreo, mostrando apenas uma imagem desprovida de pessoas com a imagem
televisiva como uma espécie de insert, num dos planos seguintes esta situação inverte-se. Radha acaba de
salientar que pensa que devia ganhar dinheiro juntamente com o seu marido quando os seus olhos
procuram o olhar da câmara, esperando aparentemente uma resposta reconfortadora. Afasta-se depois
do seu marido e apresenta os seus argumentos directamente para a câmara.
Nesta sequência a câmara apresenta-se simultaneamente enquanto um agente (inter-) activo – um
participante incorporado na troca que está a decorrer – e como um observador passivo e incorpóreo. Mais
ainda, inserindo o ecrã de televisão, é evocado o complexo cultural do imaginário electrónico. Não só os
protagonistas como também os espectadores de The City Beautiful estão a usar um meio electrónico. A
forma e o conteúdo destas imagens podem ser diferentes, bem como o nível de reflexão, mas o estatuto
tecnológico não é. Dar imagens e receber imagens, aqui, não são processos invertidos como no cinema,
mas antes ocupam ambos diferentes segmentos do mesmo circuito.
Em The City Beautiful, tanto a televisão como a câmara atraem olhares. Uma passagem mostrando os
filhos de Radha e Bal Krishan é especialmente reveladora. Num plano médio fechado duas crianças estão
sentadas num beliche, uma está a usar o controlo remoto. Não há aqui contracampo do ecrã da televisão,
em vez disso os movimentos absortos e os gestos das crianças atentas reflectem o que se passa no ecrã.
(Um dos dois rapazes também murmura qualquer coisa que pode ser a alcunha da estrela de Bollywood
Sharukh Kahn). O plano seguinte repete a perspectiva do pátio, como descrito acima. Agora, contudo, um
homem está a passar, parando brevemente para olhar para dentro da sala – ou antes para olhar
curiosamente para a câmara. Enquanto o transeunte presta atenção à câmara – ou, poder-se-ia dizer,
retribui o olhar da câmara – as crianças prestam atenção às imagens que passam rapidamente pelo ecrã
de televisão. […]
[A] inclusão do ecrã televisivo evoca reflexivamente as inter-relações de produção e consumo de imagens
sob a forma de mútuo feedback. O que é na verdade tornado acessível aqui é um “entrelaçamento
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perpétuo” de diferentes níveis de reflexão e de reflexividade. Não só o processo de filmagem é exibido
como uma influência sobre o que está a ser representado, como o espaço reflexivo também evoca o
contexto cultural mais alargado no qual imagens tecnologicamente semelhantes circulam para consumo.
O conceito de que a presença do realizador e da câmara não só influenciam como estimulam
positivamente o comportamento representado já foi amplamente explorado nos anos 50 e 60 no cinema
de Jean Rouch. Como nos filmes de Roy, a câmara de Rouch desencadeia confissões pessoais. Contudo,
em The City Beautiful, bem como em When Four Friends Meet e Performance, as imagens tecnológicas –
da televisão mas também do cinema – assumem o grosso de terem já desde sempre influenciado modelos
de identidade pessoal, papéis de género e até gestos. […]

No núcleo da troca pessoal representada em The City Beautiful – o espaço discursivo que inclui os
protagonistas e o realizador – jaz uma dúvida fundamental: o dilema sobre que escolhas restam face a um
ambiente social em cada vez mais contingente. A globalização é vista a um nível decididamente pessoal.
Em vez de proclamar de forma abstracta a dissolução da subjectividade neste processo, o filme mostra a
persistência de subjectividades ou a reformulação de subjectividades por problemáticas que sejam
lutando para lidar com os paradoxos e brechas impostos pelas forças nebulosas do tráfego global no
capital bem como nas imagens. Mais ainda, a reflexão pessoal dos sujeitos do filme estende-se ao
realizador e ao próprio filme. Poderá um filme, poderá este filme em particular, mudar alguma coisa?
Como poderá fazer a diferença – literalmente, como pode diferenciar-se do “produto” que alimenta o
circuito de imagens? Uma vez um tecelão desempregado dirige-se directamente à câmara: “Estamos a
dar-te as nossas histórias para que nos ajudes a ultrapassar este beco sem saída”. Mas o seu comentário
esperançoso contrasta com outro, proferido por Radha. Enquanto a TV está ligada em sua casa, conta
como foi ao cinema com o seu marido quando tinham acabado de se apaixonar. Supostamente, esta era
uma época em que as suas preocupações económicas, apesar de já existentes, eram menos prementes, na
medida em que não tinham filhos para sustentar. Radha termina as suas reminiscências comentando
solenemente: “Agora para que serve um filme?”

4. Conclusão: imagens e subjectividades
Quase tão velho quanto a tecnologia cinematográfica é o debate controverso sobre se o documentário
pode ou não provocar a mudança social. Em si mesma, esta questão é dificilmente respondível e excede
qualquer alcance empírico. Ainda assim, uma vez que jaz no coração do projecto documental e forneceu
uma forte motivação – uma espécie de princípio gerador – para o documentário, a questão fornece uma
perspectiva teórica a partir da qual os conceitos ideológicos e estéticos subjacentes aos modos de
representação em mudança se tornam visíveis. Uma condição para efectuar a mudança reside ainda mais
na faculdade de um filme de desafiar de forma crítica as condições existentes. The City Beautiful introduz
reflexivamente estas problemáticas no seu próprio discurso; e o filme também torna claro que não se
trata meramente de um problema que diga respeito a historiadores e teóricos do filme documental, mas
que pode ter implicações para a vida real. No seu potencial para a crítica o construto estético do filme
documental está ligada ao mundo externo. Enquanto artefacto, encontra-se removido do mundo histórico
do qual simultaneamente faz parte. […]
The City Beautiful não escapa às condições impostas pela estética pós-moderna. A estrutura formal do
filme parte de técnicas como o pastiche e a citação de formas cinemáticas mais antigas. Contudo, estas
são usadas de uma forma que permite de facto uma perspectiva crítica. Estruturalmente, as técnicas de
montagem e a construção do espaço fílmico correspondem ao ambiente fragmentado em que os
habitantes da cidade se encontram. Não só a forma e o conteúdo estão intrinsecamente urdidos, como
ambos os níveis contribuem para a descrição do próprio mundo representado. A estrutura espacial auto-
referencial, paradoxalmente, ajuda a estabelecer uma referência a algo externo à representação: um
espaço discursivo que se estende ao próprio espaço do público. Apesar desta composição do espaço
empregar estratégias de identificação mais tradicionais – a identificação do espectador tal como é usada
nas longas-metragens –, ao mesmo tempo desafia este conceito permanentemente.
O filme chama constantemente a atenção para a sua construção, para o desenrolar da representação
visual e da argumentação verbal. A este respeito revela uma qualidade ensaística. A alternância de linhas
da intriga traz para primeiro plano semelhanças e diferenças entre respostas individuais a um
desenvolvimento geral – semelhanças e diferenças entre olhares breves sobre vidas individuais. É um
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ponto de vista limitado. Em contraste com o papel do realizador/antropólogo observador no filme
etnográfico tradicional, aqui o realizador não passa na verdade de um visitante temporário. A procura
totalizante de uma compreensão exaustiva – pela objectividade – na qual, em último recurso, se encontra
o conceito de cinema de observação abriu caminho para um nível de inquérito mais pessoal. Ainda assim,
The City Beautiful não revela uma subjectividade sem inibições. O filme fornece um relato sóbrio e por
vezes até distanciado da vida em Sunder Nagri. A subjectividade está limitada e equilibrada pelo auto-
questionamento permanente e pela estrutura auto-referencial, tanto ao nível do conteúdo apresentado
como da forma do filme.
No sentido estrito de Phillip Lopate, The City Beautiful não é um filme-ensaio. Não é, como Lopate exige,
acima de tudo baseado em palavras e não revela, pelo menos não explicitamente, um ponto de vista
autoral definido (in Beyond Document: Essays in Nonfiction Film). Contudo, entrelaça ensaisticamente
forma e conteúdo para explorar o seu tema. Aí reside o seu potencial de originalidade e crítica. O filme
caminha sobre uma linha ténue entre a adaptação e a apropriação de conceitos formais associados a uma
estética pós-moderna e uma atitude crítica – uma linha ténue, mais ainda, entre a objectividade e a
argumentação abstracta, por um lado, e a subjectividade e o pessoal, por outro.
Por isso mesmo, The City Beautiful alcança a qualidade que Pierre Olivier de Sardan associou ao
etnográfico: a qualidade de “descritividade”. A descritividade aqui, contudo, não se limita ao nível da
situação etnográfica representada, mas abraça o filme como um todo. O filme reflecte o mundo das
imagens electrónicas e transforma esteticamente esta reflexão de tal forma que uma pequena margem é
ganha onde a crítica se torna uma possibilidade. The City Beautiful ajuda a ver as coisas e ajuda a ver as
coisas de uma forma nova. Provavelmente terá pouco efeito na vida dos seus protagonistas. Não é o tipo
de filme que as autoridades responsáveis pelo desenvolvimento urbano preferem ver. Ainda assim, realça
a necessidade de o documentário e o filme etnográfico descobrirem novas formas de lidarem com um
mundo que se encontra “ligado numa nova forma de relação face-a-face, através dos meios visuais
electrónicos da televisão e da gravação de vídeo” (“Visual Anthropology in a World of Images”, Visual
Anthropology nº 12, 1999). A observação supostamente neutra nunca foi uma alternativa e ainda o é
menos hoje em dia.

Comunicação apresentada no 61º Congresso da FIAF | Ljubljana | 06.06.2005

Filmografia seleccionada de Rahul Roy

Majma (Performance), 2001
Aslam vende remédios para problemas sexuais no passeio de Meena Bazaarin perto de Jama Masjid em
Deli. Khalifa Barkat é o directos de um ahkara (ginásio de luta do tipo greco-romano) no parque
adjacente e faz um grupo de rapazes passar pela provação moral e física da luta. Pelo parque e pelo
mercado passam diariamente centenas de homens. Majma explora a instabilidade e a insegurança das
vidas da classe operária e o impacto da sexualidade masculina nas relações entre os géneros.

When Four Friends Meet…, 2000
Quando quatro amigos se encontram, partilham com a câmara os seus segredos. O sexo e as raparigas,
os sonhos e falhanços da juventude, frustrações e triunfos. Bunty, Kamal, Sanjay e Sanju, melhores
amigos e residentes em Jehangirpuri, uma comunidade de classe operária nos subúrbios de Deli, são
novos e estão a tentar construir as suas vidas num ambiente em rápida mudança. As raparigas parecem
ser muito audaciosas, os empregos estáveis não aparecem com facilidade, o sexo é uma mistura
estranha de culpa e prazer, as famílias são claustrofóbicas, o ruído da televisão não pára de ressoar.

Red Earth, 1996
O documentário explora o mundo da luta indiana e os princípios que lhe são caros – Bhakti (religião
devota), Shakti (energia divina) e Brahmacharya (celibato) –, ao mesmo tempo que negoceia com a
mudança dos tempo e as novas noções de masculinidade.
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Khel, 1994 (co-realização)
Terá alguma vez havido uma alternativa à visão bramânica de uma sexualidade feminina controlada e
agrilhoada? Os realizadores empreendem uma viagem através de Bundelkhand em busca das fugidias
Yoginis (espíritos femininos divinos). Encontram mulheres tribais Kol, vêem alguns templos medievais
shakti e vivem estranhas aventuras, mas encontrarão as respostas?

The Bankurastory, 1993 (co-realização)
Um documentário sobre a colaboração entre o Centre for Women’s Development Studies, um grupo de
mulheres sediado em Deli, e as mulheres tribais de Bankura, em Bengali Ocidental, para reclamar
terrenos desocupados e desencadear um dos mais significativos movimentos de mulheres na Índia.

Beyond the Fragments, 1991 (co-realização)
Mahila Samakhya, um projecto de desenvolvimento feminino em Uttar Pradesh, está a mobilizar
mulheres rurais para reflectirem criticamente sobre o seu estatuto e exigirem uma mudança nas suas
vidas. O documentário explora a viagem, tanto social como emocional, que estas mulheres fizeram
durante o ano que durou o programa.

Nassor, 1991 (co-realização)
Este documentário é a história de Meerut, apanhado num vórtice de motins de origem religiosa.
Filmado entre 1987 e 989, Nasoor analisa os processos que se seguiram aos motins e prepararam o
terreno para ainda mais violência e ódio entre a população de Meerut.

Dharmayudha (The Holywar), 1989 (co-realização)
É o primeiro documentário a ser produzido sobre a controvérsia Ram Janam Bhoomi/ Babari Masjid, e
segue a liderança do Vishwa Hindu Parishad e do Babari Masjid Action Committee na sua campanha no
Uttar Pradesh. O documentário retrata a campanha religiosa desencadeada pela liderança dos dois
movimentos.

Invisiblehand, Unheardvoices, 1988 (co-realização)
Uma série de documentários sobre estatuto laboral das mulheres na Índia rural e o impacto das
políticas estatais e das modernas tecnologias agrícolas nas suas vidas.
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Frederick Wiseman

Belfast, Maine | Frederick Wiseman

Sinopse Belfast, Maine, 1999 (248’)
Belfast, Maine é um filme sobre experiências comuns numa bonita cidade portuária da Nova Inglaterra.
Um retrato da vida diária com especial ênfase no trabalho e na vida cultural da comunidade. O filme
foca o trabalho de pescadores de lagostas, mestres de rebocadores, operários, comerciantes,
conselheiros camarários, médicos, juízes, polícias, professores, assistentes sociais, enfermeiras e
padres. As actividades culturais retratadas incluem ensaios de coro, aulas de dança, aulas de música e
produção de peças de teatro.

O espaço comum | Nuno Lisboa

"Think of yourself as a customer", pode ler o espectador já para o final do filme em que Wiseman nos
transporta para Belfast, Maine, pequena cidade costeira do país onde o cineasta tem produzido o
arquivo audio-visual dos gestos da vida humana como uma imensa cartografia dos modos de
organização social no mundo contemporâneo. Aqui, porém, a instituição já não é apenas um espaço
fora do espaço – a prisão, o hospital, a escola, o mosteiro ou o tribunal – com fronteiras delimitadas e
procedimentos internos minunciosamente observados. Se em Belfast, Maine revemos os filmes
anteriores de Wiseman, o lugar institucional parece agora cobrir todo o espaço, público e privado,
técnico e natural, humano e animal. No mosaico da comunidade observada, o hospital e a segurança
social estendem-se à rua e à casa na prestação de cuidados e serviços, as divisões da casa fragmentam-
se na cantina, na lavandaria e no lar de idosos, o mar e a floresta fornecem a matéria da indústria
alimentar ou dos tempos livres. Face à organização generalizada dos gestos humanos, pense em si como
um cliente, um utente, um paciente. "Think of yourself as a customer". O que o espectador lê é um aviso
da empresa aos seus operadores de telemarketing, colocado na parede de uma grande sala
compartimentada em cabines individuais, onde os empregados desenvolvem gestos de trabalho do
novo século, entre o teclado, os auscultadores e o telefone, de onde partem as linhas da rede que os liga
ao espaço celular de cada casa, numa imagem virtual da comunidade para onde fomos transportados
nas quatro horas anteriores.
A experiência do espectador deste filme é efectivamente da ordem do transporte. Entramos e saímos de
cada espaço interior – uma casa de campo entre uma série de outras, uma fábrica, um restaurante, a
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escola secundária, a esquadra de polícia ... – mas na sucessão de lugares, nunca directamente de um
para outro, sem tele-transporte nem tele-visão. Em cada espaço, entramos objectivamente a partir do
exterior - a janela do estúdio de um pintor, a montra de uma pastelaria, o edifício da igreja, a tabuleta
do hospital ou do museu. Entre a pulsação abstracta dos automóveis que atravessam o enquadramento
das vias de transporte entre os lugares visitados, não entramos em todos os edifícios que vemos. Estes
planos de intervalo, frequentes nos filmes de Wiseman, não são meros planos de corte. Aqui é através
deles que exploramos as fronteiras entre a cidade e o campo, a terra e o mar, o dia e a noite, os ritmos
da vida comum, a densidade da população ou a omnipresença da polícia.
Na primeira das várias casas em que entramos, observamos o trabalho de um pintor que,
alternadamente, dá os últimos retoques na sua composição, afasta-se da tela para melhor observar um
detalhe, aproximando-se novamente. No quadro, a paisagem do campo atravessado por uma estrada
podia ser uma vista dos arredores da cidade que entrevemos pela janela do estúdio e a sua imagem é
semelhante aos planos em que o filme respira o seu ritmo, na passagem dos carros, do dia e da noite.
Há porém uma enorme diferença entre as imagens que obtêm o pintor e o cineasta. A do pintor é total,
enquanto a do cineasta consiste em fragmentos múltiplos, reunidos por uma lei nova, que nada tem a
ver com a reconstituição. Como nos ensina Walter Benjamin, o pintor, no seu trabalho, observa uma
distância natural relativamente à realidade; o cineasta, pelo contrário, intervém profundamente na
textura da realidade.
No interior de cada sequência particular e na estrutura global do filme, é a própria forma
cinematográfica que constitui a via e a experiência do transporte do espectador, implicando-o no
dispositivo. A câmara é transparente, o som é fluído, o modelo de transporte é clássico. Porém,
relativamente ao espectador, trata-se necessariamente de um espectador moderno que trabalha, ou que
é tratado como um adulto, como Wiseman prefere dizer. Nas três sequências fabris de Belfast, Maine,
na aproximação aos gestos dos operários nas linhas de montagem da indústria alimentar, Wiseman
pretende dar-nos o sentido do que é trabalhar ali, através da composição dos planos e da montagem,
fornecendo uma interpretação mas sem o dizer directamente, sem dar a comida à boca (1). Ninguém
nos explica o funcionamento do processo, a própria conversa entre os trabalhadores está ausente no
meio da sinfonia de ruídos em que se encontram. Na pesquisa paciente do detalhe, Wiseman filmou
quatro horas na fábrica de sardinhas em lata, para as quais precisou de cinco semanas de montagem
para os 270 planos dos dez minutos que dura esta visita sem guia. Na fábrica de batatas, percorremos o
seu processamento sem entender imediatamente cada fase do processo que terminará no puré
empacotado. Nos tempos modernos da indústria, a natureza moldável do gesto humano permite que as
mãos destes operários funcionem como peças que alimentam, corrigem ou finalizam o trabalho da
máquina. A câmara observa o que faz cada um destes mecanismos com a mesma atenção automática
que os trabalhadores dedicam ao que fazem, do ponto de vista parcial característico dos operários.
Quando saímos novamente para o exterior da fábrica (como quando saímos do filme), o sentido não foi
construído na passagem entre cada plano, mas no mosaico de imagens e sons no interior do qual
trabalhamos as associações através do que vemos e ouvimos.
Neste mosaico, as recorrências e variações de detalhes produzem uma cadeia elíptica de imagens e
processos de transformação. Wiseman trabalha uma verdadeira montagem à distância – em que o
sentido funciona menos na aproximação do que no afastamento dos planos no filme, reforçando-se nas
imagens entre eles, como defendia Pelechian para se distinguir do intervalo de Vertov. Os múltiplos
sentidos, ao surgirem neste contacto à distância, produzem efeitos inesperados e não fixáveis. A certa
altura, podemos começar a pensar em associar os velhos às folhas do outono, aos despojos das ondas. O
museu de animais embalsamados pode tornar-se uma imagem irónica da comunidade. Vemos o
próprio filme como o aquário da loja. Reparamos no riso comum aos pescadores de linha e aos
caçadores. Recordamos um lobo agonizante enquanto se prepara a pele de uma raposa. Distinguimos o
balde das latas de sardinhas. Lagostas pescadas e organizadas por calibre surgem mais tarde num
supermercado. Aqui, vemos o salmão empacotado que veremos empacotar mais tarde. Uma velha que
ocupa o tempo no arranjo de flores reaparece numa conferência em que se faz o retrato de saúde da
comunidade de Belfast. Uma enfermeira ausculta a sua doente apenas no sentido em que lhe faz
perguntas e a ouve falar. Uma utente da segurança social, ao receber a visita da sua assistente, refere-se
ao namorado como o seu "domestic partner". O poder é dócil e a saúde é um discurso, diria Foucault.
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Enfim, importa referir que, como em toda a obra de Wiseman, a burocratização generalizada das
relações humanas, a natureza organizada ou a industrialização da vida doméstica constituem vias de
acesso a um tema central: a vida do homem comum. Neste filme, desde os primeiros planos dos
pescadores que saem para o mar até às últimas imagens do cemitério com os carros que continuam a
circular ao fundo, a vida do homem comum constitui o centro escavado e deslocado da sua composição.
Mas a lição é clara, no ensaio teatral da Morte de um caixeiro viajante ou na aula de liceu sobre
Melville, o sonho americano e o herói pescador. Antes das imagens do cemitério, em que o filme
culmina, entramos na igreja onde prossegue uma oração. Enquanto vemos os rostos anónimos dos
crentes, membros da comunidade vão sendo lembrados pelo primeiro nome: "Uns que aguardam
operações, outros que não. Uns que melhoram, outros que não. Uns que estão em lares, outros que não.
Uns que estão a morrer, outros que não."

(1) Entrevista à National Public Radio, 3 de Fevereiro de 2000.

