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[RESUMO] 

 

Esta dissertação explora o dispositivo found footage na construção narrativa e 
estética dos filmes, La bocca del Lupo e Il silenzo di Pelešjan de Pietro Marcello. 
Examinam-se as linhagens formais do gesto de apropriação através de um 
mapeamento histórico. O objecto da tese desenvolve-se na pesquisa e exploração da 
imagem cristal e sintoma, com um foco na montagem e no conceito de anacronismo. 
Um percurso à volta da natureza das imagens encontradas, num território 
sintomático de impureza temporal. 

 

PALAVRAS CHAVE: found footage, arquivo, tempo, montagem, anacronismo, 
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[ABSTRACT] 

This essay explores the practices of found footage in the narrative construction and 
aesthetics of the films, La Bocca del Lupo and Il Silenzo di Pelešjan. Through 
historical mapping the formal lineages of appropriation gesture are examined. The 
object of this thesis develops around the research and exploration of the crystal 
image and symptom, with a focus on the editing process and anachronism concept. 
A path through the nature of found images, in a symptomatic territory of temporal 
impurity. 
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INTRODUÇÃO  

 

“A história das imagens é uma história de objetos temporalmente impuros,  

complexos, sobre determinados”  

G-D Huberman 

 

 

Found Footage - A Imagem no Tempo, analisa dois filmes do realizador italiano 

Pietro Marcello – “La bocca del Lupo” e “Il silenzo di Pelešjan” –, elaborados segundo 

a prática de found footage.  

     Um realizador, dois filmes, duas formas que usam o processo de found 

footage à procura de um retrato – seja para a Bocca del Lupo, no corpo de duas 

pessoas reais, ou em Il Silenzo di Pelešjan, na pele de um cineasta vivo e presente. 

Território fértil este onde o espaço do tempo mutável se inscreve, recria e ficciona 

uma geografia afectiva, emocional, uma geografia cinematográfica que se alimenta de 

imagens de outros tempos, que se cruzam e interagem com imagens atuais, num 

diálogo constante de profusão semântica. Entre o tempo das imagens encontradas [La 

Bocca del Lupo], ou de excertos de filmes de autor, também na maioria objets trouvés 

[Il silenzo di Pelešjan], e as imagens do presente, a dialéctica que resulta deste 

encontro de diferentes tempos, de diferentes estilos e géneros, é o foco exploratório 

que importa reter, visto preencher um espaço de reflexão e de reformulação do olhar 

perante o gesto da reapropriação, e por se afirmar num lugar de cinema que importa 

pensar. 

 De que forma se despoleta a narrativa, entre duas ordens de discurso, o da 

imagem atual e o da imagem virtual, estabelecendo uma linguagem da imagem? 

Poderá o found Footage fundar um ideário de cinema? São as questões que se 

posicionam na problemática principal, acrescentando-se a outras ramificações de 

ordem conceptual: Que lugar é este que se constrói com a interpenetração de imagens 

retiradas do seu contexto original? E que margens e dobras se veem ou se escondem 

no cruzamento dos discursos temporais?  
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Desenvolvem-se estratégias metodológicas que pesquisarão alguns conceitos 

que procuram expandir analiticamente matéria relevante à questão central da imagem 

e do tempo.   

Num primeiro passo elabora-se um mapeamento do found footage 

(internacional e nacional), com pontos de análise de filmes que se destacaram e 

inscreveram uma marca na história.   

Como surgiu esta prática e que repercussões teve na linguagem 

cinematográfica? Que formas e gestos de apropriação poderão existir na retoma das 

imagens?   

A análise da narrativa, segundo a posição do ponto de vista e a complexidade 

estética, constituirão o foco seguinte de abordagem. Que pontos de vista se destacam 

e que olhar se intromete como possibilidade narrativa? Como se forma a imagem-

cristal deleuziana e que natureza e estados cristalinos se podem assimilar aos filmes?  

Explora-se a natureza das imagens o lugar do visível e do dizível, a montagem, 

simbólica e dialéctica, segundo Rancière, para se investigar operações entre os planos 

ou além deles.  

Por fim a questão do anacronismo e da imagem-sintoma de Georges-Didi 

Huberman, constituiu um passo importante de aprofundamento da temporalidade que 

se intercepta com os objetos de estudo. Como se estabelecem fios cronológicos no 

interior de uma estrutura anacrónica que tem ainda uma carga de sintoma? Que 

comunicações se identificam entre as temporalidades que oferecem a natureza das 

imagens found footage e arquivo, com as imagens atuais, na formulação de uma 

narrativa, e na formação de um objeto cinematográfico? São questões que se aliam à 

problemática e é através da observação, que acompanha as sequências dos filmes, que 

se procura representar aqui momentos que interceptem as teorias.  

Faz-se uma análise comparativa, que se constrói sob estes grandes eixos, e a 

partir dos quais se procura a geografia narrativa e estética das zonas temporais que 

percorrem os filmes e mapeiam os objetos de estudo.  
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Cap. I. Found Footage um mapeamento eletivo - História e Estética  

 

O Found Footage consiste no princípio da montagem de restos de película ou 

de sons encontrados, que podem vir de muitos lugares do cinema, da ficção ao 

documentário e arquivo, ao domínio do privado e do caseiro. Todos estes lugares 

podem caber no espaço de eleição do realizador, segundo lógicas próprias e singulares 

de apropriação que expressam diferentes qualidades estéticas e narrativas.  

Será através destas imagens retomadas, requalificadas e repensadas em 

diálogo umas com as outras, muitas vezes heterogéneas e de um mundo de perfeito 

ecletismo, ou mais próximas e análogas, que quando se integram, em coordenação, 

justaposição, contiguidade e fusão, ou, em contraste, desarticulação, resistência, 

oposição e ruptura, se revelam num todo, e resultam num objeto novo. Um material 

que se renova para encontrar novos fios narrativos conceptuais, e distintas formas de 

interpretação ou reinterpretação. Quer dizer, que se reinventa à procura de outras 

geografias simbólicas, ficcionais, documentais, ensaísticas, a maior parte das vezes 

experimentais, através da utilização e da manipulação da montagem, para formar um 

corpo fílmico, perfeitamente autónomo. É este o principio fundador do processo do 

found footage e a condição de ser cinema, nas suas possibilidades enquanto modo de 

fazer, (refazer), as imagens e propor outros universos.  

A anunciada morte da película tornaram-na substância de interesse para 

muitos realizadores, videastas e artistas plásticos que olham para o material found 

footage e arquivo como alvo potencial para experimentações e realizações fílmicas 

diversas. A película deteriorada, as sobras, os arquivos sem método particular, ficções, 

documentários sociais, políticos, científicos, imagens pornográficas, privadas, 

familiares, entre outros tipos inomináveis, tornam-se objeto e material desejado. São 

estes restos votados ao abandono, em estado de imobilidade e adormecimento, 

fechados em cofres, enterrados em arquivos inúteis, abandonados, anónimos e 

perdidos que se vão tornar o meio privilegiado, com o rótulo de antiguidade, de novas 

estéticas com múltiplas derivações semânticas.  
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A mediação irrompe no objecto que renasce elaborando-se no processo de 

apropriação como um resgate do material encontrado, para se tornar na montagem 

num outro corpo fílmico. A esta “estética de ruínas”1, a este universo alvo dos 

processos de respigar, recuperar, manipular, e retomar, temos muitos cineastas que 

descobrem e elegem estes sobreviventes para contar outras histórias, propor outras 

reflexões, e abrir campo a territórios de pensamento.  

Se recuarmos no tempo encontramos nas vanguardas dos inícios do cinema 

algumas das primeiras práticas de found footage. Em nome de um desassossego 

artístico, cineastas e artistas, começaram por interrogar o novo veículo de criação 

cinematográfica para procurar outras formas de representação que pudessem desviar-

se de um sentido mais esperado da narrativa e da estética cinematográfica, mais presa 

a moldes de causalidade e a sistemas formais expectáveis.   

 

 

I.1. Panorama internacional  

 

A partir dos anos 20 surge um interesse na remontagem de imagens 

repescadas de múltiplas fontes, como um motivo para as recriar, desconstruir, 

parodiar e também reformular, em narrativas várias com diferentes estéticas e 

técnicas.  

A experimentação está no ar dos tempos e são os artistas, principalmente 

surrealistas, amantes da colagem que se aventuram a testar formas novas como 

processo para contrariar códigos, perverter regras que começavam a ditar um cinema 

exclusivo da transparência, narrativo e cristalino.  

Revisitar as origens serve para perceber que este gesto de reutilização de 

materiais existentes não é novo, e teve uma estreita ligação às vanguardas artísticas 

no cinema, visto preencher o espírito de inquietação e procura que sempre as animou.  

                                                        
1
 Habib, Andre, “Les Stases de L’histoire”, Hors Champs in: 

http://www.horschamp.qc.ca/article.php3?id_article=226 (Acesso: Nov. 2012) 
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O realizador britânico Adrian Brunel, com “Crossing the great sagrada”, 1924, 

foi  um dos primeiros a lançar a prática do found footage ao reunir imagens recolhidas 

de viagens de exploradores e nativos, em alternância com intertítulos, elaborando um 

discurso crítico, em forma burlesca, sobre o colonialismo e até sobre a natureza de 

algumas destas imagens e da sua autenticidade. A partir do genérico anuncia-se logo 

como um “Comic Travel Film”,2 acrescente-se que é denominado como um possível 

pioneiro do humor surreal devedor da comédia britânica dos Monty Python.  

 “L' Histoire du soldat inconnu", 1932, do belga Henri Storck, destaca-se por 

um inequívoco carácter político e pela crueza das imagens e das metáforas recriadas. 

Uma homenagem ao soldado desconhecido, através da montagem de imagens de 

arquivo de notícias das atualidades, com líderes políticos, discursos pacifistas, violência 

policial, até à exumação de um cadáver do soldado desconhecido. Este soldado é o 

centro e a matéria sensível de um discurso crítico sobre a sociedade e os esquemas 

políticos, sobre o poder e os desfasamentos do papel da vítima face à máquina de 

guerra aglutinadora.  

 “Rose Horbat”, 1936, de Joseph Cornell, é outro marcante objeto de found 

footage, completamente inovador para a época, através da remontagem de um filme 

sonoro americano de aventuras, “East Of Borneo”, 1931, com a atriz Rose Horbat por 

quem Cornell tinha grande admiração. Cornell retoma sequências, momentos ou 

planos isolados, desobedecendo completamente à linearidade do filme típico de 

Hollywood, praticada na época dos anos 30, como afirmação de cinema de género e 

do cinema sonoro. O lado elíptico e fragmentado desmonta a construção do original e 

faz ainda um apelo significativo ao cinema mudo, que segundo Cornell, consegue ter 

um forte poder evocativo ao sugerir mundos idealizados.  

O artista neozelandês, Len Lye3, pintor, escultor e cineasta de animação terá 

sido um dos primeiros a intervir diretamente sobre a película, cinema direto4, 

fabricando os seus hand made filmes, sem recorrer à captação de imagens. Uma 

                                                        
2
 null66913 in: http://www.null66913.net/blog/tag/nature/page/2/ (Acesso: Out., 2012) 

3
 “Len Lye, An Artist in Perpetual Motion”, ACMI - Australian Centre for the Moving Image in: 

http://www.artabase.net/exhibition/1670-len-lye (Acesso: Nov. 2012)  
4
 Cinema direto neste caso consiste numa técnica experimental de intervenção direta na película com 

raspagens, riscos, etc. 
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técnica de grande inventividade conceptual pela ligação orgânica à película, a sua 

manipulação direta, e também aos jogos de cor que na época se procuravam apurar, 

para além das formas e ritmos dados pela música. O filme “Trade tattoo”, 1937, 

demonstra as capacidades de Lye ao reunir as técnicas da pintura à mão no negativo, 

com padrões geométricos e abstratos, cheios de cor, cruzando-os com imagem reais 

de documentários sobre os correios, por vezes, também sujeitos à manipulação. O 

filme centra-se na temática da comunicação postal, etapas e serviços, os transportes e 

a sua valorização para a indústria – surgem letras e formam a frase: “The rhythm of 

trade is maintained by the mails”5 – o aspecto gráfico é impressivo e tem um impacto 

estético modernista.  

O americano Bruce Conner, artista, amante da colagem e cineasta torna-se um 

marco no centro do cinema de montagem e de reflexão crítica do found footage. “A 

movie”, 1958, joga com apelativas configurações que se organizam num sistema 

associativo de imagens de arquivos vários: filmes de Hollywood, atualidades e filmes 

de pornografia soft. Constrói uma espécie de não-narrativa em blocos sugestivos que 

interpelam o espectador. A partir do genérico percebe-se logo que o que vamos ver 

não obedece a qualquer lógica linear. O início desconstrói-se pela forma como se 

enuncia, e se desfaz de qualquer convencionalidade – a música que se antecipa no 

plano a negro, o tempo prolongado sobre o nome do realizador, os planos a negro, a 

branco, a decomposição do título - A/Movie/By/Bruce Conner. O próprio título 

também não será inocente (“A Movie”, um filme do(s) filme(s)), a numeração do início 

das bobines e a afixação “End of part Four”, e ainda o filme não começou. Uma mulher 

nua retira os collants, a música insinua-se, reaparecem os números da contagem 

decrescente, mas nada começa, afixa-se, sim, o separador, “The End”. A partir daqui 

um separador inverte o título com a palavra “Movie”, virada ao contrário.6 Os blocos 

que se seguem jogam com associações em série: a começar com homens a cavalo a 

galope, carros de corridas, acidentes, a intensidade e gravidade aumenta; cenas aéreas 

de equilíbrio, nuvens, cenas aquáticas; um bloco de catástrofes naturais, mais cenas de 

guerra, cadáveres, etc., o sistema é cumulativo com interposições de imagens mais 

                                                        
5
 Visionamento do filme in: http://www.youtube.com/watch?v=y28_6o2-ntc (Acesso: Nov. 2012) 

6 Visionamento do filme in: http://www.youtube.com/watch?v=4FMjBtvsx2o&playnext=1&list=PLju-
PImvyU2ub7mZf4Pm41pek6Oq-T9Ao&feature=results_video (Acesso: Nov. 2012) 
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enigmáticas (mulheres insinuantes, nativos, etc.). O filme povoa-se de tensão e 

ameaça. Os sentidos não são explícitos, o estilo da associação contínua vai gerando e 

sugerindo interpretações: o mundo moderno (à época), face à destruição, e as 

conotações sexuais pela justaposição dos planos. Há ainda uma outra interpretação 

que incide no próprio cinema e na sua capacidade de provocar e intensificar emoções 

quando usado de forma manipulatória.  

O found footage vai definindo-se, ou reinventando-se, e atravessa grandes 

momentos e contra eles continuará a reformular-se. O aparecimento da televisão e do 

vídeo, o formato de 16 e 8mm de película, evoluções tecnológicas, à época, 

permitiram retirar proveito destes suportes disponíveis, abrindo ainda terreno a novas 

formas de apropriação.  

Outros territórios surgem neste domínio a partir dos anos 60, com nomes que 

se filiam à prática, vindos de diferentes sítios e estéticas. Os americanos Stan Brakhage 

e Kenneth Anger, o lituano, Jonas Mekas, o canadiano Al Razutis, o espanhol Pere 

Portabella, o arménio Artavazd Pelešjan, (retratado no objecto de estudo Il silenzo di 

Pelešjan), etc., fazem parte de um território de found footage que se distingue pela 

carga experimental, diarista, sociológica, reflexiva e histórico-política.  

Outra das referências incontornáveis do New American cinema é “Tom, Tom 

the Piper’s Son” de Ken Jacobs, 1969, que constitui uma análise de um outro filme de 

1905, com o mesmo nome, de G.W. Blitzer, o diretor de fotografia de Griffith. Esta 

obra é também uma espécie de modelo teórico que analisa as imagens do filme 

reenquadrando-as, e destacando múltiplos detalhes que se afastam completamente 

da obra original – stills na imagem, slow motion, zooms, levam a momentos de teor 

mais abstrato: o écran enche-se de grão e de formas extraídas do suporte original e da 

sua manipulação. O que Jacobs procura é uma exploração íntima da materialidade do 

filme, e conteúdo da imagem, observação cirúrgica de uma cena banal. Trata-se pois 

de uma autópsia ao filme de Blitzer, retrato de um momento festivo seguido de uma 

perseguição, em que a causa é um porco roubado. Um filme de 5 minutos, na sua 

origem, transforma-se num filme de duas horas de uma profunda análise visual7.  

                                                        
7
 Delvosalle, Philippe, L'ACTE DE VOIR AVEC SES PROPRES YEUX (1) in: 
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Dentro do espírito da reutilização, e na perspectiva da revisão a que foi alvo, o 

material do cinema mudo, cabe aqui citar o filme de encomenda “Les années 

Lumière”,8 1970 de Jean Chapot, que tem uma abordagem muito distinta da analítica 

concebida por Jacobs. Chapot parte de arquivos de filmes dos irmãos Lumière, entre 

1895 e 1900, para ficcionar uma narrativa à volta de uma personagem, o irlandês John 

Setwart Bell. A partir de material existente esta proposta usa o efeito voice over 

produzindo em permanência um comentário que parece apontar numa única direção: 

uma viagem pelo mundo com as invenções técnicas, a descoberta do avião e do 

automóvel; ainda se acrescentam perspectivas políticas e guerras coloniais, conflitos 

socais, etc. Este filme não aprofunda o próprio material de que se serve e não potencia 

o valor das imagens usadas, exatamente por conduzir excessivamente o discurso e 

negligenciar a substância de um conteúdo maior. Cita-se, como exemplo, a 

personagem de volta a Paris e a sua entrada no Grand Cafe, para assistir à primeira 

projeção dos Lumière, onde nos mostra três dos filmes (vues) dos Lumière, e logo 

abandona este acontecimento usando-o só funcionalmente.  

 

Dizer que este filme conta o cinema seria inexato. Utiliza os filmes de arquivo para 
falar da época. O uso desta forma é absolutamente transitiva. (...) ... o cinema não 
é pois o  objeto desta montagem e as imagens dos Lumière são tratadas como 
imagens de   reportagem ou de captações da atualidade que o olhar atravessa 
para mergulhar na   realidade de uma época9.  

 

Faz-se uma ponte com outra obra, quase três décadas depois, também de 

encomenda ao artista plástico e cineasta Alan Fleischer, “Un monde agité”, 

1998/2000, com o objetivo de promover o património cinematográfico dos inícios do 

cinema francês a um público menos conhecedor. Neste projeto a época visada é 1908-

1918, período de relevo para o cinema e o seu desenvolvimento progressivo na 

exploração narrativa e no alargamento da metragem. Os filmes tornam-se mais longos, 

                                                                                                                                                                  
http://www.lamediatheque.be/dec/cinema/cinema_experimental/lactedevoiravecsespropresyeux.php?
reset=1&secured= (acesso: Nov. 2012) 
8
 Excerto in http://www.lesfilmsdici.fr/fr/catalogue/98-un-monde-agite.html  (acesso: Nov. 2012) 

9
 Bretèque, François de la, 2003, “Remonter les films primitifs”, Revista Cinergon, Cinéma et Images, 

Prismes, Le Cinéma par lui même nº 16. Trad. pela autora, p. 58. 
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e procuram igualmente atingir um público mais burguês na esteira do filme de arte, 

sem esquecer a base originária do género popular e burlesco.  

Fleischer remonta múltiplos excertos sem obedecer à cronologia e compõe 

uma narrativa acompanhada de um texto, muitas vezes em rima, onde se cruzam 

personagens com nomes fictícios que progridem em pequenas situações ocasionais. 

Personagens tocadas por sentimentos amorosos, cómicas, delirantes ou agressivas, 

compõem um quadro que desenha um retrato de uma época e das suas convergências 

sociais. Para Fleischer neste processo de desvio das imagens originais interessa-lhe 

mais: “Olhar o cinema, a partir do cinema"10. Estes excertos montados tiram do título – 

Un Monde Agité – o seu próprio conteúdo. 