Um hino à morte segundo Wiseman | Olivier Joyard

Documentário assombrado pela morte sobre uma pequena cidade americana, Belfast, Maine, de
Frederick Wiseman, tem a essência de uma tragédia.
O céu azul dum porto de pesca. Névoa, sol, barcos, montagem seca e rápida: a abertura de Belfast,
Maine, o último filme de Frederick Wiseman, lembra tanto os ensaios de juventude de Hou Hsiao-hsien
como as elegias de Jonas Mekas. A sensação aguda duma natureza apaziguada roça o filme. Mas as
florestas, as árvores, o vento, a folhagem, o mar, os ribeiros são afinal o nó mudo das intrigas que se
tecem. Belfast, Maine, que descreve a vida duma pequena cidade do Leste dos Estados Unidos e a sua
comunidade que envelhece é, com efeito, um dos Wiseman mais “ficcionantes” que já vimos. A menos
que a sucessão desenfreada, quase metronómica, das produções do cineasta, a sua repetição, a sua
serialidade, nos não levem para bem longe desta interpretação a que julgámos poder-nos ater.
Da mesma forma que se pode dizer que alguns fragmentos de Velvet Underground, de música
contemporânea, abrem para um mundo por meio de três notas e dum ritmo binário, a obra de
Wiseman segue uma linha que a faz estremecer, explodir por todo o lado. As palavras radiografia,
distância, cinema-verdade, documentário deixam de fazer sentido. Belfast, Maine tem a essência de
uma tragédia.
“Melville, com Moby Dick, inventou a tragédia povoada de pessoas normais”, proclama o professor do
liceu de Belfast durante uma aula. Wiseman parece apropriar-se desta abordagem. Nos seus filmes, à
paisagem habitual não falta ninguém. Nem os homens (enfermeiras, doentes, médicos, operários,
padres, animadores culturais, polícias), nem os lugares (hospitais, casas particulares, salas de reunião
hospício). Mas algo se lhe soma. A sequência na sala de aula dura quase dez minutos, e surge depois de
o cineasta ter filmado longamente os ensaios de Morte de um Caixeiro Viajante, de Arthur Miller, pelo
grupo de teatro local, em que ao princípio só usa grandes-planos (e fá-lo tão bem que pensamos estar a
assistir à “clássica” discussão wisemaniana); alarga depois o campo até mostrar o encenador a dar
instruções. Cada imagem, cada situação se torna, a partir daí, não suspeita mas como fazendo parte de
um todo, ressonância, deslizamento progressivo – dada a multiplicidade de pontos de vista
apresentados – para um único tema: um hino à morte.
Wiseman não constrói esta narrativa segundo um lento crescendo em força dramática mas – é assim
que ele se torna sacrílego – pela justaposição de gestos concorrenciais. Aqui, o mundo só existe
enquanto encadeamento de gestos que se completam para depois se defrontarem. Se o ensaio de uma
peça se assemelha a uma discussão dilacerante entre pai e filha, mostrada mais tarde, tudo se torna
permitido: brutalidade, pelo horror, pela tranquilidade, pela adivinhação, pela aproximação dos
contrários. Belfast, Maine funciona assim. A cena mais violenta do filme é aquela em que um caçador –
quando vai examinar uma das suas armadilhas – encontra um lobo preso pela pata e lhe dá um tiro. O
animal cai ao chão e o caçador acaba com ele. Imediatamente antes, uma mulher muito velha, deitada
numa cama, quase imóvel, disserta com humor sobre a morte e o tempo, com uma cara de cadáver. Um
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homem de pernas mumificadas, incapaz de se mover, ouve uma enfermeira. As balas rasgam o espaço
numa partida de tiros aos pratos; um veterano do Vietname conta recordações de uma caçada de
veados; outro diz que fumava sete ou oito maços de tabaco por dia “antes de passar para quatro”.
A colocação em perigo das personagens é permanente, até desembocarmos em duas sequências
explícitas. A do caçador que esfola raposas e a da menina que visita um museu de animais selvagens
empalhados, nas traseiras de uma pastelaria. “Mãe, porque é que estão mortos?” E a mãe: “Não cabiam
todos nesta sala se estivessem vivos. Acabavam por se comer uns aos outros.” Wiseman consegue
mantê-los juntos. Não filma uma selva, não demonstra nada, mas acrescenta, justapõe os corpos dos
doentes aos dos saudáveis, as florestas verdes e os bocados de madeira serrados, o momento da morte
(do lobo) e o do luto (plano final do cemitério da aldeia, depois de uma oração colectiva na igreja). É um
cineasta do fixo e das transformações, em que a mão do homem – aquele que filma, que trata, que
mata, que fala – se encontra no princípio e no fim de tudo. A crueldade consiste em mostrar
demoradamente que todas as mãos se assemelham.

“Un hymne à la mort selon Wiseman” | Cahiers du Cinéma | nº 546 | Maio 2000

Belfast, Maine: uma cidade do Outono | Roberto Chiesi

É uma natureza outonal, aquela que Wiseman filma em Belfast, Maine (1999), filme centrado numa
pequena cidade no Este dos Estados Unidos, e a primeira paisagem que descobrimos é a do porto: as
gaivotas que voam por entre o fumo das chaminés dos navios, uma camada de cinza e neve, as cores
douradas pelo amanhecer que lentamente se infiltram nos tons castanhos. O Outono é a tonalidade com
que Wiseman filma uma pequena cidade que entrou em decadência depois do florescimento económico
dos últimos anos até à crise de hoje, uma crise que criou uma névoa opaca de depressão e doença.
Belfast, Maine é também um filme itinerante, entre uma e outra casa no campo que envolve a cidade.
Enquanto alguns automóveis percorrem as faixas de cimento que cortam o verde acinzentado e
enevoado da natureza húmida, a câmara detém-se sobre um casebre que parece abandonado à beira da
estrada, no prado que se estende junto a um bosque, ou numa clareira aberta por entre as árvores. O
olhar demora-se nos despojos das estátuas e estatuetas para crianças, estátuas que se aglomeram quase
lugubremente no jardim de uma destas casas: são simulacros dos monstros de filmes de terror, e entre
eles destaca-se a morte com o capuz negro e a foice.
É uma cidade de velhos e doentes: nas primeiras sequências vemos o perfil de um velho pescador
sentado na popa de um barco e que, com um outro velho, vai pescar nas primeiras horas da manhã.
Depois, Wiseman observa algumas senhoras que já passaram os setenta e que estão a preparar a
decoração e as flores para uma festa de beneficência. Uma delas ri divertida porque desenhou e
construiu um vaso que reproduz os traços do rosto de uma velha desdentada e enrugada, não muito
diferente do seu. Introduzimo-nos, então, na casa de um homem de grande estatura, com membros que
se foram tornando moles e flácidos, incapazes de suportar aquele que deve ter sido um corpo
imponente. O homem mantém-se sentado numa poltrona, enquanto uma voluntária lhe massaja os
joelhos.
“A minha mãe dizia que os jovens podem morrer, mas os velhos têm de morrer…”: são as palavras de
uma senhora muito velha, confinada à cama, enquanto uma assistente social a ouve. A velha fala com a
tranquilidade serena e lúcida da eminência do seu próprio fim e, ao mesmo tempo que fala sobre os
seus parentes, sobre os filhos ou sobre a longevidade da sua família, sorri como se fosse divertida a ideia
de estar ainda ali.
Numa outra sequência, seguindo a mesma assistente social, Wiseman entra na casa humilde de um
homem que teve um ataque que lhe afectou a audição e o deixou com dificuldades na fala. Pelas
perguntas que a assistente lhe faz, pressente-se uma vida de pobreza e a dificuldade do homem em fazer
valer os seus próprios direitos à assistência.
Numa sequência anterior, sempre percorrendo a mesma estrada molhada por chuva recente, tínhamo-
nos aproximado de um palacete senhorial denominado “Waldo County Senior Spectrum”: é um centro
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de recuperação para idosos onde a câmara observa as caras das velhas que estão a receber a visita dos
familiares e daquelas que se sentam sozinhas na penumbra.
Voltando à cidade, Wiseman segue todo o percurso da cadeia de preparação do peixe, desde que é
transportado, cortado, lavado, amanhado e embalado até ser vendido nos grandes supermercados.
Acima de tudo, Wiseman revela o trabalho duro levado a cabo por senhoras já velhas, com as mãos
feridas por cortes feitos ao separar as caudas e as cabeças dos milhares de peixes que passam por entre
os seus dedos, numa mecânica incessante e infinita.
Numa aula de liceu, um professor conta aos alunos uma história que Melville escreve em 1856, The
Confidence Man. É a história de um charlatão que engana os viajantes de um navio dizendo-lhes o que
querem ouvir. É uma seca dissecação do sonho americano, explica o professor, um sonho que na
realidade, como teria escrito Melville, é um engodo, uma penosa ilusão.
Belfast, no Maine, é a cidade onde o sonho americano desapareceu há que tempos e onde a vida se
tornou um pântano onde os submersos esperam a morte, sofrendo a decadência física e as doenças.
Wiseman segue, com a câmara de filmar às costas, um homem, um caçador, durante uma travessia
veloz de um prado. Ouve-se, cada vez mais perto, um ganido de animal. O homem pára diante de um
lobo capturado numa armadilha, um lobo que tenta desesperadamente libertar-se e se prepara para se
defender perante o homem que, entretanto, puxa de uma arma, lha aponta ao focinho e o mata. Depois,
em tempo real, o homem arrasta o cadáver do lobo até ao carro e, como veremos de seguida, leva-o para
uma oficina onde o esfola para obter, do pelo e pele separadas do corpo do animal, um fantoche para
uso decorativo. No chão, outros cadáveres de lobos amontoados no chão esperam o mesmo tratamento.
Fantoches parecidos com os modelos embalsamados que, num museu, um miúdo visita com a mãe,
para descobrir a beleza da natureza selvagem do Maine…

“Paesaggi con figure in dettaglio –
due film di Wiseman: Aspen (1991) e Belfast, Maine (1999)” |

Carte di Cinema | nº 7 | Inverno 2000-Primavera 2001

O mundano e o sagrado | Peter Rainer

O documentarista Frederick Wiseman traz uma visão de autor ao seu ofício: nas últimas três décadas,
tem andado a escrever o Grande Romance americano. […] Belfast, Maine é um panorama notável: uma
mistura de classe operária e topo da pirâmide, esta cidade portuária de quase 6 500 pessoas oferece
pescadores de lagostas, engomadores, toxicodependentes em recuperação, taxidermistas, pessoas que
enlatam sardinhas, professores de liceu, juízes, operadores de telemarketing em cubículos, actores do
grupo de teatro amador, profissionais de assistência médica ao domicílio. Com uma duração de um
pouco mais de quatro horas, o filme pode ser lido como uma súmula do que Wiseman tem andado a
fazer nos últimos 30 anos – só que, claro, a arte de Wiseman é demasiado aberta para alguma vez
permitir conclusões. O que provocam os seus melhores filmes é uma sensação de pura e simples
continuidade da vida: os seus filmes, que Wiseman também monta, admiravelmente, parecem ter
camadas compostas por incidentes, mas têm origem no princípio de que a vida é bem mais complexa do
que fariam pensar as nossas tentativas de a compreender. Para Wiseman, nada é mundano, porque
todas as coisas humanas são merecedoras do nosso olhar: tudo o que é humano é, no sentido mais
abrangente e secular, sagrado. Nenhum outro realizador nos dá grandes-planos de caras assim, de uma
tão poderosa expressividade, em momento de indisfarçada agonia e sofrimento. Para onde quer que
Wiseman aponte a sua câmara, as vidas das pessoas brotam, como se a intensidade das suas
experiências tivesse lá estado o tempo todo, à espera de ser apreendida. […]

“The Big Picture” | New York Magazine | 31.01.2000



60

La Dernière Lettre | Frederick Wiseman

Sinopse La Dernière Lettre, 2002 (61’)
Anna Semionovna, uma médica judia e russa, vive numa pequena cidade ucraniana que acabou de ser
invadida pelos alemães. Anna escreve uma última carta ao filho, que está a salvo da guerra. Anna sabe
que, dentro de alguns dias, e juntamente com outros judeus, será “eliminada” pelos alemães. A carta
recorda alguns dos momentos mais importantes da sua vida: a relação com o filho, o seu amor por ele, a
sua vida de estudante em Paris, o seu casamento falhado. Anna descreve a crueldade e o horror da
ocupação, a relutância em admitir o que está a acontecer, a colaboração, indiferença e cobiça de alguns
dos seus vizinhos ucranianos e russos, a ajuda e preocupação de outros, e a gradual percepção de que a
sua herança judaica é, para si, mais importante do que a sua nacionalidade russa e a crença comunista.

Um filme de sombras | Frederick Wiseman

O texto
O meu primeiro contacto com este La Dernière Lettre foi em Paris, numa leitura feita num teatro.
Apresentei o mesmo texto em 1987 em Cambridge, em 2000 fiz a encenação da peça na Comédie
Française e no ano passado fiz o filme. A peça da Comédie Française foi protagonizada pela mesma
actriz do filme, Catherine Samie. É uma óptima actriz. É uma veterana da Comédie Française, onde fez
toda a sua carreira e onde interpretou grandes papéis clássicos.
Vassili Grossman era um importante jornalista russo. Foi correspondente de guerra, foi o primeiro
correspondente russo em Treblinka, escreveu um livro logo após o fim da guerra chamado The Black
Book of European Jury, onde tentou documentar tudo o que tinha acontecido aos judeus da Polónia,
Ucrânia e Rússia. Deixou de ter a aprovação do regime em 1948, ano que assinala o regresso do anti-
semitismo com Estaline. Perde tudo e então começa a escrever grandes romances, escreveu três antes
de morrer em 1963. O manuscrito de Vida e Destino (um dos seus capítulos está na origem deste La
Dernière Lettre) foi-lhe confiscado, e nunca o viu publicado. Foi-lhe dito por Suslov, responsável pela
Cultura e Ideologia na altura, que talvez fosse publicado dentro de 250 ou 300 anos na União Soviética.
O que pode ser considerado um elogio, pelo medo que os soviéticos tinham da palavra escrita. Muitos
escritores americanos ficariam contentes se o seu trabalho fosse levado tão a sério. Foi publicado em
1978, cerca de 15 anos depois da sua morte.
No texto, Anna Semyonovna está a escrever uma carta, e o filme é a sua reflexão sobre o que será essa
carta. Ela não lê mas diz a carta. Está feito de uma forma abstracta, no sentido em que não há adereços,
não a vemos a escrever. A carta existe na sua cabeça, apesar de a ouvirmos dizê-la.
Ela é uma judia russa (fala em francês porque o filme foi feito em França, o dinheiro é dos franceses),
uma médica que vive numa pequena cidade na Ucrânia que acabou de ser ocupada pelos alemães, em
1941, e ela está consciente de que irá morrer dentro de poucos dias porque se ouve dizer que os alemães
levam os judeus para fora da cidade e os matam. E esta é a última carta que escreve ao seu filho, uma
carta onde recapitula a sua vida.
O Holocausto
Os acontecimentos descritos na carta são baseados na experiência de, infelizmente, milhões de pessoas
que foram mortas nas circunstâncias descritas. E que continuam a ser mortas. Acho que não levaria
mais de meia hora a adaptar este texto ao que se passa no Ruanda, ou no Kosovo, na Bósnia, ou no
Sudão, para escolher quatro de entre muitas outras hipóteses. Esta história passa-se concretamente em
1941 com uma judia russa, mas infelizmente a história é muito contemporânea. E acho que, por outro
lado, o anti-semitismo não desaparece. Não sei se é paranóia minha, mas acho que ele se mantém e
volta com aparências diferentes.
Não foi uma decisão difícil fazer um filme sobre o Holocausto. Tenho desde cedo uma relação forte com
o tema, o meu pai esteve muito ligado à comunidade judia, ouvíamos as notícias todas as noites na
rádio e ele sempre soube o que se passava. Foi um assunto que sempre me interessou e fascinou, com o
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qual nunca sabemos muito bem como nos relacionar, mas reflectia muito sobre o tema. Quando cresci,
comecei a ler o que estava escrito sobre os campos e as experiências nos campos depois da guerra, e
sobre a história do que os alemães tinham feito aos judeus da Europa. Quando li o livro do Grossman
pensei que poderia dar uma peça ou um filme interessante. Por isso fi-lo, foi só.
Quando La Dernière Lettre estreou há algumas semanas em Nova Iorque havia outros filmes sobre o
Holocausto a estrear no mesmo dia. Gosto de pensar que este é um filme diferente do Pianista ou da
Lista de Schindler. Não gosto do que, em geral, Hollywood está a fazer sobre o Holocausto, com uma ou
duas excepções os filmes são banais, cheios de clichés, fracos. Usam muitas vezes o “bom alemão”, e
fica-se com a impressão de que muitos alemães estavam na resistência, a ajudar os judeus em vez de os
matar. E portanto acho que em geral são exercícios banais, tentativas de capitalizar comercialmente o
Holocausto.
O filme começa com a sombra da mulher. E comecei-o deliberadamente assim porque os
acontecimentos narrados na carta aconteceram há 62 anos. Quis sugerir a ideia de um fantasma, de
alguém que regressa do passado. Só descobri há pouco tempo que Grossman continuou a escrever
cartas à sua mãe. Escreveu-lhe uma carta em 1950 e outra em 1961, pela sua ligação à mãe, pela
permanência de um sentimento de perda e sentimento de culpa por ter sobrevivido à guerra e a sua
mãe não. Ele tratava-a como um fantasma que continuava a existir. Fiquei contente por saber isto,
porque coincide com a minha ideia de a apresentar como um fantasma.
Só a vemos a ela, e só a ouvimos a ela. Depois de uma exibição num festival uma destas noites alguém
me perguntou: Porque é que não usou fotografias do gueto ou do que os alemães fizeram? E pensei que,
primeiro, as fotografias são bastante conhecidas, e por outro lado o objectivo foi deixar lugar à
imaginação, quis recriar sugestivamente essas fotografias através das palavras.
O mesmo texto no cinema e no teatro
Quis fazer o filme antes da peça, mas não consegui dinheiro para o fazer nos EUA. Fiz a peça em
Cambridge, mas de uma maneira muito diferente, a encenação era muito naturalista no sentido em que
havia adereços, e não houve grande trabalho sobre a luz. Mas nos anos seguintes (passaram-se 13 anos
entre a apresentação da peça em Cambridge e a na Comédie) tive a ideia de usar as sombras. E o que se
passa ao ver a peça no teatro é que a partir da 3ª fila é muito difícil ver a cara ou as caras dos actores,
enquanto que no filme posso fazer grandes planos, e é possível sentir fortemente o actor e a mudança
de sensações que se opera nele. Na peça, para criar as sombras, a luz tinha que estar afastada da
Catherine e a sua cara surgia muito apagada. Principalmente quando se pretendia criar mais sombras
no palco.
Há grandes diferenças entre o filme e a peça. Porque, principalmente na encenação que fiz para a
Comédie Française, usei muito as sombras, e quando se está numa sala de teatro vê-se tudo o que está a
acontecer no palco. Na peça vê-se a Catherine, e se há uma sombra vê-se a Catherine e uma sombra, ou
a Catherine e 20 sombras. No filme a selecção é muito maior, posso escolher para onde se vai olhar. Se
é um grande plano da Catherine, se é um plano por trás da sua cabeça ou das suas mãos. A Catherine e
a sua sombra, ou a Catherine com 40 sombras, ou 40 sombras sem a Catherine. Por isso o filme é muito
mais estilizado, não se trata apenas de filmar a peça, é uma outra versão do mesmo texto. E, por
exemplo, no filme parti o texto em 48 sequências acompanhando a mudança na luz. E pode fazer-se
muito mais com a luz num filme. De uma certa maneira, o filme é uma exploração das diferentes
aparências de uma cara em diversas condições de luz. E é um estudo sobre a cara. Noutro sentido, usei
as sombras no filme para sugerir todas as pessoas de quem ela fala, porque cada sombra está ligada a
alguma coisa que ela diz no texto. Por exemplo, quando ela está a descrever a marcha dos judeus em
direcção ao velho gueto, vêem-se 40 sombras no ecrã. Inicialmente as sombras representam os judeus
que caminham na rua, depois a natureza das sombras muda e são os residentes/ espectadores
ucranianos e russos que olham os judeus a andar na rua. Um dos esforços do filme é criar um mundo,
através do olhar sobre uma pessoa, e a sua sombra.
Foi um grande desafio para mim trabalhar com uma actriz profissional. A Catherine consegue fazer
tudo o que lhe é pedido. Queria ter diversos planos e dizia-lhe para tentar fazer certas partes com um
pouco de mais de tristeza, mais raiva, e ela fazia-o instantaneamente. E colaborou durante todo o
processo. Ensaiámos para a peça durante 6 semanas, o que é uma das grandes vantagens em trabalhar
na Comédie Française – pode-se ensaiar todo este tempo – e pudemos conversar sobre cada fala, sobre
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qual deveria ser a expressão adequada a cada fala, sobre qual o sentido de cada fala, e relação do
princípio do texto com o meio ou o seu fim. A Catherine estava profundamente envolvida. Não é judia,
viveu no Norte de França no princípio da II Guerra Mundial, e fugiu com a família do exército alemão
quando tinha 7 ou 8 anos. Tinha muitos amigos judeus que foram para os campos e nunca voltaram.
Ela percebeu instantaneamente o texto de Vassili Grossman.
La Dernière Lettre e os documentários
Um dos temas que atravessa todos os meus filmes, ou muitos deles, é a questão da violência. Alguns
têm a ver com a maneira como o Estado controla a violência, através do uso da polícia ou dos tribunais,
e outros com o monopólio da violência pelo Estado, contra forças exteriores ou inimigos, em filmes
sobre o exército, Basic Training, Missile, entre outros. E por outro lado apercebi-me de que o homem é
um animal violento, ou tem aptidão para a violência.
Há um ponto na carta em que a Anna fala dos rumores que reconhecem que os judeus estão a ser
encaminhados para fora da cidade, primeiro os homens serão levados aos poucos para fora da cidade,
onde serão fuzilados, e depois toda a população será levada para os campos onde será fuzilada e aí
enterrada. E depois fala dos rumores sobre os aliados estarem a ganhar a guerra e o Hitler ter
prometido não matar mais judeus, ela fala dos rumores sabendo que não são reais, mas usa-os como
fonte de esperança. E continua a carta dizendo que “em nenhum outro lugar há tanta esperança como
há num gueto”. Até no contexto do gueto é muito difícil perceber o que vai acontecer, e prevalece a
esperança e o hábito, que permitem manter a vida quotidiana. Uma das coisas que me fascinou neste
parágrafo do texto é a sua ligação com outros filmes meus. Os meus outros filmes são sempre sobre
experiências de vida vulgares, ou pelo menos experiências partilhadas por muitas pessoas, e este é um
dos pontos de contacto entre o La Dernière Lettre, que é um filme ficcional, e os documentários.
Em relação ao processo de realização nos documentários, o processo utilizado no La Dernière Lettre é
praticamente o oposto. Nos documentários nunca peço a ninguém para fazer qualquer coisa em
particular para a câmara, recolho muito tempo de filme, qualquer coisa entre 80 e 100 horas, e passo
um ano na montagem, descubro o filme na montagem. No La Dernière Lettre tudo tinha de estar
planificado antes. Disse há pouco que o texto foi partido em 48 sequências, as sequências foram
filmadas por ordem, houve alguns desvios porque tive algumas ideias durante a rodagem que não
tinham sido pensadas, mas quase todos os planos no filme foram previstos antes da rodagem porque a
luz tinha de estar pensada. Mas neste contexto houve algumas parecenças com os documentários,
porque a grande questão na montagem do filme era a relação da actriz com as sombras, e não havia
maneira de descobrir como fazer isto antes da montagem. Por isso cada uma destas sequências foi
filmada de várias maneiras, cerca de 3 ou 4: a Catherine sozinha, a Catherine com as sombras, só as
sombras, ou um plano de perfil, um plano médio, etc. Isto permitiu-me fazer na sala de montagem
aquilo que faço quando monto um documentário, isto é, determinar o ritmo dentro e entre as
sequências. Há portanto grandes diferenças mas também algumas parecenças entre este filme e o que
faço nos documentários. A questão é então: para onde se estará a olhar? Não alterei a ordem das
palavras do texto do Grossman, mas surgem perguntas: será demasiado olhar para a Catherine sem
nenhuma sombra? Será possível ter apenas as sombras sem nunca vermos a cara da Catherine? Tentei
tudo isto, e tentei descobrir um equilíbrio entre a Catherine e as sombras, de modo a evitar (e espero
que tenha conseguido) a sensação de aborrecimento. O uso da Catherine e das sombras relacionava-se
directamente com o que ela dizia no texto. Por exemplo, quando ela fala das ordens de um oficial
alemão, a sua sombra é filmada de tal maneira que toma uma forma ameaçadora, próxima daquela que
um oficial alemão teria. Ou quando fala dos vizinhos a sombra toma a forma de um ou dois vizinhos de
quem ela fala.
Não sei pensar no espectador. E a única conclusão a que cheguei é que eu sou o espectador. E quem
quer que esteja a ver um filme é tão estúpido ou inteligente quanto eu. Acho que de outra maneira se cai
na armadilha – para mim é uma armadilha – do que a indústria de Hollywood faz. Eles tentam diluir o
filme naquilo que pensam ser o seu denominador comum mais baixo. Por exemplo, para os meus
documentários, eu não sei o que o espectador experienciou, não sei quais são as suas vivências, que
livros leu, por onde viajou, quais são as suas escolhas, como posso ter isso em conta? Já é bastante
difícil para mim saber o que eu próprio penso, quanto mais ter em conta o que um grupo mítico de
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pessoas pensa. Por isso, sem querer parecer pretensioso ou arrogante, tento apenas seguir o meu
instinto de espectador.
Tenho de fazer escolhas quando reduzo material de 80 horas para um filme de 2 horas. Mas estou a
apresentar o meu ponto de vista em relação ao material que tenho e sobre a maneira como consegui
esse material. O que digo é que tenho de adaptar o material ao meu ponto de vista. Não consigo ter em
conta o que qualquer outra pessoa pensa. Mas é óbvio que apresento o meu ponto de vista
indirectamente através da estrutura, através das sequências que decido incluir e da maneira como as
ordeno. Posso rever o La Dernière Lettre ou qualquer um dos meus documentários e dizer o porquê de
cada plano estar onde está, qual a sua relação com o plano que o antecede e o seguinte, qual a relação
entre os primeiros 10 minutos e os últimos 10 minutos. Acho que as pessoas que vêem o filme não têm
de fazer esse exercício, mas se o filme funciona é porque tem uma forma, e uma estrutura coerente por
trás dele, imposta ao material. A minha interpretação dos acontecimentos é o que está no filme. E se
alguém me pergunta: “do que trata o filme? Podes descrever o filme?”, digo “não”, porque se consigo
descrever o filme em 25 palavras ou menos, não o devia ter feito.

Excertos da entrevista a
Frederick Wiseman por Dick Gordon | programa The Connection | Rádio NPR |  26.02.2003

O retrato de uma mulher | Entrevista de Nick Poppy a Frederick Wiseman

Acha que a sua experiência de trabalhar neste filme pode influenciar o modo como fará o seu próximo
documentário?
Não, porque em cada filme tento encontrar o estilo apropriado ao tema que estou a tratar. Não consigo
imaginar um documentário onde este tipo de abordagem pudesse ser útil. Nos documentários faço
sempre muitos grandes-planos dos gestos e das mãos, mas não é exactamente a mesma coisa. Num
documentário não há iluminação. Só temos a luz disponível. Aqui, a luz é totalmente controlada. Pode-
se experimentar, pode-se ver como fica no video assist, e decide-se se funciona ou não. Podem tentar-se
seis maneiras diferentes até se ficar satisfeito. Num documentário só se tem uma oportunidade para
filmar.
Há alguns antecedentes formais para La Dernière Lettre?
Vi muitos filmes e muitos dos filmes clássicos. Não perdi muito tempo a pensar na relação do La
Dernière Lettre com outros filmes. De facto, a ideia das sombras em si interessou-me muito mais do
que o uso das sombras noutros filmes. Uma das coisas que me chamou a atenção neste material foi, de
um ponto de vista técnico, descobrir como se pode fazer um filme sobre o rosto humano e como, através
da representação e da luz, se podem sugerir diferentes aspectos da personalidade e carácter de alguém.
O filme, apesar de tudo o que pode ser, é também um estudo sobre a cara de uma mulher. Assim como
é o estudo sobre o carácter e sobre a personalidade complexa dessa mulher.
Usou o filme para lidar com preocupações ligadas à sua própria mortalidade?
Não sei. Provavelmente. Duvido que tivesse feito o filme da mesma maneira se o tivesse realizado aos
25 anos, mas não tenho a certeza, não posso saber. Acho que estou mais consciente da minha
mortalidade. Penso mais sobre a relação entre pais e filhos do que quando tinha 25 anos. La Dernière
Lettre é uma carta de amor em dois sentidos. É uma carta de amor de uma mãe para o seu filho, mas
também é uma carta de amor de um filho para a sua mãe, se aceitarmos a premissa de que o Grossman
pensava na sua mãe. La Dernière Lettre é também um retrato bastante complexo de uma mulher, e isso
foi uma das coisas que me interessou verdadeiramente. A personagem ultrapassa em larga medida um
retrato plano. Temos a sensação de que se trata de uma pessoa realmente complexa e a três dimensões.
A sua raiva, o seu amor, inveja, competição, sensações e a sua percepção. […]

“Stalking Shadows; Frederick Wiseman on The Last Letter” |
http://www.indiewire.com/people/people_030210wiseman.html
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Raízes | Luís Fonseca

Diz-se que existe uma diferença entre documentário e ficção e essa diferença pratica-se, para o bem e
para o mal. Até do ponto de vista da história do cinema essa diferença se pratica, havendo uma
“História” que é essencialmente a da ficção, onde por vezes um ou outro documentário surge (Vertov e
Flaherty normalmente são suficientes, a lembrar que por vezes o cinema pode ser outras coisas),
vivendo o documentário numa espécie de universo paralelo, um pouco secreto, um pouco misterioso,
longe dos olhares da multidão.
Mas não é fácil perceber verdadeiramente por onde passa essa diferença; na verdade talvez não seja
assim tão real. Este filme – supostamente a primeira ficção do maior dos documentaristas – acentua
essa incompreensão, porque as sombras que aqui falam não são substancialmente diferentes das
sombras que anteriormente ganharam voz e movimento em Titicut Follies ou Hospital ou Central
Park, ou em qualquer outro filme de Wiseman. São mais reais estas ou outras? A realidade das sombras
depende mais do que entra na câmara, ou do que lá sai?

La Derniére Lettre é um filme que sucede a um espectáculo teatral que Fred Wiseman encenou pela
primeira vez nos anos 80, em Boston, e em Paris, na Comédie Française, em 2000. Foi este último
espectáculo, com Catherine Samie, que Wiseman transpôs para o cinema. O espectáculo por sua vez já
era uma transposição de um capítulo do romance Vida e Destino de Vassili Grossman, escritor
ucraniano conhecido pelos seus relatos documentais da batalha de Estalingrado, da batalha de Berlim,
da entrada do Exército Vermelho em Treblinka. Grossman, que sofreu enquanto judeu com o
estalinismo, tentou durante os últimos anos da sua vida publicar o seu grande romance, o que sempre
lhe foi negado pela censura. Grossman morreu portanto, pensando que o Vida e Destino jamais seria
publicado, o que só aconteceu muito mais tarde graças ao facto de Andrey Sakharov ter conseguido
fazer micro-filmes do manuscrito, que posteriormente foram trazidos para o Ocidente, possibilitando a
sua edição na Suíça.
O capítulo em questão consiste na carta de uma médica judia ao seu filho que vive para além da linha
da frente russa, na 2ª Guerra Mundial. Trata-se de uma carta que é uma longa despedida de uma
mulher que “está morta e vai morrer”. A mãe de Grossman morreu, como Anna Semionovna, a
personagem, num campo nazi, pelo que esta carta não pode deixar de ser vista de alguma maneira
como a despedida que Grossman gostaria de ter podido fazer, a despedida que gostaria que a mãe
tivesse podido fazer.
Mas o texto, e o filme que Wiseman dele arranca, é uma despedida quase absoluta, a despedida que
aqueles que sobrevivem desejariam poder fazer com todos os mortos que têm na sua vida, a conversa
que gostariam de ter tido pela última vez para dizer aquilo que nunca se consegue dizer. E no entanto, o
texto e o filme não se deixam levar pela tentação de tudo dizer, deixando zonas de sombra que
permanecem – permanecerão – sempre, sombras onde a nossa memória das pessoas que um dia
fizeram parte da nossa vida acabará por se desvanecer, como é seu destino, memória essa onde povos
inteiros podem desaparecer, como os aztecas desapareceram. Na realidade o filme mantém-se num
território sem limites ou fronteiras (seja entre o documentário e a ficção, seja entre o teatro e o cinema)
onde o corpo, a voz grave, o olhar seco de Catherine Samie, nos trazem uma força tão simples como
poderosa, capaz de invocar espíritos com gestos tão irracionais como os dedos que parecem contar
ininterruptamente os segundos que ainda restam, ou os braços que caem sem que sejam maneiras de se
deixar morrer.

Wiseman optou por trabalhar um dispositivo teatral em vez de proceder a uma adaptação naturalista. E
nisso ganhou a força de uma espécie de abstracção beckettiana, que torna o filme algo que está para
além (ou aquém; é difícil escolher as palavras) da imensidão da Solução Final. Como o próprio já
referiu, esta morte para a qual Anna Semionovna caminha poderia ser em qualquer local do planeta
onde os massacres se fazem. Mesmo se a questão de uma identidade judia está aqui presente (Anna
apenas se começa a pensar como judia quando os outros a isso a obrigam, o que aliás aconteceu a
Grossman), o que está aqui em causa é a forma como um ser humano se prepara para a morte – uma
morte que outros seres humanos lhe prepararam – e de que forma se pode lidar com a esperança, essa
esperança que Anna diz ser “indéracinable”, e que nesse momento parece ser mais assustadora que a
morte.
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As sombras, os fantasmas que aqui surgem – o de Grossman, o da sua mãe, o de todas as vítimas do
estalinismo, do nazismo, os desaparecidos de todos os totalitarismos em que o século XX foi pródigo, os
mortos, esses que Benjamin dizia não estarem em segurança, e que hoje certamente não estão –
ganham através deste filme uma surpreendente redenção, antes de desaparecerem no escuro, sem que
se desculpem das suas ofensas, sem que se desculpem com o sono, o da razão ou outro, afirmando-se
como presenças bem reais deste sonho imenso que é o cinema, ficção ou documentário, memória
possível duma história terrível.

Sombras da História assombram La Dernière Lettre | Wesley Morris

Os documentários de Frederick Wiseman exploram cinco décadas da burocracia americana: Juvenile
Court, High School e Public Housing, para nomear alguns deles, são ensaios sobre os sistemas em que
vivemos; começam de fora para depois entrarem gradualmente na vida daqueles que estas instituições
ajudam, prejudicam, esquecem, armazenam – a lista poderia continuar.
No primeiro projecto ficcional de Wiseman, La Dernière Lettre, uma mulher profere um fascinante
monólogo de uma hora, onde o interior surge exposto. O ano é 1941 e Anna Seminovna (Catherine
Samie), uma médica russa-judia, escreve ao seu filho, estudante de física, uma carta onde descreve a
ocupação alemã da sua pequena cidade ucraniana, o seu instável sentido de identidade, e a história da sua
vida.
Fotografado num preto e branco enevoado, impressionante, o filme é feito de sombras e desespero.
Assemelha-se aos primeiros filmes de Wiseman.
La dernière lettre, baseia-se num capítulo tardio da série russa Vida e Destino de Vasili Grossman (a vida
de Grossman e a sua história enquanto escritor e a confiscação feita pelo KGB, são já em si episódios
trágicos). O livro dá a Wiseman, pacato investigador social, a oportunidade para observar a forma como
uma instituição afecta um indivíduo, sem mostrar os mecanismos dessa instituição.
A Drª Seminovna profere a sua carta (em francês), simultaneamente uma crónica dos acontecimentos e
anúncio da sua despedida. Samie preenche o papel com uma ironia feroz: ela lê a carta com a voz de uma
sobrevivente, mas as palavras deixam prever a sua morte. Ao fazê-lo, o filme acaba por conseguir uma
coisa que só alguma literatura sobre o Holocausto consegue: sugerir a atrocidade sem recorrer à
exposição visual.
À medida que o filme sobre o Holocausto se vai tornando um género, aqueles que o fazem deparam-se
com o desafio de reproduzir a história sem comprometer aquilo que esta tem de sagrado. O Pianista de
Roman Polanski, por mais eloquente e devastador que seja, afasta-nos do horror ao obrigar-nos a reparar
no quão estilizada, bela e orquestrada é a chacina. Nunca se tinha visto a maldade nazi retratada com este
tipo de precisão coreográfica, e Polanski quer que reparemos nisso.
A abordagem de Wiseman é minimalista. La Dernière Lettre existe na abstracção. O concreto reside
apenas na força da tristeza desta mãe, que emerge da sua existência enquanto fantasma. Sim, ela não
pertence a este mundo, mas sabe-o e o seu pragmatismo permite o imiscuir de um elemento de
estranheza.
Aquilo que deseja para o seu filho concretiza-se no artefacto mais duradouro do Holocausto: o
documento. Naturalmente, Wiseman não podia resistir. À sua maneira, a carta é um documentário sobre
a vida desta mulher.
Apesar de La Dernière Lettre viver apenas de uma actriz num palco, Wiseman dramatiza o espaço nu, o
purgatório, através de salpicos de luz que produzem efeitos de claro-escuro, nomeadamente sombras que
se movimentam numa cortina atrás de Samie. As sombras pertecem-lhe, ou pertencerão aos milhões já
mortos ou que em breve irão morrer?
De uma certa maneira poderia ser mais fácil pensar La Dernière Lettre do que ver o filme. Ao longo de
uns pesados 61 minutos, o filme arrisca-se a parecer estático e fechado. Mas a presença de Samie e as
imagens criadas por Wiseman são inesquecíveis. As silhuetas parecem tornar-se mais fortes à medida que
Anna assume a sua identidade judia e a coloca acima dos seus ideais comunistas e da sua nacionalidade
russa.
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São das sombras mais poderosas depois do Expressionismo Alemão. Têm em si um lirismo grave, são
impenetráveis, como que recordações terríveis, dolorosas.

“Shadows of History haunt ‘Last Letter’” | The Boston Globe | 07.02.2003

Última despedida | Peter Rainer

[…] Samie está em profunda comunhão com a câmara. Mesmo as suas emoções mais frágeis e subtis
ganham uma força solene. As suas mãos têm uma expressividade lírica, frágil, que não muitas vezes
vemos nos grandes mimos ou artistas surdos. Samie tem a capacidade rara, através de uma espécie de
transmutação interior, de parecer envelhecida num certo momento, e passar por uma rapariga logo a
seguir. Vestida simplesmente de preto, com uma estrela judia pregada na sua roupa, Samie está a nu, e
é como presenciar uma longa catarse de dor, pesar e redenção. Senti que tinha sustido a respiração do
primeiro ao último frame.
[…] Os grandes planos de Samie, com o seu fino cabelo branco, permanecem sempre durante o tempo
certo. Wiseman percebe o poder luminoso da sua cara e de como é necessário ir desviando o olhar, sob
o risco de ficar encadeado. Este realizador sempre teve um sentido musical preciso sobre como
construir o ritmo de um sequência. Os planos compassados de Anna (Catherine Samie), onde esta surge
fragmentada numa sombra projectada nas paredes vazias, são como pontuações suaves. São também
metáforas. Esta mulher, com a sua presença formidável, quase escultórica, está a desvanecer-se à nossa
frente. Anna tem noção da sua efemeridade. Como alguém que sempre se considerou mais russa que
judia, fala do seu amor repentino e arrebatador por “este mundo de provérbios e Sabbaths que em
breve desaparecerá”. Relaciona o seu recém-descoberto carinho pelo povo judeu com o seu filho; fá-la
lembrar-se do seu amor por ele. […]

“Last Farewell” | New York Magazine | 03.02.2003

Passar do documentário à ficção | Vincent Ostria

Ao passar do documentário à ficção, Wiseman cai no artifício e esquece a vida. Não temos nada contra
Catherine Samie: uma grande actriz de teatro de voz grave e cativante, um físico marmóreo, uma
estátua. A bela velha senhora ideal. Não temos nada contra Frederick Wiseman. Pelo contrário: os seus
documentários-rio sobre as instituições, as comunidades, os meios profissionais continuam a ser picos
inultrapassáveis da arte do documentário. […] Mas aqui, com Fred Wiseman a tentar a ficção,
timidamente, demasiado timidamente, não chegamos lá. […] Em vez de filmar a peça numa verdadeira
sala de teatro, com um verdadeiro público, como teria feito um documentarista avisado, Wiseman
filma-a num estúdio frio e nu, jogando ao fundo com artifícios do preto e branco, sombras e luzes. Um
exercício de estilo tão digno e calculado quanto estéril. É de espantar da parte de alguém que capta o
real com um rigor que não autoriza qualquer manipulação. É estranho como os documentaristas se
tornam afectados quando passam à ficção. Outros grandes como Raymond Depardon e sobretudo
Johan Van der Keuken (com as suas curtas-metragens alegóricas a preto e branco) não convenceram ao
passar para o outro lado do espelho do real. Talvez porque não tenham percebido que a ficção, também
ela, precisa da verdadeira vida, das suas imperfeições, da sua respiração, como um peixe precisa de
água.

Les Inrockuptibles | Novembro 2002
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Sobre Frederick Wiseman

A montagem como uma conversa a quatro vozes
Notas de Frederick Wiseman durante a montagem de Ballet, High School II e Zoo

Maine, 12 de Agosto de 1992, 6h30
[…] Montei alguma coisa do Zoo mas não muito – demasiadas interrupções devido à rodagem do Ballet
e do High School II. Não gosto de ter três filmes por terminar, mas gosto muito de os ter para montar.
Zoo tem quase só acções instintivas de animais e muito pouco diálogo. High School II é só conversa.
Ballet é movimento cuidadosamente construído ao som de grande música. Tenho de encontrar um
estilo de montagem apropriado para cada filme. Como de costume, não é um problema que eu possa
resolver no abstracto. Não posso começar com ideias gerais sobre estilo de montagem, tenho é de me
orientar, estudando o material e respondendo ao que encontro. Qualquer documentário, meu ou de
outra pessoa, seja em que estilo for feito, é arbitrário, tendencioso, preconceituoso, comprimido e
subjectivo. Tal como nas formas ficcionais suas irmãs, o documentário nasce na escolha – escolha do
assunto, espaço, pessoas, ângulos de câmara, duração dos planos, sequências a serem filmadas ou
omitidas, material de transição e cortes.
Agora que a rodagem do Zoo terminou e olho para as rushes – 100 horas de filme penduradas na
parede da sala de montagem – diferentes tipos de escolhas vêm ao de cima. Esta grande massa de
material, que representa a memória da minha experiência de fazer o filme tornada exterior através da
gravação, está necessariamente incompleta. As memórias não preservadas no filme flutuam algures no
meu pensamento como fragmentos prontos a serem reactualizados, indisponíveis para serem incluídos
filme mas de grande importância neste processo de escavação e deslocamento conhecido como
montagem. Este processo de montagem, que algumas vezes é dedutivo, outras associativo, algumas
vezes ilógico, outras um fracasso, é ocasionalmente aborrecido e muitas vezes entusiasmante. O que é
para mim essencial é tentar pensar bem a minha própria relação com o material, usando todas as
combinações de meios possíveis. Isto implica a necessidade de ter uma conversa a quatro vozes entre
mim, a sequência em que estou a trabalhar, a minha memória e valores e experiências gerais. A grande
questão agora é ver se consigo ir para a cave e pensar concretamente no material do Zoo. Escrever estas
notas teóricas sobre a montagem é só uma desculpa. Tenho de ir para a cave. […]

Maine, 13 de Agosto de 1992
De volta à montagem a todo o gás. Esta manhã comecei às 6h3o. Um pequeno intervalo para o almoço e
depois continuei até a um passeio ao anoitecer. Acho, ou espero, que esteja a chegar a algum lado com a
sequência do nascimento do rinoceronte. Vai tornar-se um acontecimento-chave no filme final. O
rinoceronte esteve 11 horas em trabalho de parto. Logo a seguir ao parto, a mãe cheirou o bebé e
afastou-se. O tratador tirou o bebé nado-morto da jaula. O veterinário fez-lhe respiração boca-a-boca,
alternando com o tratador que pressionava o peito do bebé, mas ele nunca chegou a respirar. O
veterinário chorou e o tratador e os seus ajudantes estavam visivelmente tristes. O rinoceronte-bebé
morto foi colocado na parte detrás de uma pick-up e levado para a morgue.
Acabei de escrever um resumo em 86 palavras (que leva onze segundos a ser lido) de um acontecimento
que demorou onze horas em tempo real e do qual cerca de três horas estão gravadas em película. O meu
trabalho como montador é reduzir a experiência de observar e filmar o parto do rinoceronte a uma
forma que funcione enquanto sequência individual, mas que também encaixe no ritmo e estrutura
finais do filme. Hoje revi cerca de duas horas e cinquenta minutos de rushes e tirei todos os planos que
acho que talvez possa utilizar. Tirei oitenta planos, escrevi uma breve descrição de cada um deles no
meu bloco de notas e dei o dia por terminado.

Maine, 15 de Agosto de 1992
Hoje o problema foi como seleccionar de entre os oitenta planos. Tenho que descobrir a importância de
cada plano, querendo com isto dizer que preciso de identificar, para mim, o que se passa no plano. Às
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vezes pode ser só uma coisa, mas normalmente são várias. Montar é falar sozinho, e nesta conversa
restrita e limitada tenho de me obrigar a estar tão consciente quanto possível das várias coisas que
estão a acontecer: primeiro dentro de um plano, depois dentro de uma sequência, e finalmente na
relação das várias sequências entre si. A sequência do rinoceronte é um bom exemplo de todas estas
questões.