 

Os extratos fílmicos são levados à posição de indícios. Eles são sintomas. Eles 
transcrevem a  “agitação”, a histeria, a aceleração, a violência de uma época e do 
seu imaginário. (Bretèque: 2003, 64) 

 

Na perspectiva de um discurso político-social há que referir o cinema 

situacionista francês e o uso de found footage com Le film est déjà commencé, 1951, 

de Maurice Lemaitre, e ainda Critique de la séparation, 1961, e La Société du Spectacle, 

1973, de Guy Débord. As imagens nas 3 obras vêm de diversas fontes às quais se 

associa um comentário em off e intertítulos. A montagem cria dissociações entre 

imagem e som, e a  película sofre intervenções diretas. 

Os austríacos têm um lugar de destaque nas vanguardas e na prática do found 

footage com nomes como as duplas Thomas Strobl e Oliver Lasch, ou Sabine Hiebler e 

Gerhard Ertl, e ainda, Peter Kubelka, Kurt Kren, Hans Schuegl, Peter Tscherkassky, 

Dietmar Brehm, Martin Arnold, entre outros. 

O austríaco Martin Arnold em “Pièce Touchée”,11 1989, retoma uma sequência 

de um filme americano “The Human Jungle”, de Joseph M. Newman, 1954, para a 

transformar radicalmente, prolongando a sequência original na montagem e 

reconfigurando os planos num trabalho formal relevante. O que era à partida uma 

                                                        
10

 Idem, p. 64.   
11

 Visionamento in: http://www.youtube.com/watch?v=F9JJc7TEsZI (Acesso: Nov., 2012) 
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cena banal no quotidiano de um casal – uma mulher sentada num sofá a ler um jornal, 

e o marido que chega e vem beijá-la – transforma-se uma situação singular, carregada 

de uma estranha tensão que afasta as personagens e as deixa impotentes, separadas 

por movimentos incessantes de intermitências que retardam as ações. Tudo isto é 

dado por um conjunto de efeitos repetitivos e alterações múltiplas feitas na 

montagem – uma porta que não se abre, os movimentos sincopados dos planos, a 

própria inversão dos planos, a imagem que volta atrás, as múltiplas e ínfimas 

repetições do gesto que não se concretiza, e ainda a acrescentar a existência de um 

som repetitivo, mecânico e grave. Martin Arnold referir-se-á aos seus filmes: “Pièce 

Touchée”, “Passage à l’acte” e “Alone. Life wastes Andy Hardy”, como se estivesse a 

operar “uma vingança sobre a história do cinema”12.  

Tscherkassky tem teorizado acerca das vanguardas austríacas como um grande 

movimento artístico que gerou e tem gerado obras incontornáveis de forte pertinência 

na discussão crítica. “Manufraktur” 1985, de Tscherkassky desenvolve-se com imagens 

found footage, persistentes e de pouca variação: mulheres que passam cortadas pela 

cintura com carros ao fundo, efeitos sonoros, sobreposições, cintilações, e batimento 

na imagem que adquire diferentes texturas e traços do próprio processo da 

manipulação do suporte - película.  

“Outer Space”, 1999,13 de Tscherkassky constrói-se a partir de um filme de 

horror, série B14, que transfigura completamente o original, estilhaçando-se na 

montagem. O ambiente é de suspense e progride para o terror - uma mulher na noite 

avança lentamente na direção de uma casa, quando transpõe a porta a montagem 

denunciará o mal que ronda e a vai atingir, expressando-se formalmente num perfeito 

caos visual. Um filme que transmite a impressão de que os planos se estão a estilhaçar 

em múltiplos pedaços: imagens em contaminação interna, um jogo exaustivo 

parecendo que a película se dinamita até à sua própria inclusão no filme com as 

perfurações da banda sonora. As imagens chocam-se, fusionam e desdobram-se, num 

                                                        
12

 Thouvenel, Éric, « Found Footage, fictions plastiques », Revista Cinergon, Cinéma et Images, Prismes, 
Le Cinéma par lui même nº 16, Trad. pela autora, p. 41. 
13

 Visionamento in: http://www.youtube.com/watch?v=mTarJ0Op7W8&feature=related (acesso: Nov. 
2012) 
14

 “The Entity”, de Sidney J. Furie, 1983.  
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caleidoscópio vertiginoso de um expressivo pesadelo. Do original pouco resta senão 

uma grande manipulação e transfiguração, Tscherkassky reconstrói novos sentidos, e 

especialmente sensações, desfigurando o material para permitir “ver o invisível”15, 

através de uma pulverização de planos de violência numa espécie de configuração 

plástica do horror.  

Por sua vez Dietmar Brehm, artista e cineasta, faz um trabalho de colagem de 

imagem e som de restos de filmes pornográficos, familiares ou científicos, sem 

inquietação de género. A pornografia tem sido alvo de debates acesos acerca da marca 

que terá inscrito nos primórdios do aparecimento da imagem em movimento. A 

lembrar os jogos ópticos de projeção privada, os peep shows da época que permitiam 

o visionamento de cenas de nudez. Interessa aqui esta história pois a partir destas 

experiências, foram muitos os filmes de carácter pornográfico realizados nessa altura 

que entretanto se perderam. O aparecimento do novo formato de película de 16mm, 

nos anos 60, desenvolve o mercado de filmes para adultos, flexibilizando meios e 

permitindo produzir de forma mais autónoma e caseira. Há muitos filmes amadores a 

aparecerem, séries B, com lugar de destaque às narrativas hardcore, a corrente 

sexploitation deriva deste suporte. É o reencontro destes restos de filmes 

pornográficos alvo de interesse e domínio de apropriação, objecto de desejo particular 

dado o seu lado marginal, clandestino, secreto e raro, pela sua natureza íntima, 

obscena e proibida. Dietmar Brehm, foi ao encontro destes restos à procura de outros 

sentidos a cruzar, ou confrontar, a estas imagens. O projeto “Black Garden”, 1987-

1999, é um exemplo que se constitui em seis filmes: 1– The Murder Mystery; 2– 

Blicklust; 3– Party; 4– Macumba; 5– Korridor; 6– Organics. Obra ambiciosa de 

recoleção de materiais selecionados de carácter pornográfico, erótico, imagens 

descartadas, retiradas do espólio da cultura de sexo, violência e horror do séc. XX. 

“Black Garden”, revela-se obscuro, por vezes impenetrável, mas também susceptível a 

outras leituras. A discrepância das imagens montadas ou a sua estranha aproximação 

têm a capacidade de dilatar sentidos. Como se Brehm quisesse explorar a história 

invisível e reprimida do cinema, na sua natural degeneração e perversão. Os seus 

                                                        
15

  Ibidem, p. 44.  
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filmes são visões físicas, sacrificais, e tornam-se num objecto que ultrapassa a 

pornografia, usando-a para criar um outro género inclassificável. Possuem uma força 

raramente conseguida no cinema não-narrativo de tipo analítico. Detentores de um 

poder de atração obscuro, capaz de contagiar e permitir entrar num jogo de 

descoberta de matéria escondida nas dobras da imagem. Um objecto que prende pela 

intensidade imagética, pelo inesperado e insólito, em que a autenticidade se 

reconhece e se evidencia por uma energia e visceralidade que toca e constrange. O 

carácter despido e descarnado pela extremada composição da mise-en-scène, organiza 

de tal forma as imagens originais, permitindo extrair delas outra força e violência que 

interpela diretamente o espectador.  

O found footage tem vindo a revitalizar-se pela própria organização renovada 

do arquivo e restauro da película para a preservação do património cinematográfico. 

Outros realizadores contemporâneos juntam-se a esta galeria, uns de forma mais ou 

menos esporádica, mas não menos relevante, exercitando-se à prática de found 

footage como é o caso de Jean-Luc Godard, e o seu tratado histórico-filosófico de 

cinema História(s) do Cinema, 1988-1998, ou José Luis Guerin, em, Comboio de 

Sombras, 1997, onde imagens do passado convivem com imagens atuais que 

performam uma memória e revisitam uma história de vida com os fantasmas que 

voltam e as sombras que habitam e agitam o espaço. Guerin encena o passado no 

presente, replica as figuras e reinventa possibilidades para aquela história, fazendo uso 

da câmara analítica16, que se dispõe à interpretação de um olhar de uma rapariga, de 

uma possível troca de olhares, de uma imagem que se congela no gesto, ou na ação.  

Bill Morrisson, com “Decasia”, 2002, parte do arquivo de fragmentos de 

película muito deteriorada para a transformar numa autêntica composição plástica. 

São exatamente as qualidades estéticas que esta película-ruína oferece, o motivo de 

uma representação privilegiada.  

 

Na película, não só se registou o real como também se inscreveu a passagem do 
tempo, desfigurando este real. Ambos deixaram a sua marca na matéria da 

                                                        
16

 Câmara concebida pela dupla de realizadores Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, para melhor 
poderem intervir nas imagens – citados mais à frente.  
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imagem, no entanto o tempo sobrepôs-se ao espaço porque é ele que o 
transfigura.17 

 

O processo de decomposição da película, é visto segundo a investigadora Inês 

Gil como se operasse feridas na imagem18, realçando o poder de corporificar o tempo 

e criar novas percepções sobre a matéria da memória que o fenómeno molda, numa 

figuração de outras constelações imagéticas que interagem com as imagens, as 

contaminam, as metamorfoseiam. 

Harun Farocki, tem um trabalho que interessa referir pelo seu radicalismo face 

às questões que atravessam o mundo e passam à reflexão direta nos seus filmes. O 

cinema é para ele lugar e laboratório de trabalho, da coleção, da sistematização e da 

conexão. Usa o found footage para expor questões estéticas e políticas, analisando as 

convergências entre a criação de imagens, a guerra, a economia e a política, no interior 

do espaço social. Farocki tem um trabalho sólido ao impor uma reflexão necessária 

sobre o papel e a interpretação das imagens, desde a fotografia, ao arquivo, passando 

pelos filmes industriais, a pintura, os filmes de videovigilância e jogos de 

computadores (verdadeiras simulações de cenários de guerra usados para fins 

militares). Um cinema-pensamento que reflete, problematiza e indaga as múltiplas 

questões que estão no ar dos tempos. Centra-se nos efeitos da tecnologia nas 

sociedades, na produção de máquinas e nas tecnologias avançadas que servem para 

alimentar a guerra (tecnologia > produção > máquina = guerra) – a ver em, “Images of 

the world and the inscription of the war”, 1988.  

“Respite”, 2007, revisita a história e o campo de concentração Westbrook, na 

Holanda, servindo-se de imagens de arquivo para construir uma narrativa que 

ultrapassa a base dos materiais, numa poderosa composição da realidade que extrai 

das imagens, para nos devolver um real com factos, sem enleios, mais claro e mais 

justo. 

O americano Jay Rosenblatt, procura maioritariamente filmes do pós II guerra e 

de muitas outras filiações: arquivos educacionais e científicos, ficções, documentários, 

                                                        
17

 Gil, Inês, 2009, “Filme, Fotografia E Memória Invisível”, Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias. p. 5 
18

 Ibidem, p. 6.  
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filmes caseiros, etc. Em “Human Remains”, 1998, mostra-nos as figuras tutelares dos 

ditadores do séc. XX. O ponto de partida é referencial, e a autenticidade parte dessa 

origem inquestionável da veracidade das imagens de arquivo destas figuras, que 

marcaram a história pelas piores razões. Rosenblatt para além das imagens dos 

ditadores, acrescenta um trabalho sonoro construído com base numa investigação dos 

diários íntimos de cada um, com as vozes dos ditadores na sua língua natal em jeito 

intimista fornecem uma outra face desconhecida e não reservada ao domínio público. 

Corolário de um retrato íntimo de vidas postas a nu, através das pulsões sexuais, 

hábitos alimentares, gostos, receios e confissões, mas que nunca é desculpabilizador.  

“Phantom Limb”, 2005, é um filme sobre a morte, um relato intimista acerca 

da perda do irmão do realizador em criança. Obra que parece não caber nas categorias 

mais estereotipadas da ficção ou do documentário, é sugerido ser “um ensaio artístico 

cinematográfico”19. Cruza diferentes suportes de imagem: película a preto e branco de 

várias proveniências (filmes educacionais, científicos, e ficções), à cor (home-movies 

de 8mm, familiares, reportagens, e testemunhos pessoais); o todo constituindo-se 

como objecto autónomo e coerente. As imagens que pretendem representar o 

verdadeiro irmão são os objets trouvés que aqui ganham uma natural identificação, 

exatamente por estarem virgens de qualquer construção e mise-en-scène.  

Assinala-se o trabalho de Gustav Deutsch, com “Film Ist. a girl & a gun”, 1995-

2009, onde concebe um drama cinematográfico em 5 actos - Genesis, Paradeisos, Eros, 

Thanatos e Symposium – numa profusa montagem de imagens. Toma a fórmula de 

Griffith, “Tudo o que é preciso para fazer um filme é uma mulher e um revólver”,  

subtítulo do filme. Deutsch cria um ensaio visual com múltiplas associações e analogias 

que as imagens lhe sugerem para refletir o mundo, a sua criação, o amor, o sexo, a 

guerra, e a própria história do cinema. Excertos de filmes de guerra, documentários 

científicos, etnográficos, filmes ficcionais, pornográficos, compõem as imagens que se 

vão ritmando nas conexões elaboradas com intertítulos de textos antigos, uma 

cadência de descoberta de um mundo organizado pelo olhar do realizador, que 

                                                        
19

 Stendhal, Renate, 2006, “A alquimia cinematográfica de Jay Rosemblatt”, in Jay Rosenblatt, Revista, 
Ed. Zero em Comportamento, A.C., Lisboa, p. 11.  
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também estudou arquitetura e valoriza ao mesmo tempo a dimensão estrutural e a 

poética.  

 

Tudo resulta, na minha perspetiva da combinação, tanto fascinante como 
perigosa, de dois princípios: um matemático e outro poético. (...) Mesmo se estes 
filmes foram montados segundo princípios matemáticos, eles eram forçosamente 
objeto de uma procura poética. A qualidade destes filmes resulta na minha 
opinião da tensão entre a força da estrutura e a presença de elementos 
poéticos20. 

 

Destaque para a dupla de realizadores Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, 

que têm uma obra notável em found footage, conhecidos como cineastas-

resistentes21, dedicam-se à preservação da memória, à luta contra o esquecimento, 

confrontando passado, presente, o mundo, a história e a política. Absolutamente 

crentes na ontologia da imagem procuram devolvê-la na sua maior integridade e 

fazem um trabalho de releitura, e pesquisa da autenticidade do material. Inventores 

da “câmara analítica”, máquina concebida por eles, para poderem intervir mais 

diretamente no fotograma. 

Nomes como Edgardo Cozarinsky, Hartmut Bitomsky, Mike Hoolboom, 

Mathias Müller e Cristoph Girardet, Péter Forgács, Peter Delpeut, Pierre Huyghe são 

ainda outros cineastas que têm vindo a trabalhar com found footage e arquivo, 

marcando estilos e formas que fazem perpetuar este gesto da reapropriação.  

Através deste percurso da história da prática do found footage, constata-se que 

desde as vanguardas do séc. XX, esta forma integrou a história do cinema e foi 

moldando-se aos tempos e às tecnologias. No entanto, o reconhecimento da prática 

não foi de aceitação imediata e teve, e ainda mantem, uma posição controversa de 

legitimação, pelo próprio ato de retomar imagens alheias, mantendo-se numa certa 

margem, e sendo catalogado geralmente como cinema experimental, ou avant-garde, 

ou mais ou menos indefinido num território híbrido. No entanto à luz da 

                                                        
20

 Habib, André, e Cowan, Michael, “Was Ist Film?”, entrevista in Hors Champs:  

http://www.horschamp.qc.ca/spip.php?article458&var_recherche=gustav%20deutsch%20  

(Acesso: Nov. 2012) 
21

 Bonnaud, Fédéric, 2000, “Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi - À la rechercehe des fântomes”, In 
LesInrock: http://www.lesinrocks.com/2000/12/05/cinema/actualite-cinema/yervant-gianikian-et-
angela-ricci-lucchi-a-la-rencontre-des-fantomes-11219232/  (acesso: Nov. 2012) 
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contemporaneidade muitas são as teorizações em torno da prática found footage, a 

salientar um ensaio aprofundado de Nicole Brenez22  que se dedicou a uma tipologia 

que chamou “Cartographie du Found Footage”23. Nicole Brenez partirá do conceito de 

remploi –reemprego- subdividindo-o em remploi intertextual, “in re (em espírito)”, e a 

reciclagem “in se (reemprego da coisa em si)”24, que se desdobra em reciclagem 

endógena e exógena. Distinguirá por fim cinco formas no uso do found footage: 

elegíaco, crítico, estrutural, materiológico25, e analítico.  

Na passagem para o século XXI assiste-se a uma revitalização do género, que os 

anos noventa já tinham projetado em diversas mostras e retrospectivas. Evidencia-se 

uma tendência forte no uso das imagens de arquivo ou materiais dispersos que têm 

circulado ativamente, a par a das novas mutações tecnológicas dadas pela presença do 

digital, redefinindo-se novas formas de preservação dos materiais (película e vídeo), e 

alargando-se infinitas possibilidades sobre o trabalho da imagem, a sua materialidade 

e desmaterialização, seguido de uma forte reflexão e teorização. Da sala de cinema 

também se tem passado para o espaço museológico que se torna cenário privilegiado 

para experiências diversas de filmes-instalações. Novas formas de fazer e novas formas 

de ver a imagem, tem sido a proposta que os novos tempos trazem, desmultiplicando-

se o cinema em modalidades de agenciamento de imagens cada vez maiores, de mais 

larga densidade e ampla perspetivação. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
22

 Teórica, historiadora, programadora e professora de cinema, especialista em cinematografias de 
vanguarda.   
23

 Brenez, Nicole “Cartographie du Found Footage” in: 

http://lucdall.free.fr/workshops/IAV07/documents/found-footage_n_brenez.pdf  (Acesso: Maio, 2013) 
24

 Idem. “Cartographie du Found Footage”.  
25

 Idem. No texto original em francês “matériologique”.  
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I.2. Found Footage em Portugal – breve panorâmica  

 

O trabalho de found footage em Portugal é escasso encontrando-se nalgumas 

obras dispersas de realizadores e artistas que se manifestam com algumas práticas e 

experiências na reciclagem, apropriação e releitura das imagens.  

A cineasta Rita Figueiredo, com Clap your Hands, 2012, apresentado no Fuso, 

Festival Anual de Vídeo Arte Internacional de Lisboa26, constrói uma curta-metragem 

com imagens e sons inteiramente retirados do arquivo web da “Prelinger Archives”27. 

Rita Figueiredo parte do princípio que a evolução tecnológica das câmaras esteve ao 

serviço da ciência e da guerra, a câmara é um objeto científico de observação (vê-se 

um parentesco com Harun Farocki), extremamente facilitadora e cúmplice. O foco em 

Clap your Hands é o da preparação da bomba atómica e mostra-nos a fase e os testes 

antes da explosão sob várias objectivas. O olhar do homem (olho em grande plano), vê 

o mundo e as suas vibrações ínfimas (células, um cabelo, as nuvens, etc.), face às 

experiências do engenho mortal. Joga na composição sonora com sons do corpo 

humano: palmas, sopro, voz e uma música coral. Clap your Hands produz um discurso 

crítico sobre as operações tecnológicas para a destruição massiva e provoca um choque 

pela força disruptiva das imagens, que se submetem à montagem e ao seu poder 

manipulatório, acentua Rita Figueiredo, procurando criar associações que se 

desenvolvem por camadas. Perto do final uma casa envolta em chamas em slow 

motion, em movimento pendular, desenvolve uma análise subtil da probabilidade 

deste vai-e-vem destrutivo do mundo. Uma mulher, por fim, em evocadores saltos 

mortais sucessivos fechará o filme.  

O artista Daniel Barroca tem na imagem o centro do seu trabalho e o material 

found footage acrescenta-se ao gosto particular pela ideia do vestígio, base conceptual 

da sua obra vídeo. “Verdun”, 2003, constitui um peculiar ensaio a partir de imagens de 

um documentário da célebre batalha que lhe dá o título. Barroca procura através das 

imagens remontadas, maioritariamente desfocadas, refletir sobre a própria compulsão 

                                                        
26

 Festival que teve como mote o título. “Pintura de história e arte de história: novas figuras”. Clap your 
hands, recebeu o prémio do público.  
27

 In http: //archive.org/details/movies (Acesso: Dez. 2012) 
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do olhar, parecendo querer estabelecer uma relação entre “sobre-estimulação e 

torpor, entre cegueira e omnivisão”28. O exercício da desfocagem e da focagem tornam 

as imagens imperceptíveis, e pedem ao espectador um trabalho de atenção, ao qual se 

acrescenta o seu imaginário de guerra, induzido pelo título. “Vestígios”, 2002, monta 

imagens fixas a preto e branco, com separadores, de pernas, calçado e vestuário antigo, 

detalhes de mãos, pernas e pés. Trata-se de fotografias de família, ampliadas e 

fragmentadas que jogam uma vez mais com a opacidade. O som é um discurso em 

sussurro também de difícil percepção.  Daniel provoca a memória e ativa-a num 

percurso estético nos limites do visível, pela sobrevivência das imagens que se colocam 

entre a vida e a morte.  