Maine, 17 de Agosto de 1992
A minha reflexão sobre as sequências tem de ser mais precisa e específica na montagem do que durante
a rodagem. Na rodagem a motivação para filmar uma sequência particular pode ser um resultado da
maneira como alguém anda ou está vestido; ou de um palpite, a intuição de que qualquer coisa se pode
desenvolver quando duas pessoas começam a conversar. Aprendi a seguir esta sensação quanto a tenho,
o que não quer dizer que o palpite esteja sempre certo, mas antes que se não o seguir não corro riscos, e
então instala-se o risco de perder uma “boa” sequência. Durante a rodagem não há tempo para fazer
uma análise dos vários elementos que tornam a sequência “boa”; a atenção tem que estar dirigida para
o “apanhar” a sequência, de modo a que a análise detalhada possa ser feita mais tarde. (Isto, claro,
depende da decisão subsequente, às vezes tomada muitos meses depois, de que vale de facto a pena
analisar e montar a sequência; por outras palavras, da auto-confirmação de que a decisão inicial estava
correcta). Este tipo de análise é retroactivamente necessária em relação a todas as sequências, mas
algumas, como a do rinoceronte, surgem mais imediatamente como sequências importantes para o
filme final.
Uma das fases da montagem é, então, confirmar ou rejeitar a intuição inicial e montar, portanto
analisar, a sequência de forma a transmitir algum significado a um espectador que não esteve presente
originalmente (por exemplo, na cena do nascimento do rinoceronte), mas a quem o acontecimento e a
sua interpretação podem ser apresentados de uma forma compreensível. […]

Maine, 22 de Agosto de 1993 [o diário salta um ano]
A cena com a mãe adolescente [em High School II] pode dar-me alguns problemas quando o filme
estrear. Pode haver pessoas a dizer que não há muitas alunas na escola de Central Park East a serem
mães, e que a sequência não é representativa de um problema na escola, apesar de ser, em geral, um
acontecimento bastante comum. Não tenho maneira de determinar o que é ou não representativo em
qualquer sequência. Para mim é suficiente o facto de ter acontecido enquanto eu estava presente e de
encaixar nos temas que encontro no material. Não estou interessado em fazer filmes ideológicos, sejam
de direita ou de esquerda. Lembro-me de ser criticado por algumas pessoas de esquerda quando fiz o
Hospital. Sabiam, com base nas suas posições ideológicas, que médicos e enfermeiros brancos da classe
média exploravam negros e hispânicos pobres. E portanto um filme como o Hospital, que mostrava
médicos e enfermeiros brancos (bem como médicos e enfermeiros negros e hispânicos) a trabalhar com
afinco, durante muitas horas, para ajudarem os seus doentes, era ideologicamente ofensivo. Os
ideólogos do cinema não estão interessados na descoberta e na surpresa como aspectos do fazer um
documentário, nem estão interessados em confiar na sua própria inteligência, ou na de outra pessoa;
querem antes que os realizadores de documentários confirmem as suas próprias opiniões ideológicas e
abstractas, que têm muito pouca ou nenhuma relação com a experiência. Alguns realizadores de
documentários – instigados nas suas fantasias políticas auto-incutidas por académicos e outros
ideólogos, pelos barões do cinema e por burocratas, e por todos aqueles que formam as multidões
parasíticas que esvoaçam em torno dos realizadores – acreditam que os documentários devem educar,
denunciar, informar, reformular e impor mudanças num mundo que quanto ao resto é resistente e
estúpido. Julga-se que os documentários têm a mesma relação com as mudanças sociais que a
penicilina tem com a sífilis. Agarram-se teimosamente ao documentário enquanto importante
instrumento político de mudança, apesar da total ausência de provas que o confirmem.
Às vezes, na sua condescendência pomposa, o realizador procura levar a luz à populaça e fazer os
espectadores engolirem à força esta ou aquela papa política da moda, espectadores esses que não
tiveram a oportunidade, ou talvez sequer a vontade, de participar na experiência ou no pensamento do
realizador. Isto, a que se poderia chamar “a fantasia de Carlos”, dá ao realizador a sensação de que é
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importante para o mundo. Os documentários – como as peças de teatro, os romances, os poemas – são
ficcionais na sua forma e não têm qualquer utilidade social quantificável.

“Editing as a four-way conversation” | Dox | nº 1 | Primavera 1994

Rapidez de execução (a propósito de Public Housing) | Frederick Wiseman

[…] Ao princípio, são os acontecimentos
O que é um acontecimento? Um tipo deambula por um passeio com um chapéu divertido, um carro
abandonado, um drogado inicia uma dança com a rua: eis alguns bons planos de corte. São inúmeras as
possibilidades, mas o principal é sempre reagir depressa. Se se falham os primeiros minutos, leia-se os
primeiros trinta segundos de uma discussão, falha-se também a explicação do acontecimento. A decisão
de filmar tem que ser tomada no momento. Também tem que se escolher a altura de parar, correndo o
risco de passar ao lado de alguma coisa importante. Também se pode decidir filmar sem parar. É que
um acontecimento que parece não ser determinante no momento da filmagem pode revelar-se rico em
consequências noutro momento do filme. Optamos então por grandes-planos que podem vir a tornar-se
planos de corte. Uma vez accionada a câmara, concentramo-nos numa única personagem, se possível
aquela que parece dirigir a cena ou que dá a entender que se tornará o seu eixo central. Antecipamos.
Imagens e palavras acumulam-se durante várias semanas, algumas delas aparentemente gratuitas. Mas
tudo serve: um plano de um edifício, de uma rua, de um carro que passa. Permito-me fazer isso porque
sou eu que monto os meus filmes. A experiência ajuda-me a não repetir certos erros. Quando filmo,
estou sempre a pensar no que vou precisar na montagem, e tento não deixar buracos. Continuo, no
entanto, sem saber se fiz bem em tomar esta ou aquela decisão, mas esta forma de antecipar é muito
importante, permite-me manter-me em cima do acontecimento. A minha profissão é uma forma de
educação permanente.
A obrigação de filmar
Em Public Housing como no resto dos meus filmes, cada cena testemunha o nascimento e o fim de um
processo e a instalação de uma relação de poder. Quando assisto a uma reunião, a uma discussão, a
uma detenção pelos polícias, deixo-me ficar do princípio até ao fim, embora não grave forçosamente
todos os minutos. Tenho obrigação de filmar o que vejo. Um filme funciona se o espectador tiver a
impressão de se encontrar no centro da acção. Depois, pode pensar o que quiser, de acordo com a sua
experiência – muitas vezes diferente da minha –, com o valor que atribuir a este ou àquele
acontecimento; dou-lhe, no entanto, a possibilidade de compreender. Trata-se não de tornar o
acontecimento objectivo, mas sim acessível.
Dramaturgia: chegar, ir embora, voltar
Durante as filmagens, acumulo elementos que me permitem compreender o melhor possível o que se
está a passar e, posteriormente, partilhá-los com quem não assistiu. Mas não é só isso: também é
preciso pensar na dramaturgia; ou seja, colocar a questão da personagem. No princípio do filme,
durante uma longa cena em que uma mulher que dorme na rua discute com dois policias, pensamos
que eles devem ter razão em suspeitar que ela é uma drogada, ainda que ela diga o contrário, e mesmo
não podendo em momento algum ter a certeza disso. O filme não dá nenhuma explicação. A
ambiguidade mantém-se porque a vida é complicada e, sobretudo, porque os acontecimentos são
indecidíveis: o espectador continua a interrogar-se sobre quem é que está a dizer a verdade, tanto mais
que tem à sua frente a imagem dessas pessoas, que simultaneamente as trai e lhes dá uma verdade
dramática. Criar uma personagem é isto. Recusar a simplificação da imagem filmada em nome de uma
ideologia rígida e oferecer a cada um a possibilidade de dar acesso à sua história. Na segunda metade de
Public Housing, assiste-se à conversa de um homem com um elemento dos serviços sociais que tem que
decidir se lhe atribui ou não uma ajuda para entrar numa cura de desintoxicação, visto que ele é viciado
em crack. Todas as perguntas que o interlocutor faz estão escritas num documento oficial. Nessa altura,
filmo sobretudo a cara do homem. E pouco a pouco, apesar das perguntas institucionais que lhe são
feitas (“Desde que idade se droga? Com que frequência?”), é a história da vida dele, profunda, íntima,
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que nos é revelada. Interessou-me muito. Desta conversa que durou 1h 40, devo ter filmado 1h 38, para
ficar só com nove minutos, os mais intensos.
Uma personagem de cinema não é apenas uma aparição, seja qual for a duração da sua presença no
ecrã. Está em relação com outras e um filme, mesmo que seja um documentário, é sempre uma tela
composta de várias situações e das personagens que as tornam possíveis. Daí que a questão seja saber
onde e como captar essas situações, onde começam, quando acabam e quais utilizar. É este o problema
do documentário. Muitas vezes, nos meus filmes, entre longas sequências de discussão, intercalo uma
série de planos de corte. Não são decorativos: um grande plano de uma cara ou de um objecto tem que
contar uma história. Tem sempre, pelo menos, que anunciar outras, recordá-las, servir de sugestão à
imaginação do espectador, como acontece com a minha. São estas pequenas coisas que desencadeiam
uma dramaturgia. O meu papel é torná-las palpáveis. Por outro lado, algumas das personagens que
ocuparam uma das cenas de um filme podem regressar mais tarde ao ecrã, de forma mais ou menos
breve, durante uma sequência ou um plano. Em Public Housing, por exemplo, a jovem mulher do início
do filme – a quem um dos polícias diz para não continuar a andar por ali sem fazer nada – aparece no
fim, sentada à entrada de um prédio onde decorre uma reunião. Muito poucas pessoas a reconhecem,
dado que não é o elemento principal do plano. Mas é essa a minha maneira de seguir uma personagem.
Montar com ritmo
O problema do ritmo está na base das minhas escolhas de montagem. Começo por seleccionar as
sequências que me interessam, sem ter uma ideia da estrutura global. Pode levar meses. A etapa
seguinte consiste numa junção de coisas. Faz-se muito depressa porque, nessa altura, já tenho um
conhecimento quase musical dos elementos do filme. Essa primeira montagem tem mais vinte ou trinta
minutos que a duração final do filme. A minha preocupação de não falhar nada durante as filmagens
permite-me concentrar-me sobre os problemas dos encadeamentos no interior das sequências e destas
entre si. Gostava que cada sequência, e o filme no seu conjunto, dessem ao espectador a informação
suficiente para que não sentisse a necessidade de receber explicações exteriores à estrutura do filme. É
por isso que a não uso a voz off. No início de Public Housing, uma black mamma fala durante muito
tempo ao telefone sobre problemas de casas insalubres. Um quarto de hora depois, estamos
precisamente numa dessas casas, com outras pessoas, no meio de outras histórias: o efeito de
correspondência é imediato, mas em caso algum a primeira sequência constitui uma introdução à que
se lhe segue.
Melancolia/ crueldade
Pode sentir-se melancolia perante Public Housing. Chego a uma paisagem devastada, uma zona de
guerra, filmo, e dela ficam 3h 15m de película. Não regresso um ano depois para me dar conta do estado
das coisas. Seria contraditório com a maneira como trabalho. Prefiro passar a outro assunto. Não moro
em Chicago, conheci e filmei pessoas durante algumas semanas, sabendo sempre que não as voltaria a
ver. Este sentimento de encontros ilusórios faz parte do meu trabalho. É, por vezes, o assunto desse
trabalho: a ideia de uma primeira e última vez em simultâneo. Não faço parte dos documentaristas para
quem funcionar em empatia com as personagens implica comer com elas, receber notícias delas,
encontrar-se com a família, no sonho de construir uma grande comunidade fílmica entre os que olham
e os que se expõem. Não é honesto. A intimidade não se força. Já tenho amigos e não faço filmes para
arranjar outros. Claro que este sentimento influencia o aspecto dramático do filme. Talvez haja alguma
crueldade em mostrar, por exemplo, um homem que se diz ameaçado por um bando rival e que se
instala à entrada de uma esquadra de polícia sem tentar, mais tarde, dar a conhecer no filme o que lhe
aconteceu. Mas é também muito realista. Não se trata de influenciar as situações, mesmo que sejam
trágicas; só se pode testemunhar um estado das coisas num dado momento. O que pode dar origem a
um sentimento de perda: os planos vazios depois de uma longa conversa, depois da aparição
incandescente de uma personagem, são necessariamente tristes.
A relação com as pessoas que filmo
[…] Levo muito a sério a minha obrigação para com as pessoas que filmo. Tenho a responsabilidade da
imagem delas. Se lhes explico convenientemente porque é que quero trabalhar com elas, qual é o
objectivo do filme, fiz o meu trabalho. Se alguém se recusa a aparecer no filme, eu não insisto, não
procuro convencê-lo com argumentos como “este filme vai melhorar as condições de vida nesta cidade.”
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Muitas vezes, não tenho tempo de pedir autorização antes de começar a filmar, portanto faço-o depois,
e se a pessoa recusar, corto.
Contra a reconstituição
[…] Nunca pediria a alguém para parar de falar, de andar ou de gritar por necessidades de continuidade
que só me dizem respeito a mim. Nós é que temos de nos adaptar. Toda a reconstituição “dramática”
vem a seguir, na montagem. Alguns documentaristas pedem às suas personagens, se isso lhes for útil,
para repetir uma frase, um gesto, para refazer uma cena para eles, e geralmente acabam por fazê-las
dizer aquilo que já esperavam delas à partida. Prefiro correr o risco de perder um momento
interessante a recriá-lo, mesmo se isso me parte o coração. Às vezes sonho com as sequências que
falhei. Mas, como se diz em inglês: “in the light of the day, you realize you can’t get it all.”, mesmo se, na
altura, é muito doloroso.
Montagem/ ficção
A seguir às filmagens de Public Housing, tinha 90 horas de rushes. Para La Comédie Française, 120.
Para o filme que terminei agora e que se chama Belfast, Maine, foram 110 horas. Faço cortes simples
nas sequências utilizáveis (em Public Housing, trabalhei em 31 horas de filme) e considero que não é
necessário respeitar a cronologia da rodagem. É um dos aspectos ficcionais dos meus filmes: posso
começar com um acontecimento que se deu no último dia e fechar com outro que se deu à chegada. O
facto de a maioria das cenas serem, na montagem final, mais curtas que o foram na realidade, é já
ficção. Num documentário, como em qualquer outro filme, a montagem permite impor uma escolha
entre os diversos elementos dramáticos, criar um exagero. Condensa, acrescenta tensão, dá a impressão
de que o acontecimento foi mais forte do que foi na realidade. Sem isso, os meus filmes seriam apenas
documentos, uma montra de rushes. Interessariam os investigadores, e mesmo assim…
Inspirações
Há alguns anos, ia muito ao cinema. Agora já não. Em vez disso, trabalho e viajo. Fui mais influenciado
pelas leituras que fiz do que pelos filmes que vi. Considero, por exemplo, os Ensaios de Ionesco sobre o
teatro como o melhor material de reflexão sobre a montagem. Ao ler o que ele escreveu sobre a
construção dramática de uma peça, pensei estar perante o mesmo tipo de escolhas que tenho de fazer
diante das minhas rushes. É tudo uma questão de montagem, para um dramaturgo, um escritor ou um
cineasta, obrigados a seleccionar elementos da sua vida, da sua imaginação ou das imagens que
produziram antes de lhes dar forma. O documentarista está limitado pelas rushes, mas tem que reagir à
sua experiência de filmar, à sua visão das imagens acabadas, aos seus tormentos pessoais. Age também
em função da sua própria memória das semanas que passou num lugar. A montagem é, portanto, um
diálogo entre estes diversos parâmetros; o resultado desses diálogos constitui o filme. […]

“Vitesse d’exécution” | depoimento recolhido por Olivier Joyard
a 28 de Outubro de 1999, em Paris | Cahiers du Cinéma | nº 541 | Dezembro de 1999

O continente Wiseman e High School II | José Manuel Costa

Ao fim de trinta e seis anos e de praticamente outros tantos filmes, o continente Wiseman continua a
ser lugar de referência. O mais recente surto documental não o deixou para trás, muito pelo contrário.
Contudo, pese embora o tributo académico que lhe é prestado, dir-se-ia que o entusiasmo espontâneo
de muitos é hoje mais fraco do que seria de esperar. Pode ser que o padrão repetitivo de Wiseman (ou
seja, exactamente aquilo que esteve na origem da sua profunda variação e evolução) tenha contribuído
para fazer esmorecer esse entusiasmo, em face da emergência de um outro tipo de documentário, ou, se
se quiser, de um novo paradigma documental, feito de uma retórica supostamente mais pessoal, mais
subjectiva ou até mais agressiva do que a dele. Ora, pela minha parte, acredito que, por um lado, a
novidade desta outra retórica mais “subjectiva” é imensamente equívoca (tanto dum ponto de vista
histórico como ontológico) e que, por outro lado, foi exactamente o próprio Wiseman que, ao longo das
décadas de oitenta e de noventa, não parou de avançar, fazendo sempre deslocar as fronteiras da área.
Combinando uma absoluta fidelidade ao seu método com um absoluto pragmatismo, conseguindo com
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isso evoluir sem cair na ratoeira do “estilo”, Wiseman facultou-nos, em todos os seus filmes mais
recentes, uma experiência vital que é também rigorosamente política. Creio na verdade que, hoje em
dia, é isto que o documentário político pode ser: em face de estratégias padronizadoras que tendem a
formatar a nossa atenção e o nosso modo de ver as imagens e o mundo, o carácter radicalmente
concreto e radicalmente abstracto dos filmes de Wiseman – a sua recusa em fornecer-nos um
significado – é, por si mesmo, a mais subversiva das respostas.
É claro que quem elogia o Wiseman passado ao mesmo tempo que desdenha (ou olha
condescendentemente para) os seus últimos filmes o faz porque não reparou naquela evolução – que
assim, de algum modo, vai contribuindo para apagar. Nas últimas duas décadas, essa evolução tem
claramente duas componentes principais, a saber, a componente do assunto e a componente da
estrutura. Quanto à primeira, refiro-me à multiplicação sem precedentes dos próprios níveis de assunto
(“de é que estamos realmente a falar”) e, por consequência, do nível de abstracção conceptual. Quanto à
segunda, refiro-me ao sofisticadíssimo uso da montagem, com o qual se fecha uma longa espiral de
evolução na qual esse parâmetro regressa finalmente, no trajecto histórico do documentário, como
grande princípio estrutural. E, se tal não é mais verdadeiro em alguns filmes do que noutros, a verdade
é que será mais rapidamente verificável naqueles em que Wiseman revisitou alguns dos seus anteriores
territórios: por exemplo, et pour cause, High School II (1994).
Aqueles que duvidam de Wiseman porque “não revela suficiente ponto de vista pessoal” deveriam ficar
aliviados pelo facto de, comparando com a sua primeira escola (High School, 1968), ser evidente que ele
gosta mais desta. Porém, o que afinal imediatamente se nota é que essa não é a questão. Se a “Central
Park East Secondary School (CPESS) é agora interessante para Wiseman, tal não acontece porque ele
“gosta dela” mas sim porque ela lhe fornece um terreno ideal onde pode desenvolver o essencial do seu
método. Mais do que gostar daquela escola, Wiseman gosta do facto de ela enfatizar a ideia de
complexidade. Os “cinco hábitos mentais”, o “respeito pela prova e pela perspectiva”, a “maneira de ver
as coisas de forma complexa, não simplista”… Toda a propalada política da CPESS imediatamente
transforma o assunto em metáfora e o filme num guia para a obra de Wiseman no seu conjunto. Mais
do que isso, ao voltar ao terreno da escola, Wiseman mostra à saciedade que o seu novo filme não é
sobre escolas ou sobre ensino escolar, nem sequer (como o filme de 1968 principalmente era) sobre as
microscópicas relações de poder no seio desse tipo de instituição. Ao invés, o que aqui está em causa
desde a primeira cena é (nada menos do que) o estado da democracia americana e o embrião de todo
um sistema sócio-político. Isto é tão evidente que, ao longo da terceira hora, quando chegamos à cena
da aula em que se discute o estado do “sonho americano”, é difícil não dar um salto na cadeira e não
sentir que esse é o “esperado” clímax em que os diferentes níveis de assunto se cruzam, em toda a sua
clareza, complexidade e contradição.
A densidade de High School II é a densidade, a ambiguidade, a riqueza, da sua constante explosão
humana, dada sem réstia de maneirismo. A título de meros exemplos: o longo plano do jovem
adolescente que discorre perante os seus colegas (e perante si próprio) sobre a sua condição de pai; a
explosão emocional da rapariga no decurso da reunião estudantil sobre o “incidente de Rodney King”;
toda a discussão dos alunos mais novos, em estilo de debate parlamentar, sobre as políticas de
imigração (!) Mas o fluxo destes momentos está continuamente a enriquecer-se com as suas respostas
mútuas, com as suas rimas internas e os ecos que uns produzem nos outros, numa estrutura
progressivamente mais densa em que até as breves cenas de ligação podem surpreender, não só como
“momentos de respiração” mas pelo seu carácter de “jogo”, irónico ou metafórico. Raramente, fora da
própria obra de F. Wiseman, nos é proporcionado este tipo de experiência. Raramente o documentário
foi tão longe.

Texto original em versão inglesa | “High School II” | Dox | nº 50 | Janeiro 2004

O olhar obsessivo | Roberto Chiesi

Explorações do interior de uma topografia humana
O anonimato de uma estrada citadina percorrida por automóveis esporádicos ou de uma auto-estrada;
a forma de um sinal vulgar: um topónimo. Este último reenvia-nos para um lugar que contém, no seu
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nome, o mistério assustador ou tranquilizante de uma função social, a identidade simbólica de uma
instituição (um prisão psiquiátrica, um liceu, uma esquadra de polícia, um hospital, uma caserna, um
convento, um tribunal, um centro de investigação científica, um centro de segurança social). Surge o
desenho geométrico e cinzento de um edifício (ou de um complexo de edifícios), também ele anónimo,
e na sequência seguinte entramos para o interior das suas paredes, insinuamo-nos nas suas divisões,
respiramos o seu ar como num aquário, ouvimos as palavras, descobrimos os rostos do animais sociais
que aí pertencem e/ou são obrigados a pertencer.
No cinema de Frederick Wiseman é recorrente este movimento inaugural em que alguns planos rápidos
– retirados da matéria mais genérica da realidade e atravessados pelo movimento de veículos sem
destino, breves segmentos físicos e concretos (uma localidade à espera de ser identificada, um indício
topográfico, a fachada de um microcosmos onde a câmara se prepara para entrar), lacónicos e
essenciais como os títulos dos seus filmes (Hospital, High School, Juvenile Court, Canal Zone) –
constituem o início da estratégia de aproximação a uma estrutura social e institucional,
progressivamente definida na peculiaridade dos seus códigos, cumpridos ou transgredidos, assimilados
ou sofridos, por duas classes distintas de indivíduos (homens, mas também animais) sempre em
dicotomia. O olhar de Wiseman, uma vez no interior, dirige quase obsessivamente uma atenção
disponível e permeável à observação e escuta das formas e dos modos em que se exprime a fisionomia
da instituição. Wiseman regista as acções anódinas (e mais raramente as extraordinárias), as palavras
do dia-a-dia, as práticas correntes no local, pondo a descoberto a sua fenomenologia, investigando os
factos e as singularidades, atribuindo-lhes uma duração tão ampla que parece colada à temporalidade
das situações concretas, mesmo tratando-se, evidentemente, de fragmentos, deliberadamente
destilados, da existência e da actividade da estrutura que nesse momento filma, retratada nas suas
prerrogativas de eficiência, nas falhas decorrentes das suas eventuais impotências, nas dificuldades com
que a regra que lhe é própria se verga nas práticas e submete a si a casuística infinita dos problemas da
realidade.
O que filma Wiseman? Os cerimoniais da sociedade americana nos locais dedicados ao “culto” (os
“santuários”), os instrumentos e os códigos das cerimónias “lidos” na fisionomia dos que oficiam o
ritual e daqueles que a ele se sujeitam, dos indivíduos tornados parte integrante e activa no ritual e
aqueles que constituem a sua componente passiva (médicos e enfermeiros/ doentes psiquiátricos,
professores/ alunos, polícias/ delinquentes, oficiais/ soldados, juízes/ réus, cientistas/ macacos-
cobaias, funcionários da segurança social/ beneficiários, magarefes/ vacas e ovelhas, terapeutas/
deficientes, médicos/ pacientes e familiares dos pacientes, visitantes do jardim zoológico/ animais em
cativeiro). Reserva-se sempre, como veremos, uma atenção particular àqueles que permanecem fora do
espaço físico do “santuário” (os inadaptados, os marginalizados). A insistência da câmara em filmar os
rostos, em registar as palavras – ao captar os gestos dos “oficiantes” e dos “oficiados”, ao acumular os
detalhes que os definem, apresentando-os sem um esquematismo faccioso, oferecendo-os na
integralidade (ainda que relativa) da sua complexa fisionomia e pondo-os a descoberto nas suas
contradições – subtrai-os ao anonimato da função que encarnam e consegue instaurar no espectador,
por vezes, uma familiaridade ambígua com a sua presença física e psicológica, submetendo-o
implicitamente a um perturbante processo de reconhecimento e identificação.
Ao longo do corpo constituído por trinta e um filmes realizados em trinta e dois anos, Wiseman
desenhou nos detalhes mais precisos uma vasta geografia dos “santuários” da sociedade americana.
Começou num espaço de “aberração” (a prisão psiquiátrica de Bridgewater em Titicut Follies), onde
revelou as atrozes condições de vida dos pacientes aí detidos, depois continuou a sondar os meandros
da norma, compondo no final uma variada “cartografia do poder” (como a definiu Thierry Jousse).
Mostrou os rituais pedagógicos que decretam a norma pela qual os adolescentes se devem reger (High
School e High School II), os rituais de domesticação dos jovens alistados no corpo de fuzileiros (Basic
Training), os rituais da polícia (Law and Order), os rituais coloniais (a sociedade americana transposta
para uma escala mais pequena, no Panamá em Canal Zone), os rituais farsesco dos treinos do exército
americano (Manoeuvre), os rituais da sociedade do espectáculo (Model, Ballet), da religião (Essen), da
assistência médica (num hospital citadino, como em Hospital, ou num departamento especializado em
casos terminais, como em Near Death), dos pobres (Welfare), dos deficientes (Blind, Deaf), do
apuramento da verdade e eventual aplicação de sanções penais (rituais também pedagógicos, de certa
maneira) (Juvenile Court), do consumo (The Store), dos tempos livres (Aspen, Central Park), do
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cativeiro (Zoo), das artes cénicas (La Comédie Française), da marginalidade social (Public Housing),
da marginalidade económica (Belfast, Maine).
Ao longo dos últimos dez anos (como se pode observar sobretudo em Aspen, Zoo e Belfast, Maine) o
seu olhar parece demorar-se com cada vez mais agrado (com uma serenidade amarga que lembra a
paleta do Godard “pintor de paisagens”) na contemplação da sobrevivência das paisagens naturais.
Rituais pedagógicos e coercivos
High School termina com uma velha professora do liceu Northeast a ler publicamente a carta de um ex-
aluno, fuzileiro voluntário no Vietname, apresentando-o como um “órfão que poderia ter sido uma
nulidade e que não era certamente um bom aluno”. O jovem tinha-lhe escrito mesmo antes partir para
uma missão da qual provavelmente não voltaria e, como prova da sua enorme devoção aos
ensinamentos recebidos na escola, anuncia a vontade de doar o dinheiro do seguro de vida à escola: “eu
sou só um corpo que faz um trabalho”. A professora comenta satisfeita: “Quando se recebe uma carta
assim, para mim significa que fazemos um bom trabalho aqui no liceu Northeast”.
Ao longo dos últimos minutos de Canal Zone, assistimos à cerimónia solene de entrega dos diplomas
do ano 1975-76 e ouvimos a retórica empolgada de dois jovens recém-licenciados: exaltam a moral
patriótica e o optimismo da “religião” do sonho americano. Imediatamente após as imagens da
cerimónia, Wiseman insere planos rápidos de uma operação militar, e em seguida o hieratismo de duas
cerimónias fúnebres dos mortos na terra e no mar, fechando o filme num silêncio de algumas mulheres
curvadas em oração sobre as sepulturas. A pedagogia que é incutida aos alunos do liceu é a primeira
fase no ritual da transformação do corpo e da vontade “em coisa”: os discursos programáticos dos
professores em High School, de facto, são um prelúdio para a ética da obediência administrada pelos
instrutores de Basic Training, pedagogos marciais conservados como minerais, imóveis e monolíticos.
Vinte seis anos depois da sua primeira exploração do universo repressivo da escola, Wiseman efectua
uma nova incursão no espaço do liceu (High School II, 1994) e descobre uma máquina pedagógica
ainda mais desenvolvida, onde os professores (a cujas fileiras se alistaram muitos homens e mulheres
de cor) enfrentam uma agressividade desordenada por parte dos adolescentes com um paciente
trabalho de maiêutica, de diálogo e de prevenção. Será mesmo um dos rapazes deste liceu americano
dos anos noventa a esboçar uma síntese da transformação da “religião” do sonho americano: da utopia
ingénua da fronteira a mito cínico da venalidade pequeno-burguesa.
Rituais de assistência
Em Welfare, o espaço polifónico de um centro de Segurança Social é o palco onde uma multidão
interminável de desesperados faz requerimentos, esperando que sejam aceites e analisados com a
legitimidade que merecem. É o espaço do naufrágio e do fracasso, da precária conciliação entre a
“irracionalidade” angustiada, ansiosa, furiosa, fraudulenta ou delirante daqueles que exigem dinheiro e
a “racionalidade” burocrática do funcionário que dá seguimento aos processos. Cada situação apresenta
uma complexidade dramatúrgica específica: alguns pedidos deixam perceber uma incomensurável
tragédia deixada fora de campo.
A condição humana do desadaptado é declinada em todas as suas formas: o delírio (o homem que conta
ao vizinho estar prestes a casar com uma Rockefeller), a raiva de frustração (o velho, ex-fuzileiro,
racista, que importuna com alusões ofensivas uma segurança de cor), a imaturidade irresponsável (a
mãe adolescente que se aproveita do filho pequeno para obter dinheiro, e que o expõe aos perigos
derivados do seu desregramento), a perda do sentido de realidade (o jovem alucinado que exige o
dinheiro que já recebeu). A figura que as resume todas é a do Sr. Hirsch, mandado embora com  maus
modos do gabinete de um funcionário e que se instala num corredor. Fala da sua vida e carreira
arruinada por causa de uma longa convalescença: estamos perante os destroços de um indivíduo que
até há pouco tempo ainda pertencia à sociedade e que dela foi afastado quase sem se dar conta.
Wiseman segue-o e escuta-o num longo plano sequência, interrompido quando a câmara regressa à
multidão de desadaptados que continua à espera.
Rituais de consumo e entretenimento
O primeiro espectáculo filmado por Wiseman é o alucinante número cómico-musical de Titicut Follies,
encenado e interpretado por um dos responsáveis pela vigilância dos doentes mentais. Com a sua
máscara de canastrão satírico, diverte-se com a sua própria verve enquanto faz juntarem-se a si no
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palco os pobres diabos internados na prisão psiquiátrica. É difícil não colocar esta atroz paródia de
entertainment que abre a sua obra na filiação de quase todos os espectáculos que se seguiram no
cinema de Wiseman. Em Model (1980) observamos a rotina de uma agência de modelos, um
laboratório onde se copiam protótipos estéticos e comportamentais ligados à sociedade de consumo.
Wiseman evita a crítica moralista fácil e prefere delinear a extrema precisão artesanal exigida para a
realização de um spot de poucos segundos, onde os comportamentos humanos surgem “reconstruídos”,
mimados e estilizados. No camarim das modelos, Wiseman capta, naturalmente, os rituais da
maquilhagem e o progressivo desaparecimento do rosto original da pessoa maquilhada, mas revela
também os pequenos rituais libertadores e quase tribais (como numa dança improvisada) a que as
raparigas se abandonam durante as pausas.
Wiseman realiza o seu primeiro filme a cores no santuário mais representativo: o grande armazém (The
Store, 1983). Entra no país dos brinquedos na quadra natalícia e capta rapidamente, com traços
velozes, o movimento deslumbrado dos clientes que vagueiam pelo labirinto de simulacros em
vermelho triunfante, desdobrados pelo jogo de espelhos. Os rituais de consumo são inaugurados pela
tranquilizadora simulação para-teatral de um familiaridade fraterna com o cliente (trate-me por “tu”,
tem o vendedor a cortesia  de dizer ao cliente); de seguida assistimos à cerimónia hilariante da ginástica
para a elasticidade dos movimentos e, em particular, do sorriso das vendedoras, executado como num
treino militar; vemos o teatro infantil, vigarista e agressivo, feito por um animador dos armazéns,
escondido atrás de um boneco gigante. Inesperadamente, a evolução habitual das vendas é
interrompida pela intrusão um velho, bêbedo, que começa a cantar em altos berros no meio do grande
armazém, como numa réplica enlouquecida das várias “representações” que têm lugar em vários
recantos da loja.
Em Aspen, durante um seminário da tarde dirigido especialmente às senhoras WASP que fazem férias
em Aspen, um professor começa a falar dos valores do espírito e da importância de dedicarmos a eles as
nossas reflexões. A estas palavras Wiseman faz seguir algumas imagens da pequena cidade envolvida
pelas luzes nocturnas (pequenos negócios, lojas, vitrines) e detém-se maliciosamente num cartaz
publicitário exposto numa delas. Vê-se em primeiro plano, sugestivo, uma modelo esplêndida; por trás,
o cartaz tem o nome do produto à venda: “Espírito”.
Rituais da morte
Nas cerimónias que acompanham ou se seguem à morte dos indivíduos, ou naquelas que a provocam
mesmo deliberadamente (as experiências científicas), Wiseman identifica uma atitude partilhada por
aqueles que “celebram” este ritual: o hábito. No final de Titucut Follies, o cadáver de um “hóspede” de
Bridgewater (que nos tinha sido dado a conhecer ao assistirmos à humilhação que sofreu) surge dentro
de um saco e é levado para fora dali, num banal procedimento burocrático de liquidação. A sequência
terá um contraponto, vinte e dois anos mais tarde (Near Death), numa outra, que inclui modalidades
fúnebres, filmada na morgue do hospital Beth Israel em Boston. Se no filme de 1967 a apressada
“preparação” do cadáver, empacotado e descarregado numa carrinha como um saco de lixo, selava
como um requiem uma longa série de abusos à dignidade humana, no 1989 o sentido é bem diferente:
aqui chega depois de termos acompanhado, durante cinco horas, a guerra quotidiana do pessoal médico
pela vida de alguns doentes terminais.
A habituação à morte alheia pode manifestar uma atroz conotação lúdica, como Wiseman mostra na
longa sequência de Primate em que uma pequena macaca é aberta, desmembrada, dissecada e
desmontada como um brinquedo. Quando do pobre animal só resta o crânio, as mãos do médico
começam a brincar, tal como farão os ajudantes do veterinário com o pobre corpo do rinoceronte nado-
morto, cuja cabeça, decapitada, se torna motivo de um humor despropositado e o seu cadáver, depois
de lhe serem retirados os órgãos úteis à pesquisa, é atirado para a incineradora. No seguimento do
mesmo filme, também os testículos de um lobo castrado suscitam o riso das enfermeiras que fizeram a
operação.
Espaço de aberração da natureza, o jardim zoológico é o lugar da agonia e da morte dos animais
expostos aos visitantes, deprimidos e doentes com o cativeiro. Depois de ter mostrado a “fachada” do
local, a multidão festiva, Wiseman partilha a espera do parto nocturno de um rinoceronte, parto que
produzirá um recém-nascido morto. Durante a vigília nocturna, enquanto a câmara se insinua por entre
as árvores e a folhagem, o jardim zoológico parece coincidir miraculosamente com a paisagem natural –
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a selva, a savana – que deveria reproduzir em menor escala. Mas eis que o aborto espontâneo do
rinoceronte reconduz aquele espaço ilusório à sua pregnância doente e mortífera.

“Lo sguardo ossessivo” | Segnocinema | nº 103 | Maio-Junho 2000

As ficções do real segundo Wiseman | François Niney
Os documentários – como as peças de teatro, os romances, os poemas – são formas de ficção cuja
utilidade social não é mensurável. (Fred Wiseman, 1987)