Assinala-se o trabalho de Susana de Sousa Dias, que tem investigado 

exaustivamente o período da ditadura em Portugal, desde 2000, nos arquivos 

existentes da altura e fará dessa matéria parte do seu trabalho. “Natureza Morta”, 

2005, é exemplar de uma árdua pesquisa à volta das memórias do Estado Novo. 

Resultou desta investigação uma montagem de excertos de várias proveniências: 

reportagens de guerra, atualidades, fotografias de prisioneiros políticos, 

documentários de propaganda e ainda outras imagens inéditas nunca usadas. Estamos 

perante um olhar sobre a ditadura que redescobre memórias e procura penetrar na 

opacidade29 das imagens, para trazer à luz 48 anos de uma experiência ditatorial. 

Susana de Sousa Dias quis libertar estas imagens do tempo e da palavra (não há 

narração), e o uso do slow motion, e de fondus, aumentam o poder sugestivo das 

imagens amplificando sentidos. “48”30, 2011, mergulha na mesma temática, Susana S. 

Dias, usou como dispositivo fotografias de cadastro de 16 presos políticos31 que foram 

sujeitos à tortura. As vozes no presente, constituem a banda de som que relata cada 

experiência, e são estes testemunhos  os condutores da narrativa. As imagens das 

fotografias só são aparentemente estáticas, pois há movimentos de câmara quase 

                                                        
28

 Nicolau, Ricardo, “Entre os vivos e os mortos in: 
http://www.gramatura.art.br/index.php?mpg=02.01.00&idc=30&ver=por&tip=text 

(acesso: Dez. 2012) 
29

 “Movimento Democrático de Mulheres” site:  

http://www.mdm.org.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=246&Itemid= 1 (Acesso: Maio, 
2013)  
30

 Obteve prémios em múltiplos festivais, tendo merecido uma atenção importante da crítica. 
31

 Há apenas uma imagem que foge ao padrão pela ausência em África de registo criminal.  
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imperceptíveis, que facultam mais a absorção ao filme. O som conta ainda com 

silêncios, e outras sonoridades de fundo (presentes na captação), para além do som 

que se adivinha da presença física do outro lado, dos constrangimentos, e da dimensão 

emocional despoletada pela atualização daquelas memórias devastadoras. 

Citam-se outros nomes que têm expressado algum interesse pela reciclagem de 

imagens, com experiências mais dispersas, como o artista José Maçãs de Carvalho em 

“To President (drinking version)”, 2005-2007, citação a uma cena famosa de Marilyn 

Monroe que brinda ao presidente. José M. Carvalho desvincula a imagem da sua 

origem e repete-a insistentemente, desviando o sentido para um brinde generalizado a 

líderes mundiais da atualidade.  

Hugo Olim, tem desenvolvido um trabalho que reflete a memória através do 

uso e manuseamento de imagens found footage. Shop me, 2007, Interrupt, 2008 e 

Flickers, 2002, exploram o sinal electrónico de vídeo, e foram retiradas da televisão de 

diversos géneros de sinais. Trata-se de um “olhar sobre a perturbação visual do mundo 

contemporâneo viciado em todo o tipo de imagens e conteúdos gratuitos”32. Em Shop 

me as imagens foram extraídas de um programa de televendas. Trata-se de uma 

elaboração que joga com dois frames colocados em loop que dão a impressão de um 

“movimento sem fim, ao mesmo tempo que se desforma a imagem vemos uma 

modelo a dar forma ao seu corpo. Ao comprarmos aquela máquina, moldamos o nosso 

corpo à espera que alguém nos ‘compre’, daí a ironia do título”33. Interrupt faz uso de 

uma coleção de interferências diversas de sinais de vídeo. O autor pretende aqui 

mostrar os instantes que interferem na imagem, a negro, sem nenhum sinal e parecem 

rompê-la por momentos, o som foi composto por João Ricardo. Flickers, explora as 

múltiplas deformações do sinal vídeo em suportes como imagens de filmes, da TV, 

gravações caseiras, etc. “(...) A imagem chega a ser a mais irresistível forma de 

poluição mental”34, afirmará o autor.   

Pedro Maia parte de filmes super 8 que foi colecionando e intervém sobre a 

película, reorganizando o material segundo camadas mais imperceptíveis de leitura 

                                                        
32

 Segundo palavras do autor em conversa sobre o seu trabalho.  
33

 Ibidem.  
34

 Pérez, Miguel von Hafe, 2008, “SET-RESET”. Hugo Olim” in: 
http://www.curtas.pt/solar/index.php?menu=260&submenu=262 
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(invisibilidade e subtexto), percepções mais imediatas, ou trabalhos mais especulares 

sobre a memória: “Are we monsters?”, “Mary”, 2010, “Endless Title. Super 8 Series”, 

2008, “Memory. Super 8 Serie # 3 ”, 2007, entre outros. 

A assinalar o trabalho de Daniel Blaufuks e o seu manifesto interesse pelo 

arquivo, “Sob céus estranhos”, 2002, é um filme que fala de aspetos importantes da 

memória35, da inscrição do tempo e da história que importa refletir.    

José Nuno Rodrigues, codirector do festival Curtas de Vila do Conde e 

responsável pela Solar, Galeria de Arte Cinemática, desde o seu aparecimento até 

2012, refletiu acerca do processo found footage, a sua posição enquanto cinema e 

linguagem36. Integrou trabalhos de Hugo Olim, Pedro Maia, e José Maçãs de Carvalho, 

entre outros, em contexto expositivo na Galeria Solar, para além de inúmeros autores 

internacionais: Ken Jacobs, 2010; Martin Arnold, 2008; Gustav Deutsch, 2007-2008; 

Mathias Müller e Christoph Girardet, 2005; Peter Tcherkassky, 2005, etc.   

A Galeria Solar, é a primeira em Portugal que propõe a arte cinemática como 

território substancial de experimentação de cinema, enquanto peça e objeto, num 

papel exploratório do suporte (película, vídeo e digital) da sua visibilidade e das 

consequentes constelações teóricas. A Solar distingue-se e singulariza-se nas 

dinâmicas expositivas dadas às imagens recicladas, e ao dispositivo found footage 

integrando nesta esteira numerosas exposições.  

Na 21ª edição o Festival Curtas de Vila do Conde, apresentará uma proposta 

com o título “Film”, momento celebratório da anunciada morte da película e pretexto 

para expandir este lugar de criação do cinema como expressão de alegadas 

manipulações artísticas que visam resgatar o suporte e inscrever ainda o lugar da era 

digital - morte, ressurreição, permanência, re-vida de uma maquinaria tecnológica 

                                                        
35

 Spitzer, Leo, “(...) um mundo de alusões, fotografias, alguns bens materiais, receitas, costumes e 
memórias que não eram as dele próprio, mas que ele acabou por integrar indelevelmente. Utilizando 
alguns desses vestígios, bem como velhas bobines de notícias e filmes caseiros, excertos de memórias e 
escritos dos refugiados, histórias de família e materiais de arquivos na Europa e América, Blaufuks 
disponibiliza-nos um rico mosaico visual e oral de um momento significativo da história dos judeus no 
século XX.” 
36

 Rodrigues, José Nuno, 2008, Hugo Olim + Pedro Maia, in: (Acesso: Maio, 2013)  

http://www.curtas.pt/solar/index.php?menu=260&submenu=264  (Acesso: Maio, 2013)  
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plena de qualidades estéticas permissivas no aparato cinematográfico, e aqui em 

projeção privilegiada na sua multisensoralidade e expansão de pensamento crítico.  

Bill Morrisson conduzirá uma masterclass e apresenta um filme, acrescentando-

se trabalhos de Gustav Deutsch, Peter Tscherkassky, Sandra Gibson e Luis Recoder, e 

Daïchi Saïto. Juntam-se outros nomes portugueses de artistas e cineastas, Daniel 

Barroca, João Louro, e a dupla João Maria Gusmão e Pedro Paiva.  

Confirma-se que o valor da imagem, o seu lugar e estatuto ontológico, continua 

a ser, e cada vez mais, um alvo de inescapável interesse e releitura da história, da 

política, e da arte. Entre o espaço micro ou macro do mundo, o privado e o público, o 

concreto e o abstrato, cabem todas as diferenças e estilos nesta geografia eclética da 

reapropriação.  

A ideia de concepção de novos tempos, para além do tempo que já está inscrito 

na imagem, a interioridade que o plano-imagem alberga internamente, e o diálogo que 

pode estabelecer nas ligações que propõe, é o espaço de criação do novo. Constitui-se 

pois como uma releitura de inesperadas relações e olhares, e também, como um lugar 

para refundar sentidos. Isto continua a ser o found footage - uma possível operação 

descritiva cristalina37, em que o real e o imaginário se projetam continuamente. 

    

(...) a descrição cristalina apresenta-se como o circuito do real e do imaginário, 
circuito no qual o real e o imaginário não cessam de se refletir um ao outro e de  
se executarem um após o outro38. 

 

                                                        
37

 Deleuze, Gilles, “La Voix de Gilles Deleuze”, artigo 60 , in: 
http://www2.univparis8.fr/deleuze/article.php3?id_article=262 (Acesso: Maio, 2012) 
38

 Idem, “(...) description cristalline se présente comme le circuit du réel et de l’imaginaire, circuit dans 
lequel le réel et l’imaginaire ne cessent de se réfléchir l’un à l’autre et de se courir l’un après l’autre.” 
(Trad. da autora).  
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Capítulo II. Objeto de estudo 

 

II.1. “La Bocca del Lupo”  

 

Pietro Marcello, (1976), natural de Caserta, sul de Itália, é um documentarista 

independente que se iniciou na realização com as curtas-metragens: Carta e Scampia, 

2003. Elegerá o género documental logo nos inícios de carreira, com Il Cantiere, 2004, e La 

Barraca, 2005. Partirá para a Costa do Marfim como voluntário de uma ONG (Organização 

não Governamental), onde realiza o documentário Grand Bassan (2005).  

Segue-se na sua filmografia Il Passaggio Della Linea, (2007), um documentário que 

se constrói inteiramente no interior de comboios-expresso que atravessam Itália. Pietro 

Marcello mostra neste filme um microcosmos humano, um lugar de passagem, como 

refletor de humanidade, de riqueza e de diferenças. Esta obra recebeu vários prémios e 

menções39. Em entrevista,40 Pietro Marcello, diz, ter visto no documentário uma forma 

mais económica, para além de potencialmente criativa e livre, de poder fazer cinema.  

La bocca del Lupo, 200941 é um filme de encomenda da fundação San Marcellino de 

jesuítas, que assiste aos sem-abrigo, marginais e indigentes da cidade de Génova com quem 

tem vindo a desenvolver um trabalho importante de apoio. A fundação após ter visto e 

apreciado o filme precedente de P. Marcello, Il passagio della linea, oferece-lhe um 

pequeno orçamento e uma total liberdade temática para a execução de um filmejunto de 

comunidades desfavorecidas em Génova. Resultou deste trato uma obra entre o 

documentário e a ficção, que relata a história do gangster siciliano, Enzo, (Vicenzo Motta) 

que passou 27 anos na prisão, e o seu encontro com o transsexual toxicómano, Mary 

Monaco42, e a consequente e inabalável paixão que nasceu entre ambos no interior da 

                                                        
39

 Festival de Veneza, secção Orizzonti; prémio Pasinetti e a menção honrosa Doc/it.  
40

 Por Joyce Mendonça, em Lisboa, como convidado da secção Focus da 5ª edição do Festival Festa do 
Cinema Italiano - 8 ½, 2012.  
41

 La bocca del Lupo, figurou em cerca de vinte festivais, obtendo prémios importantes: Festival de 
Cinema de Torino, Festival Cinéma du Réel de Paris, Festival de Berlim e no Festival de Buenos Aires. Foi 
ainda premiado em Itália com o Nastro d’Argento e o David di Donatello – na qualidade de melhor 
documentário do ano. 
42

 Mary faleceu em 2010, na sequência de uma doença respiratória.   
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instituição prisional. A perseverança de Mary, com uma pena curta, e posteriormente fora 

da prisão, alimentará Enzo, estabelecendo com ele o pacto de o esperar até este ser liberto.  

 P. Marcello mudou-se com uma pequena equipa para Génova, e instalaram-se num 

apartamento junto da praça Del Campo, onde a fundação acolhia as pessoas carenciadas. O 

realizador teve um grande trabalho de preparação, observação, procura, e também de 

confronto com a violência, e a degradação dos marginais. Sob estas circunstâncias 

conheceu Enzo e o seu rosto marcante contagiou-o, vendo nele uma verdadeira 

personagem cinematográfica, com a carga vivencial inscrita na sua fisicalidade. Enzo era 

também conhecido por Enzo-a-Rocha e Enzo-Bigodes, filho de Pippo, um popular vendedor 

da velha cidade. Por sua vez Mary, muito diferente de Enzo, era a representação da 

delicadeza, reservada e educada, provinha de famílias abastadas de Roma, tendo vivido 

uma infância feliz que degeneraria quando descobre a sua homossexualidade, e é 

consequentemente rejeitada pela família mudando-se para Génova.  

A propósito de La Bocca del Lupo, Pietro Marcello fala, por um lado, da pequena 

história, que se encontra na vida de Mary e Enzo, e da grande história, que se metaforiza 

nas imagens de arquivo, nos objets trouvés, que fazem parte da memória da cidade. Mary e 

Enzo representam o presente, ou o que dele resta, posicionando-se no interior da grande 

história da cidade. Como se Pietro fosse à procura de uma micro-história que teria saído da 

grande história para as colocar em diálogo: Enzo-Mary e Génova, comunicam por múltiplos 

fios narrativos, associativos, ou disjuntivos. O material de arquivo da grande Génova, 

heterogéneo e díspar, serve para inscrever a dimensão privada e dar corpo à narração que 

conta a história de Enzo – pequena história, que se subtrai à grande, e não é por isso 

menor em valor. A grande história constitui uma possível chave43 de leitura que suporta e 

enfatiza a pequena história. A grandeza coexiste nas duas histórias sendo que uma suporta 

o território, as grandes mutações urbanas, a passagem do tempo, e faz um inventário de 

memórias que serve a história de vida, pequena e íntima, enriquecendo-a, permitindo 

conectar o passado e o presente, o geral e o privado.  
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 Basso, Daniela, 2010, Genova di tutta la vita, “Il lupo e il mare”, di Annalaura Burlando Deledda, Ed. 
Feltrinelli, Real Cinema. p. 38. 
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 A estilística assente numa veia documental encenada, tem na montagem de filmes 

dispersos do passado, que se cruzam com as imagens do presente, a sua base arquitetural. 

De material found footage, inclui excertos que vão desde os inícios do séc. XX aos anos 90, 

numa colagem múltipla de arquivos regionais da cidade, e também excertos de filmes de 

gangsters, westerns, pantomimas, filmes clássicos, etc. Cassetes áudio que os amantes 

trocaram, durante o encarceramento, vão dando voz e pontuando uma história singular de 

um homem e de uma mulher, e uma história de amor.  

Ao mesmo tempo que em La bocca del Lupo existe um testemunho de vidas 

privadas, revisita-se uma cidade, o passado e a sua história. Imagens de arquivo e imagens 

atuais cruzam-se numa amálgama de diferentes temporalidades - imagens que se envolvem 

num mundo44. É este mundo, que preconiza Deleuze, que é exposto em permanência, 

através das imagens que se sucedem entre múltiplos fios temporais. Há que salientar 

também a presença do som, com um desenho estrutural feito de variações sonoras e 

musicais. É importante referir o espaço dado à palavra, em off, seja do narrador 

omnisciente, ou das cassetes gravadas, que vão contando a troca de comunicação entre 

Enzo e Mary, sendo esta a que detém maior espaço na narração. O dispositivo das 

gravações acrescentam um intimismo particular, pela dimensão testemunhal que as vozes 

dos próprios protagonistas transmitem, criando uma maior aproximação e ligação ao 

momento. São vozes que possuem uma marca pessoal, e quando surgem libertas da 

imagem, do corpo físico que as sustenta, tornam-se mais evocativas aumentando a sua 

carga emocional. O ruído do gravador, recria um realismo curioso, e atualiza o momento 

passado fazendo aumentar o efeito evocativo da memória. Existe ainda uma grande 

variedade musical: blues, música francesa, sagrada, clássica, etc. 

 

 

II.2 “Il Silenzo di Pelešjan” 

 

Il Silenzo di Pelešjan, 2011, é um filme sobre a figura de Artavazd Pelešjan, (1938), 

cineasta arménio e lenda viva do cinema, com uma obra curta e inclassificável, entre o 
                                                        
44

 Deleuze, 1985, A imagem-tempo, Cap. 4, “Os cristais de tempo”, p. 95. 
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documentário experimental e um estilo atípico, inscrito numa poética do real, impregnante 

e dinâmica. Trata-se de um realizador incontornável, raro, com uma estilística extremada, e 

uma grande força telúrica que ressoa nas imagens. 

Este projeto de um filme sobre Pelešjan, nasceu da profunda admiração de Pietro 

Marcello pelo realizador arménio, uma referência para si na montagem. Existe ainda um 

contraste entre Pelešjan, que fabrica um cinema silencioso, (ausente de palavra), com 

Pietro Marcello, realizador jovem, emergente, e animado pelo desejo de dizer.   

Artavazd Pelešjan, formou-se na escola de cinema VGIK, de Moscovo, na era 

soviética, onde estudou as teorias de Dziga Vertov e Eisenstein, e foi colega de Tarkovski. 

Esta formação vai refletir-se na sua obra que parece emergir do encontro entre as teorias 

dos realizadores russos e a sua assimilação. A estética de Pelešjan insurge-se com uma 

carga expressiva singular, e os seus filmes são normalmente vistos como composições 

entre imagem e som, onde a ausência da palavra permite expandir novos territórios 

interpretativos.   

Por sua vez Pelešjan, também trabalhou com found footage, arquivo, material 

escasso, e poucos meios de produção. Pietro Marcello vai em Il silenzo di Pelešjan, cruzar, 

justapor, e encadear imagens e sons: filmes do realizador e arquivos inéditos, para além do 

imenso trabalho sonoro de remistura retirado dos excertos dos filmes. Acrescenta a este 

material do passado, planos do realizador no presente, no seu apartamento em Moscovo e 

Erevan (pressupõe-se?), em passagens diurnas e noturnas pela cidade, uma visita ao 

cemitério, à escola de cinema que frequentou, no interior de um automóvel, etc.  

Entre passado e presente, P. Marcello, compõe um retrato singular do cineasta, 

através da apropriação dos excertos de filmes do realizador, num jogo associativo de 

correspondências, distâncias, e por vezes, raramente, a voz de Pietro Marcello cobre 

algumas sequências. Como um registo de diário de bordo, diário da rodagem, P. Marcello, 

elabora “um diário íntimo, contra campo poético, que assinala novas proximidades e 

distâncias nesta topografia aberta que procura desenhar o retrato do autor”45. A narração 

construiu-se a partir do encontro com Artavazd Pelešjan em Moscovo e a descoberta de 
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 A partir de um texto cedido pelo realizador Pietro Marcello de apresentação do filme - Trad. pela 
autora.  
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fragmentos dos seus trabalhos e materiais inéditos representativos de momentos 

importantes da sua vida46. Os decores das imagens atuais foram designados por Pelešjan e 

circulam à volta do metro, das avenidas, da nova Arbat, do cemitério e do apartamento do 

realizador arménio.  