Fred Wiseman: demarcar-se das instituições
“Gostei bastante dos primeiros filmes de cinema directo de Leacock e de Pennebaker, como Primary. E,
disse para comigo: é isto que quero fazer. […] Mas reajo contra alguns filmes de cinema directo
centrados numa ou duas personagens, numa vedeta encantadora ou num criminoso encantador… Para
mim, a vedeta é o lugar e a ligação social; daí a série de filmes que fiz sobre lugares institucionais. Claro
que há personagens que emergem na montagem de uma maneira mais forte que outras, mas tento não
seguir uma personagem única. Trata-se mais de um mosaico. Estou especialmente interessado na
questão de saber como representar ideias abstractas: num certo sentido, o cinema é muito literal, muito
anedótico; mas, ao mesmo tempo, por razões de estrutura e de tema, deve ser-se capaz de sugerir ideias
mais abstractas. É esse processo que me fascina, que se pode traduzir através das relações entre as
pessoas e aquilo que elas implicam. Não sou como um escritor que pode escolher mudar o registo
narrativo concreto em benefício de um estilo mais abstracto. A partir do momento em que escolho
utilizar apenas e só o que as pessoas verdadeiramente dizem, sem lhes fazer perguntas nem acrescentar
comentários, tenho de encontrar uma maneira de exprimir essas abstracções através da montagem, da
sugestão, da implicação, da conotação. Como numa câmara de eco, há que provocar ressonâncias,
senão o filma fica sem espessura. Mas, por vezes, fazer deliberadamente um filme sem espessura –
como Aspen, por exemplo – é a melhor maneira de se obterem essas ressonâncias.” (Frederick
Wiseman, entrevista com F. Niney, Dans le réel la fiction).
O método de Wiseman é, aparentemente, tão simples quanto rigoroso e intangível, ainda que a sua
concepção de montagem tenha evoluído ao longo dos filmes, tendo-se tornado, segundo as suas
próprias palavras, “menos didáctica, mais romanesca”. Desde o primeiro documentário longo (Titicut
Follies, 1967) até ao trigésimo, o último até hoje (Public Housing, 1998), Wiseman opera sempre da
mesma maneira:
– depois de ter autorização para filmar livremente no local escolhido (com as excepções – raras – dos
que recusam ser filmados), há um ou dois dias de repérage sumária, seguidos de imersão no local das
filmagens (seis a oito semanas) com tomas directas tanto do local como das pessoas, sem intervenção,
sem perguntas; é o próprio Wiseman que segura a perche do som directo e orienta as tomadas de vista
do operador de câmara (60 a 100 horas de rushes);
– durante o processo de montagem (seis a doze meses) que releva mais do jogo do ganso (“um
mosaico”) que do fabrico de uma história, elabora o sentido social da instituição através do entrelaçar
dramático das situações e das relações; recusa acrescentar qualquer tipo de música ou comentários (o
juiz que só deixou Titicut Follies ser projectado para públicos especializados – sentença que se manteve
até 1991 – acusava o cineasta desta ausência de guia do espectador).
Discursos, discussões, explicações, solilóquios são os dos próprios protagonistas, entre si, in situ. Na
sua aparente banalidade funcional, os jogos das intervenções não serão reveladores das ligações e das
relações de autoridade ou de solidariedade, dos papéis de cada um e das suas interacções através desta
unidade de lugar, deste lugar comum e hermético que é a instituição (asilo-prisão, esquadra de policia,
tribunal, hospital, centro de segurança social, escola, caserna, matadouro, base de mísseis, centro
comercial, zona militarizada, parque público, estação de desportos de inverno, jardim zoológico,
companhia de teatro, bairro social…) onde se reproduzem as formas sociais da dominação e da justiça,
da repressão e da saúde, da educação e dos tempos livres, da guerra e do comércio, no Ocidente cristão
industrial?
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[…] A recusa de todo e qualquer comentário ou entrevista tem uma dupla vantagem para a
compreensão da realidade quer pela câmara quer pelo espectador:
– os discursos, diálogos, apartes, não são dirigidos à câmara mas sim trocas entre os protagonistas
daquele lugar. Considerada como parte de um jogo e mediação entre os actores sociais, a palavra não é
uma mass-mediatização, mas sim acção vocal e local (Wiseman inscreve-se na linha americana da
análise pragmática dos actos de fala, cf. How to do Things with Words, de J.L. Austin). Qualquer
registo do discurso comporta evidentemente uma dimensão de representação, justificação e persuasão,
mas o espaço que o determina não é (directamente) o do filme nem o do público. É o do lugar
institucional e o dos interlocutores aí presentes. É o campo social da instituição que determina o campo
da câmara, e não o contrário;
– o espectador é, por isso, exposto a discursos que não lhe são directamente dirigidos mas que o
incluem enquanto cidadão: vê, nos seus diferentes ângulos, uma realidade instituída de que apenas
tinha ouvido falar ou de que conhecia apenas um aspecto, enquanto “cliente”. Inversamente, a
descoberta desta totalidade relativa só se efectua graças a um olhar desfasado, num segundo nível,
proposto pelos planos-sequência e pelo complemento aos discursos e à situações que a montagem
elabora.
Fazer ver as marcas
O engenho do método wisemaniano consiste em observar de muito perto, mas mantendo as distâncias,
instalando assim o espectador no meio das situações (não se trata de acontecimentos excepcionais,
como os vê a actualidade, mas sim de trocas sociais “normais”) e, ao mesmo tempo – por causa do
trabalho e da re-presentação –, num afastamento reflexivo e crítico. O espectador está dentro e à frente,
no coração dos lugares, mas diante do filme.
[…] O próprio Wiseman permanece sibilino nos debates, nunca toma posição (vi-o concordar com uma
interpretação religiosa e uma outra anti-clerical do filme sobre a comunidade monástica de Essene,
1972), deixa o filme aberto e a cada um a responsabilidade de o interpretar. Não se trata de manias de
autor, muito pelo contrário; se o processo usado funcionar, o filme fala a nível social, para além do
autor. “Creio que todos os filmes têm um ponto de vista bem definido. O meu ponto de vista em relação
ao material recolhido reflecte-se na estrutura do filme – relação entre as sequências e o
desenvolvimento dos temas segundo uma certa ordem. Contudo, a reacção de um espectador ao filme
depende em parte dos seus valores e experiências. Como a vida é complexa, contraditória e ambígua,
pessoas com valores e experiências diferentes reagem de forma diferente. Creio que tem que haver, no
filme, espaço suficiente para que outras pessoas nele possam encontrar dados que lhes permitam
defender pontos de vista próprios, ao mesmo tempo que compreendem os meus. Caso contrario, estaria
a fazer propaganda.” (citado em Westin, “Wiseman on Film and Civil Liberties”, in Reality Fictions, The
Films of Wiseman, Thomas Benson e Carolyn Anderson). […] [A] contra-propaganda é ainda uma
forma de propaganda. Mas, pelo contrário, não é por deixarmos falar a instituição que nos tornamos o
seu porta-voz: podemos marcá-la e demarcarmo-nos dela, em simultâneo: (“demar-cação” significa
tanto plagiar como distanciar-se), se se mostrar a palavra com um recuo crítico; ou seja, se se
mostrarem as razões que enuncia e as que a fazem falar, movendo-nos entre a racionalidade objectiva
da instituição e a tessitura dos corpos e dos cérebros que a mantêm.
[…] Se o jogo das interpretações contraditórias se renova quase após cada projecção de um filme de
Wiseman, é porque o dispositivo comporta, de facto, dois graus de implicação e de leitura (alguns
espectadores só vêem o primeiro). É o duplo jogo da demarcação: o filme induz um duplo olhar dentro
e sobre a instituição e as suas razões, que são expostas enquanto tais e, em simultâneo, dadas como
“falsificáveis”, contestáveis, como dizia Karl Popper. Ao mesmo tempo que nos introduz nos
mecanismos de uma instituição, junto de indivíduos que ela amassa, Wiseman leva-nos a olhá-la do
exterior (daí os planos exteriores fixos que dão ritmo e arejam os filmes, exteriorizam o olhar e
procedem à sua localização geográfica), permitindo-nos que a circunscrevamos e nos interroguemos
sobre a suas práticas. Como é que Wiseman chega a esta demarcação? Primeiro, durante a rodagem, a
câmara mantém-se entre duas águas, vai de um dos lado ao outro, nas trocas de ordens, pedidos ou
conversa que ocorrem entre eles. Regista condutas, razões e argumentos, e dá-lhes tempo de fazerem
valer. Mas, ao reforçar a objectivação das situações, a insistência da filmagem ultrapassa a
identificação, e a projecção pode suscitar a observação e a reflexão do espectador. É por isso que,
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quando em Hospital (1970) um jovem que apanha uma má trip de uma droga alucingénia e grita que
vai morrer, temos pena dele. De seguida, um médico examina-o e sossega-o/nos quanto ao seu estado.
O rapaz continua a gemer e, de repente, começa a vomitar a jorros; os dois polícias que o tinham trazido
tentam travar este geiser ambulante: é que a câmara, ao não ceder nem à simples ilustração nem ao
nojo nem a um falso pudor, continuou a filmar; a cena ultrapassa então o espectacular e oscila do
voyeur trágico tipo 52 sur la Une (malfeitorias da droga!), ao cómico em empatia com as fraquezas
humanas. Ao ir até ao fim, a cena ultrapassa o cliché jornalístico, redistribui os papéis e muda de
tonalidade. Como disse o grande director de fotografia Haskell Wexler: “Normalmente, quando se está
a filmar, quando não se está a passar nada, corta-se. O que fazem ou pressentem os bons praticantes do
cinema-verdade, como John Marshall em Titicut Follies, é que, quando parece que nada está a
acontecer, eles continuam a filmar, aproximam-se da cara e, de seguida, vemos acontecer a mudança,
qualquer coisa recomeça. Quando se consegue agarrar esse momento, julgo que não há nada em todos
os filmes que vi que possa sequer comparar-se com isso.” (“Danger is seduction, an interview with
Haskell Wexler”, in Film Quarterly, 21, nº 3, 1968).
Duplo ponto de vista
Também é interessante notar que as instituições filmadas (ou pelo menos os seus representantes) se
reconhecem geralmente nos filmes. […] “Só em três casos é que os participantes não gostaram do filme,
diz Fred Wiseman. E, nesses três casos, gostaram quando viram a primeira projecção: “É isto mesmo”.
Mas mudaram de opinião quando leram as críticas, não gostaram da maneira como foram
caracterizados nos jornais. Isto passou-se com Titicut Follies, Primate e High School.” (Entrevista com
F. Niney). As duplas reacções dos interessados confirmam o dom do duplo ponto de vista do cinema de
Wiseman que tanto cumpre a tarefa cega de uma autoscopia doméstica (“É isto mesmo”) como
questiona a acomodação de um olhar desfasado onde o familiar se torna excêntrico, o selvagem irrompe
sob o civilizado (“O que é isto?”).
Contorno pela ficção
Para compor o tecido social, definir o espaço público, nele fazer reinar a ordem, canalizar as trocas
desiguais de corpos e bens, qualquer instituição corta no individual, desmultiplica funções segundo
regras e impõe ficções (símbolos e papéis sociais) às quais obriga os indivíduos a sujeitar-se, moldando-
os, nas quais é suposto eles acreditarem e às quais devem adaptar-se. Todas as sociedades são assim
construídas, fruto de uma mistura (mais ou menos suave) de constrangimento e liberdade. O indivíduo
(denominação paradoxal que está na base das sociedades ocidentais) é de facto partido, classificado e
redistribuído no exterior; e reconstruído pela ideologia e respectivas imagens no interior. A estrutura
dos filmes de Wiseman é irónica dado que assenta na litote que torna visível a distância que existe entre
as rotinas da instituição e as suas justificações, racionalizações. É o seu lado Tati, especialmente
evidente em filmes sobre os lugares de lazer: The Store (1993), Aspen (estação de desportos de inverno
para ricos desocupados, 1991), Zoo (1992).
Quando se deixa falar o estado das coisas enquanto coisas de um Estado, elas acabam por dizer outra
coisa, por dizer demais ou por se contradizerem, por revelar motivos diferentes das razões explícitas.
Como se nada fosse (positividade das filmagens) e, à força (trabalho do negativo na montagem), a
tessitura social deixa entrever os seus fios, algo do princípio que nos institui aqui, desta maneira. Por
isso, ao contrário do que acontece com Rouch, Wiseman “não acredita que a presença da câmara ou do
gravador altere muito o comportamento das pessoas” (citado em Reality Fictions, p. 306). Wiseman
usa uma câmara observacional e não participante (é por isso que pode dispensar-se de a operar ele
próprio): o que procura filmar não é o transe nem a revelação, mas sim a norma e a conformidade. O
filme é que dará oportunidade ao espectador de se sentir não um iniciado mas sim um escrutinador (tal
como os voluntários que vigiam a regularidade de uma votação).
Se Wiseman se certifica de que as coisas se passam mais ou menos da mesma maneira com ou sem a
presença das câmaras, não acredita contudo numa objectividade pronta a servir do registo
cinematográfico. Sempre defendeu que o que constrói é uma forma de ficção: “Manipula-se a relação
entre tempo real e tempo filmado ou montado, manipula-se a ordem das sequências, diz-se que têm
uma relação quando de facto não têm relação nenhuma, nem de tempo nem de espaço. O que se cria é
uma ficção com materiais documentais: o que parece estar em relação, talvez só o esteja na cabeça de
cada um. O sucesso de um filme depende da capacidade global de se criar a ilusão de que estes
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acontecimentos têm de facto uma conexão qualquer. Mas o filme só pode criar essa ilusão se o processo
– que levou à conclusão de que havia efectivamente uma relação – parecer ter alguma validade ao nível
da forma final do filme.” (Ira Halberstadt, “An Interview with Fred Wiseman”, in Nonfiction Film). […]
Resta a questão filosófica de fundo: “o mundo existe fora da minha consciência?”; ou: “as coisas que
ligo na montagem estão ligadas na minha cabeça?”. A resposta de Wiseman é epistemológica e
esteticamente consistente: o mundo existe decerto fora de mim, senti-o quando estive a filmá-lo, mas o
seu sentido não é nem imanente nem evidente, tem que ser produzido, isto é, cortado, montado e
mostrado; o que é precisamente o objectivo de qualquer narrativa ou obra plástica. Ou, como diz Paul
Ricœur (Temps et récit 1), se o sentido é prefigurado no lugar institucional, é configurado durante a
filmagem e refigurado na montagem. É necessário proceder-se a desvios e a contornos pela ficção que
condensam e encadeiam o tempo dos acontecimentos no tempo da narrativa. É da articulação
pertinente destes três níveis (prefiguração, configuração e refiguração), através de um jogo de
correspondências reguladas, que se pode extrair uma boa tradução. Ou seja, é a coerência formal do
filme acabado que, pela sua estrutura e pelas relações que estabelece, pode produzir uma compreensão
adequada das situações filmadas. O que Wiseman quer dizer é que, para funcionar, a estrutura do filme
tem que conseguir re-produzir – deslocando e condensando no interior da “ficção” – os desafios
contraditórios e as estruturas reais da instituição considerada. A cadeia de montagem deve mostrar –
pela exemplaridade e encaixe das cenas escolhidas – alguma coisa das cadeias de reprodução
institucional da realidade.
Montagem, método de análise
É evidente que esta forma, longamente procurada na mesa de montagem (Wiseman monta ele próprio
os seus filmes), só pode ser experimentada e encontrada por aquilo que conduziu a experiência prévia
da rodagem. “As conexões, pudemos senti-las no terreno, mas é depois, na montagem, que as
descobrimos. Evidentemente, sabemos quando temos uma boa sequência. Mas as conexões profundas,
a natureza profunda das relações entre as pessoas, não são verdadeiramente apreendidas na rodagem.
É exactamente o inverso do cinema de ficção, onde se prevê com antecedência o que se vai filmar, bem
como a ordem da montagem. Em cinema directo, acumula-se uma vasta quantidade de material
filmado que permite escolhas na montagem, sem se saber com antecedência quais serão essas escolhas
nem onde elas nos vão levar. Nunca sei exactamente qual será o tema central do filme antes de me
sentar na sala de montagem (claro que, com as experiência, isto é cada vez menos verdade) e sento-me
lá por pelo menos seis meses. Começo a aproximar uma sequência de outra, a ver com a coisa se
constrói, as consequências significativas e como se desenvolve o ponto de vista do filme. Se soubesse de
antemão o sentido, o tema, as associações, que interesse haveria em fazer o filme? Não ia aprender
nada” (entrevista com F. Niney). É nesta tensão deliberada, neste distanciamento e aproximação entre
a ideia prévia (a pré-visão), a experiência da montagem (através das rushes) e a abertura ao espírito da
montagem (o que revela de novo a aproximação dos planos), que se procura e organiza o discurso do
filme e da instituição filmada, através do agenciamento das palavras dos outros. Jogo de forças entre a
forma que se procura impor, aquela que é retirada ao material filmado e a resistência própria do
material […]. Mais do que a um qualquer cinema de autor, seria mais conveniente comparar o método
cinematográfico wisemaniano à cadeia experimental de um laboratório científico: hipóteses,
experimentação, análise dos resultados/ interpretação, publicação/ controvérsia – sendo que cada elo
da cadeia implica e é implicado pelos outros, já que a verdade não é uma fórmula final, transcendente,
que nos diria apenas o verdadeiro estado de um fenómeno exterior (o referente), mas a circulação de
um sentido coerente através de uma cadeia de transformações metodicamente reguladas. […]
Narrativa sem história
[…] Ainda que exista drama (não serão as instituições teatro da domesticação humana, como defende
Legendre), ainda que haja narrativa (trata-se de um filme que se oferece ao espectador, repete
Wiseman), o documentário wisemaniano não constrói uma intriga progressiva com um clímax e um
desenlace; o que mostra é um leque de amostras montadas em circunlocuções e circunvalações. Esta
montagem-mosaico rompe com a dramaturgia clássica da intriga e do desenlace e da catarse do
espectador. Visa desenrolar os laços sociais de modo a que o espectador, distanciado, possa sentir as
suas próprias ligações a estes fios sem fim.
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Os filmes de Wiseman produzem assim uma imagem viva e representativa do funcionamento da
instituição utilizando as condensações de ficção, mas evitando uma narração progressiva. Substituem-
na por uma série de episódios, mais ou menos autónomos, inscritos geograficamente no contexto da
instituição e tematicamente nas questões do poder e da rotina. Thomas Benson e Carolyn Anderson,
autores de Reality fiction, the Film of Fred Wiseman, falam de “narrativa sem história”. “A ausência de
estrutura narrativa progressiva permite a Wiseman centrar a atenção em diferentes aspectos da
instituição, em vez de sermos distraídos por uma intriga e personagens. Mas, ao mesmo tempo,
apresenta-nos uma galeria de pessoas memoráveis, implicadas de uma maneira repetitiva em
actividades familiares que se tornam estranhas pelo olhar insistente que no-las mostra. Uma parte do
prazer surge da impressão de sermos nós a compor tudo isso. Claro que é, em parte, uma ilusão, dado
que resulta da construção do filme. Wiseman não nos transporta para a instituição mas sim para o
filme. A experiência que partilhamos é a da sua ficção. A informação que temos é diferente da dos
protagonistas. Sabemos muito menos que eles ou que Wiseman. A impressão de se ser projectado para
o meio da instituição não seria possível se a visitássemos. Só a podemos ter através do filme, pelo modo
como é abordada e pela estrutura que nos dá a oportunidade de a olharmos, de a observarmos e
reflectir.” (Reality Fictions, p. 311). Wiseman não é um cineasta militante na medida em que admite
que o filme, qualquer que seja, não é acção directa mas ficção indirecta, não realidade mas espectáculo.
[…] Romanesco sem romance
Agora, o que é que Wiseman quer dizer quando declara: “Tenho aprendido muito ao longo dos filmes,
sobretudo em matéria de montagem. Creio que os meus dois primeiros filmes (Titicut Follies e High
School) têm uma montagem mais didáctica que os seguintes. Depois, desenvolvi uma abordagem mais
romanesca.” (entrevista com F. Niney). Em termos de documentário e de cinema-directo o que significa
“menos didáctico e mais romanesco”? Wiseman diz que já não montaria “assim” a sequência de Titicut
Follies em que se vê um homem nu entubado a ser alimentado à força e, em alternância, o seu cadáver
prestes a ser enterrado. Demasiado insistente, demasiado demonstrativo, demasiado directivo; foi a
este tipo de montagem, paralela, didáctica, a que Wiseman renunciou em benefício único da montagem
“mosaico”. Pode-se daqui deduzir, dada a evolução dos seus filmes, que “romanesco” significa, por um
lado, deixar a situação e os diálogos desenvolverem-se mais na unidade de cada cena e, por outro,
encadear as cenas por um jogo duplo de complementaridade e de oposição ou de retoma a um outro
nível; enfim, deixar uma maior latitude de interpretação ao espectador.
“Romanesco” opõe-se também a “informativo” como já fazia notar Robert Kramer a propósito de
Titicut Follies: “Curiosamente, as histórias que Wiseman escolheu são tão fortes que não temos
qualquer vontade de informações concretas: quantas pessoas há nessa prisão? Onde é que ela se situa?
Sob a direcção de quem? Quantos guardas foram escolhidos? O filme situa-se, de facto, a um outro nível
e a grande proeza de Wiseman foi a de ter esvaziado todo e qualquer aspecto informativo, sugerindo
que, muitas vezes, a ideia que temos de informação funciona como a árvore que esconde a floresta.
Somos persuadidos, a torto e a direito, de que é necessário estarmos ao corrente disto e daquilo, são nos
mostradas algumas notícias mas não outras, no final de contas somos enganados. Aqui, uma vez
despido desse tipo de informações, o local aparece em plena pujança meta-fórica graças a personagens
muito bem investigadas, como se tratasse de um excelente trabalho de argumentista a partir do qual o
autor tivesse conseguido dar a esta aventura humana a riqueza máxima.” (in Cinémaction, “Le cinéma-
direct”, 3º trimestre, 1995).
Ao longo dos filmes, o estilo de Wiseman vai-se tornando mais minimalista: afasta-se progressivamente
de formas do cinema-directo dos anos 60, consideradas demasiado “dramatizantes” (travellings de
acompanhamento, grandes planos, reenquadramentos, montagem paralela), dá cada vez mais
importância aos planos-sequência fixos, aos diálogos e aos tempos “mortos”, ao mesmo tempo que
deixa cair o antagonismo próprio dos lugares de coerção (asilos, prisões, tribunais, polícias, exército)
para investigar, a partir de 1980 mais especificamente, lugares mais “cool”, onde a conformidade social
é mais subtil e os laços institucionais mais difusos (Model, The store, Central Park, Aspen, Zoo, Ballet,
La Comédie Française, Public Housing). Quando privado desta tensão bi-polar (prisioneiros/ guardas,
juízes/ acusados, soldados rasos/ oficiais, moribundos/ enfermeiros…), o método Wiseman parece
distender-se no tempo (filmes mais longos ou que parecem sê-lo) e diluir-se no espaço de lugares mais
ou menos abertos. Parece perder em intensidade o que ganha em cor. Contudo, filmes como The Store
ou Zoo traduzem bem a nova orientação de Wiseman, quando se trocam lugares de poder ou da
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administração da violência por lugares de lazer, onde também trabalham pessoas para o lazer de outras.
Trata-se de fazer filmes que não substituem o espectacular difuso tão característico das nossas
sociedades desenvolvidas-policiadas por um espectacular concentrado; trata-se de fazer documentários
que traduzem-traem esta ideologia soft e os seus erzats (o centro comercial, o jogging, seminários,
natureza reduzida e reconstituída), encarregues de mobilar a era do vazio mas também de domesticar
desejo e violência pelo domínio da técnica. […]

L’épreuve du réel à l’écran:
essai sur le principe de la réalité documentaire | Boeck Université | 2003

Filmografia de Frederick Wiseman

The Garden, 2005 | Domestic Violence II, 2002 | La Dernière Lettre | Domestic Violence, 2001 |
Belfast, Maine, 1999 | Public Housing, 1997 | La Comédie-Française, 1996 | Ballet, 1995 | High School
II, 1994 | Zoo, 1993 | Aspen, 1991 | Central Park, 1989 | Near Death, 1989 | Missile, 1987 | Adjustment
and Work, 1986 | Deaf, 1986 | Multi-Handicapped, 1986 | Blind, 1986 | Racetrack, 1985 | The Store,
1983 | Model, 1980 | Seraphita's Diary, 1980 | Manoeuvre, 1979 | Sinai Field Mission, 1978 | Canal
Zone, 1977 | Meat, 1976 | Welfare, 1975 | Primate, 1974 | Juvenile Court, 1973 | Essene, 1972 | Basic
Training, 1971 | I Miss Sonia Henie, 1971 | Hospital, 1970 | Law and Order, 1969 |High School, 1968 |
Titicut Follies, 1967 | The Cool World,1964
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I'll be your eyes,
You'll be mine
Keja Ho Kramer,

Stephen Dwoskin

Sinopse I'll be your eyes, You'll be mine, 2006 (47’)
Através dos arquivos de Robert Kramer, Keja Ho, como um detective, anda à procura do pai morto. A
presença fantasmagórica dele assombra-a enquanto ela faz a sua investigação, oscilando entre um
diálogo pessoal entre memórias familiares, as reminiscências de amigos e a imagem fugidia do pai. A
colaboração com Stephen Dwoskin está no fazer das imagens e no combiná-las de um modo que fala de
sentimentos. A forma de I'll be your eyes, You'll be mine não é nem a de um documentário nem de uma
cronologia. É uma forma muito pessoal que nasce da incrível ausência que sentimos na morte.

Oh pai! | Keja Ho Kramer

Oh pai, é difícil crescer sem ti. A morte tem maneiras de revelar emoções escondidas e de nos obrigar a
reconsiderar tudo num quarto de segundo. Faz-nos perder as inibições e, por isso, aqui estou a querer
fazer mil perguntas a que a tua quente voz radiofónica e os teus olhos brilhantes não podem responder.
Enquanto realizava o filme sobre a tua morte e reflectia sobre a tua ausência com o Steve Dwoskin, o
primo Eric Kroll devolveu-me a pergunta que lhe tinha feito durante a entrevista: “Qual é a tua primeira
recordação do Robert?” Tive uma branca, tentei responder, de forma desajeitada e fria… “Aqui, sou eu
que faço as perguntas…”, disse com uma voz fingidamente séria. Nunca tinha reflectido sobre a minha
relação com as recordações e, por não ser muito dada a nostalgias nem à premeditação, disse a mim
própria que as nossas histórias de família eram, muitas vezes, fruto de uma associação entre o
visionamento de imagens e o seu fabrico. Afastei-me algum tempo para pensar: que primeira
recordação tinha de ti? Que não estivesse ligada a uma fotografia nem a um filme…

Este exercício lembra-me as aulas de Matemática, onde nada ocorre espontaneamente – creio, pai, que
me terias sacudido com carinho e, com o sorriso nos olhos: “Então, Keja”, me terias feito outra pergunta
para melhor voltar à primeira.
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Não existe nenhuma fotografia que confirme a realidade desta imagem-recordação. Não posso mostrar
nenhuma fotografia que prove que nós, enquanto seres, existimos e vivemos num dado espaço,
nenhuma imagem de um tempo parado. Há tantas fotografias nossas que me pus a pensar sobre o que
isso significava: será que somos uma família de imagens, transformada em fragmentos, peças do grande
filme da vida? Todas as famílias se observarão pelo buraco da objectiva, se inspeccionarão através de
uma lente? Olho para ti, tu olhas para mim e, o terceiro olho de vidro clica sobre o espelho do
obturador, clic, clic, aproxima-se, faz o enquadramento e fragmenta-nos um ao outro. Só a morte tem o
poder de trazer à memória esta ausência presente nas imagens, estas malas, estes arcas cheias de vida
de uma família que começa a parecer-se com a leitura de um magnífico romance de acção.
A história clarifica-se na cor viva de um mar brilhante, de um azul eléctrico; sem continuidade ou sem
som, como se estivesse a em fast-forward, sem imagens fixas – então, pai, lembras-te: como estamos
fora do tempo, sou mais nova e sem idade, estamos na praia, fora do mundo. Numa praia no meio de
muita gente, unidos por um encontro mundial, um piquenique universal, onde, nós o povo, graças ao
poder da vontade e a um espírito positivo, nos vamos unir ao cosmos para meditar um instante sobre a
paz no mundo. A praia transborda de boas intenções: lembro-me do Eric e da família, de um cão, do sol
e da areia, de uma brisa doce sobre a pele nua, de grandes toalhas de banho. Vejo o sítio, sem sinais
particulares, como estávamos sempre a andar ninguém pode ser associado a um lugar preciso do globo.
Sou muito pequena e o oceano é vasto e poderoso; ondas enormes quebram-se na praia em harmonia
com as vibrações do cosmos. A contagem do tempo é de uma extrema importância, uma guerra
acontece algures, pensemos na paz, não cheguemos atrasados ao encontro cósmico. A mãe não está a
nadar; só tu estás na água. Parece-me que te divertes mais que os outros a brincar com o desenrolar das
ondas, preparando-te à tua maneira para o encontro cósmico e para a cristalina paz espiritual,
empenhado num duelo com o mar. Com a energia iónica que enche cada poro, meteu-se na cabeça do
meu corpito seguir-te até ao mais profundo do azul das poderosas águas. Estamos de mãos dadas e
saltamos por cima das ondas: enquanto as maiores se quebram em fanfarra, sobre as nossas cabeças, o
oceano arranca-me à tua mão firme e leva-me para fundos maravilhosos; submergida pela espuma que
se quebra nas pedras polidas, sou incapaz de lhe resistir, fico aterrorizada, sou batida e sacudida pela
sua força – revirada pelo tambor de uma gigantesca máquina de lavar cósmica, desorientada, a perder
toda a lembrança do oxigénio. Os teus braços arrancaram-me a ele, estou em pânico, a mãe está furiosa,
o barulho das ondas sobrepõe-se à reunião pela paz e, tu seguras-me com firmeza nos teus braços
gelados. Perguntas-me como estou… o oxigénio voltou a ser um amigo; queres ensinar-me a cavalgar o
mar. Temos que voltar e deixar para trás o ar e a areia firme. Olhas-me nos olhos e dizes-me: “Não
resistas, vais-te cansar; deixa-te flutuar; se ficares debaixo de água, não esperneies, tenta descontrair e,
naturalmente, voltas ao de cima… mais cedo ou mais tarde.”
A contagem cósmica decrescente desencadeia o princípio da meditação, os espíritos de cristal
percorrem o planeta e, no espaço de um instante, uma esperança de paz atravessa o globo. É belo e
silencioso.
Nesse dia azul, não me afoguei, aprendi a cavalgar as ondas e os cabelos de espuma. Com esta
recordação de madeiro à deriva, pensei no contraste que existe em defrontar o mar ao teu lado, ao
mesmo tempo que se meditava na paz pelo mundo. Só isso, esse sentimento de serenidade por ter
partilhado contigo um momento neste mundo. Este género de situações deram-me oportunidade de
explorar as fronteiras invisíveis das contradições. Este encontro com a paz planetária gerou medo e
raiva. De repente, o negro e o branco, ao transformarem-se em cores da experiência, são os parêntesis
que enquadram as nuances de cinzento. Perante um raio de cinzento, se mo perguntasses, diria que é o
raro dom de poder exprimir sentimentos, sem nos deixarmos tolher por um ponto de vista único. O
nosso mantra poderia ser o de viver toda a vida sem deixar que nos prendam física, emocional e
espiritualmente…

Oh pai, algo de definitivo se passou quando morreste. Peguei nos teus instrumentos, num filme que era
preciso terminar. Que estranho sentimento de desconforto existe à volta da tua ausência. Trabalhámos
muito, eu e o Julien Cloquet, sentíamo-nos os teus guardas; permitiste-me encontrar um amigo muito
especial e partilhar com ele o nosso amor por ti, o nosso respeito pela tua atenção. Antes das Cités de la
plaine, estava a trabalhar no meu primeiro filme, Digital Blue (le Fresnoy, 1999) e, ajudaste-me muito.
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Passámos muito tempo na sala de montagem do Fresnoy e explicavas-me como é que o som se
transforma em imagem, como filmar, como pensar num filme e fazê-lo existir. Quase tudo o que me
ensinaste me serviu para acabar o teu filme depois de morreres.
Creio que vivemos actualmente um período surpreendente da história. Nunca as imagens estiveram tão
omnipresentes, ao ponto de quase nos esquecermos de viver a vida. É como a história sobre o célebre
filme dos irmãos Lumière: quando o comboio chega à estação, devido ao seu realismo, terá semeado o
pânico. Também nós somos devorados por essa ideia e não nos passa pela cabeça desviar os olhos desta
poderosa locomotiva de imagens: estamos agarrados! E, pai, também tenho este estranho sentimento
sobre a nossa forma diferente de ver o mundo através da câmara, sobre o tempo que passa, sobre a
forma de nos sentirmos vivos. Pouco a pouco, à medida que as máquinas de fazer imagens diminuem,
que o olho vermelho regista em permanência no vazio e que nos perguntamos o que fazer de todos estes
novos instrumentos, penso que discuto contigo, continuo o diálogo com os nossos amigos, com as
câmaras. Os teus filmes e os teus textos são a continuidade de uma presença real, sem corpo.
Uma mesma história tem múltiplas vidas e múltiplos pontos de vista. Portanto, meu pai, aqui e agora,
teríamos falado de filmes e de pixels, de câmaras e do futuro, dos sentimentos… Conhecias as minhas
fotografias, nunca viste os meus filmes, o que me entristece. Trabalhar no  I’ll be your eyes, You’ll be
mine foi uma forma de estar contigo no esplendor de todas as contradições… era também a minha
relação com o mundo, uma reflexão sobre a nossa forma de trabalhar e de adoptar um ponto de vista,
tentar estar no mundo à nossa maneira. Encontrei um dos nossos maravilhosos amigos no decurso
desta viagem, Steve Dwoskin. Queria dizer-te que a partilha com o Steve foi muito importante para
mim e que foi surpreendente entrar com ele na reconstrução dos “bits and pieces”. Sentir uma tão
grande conexão no trabalho… o mundo da metáfora e do simbolismo, esculpir imagens, trabalhar os
pixels como se fossem pigmentos, extensões do pensamento a infiltrarem-se no cenário do computador;
espíritos surpreendentes a trespassarem os limites. Como exprimir a que ponto estou reconhecida por
ter feito esta caminhada, como foi (e sempre será) doce ter-te conhecido e beneficiado tão totalmente da
tua prenda maravilhosa … Oh pai, davas-nos tanta liberdade e é tão difícil esta responsabilidade…
Keja, Janeiro 2006

Robert Kramer, Théâtres au cinéma | tomo 17 |
por ocasião do 17º Festival | org. Dominique Bax | 2006 | Bobigny

Sobre Robert Kramer: Fábrica do cinema | Depoimento de Keja Ho Kramer

Keja Kramer, a filha de Robert Kramer, chegou ao cinema pouco a pouco, depois de ter feito fotografia,
tendo realizado duas curtas-metragens, Rose Garçon e Diam’s, construído a partir de polaróides. Para a
retrospectiva, em Bobigny, realizou com Stephen Dwoskin – cineasta experimental, que construiu com
Kramer uma série de cartas-vídeo – uma média metragem intitulada  I’ll be your eyes, You’ll be mine.
Entre a França e o Arizona, o filme é uma evocação livre, mas trata secretamente da forma de Kramer
fazer cinema. Método que tem a ver com a domesticação dos instrumentos, não para os amordaçar mas,
pelo contrário, para libertar o seu uso, trazendo-os de volta a casa. Keja Kramer vive hoje no
apartamento que tinha sido transformado em estúdio de pós-produção; o problema da herança é
colocado pelas próprias paredes, como se pode ouvir neste excerto de Route One/USA, repescado em
I’ll be your eyes, You’ll be mine: “Um dia, em cima de uma ponte, o meu pai disse-me: ‘Para
beneficiares da minha experiência tens de ouvir e aprender’. Respondi-lhe: ‘Não posso aprender nada
com a tua experiência. Não sou tu, sou eu. O mundo mudou, tudo é diferente hoje em dia.’”