Il silenzo di Pelešjan, tem o mesmo princípio de estética centrada na intersecção de 

imagens entre presente e passado que se encontra em La Bocca del Lupo. Uma estética de 

um cinema do passado, do mudo, de filmes de arquivo de guerras, dos anos 40, filmes dos 

anos 60 aos 90, imagens meio sépia, a preto e branco e cor. Também o suporte, a matéria 

da película e a sua textura, é por vezes visível, com os riscos, os saltos, os contrastes 

pronunciados, e certos planos que se abstratizam pelo efeito da película deteriorada.  

Pietro Marcello cria um corpo estético heterogéneo, por onde se faz um percurso 

entre imagens distantes e distintas umas das outras, com momentos musicais, sons 

diegéticos, não diegéticos, tonalidades vibrantes, envolventes, épicas, e outras mais 

melódicas, que dão forma e configuram o universo de Il silenzo di Pelešjan. Os excertos dos 

filmes presentes de Pelešjan são: 1966, Earth of People; 1967, O Início; 1969, Nós; 1970, Os 

Habitantes; 1972, As Estações; 1982, Nosso século; 1992, Fim; 1993, Vida.  

 

 

II. 3. Morfologia narrativa e Imagem-Cristal  

 

 Analisa-se neste capítulo a narrativa, a sua filiação e género cinematográfico, 

interpondo uma primeira abordagem à noção de tempo e anacronismo47, segundo 

teorização do  filósofo Didi Huberman, com a sequência de abertura em La Bocca del Lupo.  

No interior das teorias narrativas sejam as formalistas, a narratologia de Genette ou 

a teoria mimética de Ricoeur, todas pretendem a assimilação da narrativa a um enunciado, 

                                                        
46

 Entre o reportório de arquivos inéditos contam-se sequências de rodagem de “As Estações” 1972, e 
“Nosso Século”, 1982, e do exame final de Pelešjan em VGIK, com a presença de um comité de 
realizadores entre os quais Vasilij Suksin e Alexander Medvedkin 
47

 A abordagem à noção de anacronismo será explorada de novo no cap. 3, Natureza da imagem e 
montagem.  
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com base numa linguística ou numa filosofia. Aqui aproxima-se o modelo desta obra mais 

ao sistema disnarrativo, proposto por Alain Robbe-Grillet, que questiona o lugar da 

narração como modelo de verdade. Este género não se submete à lógica causal (causa-

efeito), nem se subjuga à relação de uma referencialidade, mas promove a não-

transparência – não interessa reproduzir mas representar. As mutações que se operam são 

de ordem estrutural, passa-se do modelo global narrativo, para o desenvolvimento de uma 

estrutura serial, múltipla e polivalente. Encontra-se aqui uma perfeita filiação ao cinema 

moderno, não cronológico, isento de uma representação linear do tempo, mas pela sua 

afirmação e aprofundamento como matéria de temporalidades.   

O território de La bocca del Lupo e Il silenzo di Pelechian, é pois o da imagem-tempo 

em que a imagem-movimento se opera na sua dupla face – uma que se relaciona com os 

objetos e as variações que se realizam, e a outra que expressa a mutação do todo. A 

imagem-tempo rompe com o tempo, com a ordem, o tempo aqui não depende do 

movimento, mas é o movimento que depende do tempo. Estas obras concorrem 

internamente a esta acepção formal defendida por Deleuze, onde inscreve o cinema 

moderno. A narração aparece como consequente das imagens, não tem uma aparência, 

uma leitura imediata: “(...) é uma consequência das imagens aparentes elas próprias, das 

imagens sensíveis  nelas mesmas, tais como elas se definem primeiro por elas mesmas”48.  

Estes filmes encontram na memória um lugar de eleição onde se desenvolve e se 

elabora uma complexidade subjetiva e identitária, seja do território (Génova), das pessoas 

(Enzo e Mary), ou dos habitantes da cidade e dos filmes de ficção (anónimos). As imagens 

found footage fabricam múltiplos linhas temporais que se constroem internamente pela 

evocação, reconstituição, ou mesmo constituição da(s) memória(s). É a questão do tempo 

que se vai configurando no processo narrativo, que vai criar laços entre o passado e o 

presente numa constante interpenetração: o passado de uma cidade, o passado e o 

presente dos protagonistas, as imagens do cinema do passado de um realizador, a 

presença do realizador no presente. 

                                                        
48

 Deleuze, apud Froger, Marion, 1999, “Deleuze et la question de la narration”, Cinémas: revue 
d'études cinématographiques / Cinémas: Journal of Film Studies, Volume 10, numéro 1, p. 131-155, 
Cinélekta 3, Direction: André Gaudreault (directeur), Editeur: Cinémas, p. 136, (trad. Pela autora) 
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A morfologia narrativa dos filmes em análise é complexa na configuração que 

apresenta, extravasando de um género cinematográfico fechado e definido. Primeiro, são 

filmes que se aparentam ao documentário, ao retrato de um casal, de uma cidade e de um 

realizador – depois, vão acrescentando outras camadas semânticas que os coloca num 

lugar mais ficcional, ou mais híbrido, de difícil catalogação pelos registos temporais que se 

comunicam em amálgama, numa singular e ambiciosa cronologia. Se por um lado La bocca 

dell Lupo tem uma base documental, e testemunhal, também se pode adivinhar ou 

percepcionar uma dimensão ficcional, dada pela acuidade e construção da mise en scène 

de um espaço dramático. Estamos face à narrativa não linear que não se objetiva numa 

descrição cronológica, nem se integra num espaço verosímil, faz-se antes por uma 

descoordenação, um desalinho da linha-tempo, em prol de um espaço fragmentário do 

discurso. O lugar espetatorial é o da não identificação, a focalização é mais a da própria 

imagem, da estética que marca o ritmo, sem que a ação ou a intriga seja relevante ou 

mereça um encaixe definido e fechado na catalogação.  

É a partir da representação e da narrativa, elementos intrínsecos à natureza do 

cinema que este se constrói. Também a afirmação de um ponto de vista é determinante 

pois evidencia a matéria visual e explicita o modo, ou os modos, que dominam a narrativa.  

 

 

II.3.1. A proposta narrativa – La Bocca del Lupo – abertura 

 

Da estrutura do ponto de vista de Jacques Aumont elegemos o narrativo e o da 

imagem. Há em La bocca del Lupo a presença do ponto de vista narrativo, através de 

distintos olhares que o conduzem e o pontuam. Por um lado temos um ponto de vista 

extra-diegético, suportado pela presença de um olhar extrínseco, que olha de fora e guia o 

espetador. Analisa-se a entrada do filme, como prólogo e pré-genérico que suporta esta 

visão. vejamos: 

Entra o som e uma imagem do mar, com a rocha escarpada de uma gruta, em  
primeiro  plano que se alinha à direita em contra luz. Um navio desloca-se devagar, 
ao fundo, colado ao horizonte... a voz do narrador arranca: “Bairro Quarto dei 



   30 
 

Mille...” – um homem entra no plano, a voz prossegue: “(...)daqui embarcaram os 
homens para terras do sul...(...)”49 

 

Estamos perante o ponto de vista narrativo com a voz que pontua a imagem, 

segundo o olhar extra-diegético. Esta voz existe como narração, como um comentário, 

fora do universo da diegese. A notar ainda que a tonalidade afetiva melancólica, acentua 

uma matiz poética, dada pela cadência envolvente que marca a abertura, e vai criar uma 

atmosfera. A atmosfera é uma figura fílmica50, que segundo Inês Gil, tem uma natureza 

sensível e afectiva e acontece em primeiro plano.  

 

A atmosfera assemelha-se a um sistema de forças, sensíveis ou afectivas, resultando 
de um campo energético, que circula num contexto determinado a partir de um 
corpo ou de uma situação precisa. (Gil, 2005:142) 

 

Este é um filme atmosférico que se liga mais à categoria plástica e menos à 

dramática51, visto estar-se perante um objeto fílmico que tem uma forte presença formal 

pela raiz da sua construção - found footage.  

O prólogo vem alargar o horizonte do discurso a uma realidade maior que reflete o 

homem, num contexto filosófico. O homem que segundo uma lenda antiga procura um 

mundo melhor, o homem que parte e pode não voltar. O mar constitui-se como cenário 

dramático, desta ideia de partir e de voltar: “um mar que acolhe e arrasta, homens e 

sombras do nosso tempo”. A imagem vai aproximar-se de homens anónimos, vagabundos, 

que se deslocam entre as grutas rochosas que permeiam o mar e fazem uma lareira. O 

narrador prossegue a sua elucubração sobre esta procura do homem, terminando: “talvez 

venham do mar, como náufragos. Aí estão os seus corpos, no limiar das nossas aventuras”. 

A narração sai, aparece o mar, e entra música (seq. 1).  

 

                                                        
49

 Texto da narração off do filme.  
50

 Gil, Inês, 2005, A Atmosfera como figura fílmica, Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias. Lisboa, p. 142.  
51

 Idem, Opus cit. “Na atmosfera fílmica, parte-se do princípio que existem dois tipos de atmosferas: a 
primeira chama-se plástica 

dramática
essencialmente a partir da diegese”, p. 142.  
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Sequência 1 
 

 

 
 
                                         fig. 1                                                                      fig. 2 

 
 
Sequência 1.1 
 
 

 
 
                                          fig. 3                                                                        fig. 4 

 

O mar apela para uma potência visual que nos olha52, porque ativa uma onda 

incessante de estados – superfície-fundo, fluxo-refluxo53, etc. - que se pode ligar a uma 

forma de perda54. Esta perda que Didi Huberman defende no ato de ver, porque ver 

também remete para sentir o que nos escapa, encontra aqui um eco através da associação 

de ideias que os quadros (imagem) lançam, e o narrador conduz, como uma grande onda 

de uma história ancestral – e que assume neste momento o seu estado de “modalidade 

inelutável do visível”55. Inelutável porque aciona um trabalho de perda, e porque tem uma 

carga de sintoma56, que vem afetar o visível e apela para uma questão de ser e sentir57. 

                                                        
52 Huberman, Georges-Didi, “O que nós vemos, O que nos olha”, opus cit. “(...) O que vemos não vale – 
não vive - aos nossos olhos senão pelo que nos olha”, p. 14.   
53

 Idem, p. 14.  
54

 Idem, p. 13 
55

 Ibidem.  
56

 A noção de sintoma será aprofundada no cap. 3. Natureza da imagem e Montagem.  
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Neste sentido o mar-imagem torna-se um depositário de vidas, de homens, de naufrágios, 

de agitação de tempo. O mar olha-nos porque nos apela e agita e não se esvazia na sua 

visibilidade. Interpelativo e dramático, o mar sugere mais história, mais possibilidades que 

se podem expandir no imaginário de quem vê (e é olhado).   

O prólogo, construído inicialmente segundo a base narrativa do ponto de vista 

extra-diegético, vai combinar-se com o ponto de vista da imagem que se impõe, logo após 

o título, (seq. 1.1, fig. 3 e 4), com os mergulhos sucessivos dos nadadores, (seq. 1.2), 

podendo ainda cruzar-se uma leitura de narração invisível, mas latente. Uma música de 

acentuação nostálgica, acentua o ponto de vista da imagem, suportando os fragmentos e 

projetando o olhar para esta imagem óptica e sonora pura58.  

Ao cruzar planos do passado, Pietro Marcello, reenvia-nos para outra dimensão 

temporal de reflexividade, e ao mesmo tempo, também, para uma dimensão histórica de 

base documental que se liga ao mar, (ao passado), e correlaciona o discurso anterior 

(narrador), de ordem poética e não fatual, esbatendo as fronteiras dos estilos ficcional e 

documental. A textura da imagem, também desperta para o suporte, para a incidência da 

imagem do passado e para a sua inexorável marca do tempo impressa na película.  

Para Didi Huberman, sob influência de conversas que teve com o pintor Simon 

Hantai, e dos seus trabalhos com redes sobre papel, diz-nos que o presente se faz em 

consequência de uma tecelagem do passado. O tempo concebe-se de forma descontínua, 

como um fio que se percorre em várias direções. Esta ideia serve a narrativa que se faz pela 

convocação da memória, das lembranças, numa trama, como se fosse uma malha, uma 

rede feita de nós ou de estrelas de uma composição anacrónica59. Os nós são para o artista 

                                                                                                                                                                  
57

 Idem, op. cit, “(...) a modalidade do visível torna-se inelutável – ou seja, destinada a uma questão de 
ser – quando ver é sentir que alguma coisa nos escapa inelutavelmente; por outras palavras: quando ver 
é perder. (...)”, p. 15.  
58

 Deleuze, Gilles, A imagem-tempo, 1985, Tradução e introdução Rafael Godinho, Ed. Assírio & Alvim, 
Lisboa. Trata-se do conceito deleuziano que diferencia a imagem-movimento da imagem-tempo, esta 
última que existe como imagem óptica e sonora pura. Conf. Cap. I, Para além da imagem-movimento, 
op. cit.: “Primeiro quando a imagem-movimento e os seus signos sensoriais motores só estavam em 
relação com uma imagem indireta do tempo (dependendo da montagem), a imagem óptica e sonora 
pura os seus opsignos e sonsignos [ópticos e sonoros], ligam-se diretamente a uma imagem-tempo que 
se subordinou ao movimento.” p. 38.  
59

Huberman, Georges-Didi, “L'Etoilement - Conversation avec Hantaï” in: 
http://www.idixa.net/Pixa/pagixa-0812041707.html (Acesso: Fev. 2013)  
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a malha (maille)60 complexa, que se fecha ou abre, e as estrelas, dão lugar à manifestação 

da intensidade, à cristalização do tempo e a uma forma de origem ou nascimento.   

A ideia do anacronismo encontra-se na narrativa visto esta elaborar-se em 

constantes alternâncias temporais. O anacronismo é para Huberman, o fazedor da história, 

mesmo que se constitua como o maior pecado dos historiadores. Logo na abertura de La 

Bocca del Lupo é visível a dimensão anacrónica, ao permitir-se ler a imagem, na sua carga 

fantasmática, na sua radiância temporal, na sua não transparência. O espetador ativo é 

convocado a ver, a trabalhar as parcelas que se vão constituindo em constantes mutações. 

A sequência dos mergulhadores – passado... (seq. 1.2). 

 

 

   Sequência 1.2 
 
 

 
                                           fig. 5                                                               fig. 6 

 

 

 

... corta para o presente.  

 

                                                        
60

 Conf. Huberman, Didi, L’Étoilement Conversation avec Hantaï, 1998, Ed Minuit, Paris. A ver as 
definições de Malha: “um nó, abertura, cegueira. Por recuperação, por apagamento. A lição de Pollock e 
a de Duchamp. Texturas e textos; Estrela: onde a extensão se torna intensidade, onde o ato de espalhar 
torna-se num céu estrelado. Enquistar um tempo, nascer de um espaço (...)”, in: 
http://www.leseditionsdeminuit.fr/f/index.php?sp=liv&livre_id=2043 (Acesso: Junho, 2013) (Trad. pela 
autora).  
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Sequência 1.3
61

 
 
 

 
 

                     fig. 7                                                                      fig. 8                                                                         

 

A narrativa entra no presente, a negro, com a perspetiva intimista da voz off (seq. 

1.3), e agora sob o ponto de vista auto-diegético pela voz de Enzo – figura principal na 

diegese, participante direto e ativo na narração. O intimismo sugerido, alia-se ao fato de a 

narração partir do gravador, já referido, que atesta o caráter testemunhal que o suporte 

fornece. Huberman fala-nos das possibilidades de encontrar a imagem: 

Há duas formas de encontrar a imagem:  
-a história.  
-a duração e a memória.  
A duração constrói-se constantemente entre história, memória      
 e desejo.62  
  

A acepção de Huberman insurge-se em La Bocca del Lupo, pela prevalência das duas 

formas (história e duração), que se estabelecem no percurso narrativo. Há uma história 

grande, de náufragos, de vagabundos, do mar, de uma cidade, e há memórias de outros 

tempos – duração - distintas sequências demarcam-se numa cronologia incerta e 

anacrónica. O desejo também se interpõe porque há história, memória e ainda há uma 

história pessoal, privada –  a voz de Enzo arranca com este testemunho. O espetador não 

sabe (ainda), a quem pertence esta voz. Enzo dirige-se a Mary e fala-lhe de um sonho, de 

uma casa no campo, com cães, patos, um lago, uma horta, e uma vida feliz. O plano 

                                                        
61

  A ver as legendas da Seq. 1.3, fig. 7, e 8: “Meu amor, vamos fazer assim”; “Esperaste-me tantos anos 
e chegámos finalmente ao fim do caminho”, (Trad. Autora).  
62

 Huberman, Georges-Didi, “Chaque fois qu'on se pose des questions d'image, on se pose des questions 
de temporalité : histoire et durée” in : http://www.idixa.net/Pixa/pagixa-0608132202.html (Acesso: Fev. 
2013) 

 



 
35 
 

enquadra um interior na obscuridade e uma pessoa sentada, perfilada a um canto (Mary). 

O azul do mar e do céu entram pela varanda e pela janela. (Seq. 1.4, fig. 9). Corta de 

seguida para Enzo a deslocar-se por entre vagões de mercadorias (fig. 10). 

 

 

Sequência 1.4 
 
 

 
 

                       fig. 9                                                      fig. 10    
 

 

É a primeira vez que vemos Enzo. Pietro Marcello, encena a situação como se este 

estivesse a chegar à cidade, conferindo-lhe ainda um lado documental através dos planos 

que intercala com docas, vagões, máquinas caterpillar, e a presença de vagabundos 

albergados num túnel. Depois desta série nas docas retomamos Enzo e voltamos para o  

passado (seq. 1.5, fig. , 12, 13). 

 
 
Sequência 1.5 
 
 

 
 

                  fig. 11                                                              fig. 12                                                                        fig.  13  

 



   36 
 

Sucedem-se imagens de arquivo, imagens de torres de fábricas, trabalhadores, 

mineiros, soldadores, etc., e mergulha-se noutros tempos que se acrescentam ao presente, 

como se a história do passado viesse interferir com o presente para contar outros tempos, 

testemunhar outra era de labor, de indústrias e trabalhadores anónimos (fig. 12 e 13). O 

fogo da fornalha no passado vai substituir-se a uma imagem saturada e crepuscular do 

presente (seq. 1.6, fig. 14, e 15). 

 
 
Sequência 1.6 
 
 

    
 

         fig. 14                                                fig. 15                                                              fig. 16  

 

Voltamos a recuperar o presente com Enzo a andar pela cidade noturna, (fig. 16), e 

por fim, nesta sequência, iremos assistir à sua entrada em casa. Enzo torna-se ainda mais 

personagem deslocando-se para outra forma de realidade mais íntima, mas igualmente 

medida e arranjada pela mise en scène. Acrescenta-se neste périplo de Enzo a voz de Mary, 

sob o ponto de vista narrativo auto-diegético (como figura-personagem, igualmente 

principal, na diegese), voz que surge pela primeira vez, narrando aspetos do caráter de 

Enzo. 

Pode conceber-se esta composição de imagens e sons, como uma aproximação que 

se elabora entre géneros, fatuais e encenados, testemunhais e históricos, numa concepção 

de caráter mais disnarrativo, pois desenvolve-se em mutações contínuas de polivalência 

temporal.   

Enzo e Mary podem ser considerados simultaneamente pessoas e personagens, 

configurando-se num limite de personagens-simulacro, no sentido de uma hipotética 

reinvenção de um papel ficcional, que se associaria ao sistema disnarrativo de personagens 
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descontínuas à imagem do mundo descontínuo63, esse mundo que se vive em La Bocca del 

Lupo. 

 

 

II.3.2. A proposta narrativa - Il silenzo di Pelešjan – abertura 

 

O sistema narrativo em Il Silenzo di Pelešjan vai também ao encontro do 

disnarrativo, pela geografia instável da sua configuração que se assimila à não 

transparência, e à não identificação.  

Encontramos a mesma dificuldade de o catalogar, pelo esbatimento de fronteiras 

num género, por se tratar, à semelhança de La Bocca del Lupo, de um objeto igualmente 

invulgar, assinalado como documentário-retrato, e no entanto, também distante do modo 

mais convencional desta forma. Por sua vez o retratado Artavazd Pelešjan, filia-se ao 

cinema experimental e à força e impacto da matéria visual, como legítimo herdeiro da 

escola russa, onde o dispositivo formal se destaca da história e da narração. Na linhagem 

das vanguardas soviéticas que se insurgiram contra a ficção manipulatória das ideias e das 

emoções, Pelešjan, também, se rebela contra códigos a favor de uma linguagem da 

imagem, única, e capaz de ser portadora de verdade. Absolutamente contra a ficção 

realista, e o ator, procura antes confundir intencionalmente o real para melhor o 

subjetivar. A. Pelešjan faz do material found footage uma forma de questionar a própria 

história,  de questionar e refletir o mundo, permitindo-se pela fragmentação das imagens, 

formas de dizer, ou possibilidades narrativas, não assentes na linearidade. Pietro Marcello 

ao repegar nas imagens do realizador arménio vai processá-las de novo, alinhando-as ou 

desalinhando-as, nas memórias que transportam, e abrindo campo a distintas constelações 

narrativas.   

O filme abre a negro onde desfila um texto do realizador Artavazd Pelešjan com um 

som fundo de um coração a bater em grande plano sonoro: “Acredita-se erradamente que 

os meus filmes são filmes de montagem(...)”64  

                                                        
63

 Parente, André, 2000, Narrativa e Modernidade, “O cinema Disnarrativo”, Ed. Papirus, Campinas, 
Brasil, Cap. 6, p. 137. 
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Este mote de arranque, é o texto-tese, que alerta o espetador e coloca-o no lugar 

do pensamento e do rigor de Pelešjan, convocando-o ativamente. Para o realizador, a 

montagem (no capítulo 3 aprofunda-se esta questão), deve fazer-se, não em contiguidade 

mas pela distância dos fotogramas que vão gerar um maior impacto emotivo à tonalidade 

geral.  

A abertura joga com o ponto de vista da imagem que se impõe, sem recorrer ao 

sistema narrativo. Trata-se de imagens ópticas e sonoras puras, que extravasam das 

relações dependentes da ação e criam relações novas, livres ou autónomas, que percorrem 

temporalidades, através dos excertos retirados dos filmes do realizador arménio. Os 

primeiros excertos vêm de Earth of People. 

 Uma estátua de Rodin, O Pensador, em travelling circular, corta para excertos de 

Nosso século, (seq. 1, fig. 1, 2), onde se sucedem imagens do  espaço, da lua, paraquedas, 

paraquedista, astronauta, avião em queda, etc.  

 

 
Sequência 1 
 
 

 
 
                              fig. 1  Earth of People                                               fig. 2  Nosso Século  

                         
 

A composição das imagens impõe-se ao espetador de forma imersiva perante estes 

excertos que são eles próprios material found footage e arquivo, possuindo uma carga 

visual incomum, onde circula uma estranha pulsação, um fluxo, que permite a  criação de 

um discurso de ordem reflexiva. Não é a narração que surge, mas o visual, a força da 

imagem, uma composição segundo a qual P. Marcello ordenou, sem preocupação de 

corresponder completamente ao estilo do cineasta arménio.   

                                                                                                                                                                  
64

 Ver texto completo traduzido em Anexos.  
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O Pensador de Rodin, figura que gira sobre si mesma, reenvia ao que o cineasta 

Pelešjan afirmou, acerca da inalterabilidade do pensamento do homem, através da 

simbologia do movimento circular, para além da presença sonora em batida ritmada e 

orgânica, que alarga o impacto visual e reforça uma sensação de realidade habitada. Há 

também uma ideia de imersão do espetador pela composição de situações puramente 

ópticas ou sonoras65, que sob o plano objetivo das imagens reconhecíveis que se 

interpõem no espaço, abre-se campo a uma dimensão mais subjetiva, ou imaginária dada 

pela sua natureza e coordenação (montagem). Existe uma aproximação ao conceito de  

situações ópticas e sonoras puras que se conectam a um “espaço qualquer”,66 desligando-

se ou esvaziando-se, nos seus múltiplos trânsitos, de um lugar definido. Estas imagens ao 

produzir um distúrbio, uma perturbação, e encontram um equilíbrio no seu próprio 

desequilíbrio. O desfilar de imagens no espaço, sugere-nos a conquista do homem, e logo, a 

sua eventual queda, que o plano de um pequeno avião em fumo a cair pode personificar 

(seq. 1.1 fig. 1). Há lugar aqui para a criação de paralelismos que os planos difundem e que 

em simultâneo sugerem, para além do que lá está, abrindo outro terreno interpretativo. 

Depois da sequência do avião em queda, desce-se para a cidade, com imagens de Earth of 

People, (seq. 1.1, fig. 2).   

 
Sequência 1.1 
 

 

 
 
                                                    fig. 1                                                                       fig. 2   

 

                                                        
65

 A ver: “(...) a situação não se prolonga diretamente em ação: já não é sensorial-motora, como no 
realismo, investida pelos sentidos, antes que a ação nela se forme, e lhe utilize ou lhe desafie os 
elementos. (...) entre a realidade do meio e da ação, já não é um prolongamento motor que se 
estabelece, é de preferência, uma relação onírica, por intermédio da libertação dos órgãos dos sentidos. 
Dir-se-ia que a ação flutua na situação, muito mais do que atribuir-lhe um fim ou compreendê-la”. Conf., 
Deleuze, Gilles, 1985, A imagem-tempo, Cap. 1: “Para além da imagem-movimento”, p. 15.  
66

 Idem, Segundo Deleuze este “espaço qualquer”, acontece na situação óptica e sonora pura, pois está 
liberto de um espaço preciso que se processa em função da ação que o dinamiza na imagem sensorial 
motora. p. 16 e 17.  
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Sequência 1.2 
 
 

 
 
                                                 fig. 3                                                                     fig. 4 

 

 

Na cidade desfilam imagens de linhas férreas, escadas rolantes, (seq. 1.2), momento 

que parece interpelar o tempo, o tempo de uma possível viagem que parte da terra -o 

Pensador- sobe ao espaço, à exploração dos céus, ao voo dos homens e à queda; e de novo 

na terra a viagem volta ao passado das imagens. De seguida sem que haja qualquer ruptura 

entre planos de passado e presente, passa-se para imagens atuais com pessoas no interior 

do metro de Moscovo. Seguem-se depois planos de uma estátua, de um guarda e de um 

cão, alvo de interesse dos moscovitas que tocam no focinho do animal. As imagens no 

metro com planos próximos das pessoas, ligam-se à dimensão documental, que se 

acrescenta ao episódio da escultura do homem e do cão, e à crença de quem lhe toca para 

dar sorte. Voltamos depois, e de novo, para as escadas rolantes. Está-se no presente, um 

presente que parece querer replicar o passado das imagens de  Pelešjan, segundo a mesma 

angulação de olhar (seq. 1.3, fig. 5 e 6), e sob o ponto de vista da imagem que prevalece.  

 

 

Sequência 1.3 
 
 

 
 

                                                        fig. 5   passado                                                    fig. 6  presente 
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A voz de Pietro Marcello, sob o ponto de vista hetero-diegético, surgirá sobre 

planos da cidade (presente). A tonalidade da voz é melancólica e o texto envolvente, 

(como La Bocca del Lupo, o registo tem a mesma direção): “Entrar neste país é como ser-

se engolido por uma outra Europa”.67   

Está-se perante a focalização zero, omnisciente, que se alia portanto ao sistema 

narrativo e coabita com o da imagem. Esta enunciação narrativa é tardia e vem ao 

encontro do seu alvo, o retratado, fundindo-o no discurso para lançar os traços mais 

marcantes e definidores do realizador: “Artavazd Pelešjan é um guerreiro voluntário sem 

palavras, como um escritor que conhece a história, que consegue imaginá-la e vê-la em 

sonhos, mas que não a pode contar a ninguém, em tempo algum.68 Releva-se neste 

discurso o espaço inexistente da palavra no seu cinema, um cinema que desafia o próprio 

tempo.  

Sucedem-se múltiplas imagens do cair da noite na cidade (seq. 1.4, fig. 7) . Faz-se 

uma ponte com La Bocca del Lupo que procede de forma análoga, como se constatou na 

análise anterior na entrada do filme. Pietro Marcello integra a cidade (seja Génova e agora 

Moscovo), na narrativa e coloca-a lado a lado com as personagens. No caso de La Bocca 

del Lupo a cidade é mais personagem porque tem uma presença mais preponderante na 

narrativa e constrói-se lado a lado com as personagens (a grande e a pequena história).  

Artavazd Pelešjan vê-se, pela primeira vez de costas no interior do metro e P. 

Marcello em off fala da sua vontade em visitar os seus mestres no cemitério. (fig. 8).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
67

 Ver texto completo traduzido em Anexos. 
68

  Idem.  
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Sequência 1.4 
 
 

 
 

                                                            fig. 7                                                                               fig. 8  

 

A voz de Pietro Marcello pontuará a narrativa de forma não explicativa ou 

demonstrativa da imagem. Esta voz não é neutra, tem uma carga emocional que adiciona 

uma outra textura ao discurso, para além da superfície esclarecedora da palavra. Para 

dizer que permite a imersão do espetador na narrativa, que não se aparenta a um género 

fechado mas sim alarga o seu espectro, acentuado por uma estilística marcante que se 

contagia na forma e conteúdo, em permanente latência e mutação. Acontece pois uma 

ligação das duas dimensões (forma/conteúdo), pelo intercâmbio que operam numa 

coexistência simultânea. Existe uma afinidade ao chamado cinema sinestético de 

Youngblood69, por permitir o acesso a conteúdo sincrético (combinação das formas), 

elaborando-se através de um processo inarticulado consciente70 que capta e percepciona 

as imagens que se articulam num espaço-tempo contínuo e desencadeiam uma 

experiência contínua perceptual. O cinema sinestésico trabalha a imagem de forma a que 

esta se transforme em novas imagens: metamorfoses71.  

Os dois filmes ostentam uma geografia próxima do cinema sinestésico, de um de      

géneros que se adicionam uns aos outros pelo constante balanço das imagens que não se 

fixam num tipo estilístico ou narrativo. Quando se aplica, escassamente, uma forma de 

sistema narrativo, pela voz off da focalização zero, ou direta pela singularidade de olhar, e 

                                                        
69

 Gene Youngblood, numa obra antecipatória e pioneira, escrita em 1970, Expanded Cinema - defende 
a ampliação da consciência e dos mecanismos perceptivos através da criação de novos ambientes 
imersivos no cinema. Esta teorização vem na sequência da evolução tecnológica do vídeo e das novas 
paisagens cinemáticas que se abriram e vêm permitir desenhar novos cenários e expandir o cinema. 
70

 Youngblood, Gene, Expanded Cinema, Cap Two: Syncretism and Metamorphosis: Montage as Collage, 
p. 85. 
71

 Idem, p. 86.  
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a narração aparece em primeiro plano, a imagem não se reduz ao enunciado. É 

construída para além dele em perfeita autonomização.  

Associa-se o quadro de pensamento de Deleuze no seu propósito e alcance 

narrativo, quando este pretende afastar a linguística do estudo cinematográfico, 

procurando mais uma semiótica que responda às especificidades do agenciamento das 

imagens72. Esta procura e posição deleuziana vai ao encontro da natureza das histórias 

esboçadas nos filmes e da sua narração. Distintamente de Christian Metz, que acreditava 

que a narrativa estava intrinsecamente ligada ao cinema e se lhe incorporava. Na 

perspetiva metzina a narração repercute-se nas determinações linguísticas, submetidas a 

variados códigos, que provêm da imagem como dados manifestos. Enquanto Deleuze, 

acredita que a narração é apenas uma consequência das imagens, não precisa de códigos, 

estabelece-se no conceito do agenciamento das imagens, no devir das suas componentes73, 

que são para o filósofo como potências perceptivas e afetivas74.  Deleuze acredita que o 

cinema produz história e pode narrar (ocasionalmente), mas sem ter que recorrer a 

códigos para criar a significação, nem precisa da articulação narrativa para estabelecer a 

identificação do plano ao enunciado (defesa metzinana).  

 

A narração, no cinema, é como o imaginário: é uma consequência indireta que decorre do 
movimento e do tempo, não o inverso. O cinema contará sempre o que os movimentos e 
os tempos da imagem o fazem contar. Se o movimento recebe a regra do esquema 
sensório motor, quer dizer, apresenta uma personagem que reage a uma situação, então 
existirá uma história. Pelo contrário se o esquema sensório motor desaparece, a favor de 
movimentos desorientados, desacordados, tratar-se-ão aqui de outras formas, serão mais 

devires do que histórias.
75
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 Froger, Marion, 1999, “Deleuze et la question de la narration”, Cinémas: revue d'études 
cinématographiques / Cinémas: Journal of Film Studies, Volume 10, numéro 1, p. 131-155, Cinélekta 3, 
Direction: André Gaudreault (directeur), Editeur: Cinémas.  
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 Froger, Marion, 2000, “Agencement et cinéma : la pertinence du modèle discursif en question”, 
Cinémas, “Cinéma et intermédialité”, vol. 10, n° 2-3, Silvestra Mariniello (dir.), p. 13 à 26. 
74

 Idem, p. 13.  
75

 Froger, Marion, Apud Deleuze, “Deleuze et la question de la narration”- Traduzido pela autora: “La 
narration, au cinéma, c'est comme l'imaginaire: c'est une conséquence très indirect qui découle du 
mouvement

- - -
, alors il y aura une histoire. Au contraire, si le 

schème sensori-moteur s'écroule, au profit de mouvements non orientés, désaccordés, ce seront 
d'autres formes, des devenirs plus que des histoires [...]”. 
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É através do resultado entre o movimento e o tempo da imagem que o cinema se 

conta, que acontece a narração, de forma imperceptível e com um funcionamento análogo 

ao imaginário, no despoletamento especular de imagens mentais que circulam num 

movimento-tempo. Deleuze alerta-nos para duas possibilidades: uma em que o movimento 

percepciona, o esquema sensório-motor, que apresenta a personagem em relação e em 

reação à situação, da qual decorre e resulta uma história; outras, quando este esquema 

sensório-motor desaba em prol de outro tipo de movimentos desorientados, 

desacordados, fora do controle de respostas imediatas, e daqui surgem outras formas, que 

se aparentam então mais a devires do que a histórias.   

Encontra-se neste último traço a possibilidade narrativa que estes filmes desenham. 

Na sua profunda e profusa desarticulação fá-los mostrarem-se mais como devires: se têm 

de documental, também são memórias, são arquivo, ficcionam a própria história, 

desenvolvem uma estética de montagem cheia de circuitos que produzem diferentes 

olhares sobre o mesmo objeto. Ficcionam e documentam uma cidade (Génova), outra 

cidade (Moscovo). Procuram retratar, testemunhar, contar, ficcionar, um homem anónimo, 

Enzo, outro homem cineasta, Pelešjan. Testemunha-se o cinema e contam-se outras 

possibilidades de fazer história, para além da que estava nas imagens emprestadas, 

encontradas, e nas imagens atuais constituindo-se novas narrativas, ou novos, complexos 

disnarrativos ou ainda devires que se projetam. A imagem nunca se reduz ao enunciado, e 

a narrativa não se arquiteta como uma consequência das imagens. Não existe essa 

interdependência, existe uma espécie de maquinaria temporal, que mecaniza a narrativa e 

lhe cauciona a sua incrível instabilidade, permissiva às variações do discurso.  

Os dois filmes elaboram-se neste território alargado de géneros, assimilando formas 

documentais e ficcionais, experimentais e ensaísticas, espelhando uma identidade 

narrativa e estética, singular e autónoma. Um estilo narrativo que convoca o espetador, 

dinamiza o olhar e permite uma ativação mental e subjetiva única.  

 

O ponto de vista do espectador deixa de ser um ponto de vista expectante do 
futuro, do plano seguinte, onde se age ou reage, e começa a ficar preso no 
presente, acompanha a própria personagem, tem tempo para fixar cada plano.76 
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 Viegas, Susana, “Gilles Deleuze”, in: http://filmphilosophy.squarespace.com/1-gilles-deleuze (Acesso: Fev. 2013).  
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II.3.3. A Imagem-cristal  

 

O cinema para Deleuze mostra uma imagem-movimento pela modulação de 

imagens que se ligam ao tempo dos objetos, podendo acontecer por duas vias: uma em 

que a imagem está em relação com o tempo dos objetos – imagens-ações, imagens-

percepções e imagens-afeções – e outra, que se associa a um tempo que pode estar mais 

ou menos distante da ação e depender mais ou menos dela – imagens-lembranças, 

imagens-sonhos, imagens-mundos. É neste segundo caso que a imagem se desvincula da 

ação permitindo a imersão das imagens ópticas e sonoras puras, exatamente como 

pedaços de tempo em estado puro, segundo Deleuze: os cristais do tempo77. E é esta 

acepção que aqui importa reter, a acrescentar ao capítulo anterior acerca da narrativa, 

pela ideia de construção e expansão do tempo que não se subjuga à ação, e também pelo 

pressuposto deleuziano da narração descolada da imagem. 

 

(...) não há narração (nem descrição) que seja um “dado” das imagens, não se trata 
de "avatares do significante, por estados de uma estrutura de linguagem 
supostamente subjacente às imagens em real", o que se passa é o desaparecimento 
dos signos sensório motores e da narração tradicional que remetia às "forças da 
imagem, movimento e signos sensório motores.78 

 

Trata-se pois de uma conquista teórica, de uma verdadeira vidência projetiva, onde 

a imagem-tempo se vai duplicar em imagem atual, imagens ópticas e sonoras puras, e 

imagem virtual, as imagens-sonho e lembranças, surgindo daqui uma imagem-cristal. Esta 

imagem explora a possibilidade de albergar o tempo, de o percepcionar, ver, refletir, 

experimentar, sentir, etc.  

O principio do conceito de imagem-cristal de Deleuze fala da união entre uma 

imagem atual e uma imagem virtual, numa operação de coalescência, defendida por 

                                                        
77

 Deleuze, Gilles, 1985, A imagem-tempo, Tradução e introdução de Rafael Godinho, Ed. Assírio & 
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78

 Moura, Artur, apud Deleuze, Conf. “A partir de Gilles Deleuze, Da imagem-movimento à imagem-
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Bergson, que Deleuze sustentará na sua insistente procura desta imagem mútua no abismo 

do tempo79.  

Partindo do principio que toda a imagem possui o seu reverso, uma face atual que 

se apoia em permanência à face virtual, a coalescência como estado de aglutinação, de 

união ou fusão, remete para uma noção de temporalidade singular que não se limita a um 

movimento sucessivo, mas é determinante de uma dialéctica viva, incessante, e em 

mutabilidade, que a reflexividade entre atual-virtual opera no seu pequeno circuito interno 

(outros circuitos se formarão).  

Bergson vem afirmar a ideia de que o presente não é presente pela sua própria 

condição inerente de devir. O presente representa pois uma dualidade, expande o 

passado e recolhe o futuro e por essa razão não se fixa, passa, porque o presente não se 

limita ao presente.   

 

A imagem-cristal torna-se uma imagem direta do tempo, entre o presente e o 
passado: “(...) o tempo desdobra-se a cada instante em presente e passado, presente 
que passa e passado que se conserva.”80  

 

Esta acepção importa diretamente à problemática que analisa e questiona a 

natureza das imagens em La Bocca del Lupo e Il Silenzo di Pelešjan, e investiga igualmente 

o desencadear narrativo entre diferentes temporalidades. Estas obras parecem responder 

diretamente à imagem-cristal, na sua lógica de composição, ao jogar em permanência 

com linhas temporais que se contatam, se cruzam, e se fundem, se separam ou se 

interpenetram.  

Segundo Deleuze, quando acontece a virtualização da imagem atual, é o momento 

indiscernível de encontro com a sua própria imagem virtual, em que coexistem 

temporalmente, formando-se uma imagem única – a imagem cristal. Este é pois o lugar 

de desdobramento, de implantação da temporalidade e virtualidade que a imagem 

contém.   

                                                        
79

 Ibidem, Deleuze, Gilles, 1985, A imagem-tempo, Cap. 4, “Os cristais de tempo”, p. 108. 
80

 Idem, p. 112.  
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A imagem cristal, em La bocca del Lupo, tem uma forte presença dada pela 

arquitetura do filme em balanço permanente entre presente e passado que se faz 

continuamente entre imagem atual e virtual, onde se encontra, inevitavelmente, a 

imagem-cristal através de uma prodigiosa leitura do tempo.  