“Esta é uma questão para mim fundamental, porque me é dirigida, embora o Robert evoque um diálogo
com o pai. É o que ele gostaria de ter dito ao pai e, o que teria gostado que eu lhe tivesse dito. Espero tê-
lo feito através deste filme que realizei com a aguda consciência da sua ausência, e que considero como
um ponto de partida. Sempre participei nos seus filmes – como assistente ou fotógrafa de cena. Mas
nunca tinha pensado fazer filmes. Fazia fotografia, e foi um conjunto de circunstâncias que me levou a
ultrapassar a barreira das imagens que mexem, no momento em que o Robert estava a acabar de rodar
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Cités de la plaine. A câmara sempre foi para mim sinónimo de ficção. Senão fosse sobre-representado,
tudo era banal. Daí ter caído no barroco, no disfarce. Robert ficou contente que eu tivesse seguido um
caminho diferente.

Os cadernos. Ele deixou uma quantidade imensa de notas, vemo-las no filme. Comecei a reuni-las
porque merecem ser editadas. Escreveu dos 17 anos até dez dias antes de morrer; são coisas essenciais,
outras fúteis, sonhos, encontros, moradas, listas de livros, indicações para filmes, reflexões sobre o
cinema e o uso do vídeo, etc. Guardou sempre, com cuidado, os seus cadernos, porque pensava a longo
prazo, tinha essa visão. Durante a juventude quis ser escritor, depois pintor e, um dia, tomou a decisão
radical de se tornar cineasta. Esta tomada de consciência, este debate interior, está documentado nas
suas notas. Morreu pouco tempo depois de ter terminado a montagem das imagens de Cités de la
plaine. Para fazer a montagem do som e a mistura, tinha as suas indicações – nada de muito concreto.
Eram ideias abstractas, propostas imaginárias. Por se tratar de um filme especial que partia do ponto
de vista de um cego, Robert tinha passado um dia inteiro com os olhos vendados para compreender
bem a situação.

Os instrumentos. Ele fazia um uso muito livre dos instrumentos do cinema. Muito audacioso, também.
Teve a audácia de, por exemplo, passar o vídeo para película. Teve sempre uma grande proximidade
com os instrumentos, havia uma mesa de montagem na sala, a casa de banho servia para revelar as
fotografias. O Robert gostava de criar situações de vida que desembocassem naturalmente no cinema.
Rodou 180 a 200 horas em Hi-8, ainda em estado bruto. A prática do cinema era um prolongamento da
vida, e a singularidade dos seus filmes não constitui um manifesto, uma reivindicação; entra sim numa
lógica de carências e de necessidades. Com simplicidade. Mesmo antes do Hi-8, que lhe permitia
transportar o fabrico do cinema para casa – preocupação que teve desde sempre –, trabalhava de forma
diferente. Já montou Milestones em casa e filmou-se com o John Douglas a trabalhar por isso lhe
parecer importante: modificava a maneira tradicional de fabricar um filme. O que era importante era
sentir-se bem, com confiança, com pessoas que formavam uma comunidade de pensamentos. Gostava
muito do seu banco de montagem em Hi-8. No analógico, há um rigor e uma relação com o tempo
difícil de encontrar no virtual. Mesmo quando apareceu o numérico, continuou a transferir as imagens
para analógico para fazer uma pré-montagem no seu banco, antes de passar para o virtual. No entanto,
a montagem virtual interessava-lhe. Mas adoptou os instrumentos que usava à sua maneira de
trabalhar, mantendo-se, por isso, muito independente.”
Paris, Fevereiro 2006

Recolha de Jean-Philippe Tessé | Cahiers du Cinema | nº 610 | Março 2006

Fiz um pouco o papel de “chefe da polícia”, e tu eras a detective
Keja Ho Kramer entrevista Stephen Dwoskin

Keja Ho Kramer — Nestes dois últimos meses, trabalhámos sobre o filme  I’ll be your eyes, You’ll be
mine, discutimos sobretudo o modo de construção, o vocabulário que utilizámos… Podia perguntar-te
como explicas o teu trabalho e com que palavras o fazes.
Stephen Dwoskin — É uma espécie de construção de imagens através de uma improvisação. É um
trabalho de reunião de elementos acumulados, processo utilizado normalmente pelos pintores e
compositores, no decurso do qual não se sabe com nitidez o lugar desta ou daquela peça, embora se
saiba para onde se vai. Neste processo – que utiliza ou colecciona imagens – não há estrutura prévia de
conjunto; colocam-se as imagens numa espécie de “fluxo da consciência” como se as depositássemos
sobre a paleta (a janela de montagem); a manipulação das imagens é uma maneira de pensar a
sequência. A imagem que se coloca em primeiro lugar desencadeia a imagem seguinte. Não há uma
verdadeira regra quanto à forma de trabalhar, é um processo instintivo que consiste em ligar as coisas
pela reflexão sobre o que se está a tentar dizer e sobre a forma como as imagens contribuem para essa
reflexão. Em seguida, a ligação entre as diferentes imagens começa a fazer-se, como se fosse uma
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espécie de narração subjacente. É mesmo, em certo sentido, como a pintura. Colocam-se as cores de
base, ou as formas, e começa-se a manipulá-las, por adição ou subtracção. Constrói-se a partir dos
primeiros elementos colocados – imagens, cores ou outra coisa – impulsivamente colocados. E, ao
trabalhá-los, modulam-se os diversos elementos – por exemplo, as diferentes cores – até que ganhem
forma.
Em que é que o vídeo contribuiu para o teu trabalho?
Qual o contributo do vídeo… (Não tires fotografias enquanto eu falo, impedes-me de pensar…). Penso
que o computador é mais importante do que o vídeo. O computador dá-nos uma paleta muito ágil que
permite controlar todos os elementos e, do ponto de vista económico, ter mais elementos por menos
dinheiro. Isto é, podes filmar quando queres, ou fazer as imagens que te faltam, sem ser necessária uma
grande produção. Se, de repente, precisares de um interruptor ou de uma mesa ou qualquer outro
elemento da tua paleta, o vídeo dá-to – tal como a polaróide: podes criar o que queres de forma
imediata e integrá-lo no filme. Há essa agilidade. Mas é graças ao computador que podes ter tudo à
frente, como se fosse uma tela. Não precisas de ninguém nem de outras técnicas – nem sequer passas
pelo laboratório. Tens tudo diante de ti. Parece-se muito com a paleta dos pintores sobre a qual se
podem esvaziar tantos tubos de tinta quantos se queiram ou utilizar os pincéis como nos apetecer.
Também quer dizer que, com a janela de montagem e tua própria forma de montar – planos e
sequências –, podes facilmente deslocar os elementos, com uma grande agilidade e experimentar várias
montagens sem ter de sair, desenrolar e guardar bobinas de película em cima de enormes mesas de
montagem. O processo identifica-se mais com o pensamento e o visionamento é mais espontâneo, mais
rápido, mais global… Podes trabalhar sem ter que interromper para ires buscar a fita-cola ou outra
coisa qualquer. De certa maneira, é mais compacto. Não acho que seja por causa do vídeo; acho mesmo
que é a montagem em computador que faz a diferença porque se podem transferir as rushes para o
computador e ter a mesma agilidade teórica.
Quando trabalhavas sobre cartas-vídeo com o Robert, faziam-no os dois em Hi-8. Achas que seriam
diferentes se tivessem os dois evoluído para a montagem virtual?
Quanto às cartas-vídeo, a regra era muito específica: não havia montagem! Tinha mais a ver com o
vídeo, no sentido em que podíamos realizar os diários ou as cartas de forma muito básica. Podíamos
falar sozinhos e fazer nós próprios tudo, na medida do possível. Não precisávamos de ninguém para
segurar a câmara, não era preciso mandar as rushes para o laboratório. Era muito directo. Parecia-se
mais com a escrita porque não implicava mais ninguém. Como não fazíamos montagem, ficávamos
mais próximos de uma simples carta – não se compõem verdadeiramente as cartas quando se escreve
aos amigos. A ideia era simplesmente fazer tudo o que podíamos com a câmara.
Respeitaram sempre essa regra ou fizeram batota?
Eu sim, o Robert também, até certo ponto. Julgo que o problema, após o envio da primeira carta, foi o
som. Começámos os dois – sem sabermos que o outro também o fazia – a trair a regra inicial ao
gravarmos o som em separado. Servíamo-nos do som da câmara enquanto filmávamos – porque o
problema desde o início foi que tudo o que filmávamos se tornava objecto de discussão. O que víamos
ou a forma de o fazer afastava-nos do que estávamos a pensar. Portanto, começámos a gravar as
palavras em gravadores, eu pelo menos… O Robert disse que ele também o fazia, devido a questões
técnicas com as entradas do microfone da câmara devidas a problemas de impedância das entradas
Sony. Na última carta, O Robert gravou previamente a voz – descrevia o apartamento dele em Paris –,
depois filmou em separado a casa de campo e gravou, por cima, a banda do som. A pista do som foi feita
num sítio e as imagens noutro.
Essas cartas vídeo… será que nasceram de uma espécie de revolta contra a forma de fazer filmes para
a qual, na época, vocês os dois se encaminhavam?
Não lhe chamaria revolta. Diria antes que foi por aborrecimento ou em reacção contra essa espécie de
formalismo no qual tínhamos caído ao fazermos os nossos filmes. Ter que escrever argumentos, fazer
todo o trabalho de produção para ter dinheiro e isso tudo. A ideia das cartas era uma forma
verdadeiramente espontânea de trabalhar sem ter que fazer toda essa preparação, os dossiers para
preencher e o resto das formalidades. Num certo sentido, era uma tentativa de voltar a um processo
básico de realizar filmes.
Comunicavam um com o outro fora das cartas?
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Sim, de forma um bocado obtusa. Mandávamos e-mails e fazíamos comentários, mas nada de muito
específico. As cartas começaram quando nos interrogámos sobre o lugar que ocupávamos, pelo facto de
vivermos na Europa. Robert começava a pensar pedir um passaporte francês. Foi quando o governo
americano deu a possibilidade de se ter dupla nacionalidade que o problema se levantou – para mim a
nacionalidade britânica, para o Robert a francesa. Era a questão da nossa relação enquanto americanos
a viver na Europa – mais profunda para o Robert, creio –, a questão do regresso, o que acontece se se
muda de nacionalidade, de pertença e, de um modo mais genérico, qual a nossa posição no contexto
europeu. Os europeus não nos aceitaram nunca verdadeiramente e a ideia de regressar aos Estados
Unidos metia-nos medo – o que é que isto quer dizer? Era uma pergunta, não sabíamos a resposta, o
que explica em parte a razão pela qual começaram as nossas conversas.
Tornaste-te inglês?
Não.
Tiraram alguma conclusão particular das vossas discussões?
Não. As primeiras cartas evocam esse assunto. O Robert começou quando estava em Berlim com a
DAAD (Departamento alemão de intercâmbios universitários). Eu não sei bem onde estava na altura; se
estava a pensar em regressar, mas não tinha muito espaço de manobra… Qual foi a pergunta?
Se tinham chegado a alguma conclusão.
Não, mas acho que também serviu para construir a nossa relação, entre mim e o Robert. Apesar de nos
conhecermos há bastante tempo, nunca tínhamos falado muito, portanto no fundo era uma forma de
estabelecer o diálogo entre nós. Enquanto americanos, cineastas da mesma geração, da mesma idade,
até!
Mas fazem filmes bastante diferentes.
Nem por isso, o estilo é diferente, mas os recursos são os mesmos.
Podes explicar melhor?
Nos dois casos, era uma forma de tratar das nossas ideias pessoais ou da nossa tentativa de examinar o
mundo que nos rodeava, uma forma de exprimirmos a relação entre nós e as coisas que víamos ou que
queríamos fazer descobrir a toda a gente. Como Route One, que é uma pesquisa do Robert sobre a sua
múltipla relação com a América. Subir e descer essa estrada, o que cada um de nós fez em separado,
quando tínhamos 20 anos. É claro que os filmes são diferentes, mas nascem de uma mesma forma de
estar no mundo, à procura de qualquer coisa, servindo-nos nós do filme para documentar essa pesquisa
ou, talvez, tomar uma decisão partindo dos filmes. Do ponto de vista estilístico, são diferentes – Robert
pendia mais para o verbal e o espaço exterior; eu, para o visual e os lugares fechados. Mas, estávamos a
experimentar os dois a forma de escrever sobre isso – uma forma quase jornalística –, como procurar
através de perguntas… e o problema geral dos filmes. Nunca respondíamos a estas questões, mas
tentávamos ver, com os diversos elementos do filme, se nele havia um esboço de resposta. Nesse
sentido, a realização do filme responde a uma motivação semelhante: é como procurar uma pergunta
que ficou sem resposta, através de um processo de tentativa de exteriorização dessa pergunta pelo
filme.
Podes imaginar a conversa que terias com o Robert se ele ainda andasse por aí?
Acho que sim, teria sido uma coisa mais pessoal. Julgo que a questão do “quem somos nós?” teria
mudado bastante e ter-se-ia transformado em qualquer coisa como “para onde fomos?”. Teríamos
voltado às cartas-vídeo. Falámos disso dois meses antes dele morrer. Íamos recomeçar assim que ele
acabasse o último filme; já tínhamos discutido a coisa duas ou três vezes por e-mail e tínhamo-nos
encontrado em Dunquerque alguns meses antes. Teríamos sem dúvida recomeçado depois do filmes…
estávamos prontos a fazê-lo… Não sei, é difícil dizer o que teríamos feito. Creio que as cartas seriam
mais elaboradas, porque, de uma certa forma, no princípio, as cartas permitiram-nos regressar às bases
– como trabalhar de forma diferente; tecnicamente também, as coisas teriam mudado porque o Hi-8
não nos satisfazia por aí alem. Agora, com o DV a realização teria sido provavelmente mais interessante,
diferente certamente.
Quer dizer que o facto de estares a acabar este filme te dá um sentimento de retrospecção,
introspecção, retrospecção acerca de …
… de quê?
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Memórias, regresso ao passado …
Não, não me levou ao passado porque ele fala mais de ti, de ti e dele. Não me fez recordar o meu
passado com o Robert, como te aconteceu a ti. Ligou-me a ele de forma diferente, fez-me vê-lo de um
outro ângulo, fez-me vê-lo melhor. Aprendi coisas sobre ele que não sabia, vi-te interessares-te pelo teu
pai.
O que também aconteceu de facto – ou não – quando rodaste Dad, que é também um filme muito
especial…
Dad é diferente, creio! A relação que tinha com as imagens do meu pai e com as do Robert eram
diferentes porque não tinha a voz. A tua relação com o Robert é imediata, o meu morreu há 27 anos. A
realização de Dad dá dele recordações respeitosas e sonhadoras: as suas expressões, os gestos e forma
que tinha de fazer as coisas. É como um poema, um poema coreografado de imagens através das quais
me lembro do meu pai, por essas imagens terem sido captadas. Senti muito mais respeito por ele
quando tive de olhar para elas. O filme é um fragmento de amor e de respeito pelo meu pai, talvez para,
de alguma forma, o ressuscitar. Nunca tinha pensado muito nele até ao momento em que começo a
aproximar-me da idade dele… Tive vontade de o conhecer melhor ou de ter tido oportunidade de falar
mais com ele. Mas agora é demasiado tarde, está longe, há muito tempo!
Acho que o que tu reviveste com o teu filme  I’ll be your eyes, You’ll be mine é muito diferente daquilo
que vivi com Dad. Contigo, é mais imediato, embora tenham passado seis anos. Herdaste algo, tens
uma herança e eu não. Herdaste uma arca do tesouro, arquivos; recebeste muito. Eu só herdei bocados
de película e muitas recordações incompletas. Tu recebeste muito material, muito mais, demasiado até.
Há uma grande diferença entre ter muito de uma coisa ou muito pouco como ponto de partida para
trabalhar. E, é claro que tinhas uma relação com o teu pai bem diferente da que eu tinha com o meu.
O que é que queres dizer com isso?
És uma rapariga e, a forma como falas do Robert enquanto pai, é uma coisa de pais e filhas… Também
trabalhaste com ele, eras uma espécie de extensão inatingível dele próprio – o que, ao mesmo tempo, te
aborrecia e agradava. Nunca trabalhei com o meu pai, não tive essa ligação. O meu pai era um fantasma
e o filme Dad é uma tentativa de ressuscitar a sua imagem, depositando o filme sobre o seu túmulo,
como fazem os russos.
Então com que é que se vai parecer o teu próximo filme, depois do Oblivion (2005)?
Não sei. Tenho algumas ideias, mas encontrar pessoas e dinheiro parece-me impossível. Gostava de ter
tido uma ideia melhor. Agora, gostava de trabalhar com outras pessoas…
Surpreendeu-te teres feito o Oblivion?
Surpreender-me? O que queres dizer com isso?
Parece-se com quê, depois de teres feito o Visitors, e deste método de trabalho? Não conheço
suficientemente bem a tua filmografia, mas quantos filmes fizeste segundo o método de que
falávamos no início?
Nenhum... Não creio que o Oblivion represente… uma brecha; foi um trabalho de pequena escala, tal
como Dad ou Visitors (2004). Inscrevi-o em algo de mais lato, num filme mais importante, numa
longa-metragem, de modo a comprovar a ideia de que este método se parece com o que permite passar
da novela ao romance.
Já tinha feito antes filmes longos mas eram mais… escritos, tinham mais balizas concretas que nos
guiavam ao longo do trabalho. Creio que Trying to Kiss the Moon foi a minha primeira tentativa de
reunir um filme num quadro, se quiseres, mas num filme isto é mais uma colagem/ montagem.
Mas Oblivion tem mais a ver com a pintura dado o seu carácter táctil; e, a estética da pintura entra aqui.
Surpreendeu-me que atingisse tamanha intensidade sem cair aos pedaços. Gostava de continuar a
trabalhar assim noutras ideias, noutras histórias ou narrativas. Acho que o meu problema é não saber
se tenho energia suficiente para os levar a cabo: não se trata de falta de ideias, mas sim de falta de
forças para o fazer. Oblivion esgotou-me em termos emocionais… Porque de Another Times a Visitors…
Tive que fazer planos cada vez mais apertados num espaço interior… É impossível aproximarmo-nos
mais. Tenho que sair disto em vez de ir ainda mais longe e, não há muito espaço para nos mexermos.
Mas também tem a ver com o estado de espírito, é essa a dificuldade dos filmes pessoais. São uma
manifestação de posições e sentimentos, e se nos sentimos a sufocar – é muito difícil fazer um filme
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depois de Oblivion… Sentimo-nos sufocar cada vez mais, mas também não morremos. É por isso que, a
menos que haja uma mudança das circunstâncias, não sei o que se vai passar a seguir.
Achas que o Robert também estava assim depois do último filme? Contactaram um com o outro
depois de Cités de la plaine?
Acho que sim. Creio que estava gasto por esta busca: encontrar o seu caminho, de forma abstracta, sem
saber já como manipular o material sem se repetir. Sem saber para onde ir! É preciso muita energia e
motivação para fazer isto, porque fazer filmes é como uma droga. E se apanharmos uma overdose, é
muito difícil. Podemos perder-nos, cair no abismo e, desmobilizar, não achas? Não sei como estava a
vida privada do Robert; sabes mais disso que eu.
Acho que não existe outra vida além do filme em que se está mergulhado. Realizar um filme, é a própria
vida!
Exactamente, ele já não dormia em casa, filmava todos os dias.
O que tem a ver com a forma como nos sentimos connosco próprios a dado momento.
Para que as coisas continuem a girar… sabes como é, é mais fácil renunciar. Julgo que para um grande
número de pessoas fazer filmes é mesmo difícil. Se, por momentos, perdes a motivação tudo pode
desabar. É muito pesado e intenso. E essa intensidade é esgotante…
Rodar I'll be your eyes, You'll be mine fez-me rir imenso; por exemplo, quando atirei com o tripé para
cima de uma bicicleta porque era muito pesado; aquelas câmaras todas às costas, ir para o meio de
um campo para enfiar o fato verde, colocar a câmara e não haver ninguém atrás, andar de um lado
para o outro… nesses momentos trabalha-se numa solidão tal, só se tem a nossa própria motivação e
o nosso eu para continuar…
Sim, é a mesma …
… constatação… Mas, quando trabalhámos os dois sozinhos, tínhamos a impressão de que o mundo
não existia, que se reduzia apenas àquelas imagens que reuníramos. Imagino que se pode
enlouquecer, ao fim de algum tempo.
Como aconteceu ao Boris, ao Tonino e a tantos outros… É uma coisa que tem a ver com a loucura, em
sentido lato.
Parece que o Robert recriava esse espaço quando se refugiava no campo para fazer sozinho a
montagem; fazia a pré-montagem em vídeo, antes de levar as imagens para a sala de montagem e
trabalhar com um montador. Era o que lhe permitia criar essa tensão e essa intensidade. Chego a
perguntar-me se… Como cresci cercada dessa energia, parece-me natural e o contrário mais
desestabilizante. Mas, pergunto-me se o Robert teria mudado de método se tivesse usado a montagem
virtual, dado que só trabalhava em analógico.
Se calhar até teria sido mais intenso – é difícil dizer. Creio que sabes mais disso do que eu porque nunca
estive com ele quando estava a trabalhar. Só o encontrava cá fora.
Fazer um filme contigo, também foi uma experiência para mim. Foi difícil porque tive que me conter
muito mais do que o habitual. Era mais o teu espaço, a tua procura, do que a minha. O que tentei foi ver
como podia permitir-te avançar mais e não me impor, abrir-te o caminho.
Obrigada.
Porque é um filme sobre ti e sobre a tua relação com o Robert, e com os outros. Fiz um pouco o papel de
“chefe da polícia”, e tu eras a detective. Tinhas que me fazer relatórios para vermos se as provas que
tinhas encontrado eram legítimas, se eram válidas num tribunal.
É capaz disso, mas também acho que foi uma transmissão muito rigorosa sobre uma forma de
trabalhar. Julgo que estava a começar a aproximar-me quando fui a tua casa montar o filme sobre
São Paulo. Mas desta vez era uma coisa que eu queria mesmo aprender e apreender. Acho que a
forma como o Robert fazia os filmes – eu estou um pouco no meio de vocês os dois – era a etapa que
eu queria atingir a seguir. O que quis com este filme foi compreender um certo tipo de liberdade, vivê-
la e ver como funciona. Num certo sentido, o Robert era muito mais estruturado.
O Éric dizia que é um outro tipo de estrutura. Tenho uma estrutura que pode parecer fisicamente mais
ténue mas que, no entanto, é comandada por um ponto de vista muito afirmativo. Rodeio-me de
elementos – por muito obtusos que possam parecer à primeira vista –, certifico-me de que a estrutura
segura bem a ideia, sem nunca perder de vista a ideia, sem vacilar nem modificar a ideia de partida, o
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que me permite reunir os bocados de imagens – aparentemente tiradas ao acaso – e fazer delas um
conjunto. O Robert trabalhava muito mais a partir da estrutura… arquitectónica. Ao longo do trabalho,
certificava-se de que os elementos seguiam o que estava a pensar, em vez de usar o material para criar o
pensamento. São formas diferentes de estruturar uma ideia… Pode-se pensar a estrutura como se se
tratasse de uma disciplina de trabalho, foi o que fiz. O modo como trabalhaste neste filme exige uma
disciplina, uma continuidade de pensamento. Se perdes essa continuidade, perdes a estrutura do filme.
O que é preciso, portanto, é tentar manter a continuidade do pensamento mais do que remetermo-nos a
um diagrama exterior… Percebes o que quero dizer…
Sim, como o experimentei, estou a perceber…
Gosto muito desta forma de trabalhar porque a montagem faz parte da rodagem. São, muitas vezes,
coisas separadas. Mas com este método, é como se a rodagem e a montagem imbricassem uma na outra
por um processo singular… que, mais uma vez, faz lembrar o trabalho do pintor. Faz-se duas coisas ao
mesmo tempo: realizar o quadro e estruturá-lo; em seguida, é preciso ter a capacidade de o modificar e
de andar à volta dele, continuar a manipulá-lo como um bloco de argila até encontrar a forma, fazer
pouco a pouco descobertas, incorporar materiais encontrados ou responder-lhe; instaurar um diálogo
com a obra, com o filme. No decurso da realização, esse diálogo incorpora uma parte do filme que os
outros começam, nessa altura, a sentir e a compreender. É assim que adquire vida própria.
Há muito poucos pressupostos, dado que é um processo de descoberta, é quase como descobrir
acidentes e deixá-los integrarem o teu vocabulário, sem dizer: “Bom, não posso servir-me disto porque
não é o que tinha previsto”. Pelo contrário, é preciso dizer: “posso utilizá-los porque, para além do mais,
dão um contributo à minha ideia”.
Londres, Sábado, 11 de Fevereiro de 2006