Vejamos, a título de exemplo por entre muitos outros que o filme parece possuir, o 

final da sequência de Enzo de volta a casa, quando abre um embrulho que contém uma 

fotografia que relacionamos automaticamente a Mary. Até ao momento não a vimos na 

imagem, só a ouvimos, a tal voz rouca e singular que pontuou a narrativa. Esta imagem é 

atual e contém a sua virtualidade bem visível na natureza do suporte fotográfico: é 

imagem óptica pura e imagem virtual. A saber, a virtualidade exposta reflete o presente 

da evocação de Mary que se cristaliza na fotografia, e o passado que se representa como 

matéria narrativa, uma história que a presença do rosto jovem despoleta imediatamente 

(seq. 1, fig. 1). 

 
 
Sequência 1 
 
 

 
 

               fig. 1                                                            fig. 2                                                              fig. 3                                        

 

Deleuze considera por outro lado, a lembrança-pura, uma imagem virtual, 

que não aparece datada. Este tipo de diferenciação pretende destacar o que é 

lembrança-pura, das imagens mentais, imagens lembrança, sonho ou devaneio. 

Estas últimas, para Deleuze, posicionam-se ao nível da consciência ou de estados 

psicológicos, são imagens virtuais atualizadas. Sendo que a lembrança pura tem a 

sua função atual no presente, mas ela é o passado absoluta e simultaneamente81, e 

                                                        
81 Ibidem, p. 109. 
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forma o mais pequeno circuito. Esta imagem não precisa de se atualizar, está fora 

da consciência. Por isso se considera (fig. 1), imagem-cristal, lembrança pura, pois 

expõe o passado no presente, e ao longo da sequência, por esta via, se vai 

mergulhar mais e mais no passado. Interpõe-se outra ideia que se assemelha a um 

desembrulhar do passado, abrir o passado no presente, pelo gesto de abrir o 

embrulho. O cristal deixa-se ver na sua indiscernibilidade do que subjaz da 

perspetiva entre presente e passado. Enzo desaparece no escuro do plano (fig. 2), e 

cruza com imagens da noite, com Enzo em off, e outras composições sonoras que se 

aparentam à ideia de Deleuze do sonoro na imagem cristal. (Seq. 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5).  

 

Sequência 1.2 
 
 

 
 

                                                   passado 

 

Os sons iniciais em fundo conectam-se à ladainha82: tonalidade melódica e a 

música assobiada, acentuam a viragem para o passado, para além da voz off que vai 

fazendo a narração dos acontecimentos.  

 

O galope e a ladainha é o que se ouve no cristal, com as duas dimensões do 
tempo musical, um sendo a precipitação dos tempos que passam, outro a  
elevação ou a queda dos passados que se conservam. (Deleuze, 1985) 

 

Deleuze elegeu o cavalo e a ave como as duas figuras da composição sonora da 

imagem cristal, ligando-as ao gráfico que os filmes mais evidenciam. Para além da 

ladainha, acima referida, pode cruzar-se depois o galope segundo assimilação ao conceito. 

                                                                                                                                                                  
 
82

 Ibidem, p. 124.  



 
49 
 

O galope explica-se pela força do tempo que se precipita para um drama que se pode 

ainda conectar a um fim, à precipitação do tempo anunciado por Deleuze. O drama 

enuncia-se no final da sequência 1.2, dado pela presença de disparos que contam os 

acontecimentos da captura de Enzo pela polícia.  

Acrescenta-se a ideia do pequeno circuito interno, através da conjugação entre 

presente e o seu próprio passado. Depois afigura-se o circuito virtual, que o autor 

considera quando o movimento se torna cada vez mais profundo e vai convocar o 

passado numa série de imagens que se coordenam, (série dos néons, seq. 1.2), ou 

descoordenam entre as imagens atuais e virtuais (Seq. 1.3, e 1.4). Uma verdadeira 

demanda do passado, as imagens tornam-se cada vez mais virtuais numa espiral de 

tempo cada vez mais fundo.  

 

 

Sequência 1.3 
 
 

 
 

  passado                                 presente                                  passado                                       passado 

 

A imagem cristal apreende portanto dois circuitos, o interno que corresponde a 

um reconhecimento imediato do atual-virtual (presente e passado), e possibilita a 

expansão para os circuitos virtuais mais profundos que mobilizam o passado. Será a 

partir do interior do pequeno circuito interno que se faz a comunicação com os níveis 

mais profundos por via dos circuitos relativos. A imagem cristal possui o seu germe 

cristalino e o seu imenso universo cristalizável, e o seu movimento depende 

grandemente da “capacidade de amplificação do conjunto constituído pelo germe e 
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pelo universo”83. Neste momento do filme constata-se uma dilatação temporal 

considerável que parece abrir-se vertiginosamente no espaço narrativo.  

 

Sequência 1.4 
 
 

 
 

                        passado                                    presente                                   passado                                   passado          

 

É revelado o tempo que passou pelo desfilar das imagens que se vão interpondo 

e que o próprio dispositivo found footage acentua, na marca que inscreve e ostenta o 

passado: imagens de arquivo e filmes de ficção, tornam-se mutáveis e espelho de novas 

virtualidades porque circulam ininterruptamente. O tempo atualiza-se sonoramente de 

forma vibrante e empreende-se uma espécie de marcha com ele (a cavalgada do tempo 

a desfilar): tiros, ruídos em fundo, latências, sons de carros a derrapar, passos a correr, 

música de dança, o ar cortado pela velocidade, sons de ambulância, etc. (Seq. 1.2, 1.3, 

1.4, e 1.5).  

 

 

Sequência 1.5 
 

 

 

 
                                                                        passado 

 

                                                        
83

 Ibidem, p. 111.  
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É no interior de uma composição em crescendo que se assiste à passagem do 

tempo que vai culminar no som de uma máquina fotográfica, (Seq. 1.6, fig. 2 e 3), para 

surgir depois uma fotografia de Enzo –passado- (Seq. 1.6, fig. 4).  

Há ainda a salientar a presença da luz: a lanterna que o homem segura, e o 

próprio círculo de luz que se circunscreve no plano (fig. 2, 3), como se este marcasse o 

tempo desenhando-o e cristalizando-o com o som do clique da máquina fotográfica, até 

se fixar na fotografia de Enzo.  

 

 
Sequência 1.6 
 
 

 
 

       fig. 1                                             fig. 2                                          fig. 3                                           fig. 4 

 
 

                Luzes na noite vão cruzar-se com uma fotografia de Mary (passado, Seq. 1.7, fig. 

5 e 684) e aqui volta a ladainha dada pela gravação e a voz de Enzo, através do esquema 

das cassetes gravadas. Este processo remete para a conservação do passado que revela 

e eleva a ideia do tempo, o tempo que se preserva na banda magnética e que por sua 

vez o filme atualiza. Surgem de novo imagens found footage (fig. 785  e 8) que equivalem 

a uma ideia de Mary, figuração aleatória que serve para criar um diálogo entre a voz de 

Enzo e o seu destinatário, servindo-se das imagens found footage para produzir uma 

impressão de correspondência com a personagem real. A forma de despedida de Enzo 

na cassete (fig. 8), é recorrente ao longo do filme de uma formula íntima e carinhosa de 

estabelecer proximidade.86 

 

 

                                                        
84

 Traduzido pela autora do texto off: “Meu amor, ontem à noite recebi a tua encomenda”. 
85

 Idem, “Recebi as tuas cassetes”.  
86

 Idem, “Até breve, meu amor. Amo-te minha safadinha”.   
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Sequência 1.7 
 
 

 
 

      fig.   5                                      fig.  6                                             fig. 7                                       fig. 8 

 

Partindo da ideia de que o cristal se constitui segundo a sua formação e pelas 

figuras que nele se podem ver, e visto existirem diversos cristais do tempo, Deleuze 

procura na formação do cristal os seus diferentes estados e divide-os em quatro: cristal 

perfeito, cristal fendido, cristal em formação e cristal em decomposição. Associa a 

estes estados, respetivamente, os realizadores: Ophüls, Renoir, Fellini e Visconti. De 

forma sucinta, no que respeita ao cristal perfeito o tempo corre, as imagens atual-virtual 

coexistem num circuito e andamento vertiginoso que as leva umas para as outras, numa 

perfeição cristalina em que nada sai do interior através de um sistema giratório 

incessante. O cristal fendido, como indica o seu nome, possui uma fenda como se 

tratasse de um defeito que faz com que o tempo se liberte, originando-se uma fuga, em 

que o tempo sai da clausura do cristal. No cristal em formação estamos perante um 

cristal em crescimento constante, um fazer do tempo em movimento exponencial, sai-se 

e entra-se nesses tempos dinamicamente. O último, cristal em decomposição, trata-se 

de um cristal contaminado em processo de degradação cristalina que o torna escuro e 

opaco pela implacabilidade do próprio processo degenerativo.  

Em La Bocca del Lupo, a estrutura parece aparentar-se ao cristal fendido que vai 

libertando o tempo entre imagens atuais e virtuais. Como se a imagem atual precisasse 

de sair para se contar: suporte do presente e passado autónomo e dependente ao 

mesmo tempo. As saídas neste corpo narrativo fazem-se por um transporte de imagens 

que vão atrás do tempo, do tempo do passado, (imagens lembrança-pura, imagens 

memória), como um contentor de memórias móveis e mutáveis que transitam de umas 

imagens para outras para se libertarem, se refazerem umas atrás das outras ao 

reencontro do tempo.  
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Temos uma cidade que se mostra no presente da imagem, e uma voz (a voz off 

inicial da focalização zero), que universaliza o tempo, este mesmo que se vai escapando 

para o presente, se vai dividindo e fraturando entre múltiplas temporalidades. Dentro da 

mesma ordem detemos o presente de uma história pessoal que se escapa também para 

o passado das suas vidas, e que se vai contando em simultâneo, cruzando-se com as 

imagens do passado e do presente da cidade. Esta mesma cidade que serve de cenário 

para se contar a si própria e para se fundir com a história privada. A não cronologia é 

absoluta neste trânsito e as imagens de proveniências múltiplas, os achados do passado 

ecoam, fogem, fusionam, dividem-se, funcionando ainda como fantasmas do tempo.  

O estado do cristal em Il silenzo di Pelešjan aparenta-se ao cristal em formação, 

assim assimilado pela sua arquitetura que acrescenta peças e mais peças (como 

imagens-peça, fragmentos), sempre a abrir novas entradas e novas saídas, (as 

possibilidades de aceder ao cristal), através da interposição dos planos que se alternam 

incessantemente entre diferentes passados que permitem ainda atingir outros passados 

e o presente. Um tempo devastador que se exponencia pela presença das imagens found 

footage de Artavazad Pelešjan, que contêm por si só uma avassaladora carga virtual 

dada pelo dispositivo.  

A imagem cristal em Il silenzo di Pelešjan aparece no seu pequeno circuito e 

atinge graus incomensuráveis no circuito virtual.  

Vejamos na seq. 2, primeiro a imagem atual tem imediatamente o seu 

desdobramento expresso na virtualidade que lhe corresponde – os carros na noite são 

atuais e expressam também a virtualidade do presente que está a passar com o 

movimento do tempo e do próprio objeto (carros e metro à superfície, fig. 1). De 

seguida, as imagens voltam-se para o passado com outros carros que desfilam, espelho 

do presente que se substituiu a uma carroça com um casal de velhinhos (fig. 2 e 3) 

 

 

 

 



   54 
 

Sequência  2 
 
 

 
 
                             fig. 1                                      fig. 2  Earth of People                        fig. 3 Earth of People 

 

Na sequência 2.1, temos a figura em grande plano do próprio realizador 

arménio que nos olha (fig. 4 e 6). Esta imagem testemunha ao mesmo tempo a 

atualização do passado e cola-se à sua virtualidade. De seguida surgem os 

nadadores e voltamos a Pelešjan no barco - como se se mergulhasse mais e mais 

para se voltar à superfície onde Pelešjan reaparece e volta a olhar-nos. Estamos 

perante um cristal que cresce como se se espelhasse nas águas, figura do tempo 

que se cristaliza de novo no olhar do realizador, num décor líquido que parece 

reproduzir a ideia de um cristal em perpétuo movimento.  

 

 

Sequência 2.1  
 

 
 

                            fig. 4                                                      fig. 5                                                            fig. 6 

 

É através desta forma que o circuito virtual parece cumprir-se, indo cada vez 

mais profundamente interpelar, agregar, ou amontoar a sua grande convocação do 

passado, numa chamada convulsiva que os fragmentos retirados dos próprios 

filmes de Pelešjan,  tão obsessivamente representam. 

O cristal é a revelação direta de uma imagem-tempo, o movimento do 

tempo vê-se completamente no cristal: “O tempo faz passar o presente e, 
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simultaneamente, conserva em si o passado”87. É no tempo que o passado se aloja, 

constituinte virtual que possibilita que entremos nele ao encontro da lembrança 

pura que por sua vez se atualizará numa imagem lembrança. É exatamente essa a 

viagem de tempos que se empreende aqui, através da lembrança pura, deste ser 

passado absoluta e simultaneamente, (e presente), sem precisar de nenhum 

esquema deliberado de consciência.   

Il silenzo di Pelešjan assemelha-se a um cristal em formação porque parece 

estar-se perante um germe em crescimento, onde existem entradas passíveis de ter 

sucesso ou de se fecharem irremediavelmente. Neste caso propõe-se uma entrada 

histórica ou arqueológica88, para ir ao encontro dos passados que se desmultiplicam 

nas imagens found footage/arquivo e nas imagens atuais. Parece ser mais de um 

encontro que se trata do que de uma procura. A Arménia e a sua história, 

constituem a grande substância dramática e são uma presença recorrente nos 

filmes de Pelešjan. É o passado do povo arménio, sobre o qual P. Marcello reconduz 

um olhar, cruzando ainda estas imagens de arquivo e found footage com planos 

seus.  

As imagens assimilam-se a planos de fuga, mesmo que sejam na origem um 

momento de peregrinação, ficam com a marca das deportações e do exílio, (seq. 2.2 

e 2.3), pela carga histórica que possuem e pela condução da montagem que se alia 

a esta ideia. Fica a sensação de que o tempo parece eternizar-se, não está no 

decurso de uma ação mas que se inscreve mais radicalmente numa duração, como 

um efeito de persistência. Este já é o efeito que Pelešjan transmite na sua obra e 

aqui volta a sentir-se o mesmo.  

 

 

 

 

 

                                                        
87

 Ibidem, p. 130.  
88

 Idem, possibilidade que Deleuze verifica, p. 121.  
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Sequência 2.2 
 
 

 
 

                        fig. 7 passado                                                   fig. 8  We                                                fig. 9 We  

 

Pietro Marcello ao retomar as imagens do realizador arménio também as 

deslocará, mais ou menos, do seu percurso original. A inclusão do grande plano do 

olhar de Pelešjan (seq. 2.3, fig. 11), retirado de “Earth of People” é disso exemplo, 

não figura na sequência original. O passado atualiza-se observado pelo olhar de 

quem o encontrou e ainda o refez (Pelešjan), com os objets trouvés, o material 

found footage, sobre o qual foi reconstituído, refeito, outro novo percurso (P. 

Marcello) – um novo encontro: imagem atual.  

 
 
Sequência 2.3   
 
 

 
 
                     fig. 10  We                                                  fig. 11 Earth of People                                               fig. 12  We 

 

 

A imagem de Pelešjan numa espécie de olhar-lupa enche o plano – entre dois 

passados diferentes, (fig. 10 e fig. 12), virtualidade do movimento do tempo, como se 

tratasse de um poder de vidência, capacidade de ver no cristal, no interior da imagem, 

pelo interior de um olhar, (o do realizador). Está-se perante uma avassaladora mise en 

abyme: um realizador monta imagens de outro realizador, onde o coloca a ver a 

história, (os factos da história revistos), vê as suas imagens - reapropriadas - revistas e 
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recolocadas por um novo olhar e ainda vistas por nós, espetadores89. A memória não 

está em nós, nós é que nos movemos numa memória-Ser, numa memória mundo. 

(Deleuze, 1985: 130) 

É neste sentido de uma memória na qual as imagens se movem e penetram no 

tempo, nesse já-lá90, como pura presença e como apelo às lembranças, que Il silenzo di 

Pelešjan se implica, num território de memória-Ser e memória mundo.  

O passado para Deleuze pode ser revivido, revisto pela memória sendo que 

este considera o instante passado como parte de uma toalha de passado91, ou várias, 

num continuum, exatamente porque o instante se desenvolve nesse continuum. São as 

toalhas do passado que tornam possíveis as imagens-lembrança que de lá decorrem e 

lá se fundam. Podemos saltar de toalha para toalha em Il silenzo di Pelesjan, porque o 

filme se faz com esta pluralidade temporal e não conseguimos instalar-nos numa única 

região/toalha. O que constituiria a primeira figura do tempo seria o lugar da 

coexistência das toalhas virtuais do passado.  

O filme mostra-se exatamente através de zonas de memória, (a história: o 

homem no espaço, as catástrofes naturais, a destruição das coisas, o povo arménio, as 

guerras, etc., onde ainda se acrescenta uma forte carga de imaginário), numa multidão 

de saltos nas várias toalhas do passado. A representação do presente faz-se como 

existência de um passado infinitamente contraído92 que se organiza na extremidade do 

já-lá. O que acontece em todo o filme é por vezes a concentração e a convergência de 

pontas do presente, mas sempre inseparáveis da presença dominadora do passado. O 

próprio presente desvincula-se da sua dimensão atual ao contatar com as outras 

imagens, ultrapassando e extravasando da sua atualidade, cruzando-se com outros 

tempos, outros mundos. É verdadeiro emaranhado de uma cosmologia, em 

pluralidade temporal que se elabora, não por um movimento sucessivo, mas mais pela 

coexistência das imagens-tempo (seq. 2.4).  

 

                                                        
89

 Já na seq. 2.1, isto acontecia, Pelesjan olhava a câmara, olhava-nos, fig. 4 e 6, p. 54.   
90

 Ibidem, Cap. 5, “Pontas do presente e toalhas do passado”, p. 130. 
91

 Idem, p. 131.  
92

 Idem, p. 130-131.  
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Sequência 2.4 
 
 

             
 
                         passado                                                      presente- Pelešjan                                                passado 
  
                                                           

 

 
 
                passado                                                   presente Pelešjan                                                 passado 

Há momentos em que o presente volta e expande-se em imagens atuais, como 

por exemplo, quando Pelešjan visita o cemitério93. Esta é no entanto uma atualidade 

que contém a marca inexorável do tempo, do passado conservado pela presença da 

morte. Pode entrever-se, no entanto, na acepção defendida por Deleuze94, um 

presente do passado, um presente do presente e um presente do futuro.  

No primeiro caso, considera-se como presente do passado, (Seq. 3, fig. 1), a 

fotografia é de um túmulo que Pelešjan no presente visita e que tem a marca do 

passado, da morte, e do tempo de vida que se cruza também, é simultâneo com o 

passado de Pelešjan que contatou com estas pessoas, os seus mestres de escola, 

reenviando-o (ou reenviando o espetador), para a sua própria juventude. A imagem de 

Pelešjan, (fig. 2), seria a de um presente no presente, pois está a acontecer, a visitar 

agora este espaço, a olhar agora para este túmulo, para esta fotografia - é uma 

evidência, mas a carga do passado está na bipolaridade da imagem que é atual e 

virtual ao mesmo tempo. A ideia parece emaranhar-se, ou antes, ser susceptível de 

novas camadas e acrescentamentos pela noção do próprio conceito, parecendo não 

                                                        
93

 Anunciado através da narração off - cap. II.3.2. A proposta narrativa - Il silenzo di Pelešjan – abertura, 
(seq. 1.4, fig. 2), quando se vê Pelešjan de costas no interior da carruagem do metro, fig. 8, p. 42.  
94

 Ibidem. Com base na formula de Santo Agostinho: “Há um presente do futuro, um presente do 
presente, um presente do passado, todos implicados num acontecimento, logo simultâneos, 
inexplicáveis”, p. 133.  
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ser absolutamente um presente no presente. O último exemplo, mais complexo (fig. 3), 

reenvia-nos para outra região temporal, de um presente, pela atualização da imagem 

que contata diretamente com a que lhe precede, configurando-se um presente do 

futuro, no conteúdo expresso de uma mulher em trabalho de parto; é 

simultaneamente, portanto, um presente do futuro, uma vida que se anuncia, e 

também um passado do presente, a própria imagem pertence a um passado.95  

 

Sequência 3  
 

 

 
 
                          fig. 1                                                                  fig. 2                                                                          fig. 3 
           presente do passado                                         presente do presente                                  presente do futuro ou passado    
                                                                                                                                                                                       do presente     

 

A imagem na fig. 4, (seq. 3.1), poderá conter os três presentes. No que respeita 

ao presente do futuro, pode explicar-se pela natureza do plano e da mise en scène: 

Pelešjan avança de costas e agarra um ramo de flores – o tempo que avança, as flores 

que deixarão de ser flores, as flores que podem presentear vida ou morte, etc., para 

além da ligação ao plano precedente da mulher em trabalho de parto, instala 

igualmente um jogo dialético entre a vida e a morte.  

As figs. 5 e 6 têm a envolvência do presente que passa e ao mesmo tempo a 

presença do passado, território da imagem-lembrança-pura, imagem-memória, 

imagem-mundo: o cemitério, a memória de Pelešjan, o voto do não esquecimento, 

uma visita ao tempo do passado, um tempo no limite parado, congelado – verdadeiros 

jazigos, (também literalmente), as regiões temporais fechadas no seu presente-de-

passado. 

                                                        
95

 Retirada do filme “Vida”.  
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Sequência 3. 1  
 

 

 
 
                           fig. 4                                                                 fig. 5                                                                fig. 6 
         presente do futuro                                                presente do presente                                presente do presente 
         presente do passado                                             presente do passado                                  presente do passado 
         presente do presente 

 

Assinala-se ainda (seq. 3.2 fig. 7), a figura Pelešjan depois de pousar as flores no 

túmulo e prosseguir a sua visita96, visto fazer ressonância com a fig. 4, com 

enquadramento semelhante – agora Pelejam já não agarra as flores -, e esta 

caminhada parece fazer coexistir os três presentes. A marca do presente do futuro, 

(fig. 9), vê-se no movimento da paisagem que corre em travelling lateral, sugerindo um 

avanço, para depois se voltar de novo à mulher em final de trabalho de parto e repete-

se a ideia sugerida acima (fig. 3), da coexistência de um presente de futuro e presente 

de passado. A intenção de Pietro Marcello assemelha -se a uma síntese do ciclo vital 

da vida – do nascimento à morte.  

 

 

Sequência 3.2  
 

 

 
 
            fig. 7 presente  do presente                  fig. 9 presente do futuro                            fig. 10 presente do futuro   
                                                                                                                                                                   ou passado do  presente     

 
 

Este momento, parece conectar-se à ladainha do cristal sonoro, pela edificação 

                                                        
96 Faz-se uma muito pequena elipse na sequência das imagens do filme.  
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ou também queda do tempo, um tempo em que a sonoridade musical operática, se 

mistura a um batimento de coração, em fundo, e ao som diegético no cemitério 

(passos, som ambiente e vozes em 2º plano). A repetição da composição sonora em 

toda a sequência, transmite e acentua a ideia de uma forma de conservação do tempo. 

A ruptura pode ouvir-se no batimento do coração que parece alertar, acordar o 

presente e fazer valer a sua frequência, a sua presença.  

De forma geral o filme tem na ladainha o seu maior cristal sonoro, mas 

também existe o galope que se vem intrometer na montagem quando correm as 

imagens de guerra e fuga, (a montagem é por vezes muito rápida), e o som pontua-as 

com impetuosidade à imagem de um presente que passa, ou ainda, naqueles 

presentes que já passaram e que se ouvem, ainda, no cristal sonoro.  

Acrescenta-se a ideia de uma profundidade do tempo97, gerada pelo 

intercâmbio da vida e da morte, pelo qual as fotografias dos túmulos, e uma vida a 

anunciar-se podem testemunhar, além do tom operático que a música intensifica. É 

verdade que temos a figura de Pelešjan que atesta um real de vida presente, mas a 

forma como se movimenta naquele espaço e a própria atmosfera que se desprende 

daquele lugar (cemitério), parece na verdade fazer suspender o tempo numa estranha 

interferência entre a imagem viva e um tempo sem tempo: “(...) É a relação entre o 

tempo vivo da imagem e a morte do tempo enquanto vida que  constitui a 

profundidade do tempo. (Gil, 2009: 3-4) 

A noção de uma tripla temporalidade98 é interessante de incluir nos objetos de 

estudo, visto ambos viverem da inclusão de imagens de arquivo e found footage. Esta 

acepção fala por um lado de um tempo da contemporaneidade das imagens no 

processo dado pela atualização, e por outro, do ato da sua reutilização, e por fim da 

nova temporalidade que remete para a cor do tempo99. Esta última liga-se a uma 

atmosfera que se expressa num novo corpo expressivo dado pelas imagens renascidas 

e reconfiguradas em novas contextualizações. Tanto La Bocca del Lupo como Il silenzo 

                                                        
97

 Gil, Inês, 2009, “Filme, fotografia e memória invisível”, Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias, p, 3-4.   
98

 Idem, p. 5.  
99

 Idem.  
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di Pelešjan inscrevem-se neste processo: um primeiro tempo do agora, a denominada 

atualização das imagens de arquivo que se reposicionam e se tornam novas, e depois 

vão consequentemente carregar-se atmosfericamente.  

Esta vivência atmosférica tem uma marca importante na construção dos filmes 

pois se primeiro a imagem transporta esteticamente o seu traço formal, esta mesma 

visualidade expressiva permite também entrar na narrativa, na manifestação do 

conteúdo, no seu próprio tom interno, na sua atmosfera.  

A analisar ainda um último momento (Seq. 4), com a presença de Pelešjan no 

seu apartamento numa passagem singular. O realizador num vai e vem pelo espaço é 

enquadrado a dado momento com o reflexo de um lustre (fig. 1, 2, 3).  A marca sonora 

tem a expressão do tempo que é dado pelas batidas de um relógio e um fundo sonoro 

musical ténue. Pelešjan desloca-se para o lugar onde está o lustre e fica enquadrado 

com uma estante de livros ao fundo, o reflexo do lustre e o próprio lustre no topo 

superior do plano (fig. 4, 5, 6 e 7). O movimento no interior do plano culmina com o 

avançar do realizador para nós e o desenquadrado final (fig. 7). Afigura estar-se 

perante o cristal perfeito dado o movimento contínuo de Pelešjan, a presença dos 

livros (memória cristalizada), os reflexos do lustre-cristal e a sua materialidade. A 

imagem corre do atual para o virtual, é o presente que passa e é o passado que se 

encontra nos traços do realizador, na passagem do tempo, nas batidas sonoras do 

relógio e na música do passado que se revisita. No momento do desenquadrado final 

quando Pelešjan nos olha numa perfeita opacidade, coexistem as temporalidades e 

nada sai desta imagem, ela parece absorver tudo à volta, e a música abre épica como 

se marcasse uma gloriosa perfeição cristalina (fig. 7).  

 
 

Sequência 4 
 
 

 
 
                             fig. 1                                                          fig. 2                                                               fig. 3 
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                               fig. 4                                                          fig. 5                                                           fig. 6 

 

 
 

                                                                                                               fig. 7 

 

La bocca del lupo e Il silenzo di Pelešjan vinculam-se intimamente à imagem 

cristal e despoletam infinitas possibilidades narrativas, através dos múltiplos saltos, 

visitas, fugas, e deslocações pelas toalhas do passado. Mesmo quando o presente se 

alinha, é em função do passado, em função de um contínuo desdobramento do tempo 

que as imagens se movem. Um tempo que se intimiza na sua própria existência e se 

desliga totalmente da ação e do acontecimento. Um tempo superlativo que se cola à 

narrativa, ou ao sistema disnarrativo, completando-se à sua face não linear, não 

cronológica. Um cristal fendido – La bocca del Lupo - um cristal em formação, com um 

momento de cristal perfeito – Il silenzo di  Pelešjan – serão as figuras através das quais 

estas obras se desenvolvem. Por um lado descrevem estados cristalinos que deslizam 

pelas fendas do cristal, numa libertação e fuga do presente, incessante corrida de 

passados, ou então, em permanente formação e mutabilidade de presentes e 

passados em crescimento, e por fim, também numa coexistência entre atual-virtual 

que se fecha em perfeição no seu núcleo interior.  

As imagens found footage afirmam a imagem cristal ao serem expressão de 

uma verdadeira arqueologia do tempo, como uma estética de ruínas que existe na 

base da sua arquitetura e constituiu a sua excepcional matéria prima. É exatamente 

esta matéria-prima que carrega no seu interior o tempo, e permite estabelecer os 

circuitos cristalinos que dialogam continuamente entre o atual e o virtual. É através da 

complexidade das conexões temporais que a narrativa incorpora o próprio todo seja 
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na sua fragmentação, na sua forma híbrida, e nas suas continuidades descontínuas. 

Uma construção feita de lembrança pura, imagem memória, imagem mundo, 

verdadeira submersão, mergulho vertiginoso, ou flutuação, nas múltiplas zonas do 

passado que o presente apela e lhe permite o seu movimento. Cada filme viaja em 

permanência entre o pequeno circuito e o circuito virtual. Todo o material found 

footage alberga também a sua história, o passado das imagens, o que elas expressam, 

contam ou testemunham: Génova, a Arménia, ficções desconhecidas, memórias de 

arquivo, a guerra, catástrofes, a natureza, o mundo em convulsão, etc. A relação 

estabelece-se entre os tempos na sua coexistência: o presente que passa e igualmente 

se conta e testemunha a sua história – a de um casal, a prisão, a prostituição, o valor 

da liberdade, a fé (La bocca del Lupo); um realizador, os seus mortos, as suas imagens, 

o seu passado, o seu silêncio (Il silenzo di Pelešjan).  

No mundo destas imagens anda-se para atrás e para a frente, o cristal reflete 

lastros de luz, luminosidades intensas, pontos e obscuridades, salta-se por toalhas e 

mais toalhas do passado, jazigos, regiões insondáveis, visíveis, ou enunciadas, as 

temporalidades entrelaçam-se, as imagens andam em permanente troca entre 

atualidades e virtualidades. É nesta dialética entre luminosidades e opacidades, que se 

formam pedaços de tempo em estado puro, os cristais do tempo - a imagem cristal.  
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Cap. III – Natureza da Imagem e Montagem  

 

A natureza da imagem e a montagem têm neste capítulo um espaço de análise 

importante tendo em conta que a prática do found footage se funda precisamente no 

princípio da montagem e faz do corte, da colagem ou recolagem, o seu mecanismo 

privilegiado, a substância e o centro de gravidade de uma experiência de cinema.   

 

 

III. 1 O visível e o dizível 

 

O filósofo Jacques Rancière reflete sobre o estatuto da imagem que nunca se 

apresenta como uma realidade simples100, mas que se dinamiza nas operações entre 

dizível e visível. Rancière alerta-nos que a imagem não se traduz pela sua representação 

imóvel, (figée/congelada), mas pelo efeito da montagem que apela a outras imagens 

invisíveis, podendo nesta acepção afastar-se do visível e passar para o dizível, assim como 

as palavras se podem tornar imagens.  

Em La bocca del lupo existe a relação entre visível e dizível que se projeta de 

formas distintas nas conexões que os dois segmentos empreendem. Por vezes apelam-se 

e aproximam-se, sem estarem em plena simetria demonstrativa, mas mais apelativa por 

vias interdependentes, em que a imagem serve unicamente o texto, não se colando ao 

realismo ou à verosimilhança, mas trabalhando de forma mais imersiva.  

A abertura de La bocca del lupo, submete-se  a uma relação mais estreita e 

fusional, entre palavra e imagem: a diegese e a narrativa produzem-se mais 

simetricamente - fala-se de náufragos e temos o mar presente na imagem101.   

Analisa-se um momento (seq. 1), quando Enzo atravessa o campo com uma 

grande vela, a imagem diz além da sua aparência, mais ou menos misteriosa neste 

                                                        
100

 Rancière, Jacques, 2003, O destino das imagens, i, Tradução Luís Lima, Ed. Orfeu Negro, Lisboa, p. 13.  
101 A ver o cap. II.3.1. A proposta narrativa – La bocca del Lupo, p. 8, serve esta afirmação.  
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cenário, onde o protagonista se movimenta. A ideia que perpassa o dizível da voz off, 

cala-se noutras palavras possíveis de uma nova legenda do visível: uma possibilidade de 

um percurso de vontade e crença, por exemplo. Depois a gravação com a voz de Mary102
 

permite ainda ver outra imagem, além da palavra expressa de um homem violento e 

arrebatado. As palavras podem também formar a imagem invisível, convocadas pelo 

texto mas projetando o espetador para outras imagens (as suas), que vão redesenhar um 

novo visível. 

 

Sequência 1 
 
 

 
 
                        fig. 1                                              fig. 2                                                fig. 3                                                          fig. 4  

 

Rancière indica a relação entre visibilidade e significação103  de forma a criar duas 

linhas de valor na imagem: a 1ª é a sua forma pura, a sua presença/existência, a sua 

potência de desligação104, através de uma ostentação singular e plena que dá espaço ao 

incomensurável; a 2ª faz da imagem a componente de um processo que a liga a uma 

história comum105 que se apreende. Será, porém, na incomensurabilidade que se inscreve 

a modernidade, onde se projeta uma distância entre as presenças sensíveis e as 

significações. Rancière ao identificar a dupla potência da imagem106, questiona os 

contornos que podem adquirir as diferentes escalas de medida e de comunidade das 

imagens. Chegará à noção de uma perda da medida comum nas artes, pela constatação 

                                                        
102

 Fig. 2, 3 e 4: “Recebi a tua carta; dizias que estavas furioso, excitado; que tinhas partido tudo na 
cela”. Trad. pela autora.  
103

 Ibid., Rancière, Jacques, O destino das imagens, ii. “A frase, a imagem, a história”, p. 49.  
104

 Idem. p. 50.  
105 Idem. p. 50. 
106

 Idem, Rancière serve-se do título de uma exposição, “Sans comune mesure”, em torno das ligações 
entre imagens e palavras, p. 50.  
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que hoje no “regime estético da arte”107, esta associa-se a uma produção aposta na 

singularidade que confronta incisivamente a sem-medida. A nova lei agora seria a da não 

existência de medida, e a afirmação do comum da desmedida108.  

À nova medida, a desmedida, pode acrescentar-se um novo elemento importante 

que é o ritmo109. Um ritmo que se faz imparável nos ditos tropos da matéria110 a que 

Rancière chama parataxe111, e que se traduz na mistura, ou desligamento, de uma sem-

razão das coisas fazerem sentido, num mundo de troca, de dissolução, de histórias, 

frases, palavras, e sons.  

Esta ideia encontra-se presente em Il silenzo de Pelešjan que usa as imagens do 

realizador arménio, num andamento de permanente troca, dissolvendo-se ou 

fusionando-se umas nas outras, indiferentes, por vezes, a uma razão de ser, (ou dentro de 

uma lógica singular de ritmos que se impõem entre imagens, sonoridades e música), 

instalando-se nesta desmedida ou caos, nos tropos semânticos por onde perpassa a 

potência da imagem.  

Deve acrescentar-se aqui o próprio fundamento defendido por Pelešjan da 

montagem à distância, que consiste, sucintamente, em criar uma separação entre os 

planos em vez de os aproximar ou confrontar.  

Na sequência da conquista do espaço112, P. Marcello separará os planos de uma 

cronologia linear, encadeando-os entre astronautas, cosmonautas e aviadores (seq. 2): 

mostragem de momentos e tempos distintos que o filme original já contém. 

 

 

 

 

                                                        
107 Idem. Designação do autor para afirmar: “(...) aquele que pensa [o regime estético das artes], a 
ruptura com o regime representativo em termos de autonomia da arte e da separação entre as artes”, 
p. 57. 
108 Idem. p. 64.  
109 Idem. p. 63.  
110

 Idem, Figura de estilo ou de retórica, em que os tropos emprestam às palavras sentidos diferentes do 
original. p. 62.  
111

 Idem, p. 62.  
112

 Imagens retiradas de “Earth of People”, 1966, Pelešjan.  
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Sequência 2 
 
 

 
 
                   fig. 1                                            fig. 2                                                        fig. 3                                     fig. 4 

 

Ou ainda, a troca permanente, numa lógica de desaproximação ou aproximação, 

(seq. 3): parte-se de um momento de Pelešjan no seu apartamento113, e corta no final 

para excertos de “Estações” (fig, 2, 3, e 4). Os planos vão cruzar, fusionar, ou distanciar-

se: Pelešjan olha-nos (fig. 1), corta para a criança a olhar-nos (fig. 2); segue-se o plano em 

slow motion do rapaz montado no burro (fig. 3); corta para os homens em luta com um 

gigantesco molhe de feno (fig. 4).  

 

 

Sequência 3 
 

 
 
                   fig. 1                                                    fig. 2                                               fig. 3                                                fig. 4 
 

 

As figuras 4, 5, 6, 7, e 8, têm uma lógica comum, o homem face à natureza 

agreste, mas o que as torna relevantes não são os acontecimentos em questão, mas o 

tempo da sua existência, a forma da sua coabitação, culminando-se na passagem 

distante, da fig. 8 para a 9: homem no mar revolto, corta para um casamento, e 

prossegue-se nesta alternância (fig. 10 e 11).  

 

 

                                                        
113

 Momento crucial de intimidade analisada no cap. II.3.3, Imagem-Cristal, conf.  Seq. 4 p. 62.  
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Sequência 3.1 
 
 

 
 
                 fig. 5                                                fig. 6                                               fig. 7                                                     fig. 8 
 
 
 

 
 

                               fig. 9                                                     fig. 10                                                           fig. 11 

 

 

Quando o fio da história se encontra desnovelado, quando se perde a medida 
comum que regulava a distância entre a arte de uns e a de outros, já não são só as 
formas que se tornam análogas, são as materialidades que se misturam diretamente. 
(Rancière, 2003: 60).  

 

Este pressuposto de encadeamento, ou de envolvimento de materialidades, a ver 

neste caso, a imagem atual, (fig. 1), e todo o dispositivo found footage/arquivo, entram 

em mútua implicação que se vai desenvolvendo por ressonância, aproximação ou 

distância. Acontece ainda uma perda do fio estrutural narrativo, a favor de uma infindável 

interpenetração executada pela montagem. Enquanto no décor do campo o motivo se 

assemelha, passando-se de uns momentos para outros distintos, sem linearidade, estes 

leem-se também por si, pela própria força que a imagem contém, mas logo virá o plano 

do casamento para criar uma separação que se integrará ao homem em luta com o mar 

revolto (fig. 9 e 10). 
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Rancière desenvolve a noção da frase-imagem114, que não se traduz no simples 

acasalamento do binómio mas desenvolve relações mais amplas, na sequência do que se 

disse anteriormente, dadas por novas expansões do dizível e do visível.  

Il silenzo di Pelešjan, encontra uma relação mais estreita ao conceito do que La 

bocca del Lupo, pela presença dos fragmentos retirados ao filmes de Pelešjan,  que por si 

só possuem uma carga de tal forma obsessiva que se projeta em direto na relação entre 

dizível e visível, e desenvolve a frase-imagem: inscrição de história (documental e 

arquivística, cultural, política, social, etc.), e uma visão do cinema visto pelo próprio 

cinema. As imagens tornam-se uma potência viva, reveladoras da imagem-cristal no seu 

estado cristalino em formação crescente.  

La bocca del Lupo, faz igualmente uso da mesma matéria e dispositivo de found 

footage/ arquivo, no entanto, afigura-se mais vulnerável à criação de correspondências e 

identificações, entre o dizível e o visível, mesmo quando se trata de uma elaboração de 

natureza metafórica. No entanto, corrobora, da mesma forma de uma extrema atração 

ao conceito pela inserção das imagens found footage.  

O tempo do cinema, seria, segundo Godard: “aquele que, dispensando as 

histórias, houve frases-imagens com o poder de escrever a história, encadeando 

diretamente com o “fora” dessas histórias”. (Rancière, apud Godard, 2003: 76).  