Robert Kramer, Théâtres au cinéma | tomo 17 |
por ocasião do 17º Festival | org. Dominique Bax | 2006 | Bobigny

A transmissão silenciosa | Ricardo Matos Cabo

Acho que havia muito de transmissão silenciosa sobre a sensação
de que estar perto de alguém vale tanto como quaisquer palavras.

(Keja Ho Kramer)

I’ll be your eyes, You’ll be mine é um filme-dedicatória a Robert Kramer, um projecto comum da sua
filha, Keja Ho Kramer e do cineasta e amigo do realizador, Stephen Dwoskin, a partir das memórias de
quem com ele conviveu, do arquivo pessoal do cineasta, de textos íntimos, das cassetes que deixou, dos
objectos que lhe eram próximos, do rasto de uma presença sugerida por todos esses elementos.
O filme retoma as marcas distintivas da experiência (auto)biográfica no cinema, da dedicatória visual,
de algumas formas de retrato, construído a partir de uma proximidade afectiva feita formalização
emocional através dos meios da imagem. Exibe as características de algumas formas do ensaio diarista
e pessoal, pertencendo a uma categoria de filmes cujas marcas oscilam entre a expressão da mais pura
subjectividade e a pesquisa formal mais variada: através da proximidade com as pessoas e as coisas; do
privilégio dos suportes de filmagem amadores, da preferência pela miniatura e pelo pormenor, pelas
operações de detalhe, pela opção variável na utilização de processos formais sintéticos e/ou de
decomposição das imagens e sons; pela primazia dada ao arquivo, entendido no sentido lato e à
arqueologia como actividade crítica de pensamento sobre as imagens; pelo privilégio da fisicalidade e
descoberta de novas relações do suporte com o corpo (câmara gestual, performance, exposição da
intimidade); pelo recurso não-convencional a figuras formais (dos modos descritivos no cinema, a
sobre-impressão, o ralenti, o arrasto da imagem, o plano-sequência, entre muitos outros); pela
descoberta de novas formas de ordenação temporal (atrofia, distensão, desenvolvimento de novas
formas de montagem visual e sonora), por formas sensíveis de descrição poética, por uma relação
permanente entre a ausência/ presença do sujeito, finalmente, em alguns casos, uma forte influência
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das formas discursivas “herdadas” da tradição literária (a descrição, a digressão), entre outras
características.
De notar que uma das poucas particularidades comuns a estes “géneros” e práticas da imagem em
movimento é precisamente a utilização diversificada destes recursos, dificilmente catalogáveis a um só
género e que no cinema e vídeo tomaram as mais diversas formas, ocupando, tal como no género
literário, aquilo que foi denominado de “espaço autobiográfico” para conter as possibilidades deste
trabalho do “eu” e que vão do registo íntimo ao diário filmado, das cartas filmadas (trocadas por
exemplo entre Stephen Dwoskin e Robert Kramer entre 1991 e 2000) ao retrato cinematográfico, das
narrativas de experiências pessoais (confissões, retratos da vida quotidiana, viagens, sonhos) à auto-
ficção.
Entre os muitos autores que desenvolveram na sua obra a forma da dedicatória, da elegia, do retrato
íntimo, recordamos alguns, como o próprio Stephen Dwoskin ou Jonas Mekas, Naomi Kawase,
Nathaniel Dorsky, Stan Brakhage, Jean Eustache, Dominic Dubosc, Lionel Soukaz, Chantal Akerman,
Jim Hubbard; mas igualmente, em referência à autobiografia e variações podemos acrescentar, de
memória, autores tão notáveis como Warren Sonberg, Alain Cavalier, Anne Robertson, Boris Lehman,
Maurice Lemaitre, Jean-Luc Godard, Leighton Peirce, Jon Jost, Jean-Claude Rousseau, Jerome Hill,
Hiroyuki Oki, Joseph Morder, Arthur e Corinne Cantrill, Téo Hernandez e Michel Nedjar, Jim McBride,
Sadie Benning, Carollee Schneemann, Nelson Sullivan, Hollis Frampton.
Interessa, ressalvando as diferenças no trabalho destes e de muitos outros autores que não referi,
perceber de que modo é que os afectos (entendidos como estados que não são conscientes, abstractos,
revelados por intensidades) influenciam a percepção das coisas e de que forma é que isso produz
formas visuais e sonoras de transmissão empática, permitindo a circulação concreta da emoção.
I’ll be your eyes, You’ll be mine adopta igualmente uma forma singular, precisamente para transmitir a
presença de Robert Kramer a partir de marcas que circulam pelo filme, do recurso a imagens do
realizador, do seu arquivo, da busca identitária da sua filha, jogando permanentemente entre a sua
ausência/ presença nas imagens e nos sons (bem como nas suas inúmeras correspondências) bem
como entre a distância/ proximidade provocada pelo risco sentimental que é prerrogativa da
intimidade.
Parece-me reconhecível à partida o contributo de Stephen Dwoskin, nomeadamente através daquilo
que sempre caracterizou o seu cinema, ou seja, essa tentativa de fazer corresponder nos modos da
imagem a expressão imediata dos afectos e da sua experiência emocional.
Do interior para o exterior e nos diversos movimentos que daí se podem extrair, do sentimento à
emoção, desta aos afectos, à concretização consciente de uma experiência, o cinema “pessoal” de
Dwoskin foi sempre, nos seus diversos momentos, um cinema de imagens peliculares, capazes de
concretizar um ideal humanista através da forma e da imediatez do gesto – o de fazer da matéria das
imagens um corpo sensível, apreensível “à flor da pele”, capaz de extrair do que se regista uma
dimensão menos óbvia dos corpos e  rostos que filma, através dos seus olhares, das suas relações
afectivas, do seu universo pessoal, cuja transformação surge aos nossos olhos pela capacidade que as
emoções têm em turvar e perturbar a percepção, logo pelo uso formal de recursos que permitem
adequar as imagens a cada momento e às temáticas caras ao realizador. Note-se, por exemplo (e
podemos observá-lo neste filme), o trabalho espantoso que em Dwoskin se parece aproximar de uma
forma de fisiognomonia, equivalendo o cinema à técnica de diagnosticar física, moral e
psicologicamente um indivíduo a partir da observação dos seus traços fisionómicos, através dos
olhares, uma marca insistente e obsessiva dos seus filmes (mantém-se actual o texto de Paul Willemin
publicado em 1976 a propósito do trabalho singular do realizador sobre o olhar no cinema). Notem-se
ainda, no desenvolvimento dessa tentativa de transmitir através da imagem e do som a dimensão
interior dos corpos que filma, alguns dos recursos a que recorre na sua filmografia: os planos longos,
aproximados, a exposição demorada de um corpo, de um rosto e olhar “capturados” (Moment, 1970,
Behindert de 1974, sobre as dificuldades de relacionamento afectivo e físico de um homem com
deficiências motoras, o próprio realizador, ou Pain Is..., 1997), os recentes e magníficos retratos
recentes dos seus amigos, filmados em vídeo, cor saturada, câmara lenta em Some Friends (apart) de
2002, na respiração e ordenação do material de memória, imagens e sons da sua história pessoal no
admirável Trying to Kiss the Moon, 1994 ou na intensificação emocional desse mesmo material na
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elegia ao seu pai, Dad de 2004 (filme habitualmente exibido conjuntamente com I’ll be your eyes,
You’ll be mine).
Para Dwoskin, o ciclo afectivo de um filme completa-se na sua especularidade – o trabalho do filme é
completado pelo espectador que com ele se confronta. O cinema é sempre um espelho em que este
último se revê (ver texto do realizador publicado no número 50 da revista Trafic). Se os seus filmes são
menos voyeuristas do que aquilo que sugerem a uma primeira visão, é precisamente porque para se
efectivar uma relação de empatia é necessário que o olhar do espectador possa participar directamente
da experiência do filme e do olhar, componentes da experiência pessoal de cada um (serei os teus olhos,
tu serás os meus).

I’ll be your eyes, You’ll be mine mantém um jogo permanente entre a invisibilidade e o que realmente
vemos como sendo as marcas presentes e efectivas da presença de um corpo, o de Robert Kramer, que
surge admiravelmente representado em diversos estados que pontuam o desenvolvimento do filme (a
voz, preexistente às imagens – a voz de Robert Kramer, que surge em fragmentos, a partir de fontes
diversas, dos seus filmes, cassetes-carta gravadas; depois o seu nome e a sua caligrafia, coladas nas
caixas retiradas ao arquivo, nos cadernos de notas, o mesmo nome que é evocado pelos amigos que dele
se recordam; logo a seguir o corpo, as imagens do corpo cadáver, filmado de perto, a sua memória nas
imagens fotográficas e nos filmes que realizou, o corpo desfeito em cinzas). Por fim, um corpo
sintomático na presença furtiva de uma imagem que identifica o realizador através do registo poético de
uma marca, um chapéu [“O chapéu que ele tinha deixado em cima de uma mesa um dia, e o dia todo
esse objecto assustou a nossa imaginação e serviu como um marcador, repleto com a sensação de que
Robert tinha dito: ‘Vou voltar para ele, vou voltar para pôr o meu chapéu. Estou mesmo aqui!’ Ainda
aqui!”]. O chapéu surge na sombra fugidia nos primeiros planos, é um objecto que funciona como um
rasto que presentifica o sujeito do filme. Num dos primeiros planos, um quarto, sem iluminação, uma
janela ao fundo, esconde o que vemos mais tarde – uma silhueta passa, um homem de chapéu, uma
sombra (um cliché de um filme noir, uma presença fantasmática que não mais abandona o filme).
Regressamos ao plano para perceber num zoom ao fundo um amontoado de caixotes, que o olhar
familiarizado percebe como sendo caixas de um qualquer fundo de arquivo, perfeitamente ordenadas,
catalogadas.
Passamos pouco tempo depois para imagens do corpo-cadáver de Kramer: entramos definitivamente
no mistério da presença que guia o filme, que é uma dedicatória mas também um retrato ou, pegando
nas palavras de Dwoskin a propósito deste filme, a história de um fantasma, do realizador enquanto
fantasma, capaz de afirmar a sua presença mesmo na sua ausência física.
Podemos eleger duas ordenações possíveis na organização do material utilizado para este filme, tendo
em conta as relações entre a presença e ausência e entre a distância e a proximidade.
Ao longo do filme escutamos a voz de Robert Kramer nas cassetes, uma voz familiar para quem conhece
os filmes do realizador. A quase ausência de memórias da infância é “compensada” pela recordação de
imagens sonhadas: a luta dos escorpiões, o escaravelho preso no frasco; pela memória da mãe que lhe
enfia uma colher na boca contra a sua vontade (a descoberta da independência). Ouvimos os sonhos, as
primeiras memórias que de algum modo estabelecem o circuito das marcas que pontuam e referenciam
o filme. São cassetes-carta, apontamentos de trabalho, reflexões breves, fragmentadas, que aqui e ali
“abafam” as imagens, quase em sussurro, funcionando mais como uma actualização de uma ausência
(na transcrição do texto do filme, a voz de Robert Kramer surge num dado momento descrita como a de
um fantasma).
Temos igualmente as histórias “exteriores” dos amigos, de quem conheceu Robert Kramer e que o
procuram situar, descrever, a partir das memórias, ao mesmo tempo que recentram a presença da
realizadora do filme, Keja Ho Kramer, como principal agente emocional do filme. Um dos amigos
descreve a sensação que sentiu de ter percebido a presença de Kramer como um dos militantes velados
de um filme sobre o grupo activista “The Weather Underground” (acredito que se refira ao filme de
Emile De Antonio e Haskel Wexler) a partir das marcas afectivas de reconhecimento – a silhueta, o
chapéu e as mãos de Kramer. Mergulho no sonho, no mito e na construção pessoal de uma presença a
partir da lembrança fragmentada de um corpo, precisamente a partir de um afecto. A silhueta é a
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mesma que vai circular como espectro por todo o filme, o chapéu a marca real e eminente da
actualidade do regresso e as mãos são-nos presentificadas pelo breve excerto de um filme.
De resto, entre os outros objectos, temos os excertos de filmes do próprio Kramer, outra forma de
reactivar a presença do arquivo no filme, que surgem como apontamentos breves e distintos e que
funcionam como presenças súbitas, batimentos na superfície do filme, provocando a emoção extrema
de um reencontro – é o raccord de uma estrada, uma imagem do realizador com o chapéu, um plano
das suas mãos, é o magnífico retrato filmado de Erika Kramer, presença que no filme anuncia de
alguma forma o exterior, um eixo entre a memória e a actualização das sensações.
Por fim, surge a identidade. Se o filme procura responder à questão de como é que percebemos as
emoções dos outros, coloca igualmente no centro a figura da realizadora, Keja Ho, presente nas
imagens, a jogar, não sem ironia, com a sua própria presença no filme (por figura interposta,
percebemos a referência a um aniversário falhado pelo pai, ouvimos as alusões ao seu nome, o inquérito
junto às autoridades sobre o registo do nome, da sua história; mas também o modo como surge nas
imagens, ou marcadamente como autora do filme, revelando algum do processo da feitura do filme, ou
aparecendo ela própria como personagem na pele da figura do pai, a usar o chapéu, sempre num jogo
entre a ausência e a presença – aparece e desaparece no campo e contracampo na conversa na cozinha.)
Outra dimensão que confere singularidade a este filme prende-se com a presença da magia e do
mistério que suspende a biografia e suscita o enigma. Será verdade que, para Stephen Dwoskin, o
cinema, especialmente na sua relação com o espectador, nunca esteve muito longe da magia, do
exorcismo, da hipnose, e sobretudo da capacidade concreta de evocação de mundos interiores,
profundos, e aos quais acedemos nos seus filmes através de um trabalho muito apurado e radical sobre
o concreto, nomeadamente, como vimos, através do trabalho formal e sensível sobre as imagens (e a
partir delas), com o objectivo de iniciar e envolver o espectador (outra vez, serei os teus olhos, tu serás
os meus).
Também neste filme a alusão à magia é uma constante – nas palavras e nas imagens todas as evocações
parecem ser efectivamente da ordem do enigma, algo que temos de decifrar se queremos conhecer
melhor aquele a quem se dedica o filme. Outra vez o chapéu, que como já vimos é uma marca que
circula, aparece em silhueta, toma o lugar de personagem, percorre o espaço; mas também os rituais
descritos em sonho, memória e imagens (a pedra pintada de azul colocada no coração do cacto, a sessão
de fotografia no deserto de Erik Kroll, um dos mais belos momentos do filme), a possibilidade dos
gestos reaparecerem (as mãos surgem no excerto do filme de Kramer, as marcas de uma dedada
deixada num livro manuseado). O fantasma existe na imagem no modo como o enigma é induzido no
filme – são os tais estados do corpo e presença que referi mais acima, a voz que surge e desaparece, as
imagens que surgem, desaparecem, circulam, os locais descritos, aludidos, que aparecem na imagem

Ecoando o que se escreveu sobre os afectos, há na frase de Keja Ho que abre o texto um sentido que se
aproxima desta ideia – a de que a passagem silenciosa dos afectos se faz sobretudo pela proximidade,
substituindo-se à linguagem, suprindo as palavras.
Também neste filme, tal como na maior parte dos ensaios autobiográficos no cinema (e será essa uma
das poucas regras observáveis), dos retratos filmados, de todas as variações possíveis que conhecemos e
as que não conhecemos ainda, a questão da proximidade/ distância parece ser essencial para a
constituição e surgimento da imagem afectiva. Uma das hipóteses que se pode levantar a propósito dos
filmes que, como este, procuram retratar estados interiores, predisposições afectivas e sensações, é a de
que tudo acontece num dado intervalo de distância, de proximidade e lonjura entre quem filma e o que
é filmado. A distância no cinema, e particularmente nestas formas, é uma questão de subjectividade
expressiva, sim, mas igualmente uma questão de inventabilidade formal e técnica – note-se a liberdade
de utilização de recursos formais no filme de Kramer e Dwoskin (extremo grande plano, câmara
puramente descritiva, imagens abstractas, desfocadas, arrastadas, o uso do som, da música); este é um
cinema que trabalha a intimidade também pelo modo como a imagem, leve, instintiva, se detém nos
pormenores, se “apropria” dos objectos e dos seus contornos, se torna quase pele e sensação háptica (no
filme de Keja Ho Kramer, podemos percorrer de perto a pele do cadáver de Robert Kramer, a câmara
toca nas flores, segue uma aranha presa no cabelo de Erika).
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Essa distância zero é particularmente emocionante nas imagens de Erika Kramer, mãe de Keja Ho e
companheira de Robert Kramer. Se o filme se faz por constantes movimentos de aproximação e
distanciamento (como já vimos, a voz leva-nos longe, flutua sobre o filme, penetramos no arquivo para
dele extrair a matéria do filme, a ele regressamos no final para as encerrar temporariamente,
percorremos as mesmas estradas percorridas nos filmes do cineasta, aproximamo-nos dos sulcos da
sua pele no corpo real, vemos a imagem a desfocar-se quando fixamos paisagens ao longe), é nas
magníficas imagens da mãe que tudo parece conter-se numa libertação emocional que transparece nos
gestos filmados, na aproximação do extremo grande plano, no olhar nos olhos, na intensidade afectiva
do plano da aranha presa no seu cabelo. De Erika diz-nos Robert que era como uma feiticeira nascendo
“da parte branca da imagem”, transportando por isso a claridade com que de resto surge filmada em I’ll
be your eyes, You’ll be mine.

Filmografia de Keja Ho Kramer

Molecular black, 2006 | Le ciel est mon plafond, 2006 | Fly Machine, 2005 | Double, 2005 | Sky
Rocket, 2004 | DIAM’S, 2002 | Rose Garçon, 2001 | Digital Blue, 1999

Filmografia de Stephen Dwoskin

Oblivion, 2005 | Visitors, 2005 (curta) | Dad, 2003 (curta) | Dear Frances, 2003 (curta) | Another
Time, 2002 (curta) | Some Friends (Apart), 2002 (curta) | Intoxicated By My Illness, 2001 | Pain Is,
1997 | Trying to Kiss the Moon, 1994 | Face of our Fear, 1992 | Face Anthea, 1990 (vídeo) | The Spirit
of Brendan Behan, 1990 | Further and Particular, 1988 | Ballet Black, 1986 | Shadow from Light,
1983 | Outside In, 1981 | Silent Cry, 1977 | Kleiner Vogel, 1976 (curta) | Central Bazaar, 1976 | Girl,
1975 (curta) | Just Waiting, 1975 (curta) | Laboured Party, 1975 (curta) | Behindert, 1974 | Tod und
Teufel, 1973 | Dyn Amo, 1972 | Times For, 1971 (curta) | Jesus Blood, 1972 (curta) | To Tea, 1970
(curta) | C-Film, 1970 (curta) | Trixi, 1969 (curta) | Moment, 1968 (curta) | Take Me, 1968 (curta) | Me
Myself and I, 1967 (curta) | Dirty, 1965 | Soliloquy, 1964 (curta) | Chinese Checkers, 1964 (curta) |
Naissant, 1964 (curta) | Alone, 1963 (curta) | American Dream, 1961 (curta) | Asleep, 1961 (curta)
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