A noção do fora vincula-se aos objetos de estudo pela constante evocação a que o 

fragmento faz apelo. Ao não mostrar um encadeamento regulado pela linearidade, 

concede um espaço de dizível entre as imagens, além das imagens, e ainda fora do visível, 

na continuidade da força que esta visibilidade despoleta por uma significação e atração 

ao incomensurável. E também, por uma nova posição em relação aos fragmentos, pelo 

poder de contar outras histórias, já fora e além da história – arquivística e testemunhal - 

que existe na imagem. Está-se similarmente face às 3 solidões que Rancière aponta: do 

plano, da fotografia e das palavras115, que produzem um choque nos fragmentos, pela sua 

heterogeneidade posta em contato. O plano existe para além da relação com os outros, 

porque se oferece em presença, impõe-se na visibilidade que ostenta, e traduz-se ainda 

                                                        
114

 Ibidem, Rancière parte da exploração de imagens do filme História(s) de Cinema, de Godard –p. 70.  
115

 Ibidem, p. 76.  
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pela força da palavra em off – mesmo que rara, quando surge tem uma tonalidade 

singular que a torna autónoma, liberta, com uma carga de isolamento.  

 

 

III. 2 Montagem dialéctica e simbólica 

 

A montagem dialéctica e simbólica116, enquadra-se nos objetos de estudo, 

analisando-se momentos de algumas sequências que expressam cada um dos géneros 

defendidos por Rancière.  

 A montagem dialética através da colisão de partes diferentes procura encontrar 

o segredo de uma ordem heterogénea117, e ao dispor-se pelo conflito, pelo choque, 

pretende fazer reaparecer novas ordens de medida.  

A frase-imagem aparece aqui como potência de ligação de heterogéneos dando a 

ver um mundo, um segredo, um mistério, ou uma revelação, para além das aparências 

mais comuns ou mais apagadas, mais grandiosas ou mais superlativas.   

Por seu lado a montagem simbólica opera também na relação dos heterogéneos, 

mas aqui procura encontrar filiações, analogias ocasionais, relações que se fundamentem 

neste contato: “junta os elementos na forma do mistério”118. A lógica do mistério é aqui 

entendida com categoria estética: 

 

O mistério é uma pequena máquina de teatro que fabrica analogia, que permite 
reconhecer o pensamento do poeta nos pés da bailarina, a dobra de uma estola, o 
desdobrar de um leque, o brilho de um lustre ou o movimento inesperado de um 
urso amestrado. (Rancière, 2004: 79)  

 

O mistério torna-se assim numa máquina de produção do comum, um comum que 

se descobre e se capta nas mais pequenas coisas por vias imponderáveis.  

                                                        
116

 Desenvolvida por Rancière numa esfera conceptual, pois pretende-a liberta dos quadros de 
referência académicos e teóricos.  
117

 Idem, p. 79.  
118

 Idem, p. 79.  
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A potência da frase-imagem desenrola-se nesta duplicidade, nestes polos duais, o 

dialético e o simbólico, entre o choque que desenvolve um desdobramento dos regimes 

de medida de forças opostas para encontrar um sentido, e a possível analogia que reúne 

heterogéneos e os enforma num todo sensível. Rancière sintetiza melhor estes polos da 

montagem dialética/simbólica, respetivamente: “entre a imagem que separa e a frase 

que tende para o fraseado contínuo”119.  

La bocca del Lupo parece enquadrar-se mais diretamente na montagem 

simbólica, mas a montagem dialética também se manifestará. A procura da possível 

analogia é muito frequente na arquitetura do filme, porque a montagem se investe no 

balanço constante entre imagens de arquivo e found footage, e imagens atuais.  

 
 
Sequência 4  
 
 

 
 

fig. 1                                         fig. 2                                                   fig. 3                                               fig. 4 
 

 

Na seq. 4, deixa-se a fig. 1, de uma imensidão de velas - arquivo/found footage - 

(que por sua vez já vem detrás das imagens atuais, análogas, de Enzo que vai depositar a 

sua vela, e cumprir a sua promessa) - para as rodas de uma carruagem: um tempo que 

gira, os lugares vazios da carruagem, um cavalo que avança de costas com um cocheiro e 

corta para Enzo a conduzir uma outra carroça - imagem atual (fig. 4). 

 Apesar da heterogeneidade da natureza distinta da imagem, a convocação da 

analogia é evidente, e produz o fraseado contínuo que dá uma sensação de diferentes 

temporalidades a juntarem-se num mesmo espaço que a montagem vai construindo. 

Aqui espreita o mistério que se cadencia nos movimentos do cavalo visto de costas, onde 

                                                        
119 Idem, p. 80.  
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o som diegético do trote, se mistura a uma sonoridade (a uma ladainha), suave e subtil, 

permitindo a produção de uma maquinaria misteriosa e contaminante.  

 
 
 
Sequência 5

120
 

 
 

 
 

                                                 fig. 1                                            fig. 2                                                                  fig. 3 
 

 

 
 

                                       fig. 4                                                 fig. 5                                                         fig. 6 

 

 Após a presença de Enzo no presente, (seq. 5, fig. 1), imagens dos anos 60/70  

da cidade de Génova surgem para testemunhar o passado (fig. 2, 3). Mary em off vem 

sobrepor-se às imagens de found footage/arquivo da cidade em bulício, para pontuar 

uma realidade passada (documental), que se ajusta ao discurso para falar da infância e 

do pai de Enzo121 (fig. 6). A montagem torna-se simbólica pela propriedade da analogia 

que convoca, e para isso serve-se de imagens alheias e reais à personagem. O que 

interessa é a assimilação da história que se faz pela força das imagens e pelo corpo 

geral do discurso.  

Na sequência 6, as imagens de arquivo/found footage servem o discurso em 

off, num fraseado contínuo, em que a palavra entra em conformidade com a imagem. 

A montagem som-imagem encontra aqui uma filiação, uma pertença, pela ideia até do 

                                                        
120

 Traduzido pela autora: Fig. 4, 5 e 6: “Enzo cresceu nestas ruelas. Ele frequentou a escola na Sicília; 
Enzo começou a trabalhar em criança com o pai;  Pippo vendia isqueiros.”   
121

 Trata-se de uma imagem do próprio pai de Enzo, Pippo, encontrada nos arquivos.   
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movimento em travelling lateral que acentua o conceito do tempo que passa, também 

expresso no discurso off122, a ver: fig. 1, 2, 3 e 4.  

 

Sequência 6 
 
 

  
 
                           fig. 1                                                     fig. 2                                                        fig. 3 
 

 
 
                               fig 4                                               fig. 5                                                  fig. 6 
 
 

 

Uma imagem a negro insurge-se como plano, (fig. 5), pequeno momento de 

pausa dramática e separador que divide o espaço da imagem do passado à imagem 

atual (fig 6). Este momento produz um distanciamento123, um corte que na revisitação 

brechetiana de Huberman124,  vai criar um intervalo, sincopar o discurso para aqui se 

ver o frame desligado da continuidade imersiva, ativando um instante crítico, um olhar 

desperto sobre a imagem: “A distanciação cria intervalos no lugar onde se via apenas 

                                                        
122

 Seq. 6, fig. 1, 2, 3, 4 e 6: “Os lugares que atravessamos, são uma arqueologia da memória, desejos 
desconhecidos; lembranças interditas de um mundo desaparecido; Os habitantes das cavernas 
repousam (...)”. (Trad. pela autora).  
123

 Termo que se aplica por referência às teorias de Brecht e ao teatro, acerca do papel do efeito de 
distanciação, que faz uso de elementos dissonantes na representação (descarnar elementos cénicos, 
pondo-os em evidência para mostrar a artificialidade), de forma a agitar a aceitação passiva dos 
espetadores.  
124

 Conf., Huberman, 2009, Georges-Didi, Quand les images prennent position, L'oeil de l'histoire I, Cap. 
II, “La disposition aux choses: observer l’étrangeté”, Distanciation. Distancier, c’est montrer et monter: 
citation, critique, historicisation. Éd. de Minuit, coll. "Paradoxe", Paris.  
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unidade (...) [desarticulando] a nossa percepção habitual das relações entre as coisas e 

as situações”125. 

O discurso off prossegue no presente126, para mergulhar de novo no passado - 

volta-se à imersão no passado (Seq. 7), onde a voz off vai desaparecer (fig. 1) e é 

substituída por uma música coral que sustentará todo o momento.  

 
 
Sequência 7 
 
 

 
 
                          fig. 1                                               fig 2                                                  fig. 3 

 

 
 
                             fig. 4                                         fig. 5                                                   fig. 6 

 

A montagem dialéctica pode configurar-se nesta sequência, pois, ao cruzar 

heterogéneos vai provocar choques entre as imagens: as crianças que lutam e os prédios 

(fig. 2, 3), as crianças que brincam, os prédios e a derrocada das casas, (fig. 4, 5), são 

figuras de relacionamento distante, e instalam uma sensação de estranheza como um 

segredo de uma ordem instável e dissemelhante: o mundo da infância ao lado de uma 

paisagem urbana saturada de cor e com um aspecto de desolação; as crianças a par da 

destruição da casa a desabar. A significação expande-se: a destruição que sobressalta o 

mundo, as crianças que estão sob ameaça, etc. Os planos não se demoram vão saltando, 

cortando de imagem para imagem, nesta alternância viva, onde se soma a música de 

                                                        
125 Idem, p. 69. (trad. pela autora).  
126

 Fig. 6, faz-se aqui uma pequena elipse na análise dos planos do presente.  
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acentuação melancólica. A montagem pode, similarmente, tender ainda para o simbólico 

pois constrói-se no encontro da analogia, por via de uma ameaça anunciada na troca das 

imagens de paisagens desoladas – humanas e físicas.  

No próximo momento (Seq. 7.1), este aparenta-se mais, e de novo, à montagem 

simbólica: as crianças, ligam-se a homens a deitar ao mar destroços (fig. 8) - um homem 

de idade à volta do lixo e da construção de uma pequena casa no meio de um cenário 

inóspito, (fig. 9), articula-se com o desabamento que enche o plano de pó e fumo num 

limite de abstração (fig.  10), e imediatamente ao lado, está a força do mar e o 

rebentamento das ondas (fig. 11).   

                                
Sequência 7.1   
 
 

 
 

                                                      fig. 7                                                   fig. 8                                                    fig. 9                                                        
 

 
 

                                                               fig. 10                                               fig. 11 

 

O domínio da montagem simbólica regressa e prossegue em cadência mais 

fechada (seq. 7.2), de acentuado fraseado contínuo, na ligação que estabelece nas 

imagens finais que se unem numa expansão do nível interpretativo.  
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                             fig. 12                                          fig. 13                                                  fig. 14                                       

 

 
 
                             fig. 15                                       fig. 16                                                     fig. 17                                      

 

                       
                                                                                 fig. 18                                              fig. 19                                                      

 

O espaço da ruína com a saturação azul da imagem found footage, tem aqui o seu 

tema, e junta-se a uma possibilidade ficcional quando aparece a figura a atravessar o 

caminho de pedras a transportar um espelho (fig 13). Imiscui-se a ideia de uma narrativa 

(no plano do visível), uma história que se conta, com um efeito de apaziguamento, como 

se tratasse de um transporte onírico através do tempo, e ainda de uma abertura ao 

imaginário. A associação ao mar volta como espaço insaciável, movimento incessante e 

permanente (fig. 14). A personagem do espelho prossegue o seu andamento (fig 15), e o 

reflexo passa pelas figuras sagradas que se relevam no meio das ruínas (fig. 16, 18). O que 

fecha é o mar, o céu e um navio na linha do horizonte que no último plano enchem o 

écran, movimento circular, ou movimento do tempo.  

Il silenzo de Pelešjan constrói-se ao encontro da montagem dialéctica, mas 

também acontece a montagem simbólica, quando no contato entre as imagens é 

provocada uma onda de filiações e relações. A referir a própria tese defendida pelo 

Sequência. 7.2   



   78 
 

cineasta retratado da montagem à distância: “Si j’ai deux images qui m’intéressent (...), je 

les décolle. J’ai compris que ces éléments mis à distance parlaient mieux entre eux que 

s’ils étaient mis côte à côte ».127 

O universo cinematográfico de Pelešjan, tão singular e tão desancorado, não se 

enquadra numa qualquer genealogia, pois é uma obra atravessada por imagens e sons 

que procuram mais um equilíbrio orgânico que agregue ao mesmo tempo a forma, a ideia 

e a carga emotiva128. Trata-se de um cinema mais de fusão do que de collage. 

 

Se eu colo, ver-se-iam as colagens. Trata-se de uma ‘montagem’. Tenho mais em 
conta a matéria partida, que procuro fundir, depois tento modelá-la à mão. Estou 
mais ligado à energia: talvez não seja forçosamente bem feito. Nós partimos da 
fusão. Não se vê portanto como é feito. Ao contrário dos filmes ditos ‘remakes’. Eu 
criaria mais um objeto original. (Artavazd Pelesjan, apud, Semerjian, 2006)129 

 

P. Marcello por sua vez trabalha um tipo de montagem próxima da montagem à 

distância, mas sem preocupação de qualquer filiação formal ao género. Através da 

montagem, retoma imagens e distancia-as, trabalhando a ideia do choque dos 

heterogéneos na linhagem da montagem dialética.  

Ver seq. 8., entre a fig. 1 de Pelešjan que avança para nós para cortar para o 

Pensador, (fig. 2), imagem recorrente que vai ao encontro do processo caro ao realizador 

arménio que faz  esta circulação dos mesmos planos nos seus filmes.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
127

 Traduzido pela autora: “(...) se tenho duas imagens que me interessam... descolo-as. Percebi que 
estes elementos colocados à distancia comunicavam melhor entre eles que postos lado a lado” 

Semerjian, Myriam, concepção do Site, in “:  

http://pelechian.free.fr/Pelechian/Pelechian___Le_montage_a_distance.html (Acesso: Março, 2013)  
128

 Arbus, Pierre, apud Pelešjan, “Texte de présentation et extraits du livre: Mon cinéma” in: 
http://www.artavazd-pelechian.net/articles/article_presentation.htm (Acesso: Maio, 2013) 
129

  Idem, Conf. Texto original: “Si je colle, on verra les collures. C’est un ‘montage’. Je prends plutôt la 
matière cassée, je ferai fondre, puis j’essayerais de le modeler à la main. Je suis dans l’énergie: c’est pas 
forcément bien fait. On repart de la fusion. On ne voit donc pas comment c’est fait. Au contraire des 
films dits ‘remakes’. J’aurais créer un objet original. (Trad. autora).  
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Sequência 8 
 
 

 
 

fig. 1                      fig. 2                                            fig. 3                                              fig. 4     

 

A acrescentar a esta sequência 8, a voz off de Pietro Marcello que entra 

exatamente na imagem do Pensador em conformidade estreita com o visível - fala do 

Pensador solitário que roda como um planeta, como se estivesse à espera de uma 

catástrofe que paira sobre a humanidade. Ao colar este discurso à imagem aproxima a 

ideia do Pensador ao realizador arménio. A narração sobre o rosto de  Pelešjan (fig 3), 

aproxima o conteúdo expresso à própria matéria do seu cinema: “Visões cósmicas e 

telúricas, sombras escuras que delineiam o espaço, aguardando serem imagens e 

forma”.130 Esta fala coloca-se depois de um movimento dentro do plano (fig. 3), para se 

fixar noutro rosto, agora do próprio realizador Pietro Marcello (fig. 4).  

A sequência 8.1, encontra a sua genealogia na montagem simbólica e na 

montagem tonal einsteiniana, porque se unifica pelo tom: o tema dos rostos que nos 

olham numa co-pertença expressiva de figuras anónimas e díspares, postas lado a lado. 

Esta junção de heterogéneos, à partida, tende à homogeneização momentânea pela 

natureza semelhante da figura do plano.  

A criança que nos olha intrigante e misteriosa (fig. 9), pertence às imagens que 

Pelešjan repete insistentemente nos seus filmes, (Início, e Nós). P. Marcello vai colocá-la, 

por sua vez, no momento final da sequência dos rostos para cortar depois para o vulcão 

em erupção (fig. 6), numa posição distante que capta novas significações, novas formas: 

vibração do mundo, natureza em convulsão, etc. A montagem fragmenta-se numa 

construção invisível em que as imagens perdem as suas referências (o que já acontece 

nos filmes de Pelešjan), e tornam-se mais restos, sinais da história, imagens por si que se 

reúnem ou afastam para se afirmarem por si próprias.  

                                                        
130

 A ver texto integral da voz off em Anexos.   



   80 
 

 
 
Sequência 8. 1 
 

 
 
                      fig. 5                                                                  fig. 6                                                                         fig. 7       

 
 

 
 
                    fig.  8                                                                        fig. 9                                                                         fig. 10     

 

A montagem sonora tem nesta sequência um papel de quase silêncio, com um 

som de fundo imperceptível que se abrirá para um som diegético na imagem do vulcão 

(fig. 6). A atmosfera plástica encontra aqui um vínculo evidente, mas também se imiscui 

uma atmosfera dramática, dada pela cadência da montagem e pela natureza da imagem, 

permitindo a entrada numa maquinaria de mistério. A fabricação do mistério está neste 

alinhamento fragmentado, que se aparenta, afasta, e se isola, tudo ao mesmo tempo. 

Produção ambivalente de rostos anónimos, separados, juntos pela montagem, a terminar 

num rosto de uma menina selvagem, intrigante, e expressivamente triste que carrega 

qualquer história e toda a história (fig. 5).  

Na sequência 9, a sonoridade é discreta, o som diegético nota-se subtilmente em 

fundo, para dar entrada à voz off de P. Marcello, sobre as imagens em travelling pela 

cidade de Moscovo. O realizador italiano fala do descrédito que Pelešjan vota à palavra – 

um ato de violência. Acrescenta uma nota pessoal do trabalho no filme131, perante o rigor 

e o silêncio do mestre arménio, da sua presença e da sua ausência (fig. 2, 3). O balanço da 

                                                        
131

  Excerto de texto, acerca do filme, cedido pelo realizador P. Marcello «O comentário do realizador 
Pietro Marcello guia por vezes a narração : diário da rodagem, diário íntimo, contra campo poético, 
assinalando novas proximidades e distâncias nesta topografia aberta que procura desenhar o retrato do 
autor».  
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montagem encontra o vetor dialético pela não correspondência exata da imagem ao som, 

e apesar da concordância da natureza dos planos, perpassa ainda uma vaga de natureza 

simbólica que corresponde ao balanço de um mistério que procura agregar a visão 

noturna de uma cidade.  

 

 

 

Sequência 9 
 
 

 
 
                            fig. 1                                                            fig. 2                                                                               fig. 3 

 

A montagem simbólica está, mais próxima de La bocca del Lupo e a montagem 

dialéctica projeta-se mais na arquitetura de Il silenzo di Pelešjan, ocorrendo 

simultaneidades que revelam a potência da frase-imagem através de uma incessante 

procura de afinidades para juntar as diferenças, e na expressão das colisões que se 

desdobram  à procura do sentido.    
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III. 3 Mais anacronismo  

 

Face à imagem, estamos frente ao tempo132 e como adverte Huberman: “a 

imagem sobreviverá a nós”133. Os filmes em análise reencontram no conceito explorado 

pelo filósofo134 um forte reconhecimento que se submete à afirmação do anacronismo: 

“maneira temporal de exprimir a exuberância, a complexidade, a sobredeterminação das 

imagens”135. Huberman explora uma heurística do anacronismo que inicia como 

experiência estética (a pintura de frei Angélico), e abre depois ao longo da obra a uma 

releitura a A. Warburg, W. Benjamin e Carl Einstein136, pensadores anacrónicos que 

desenvolveram um olhar teórico com hipóteses expansivas de uma inscrição do tempo na 

história da imagem: “(...) a história da imagem é uma história de objetos temporalmente 

impuros, complexos, sobre determinados”.137 É a uma exegese da virtude anacrónica que 

se prende Huberman, na medida em que esta se manifesta, ao emergir na dobra de uma 

relação empreendida entre imagem e história. Nos objetos de estudo, além da história 

intrínseca que as imagens contêm, elas animam-se também de um movimento, ou um 

poder que se aparenta a um sintoma: “um mal estar, um desmentido mais ou menos 

violento, uma suspensão”138. Tendo em conta o pressuposto de que a história não é uma 

ciência do passado, e de que os historiadores rigorosamente não praticam uma ciência139, 

                                                        
132

 Huberman, Georges-Didi, Devant le temps, 2000, “Ouverture, l’Histoire de l’art comme discipline 
anachronique”, Devant l’Image: Devant le temps, p. 9. 
133

 Idem, “(...) somos frente a ela o elemento frágil, o elemento de passagem, e ela é frente a nós o 
elemento do futuro, o elemento de duração. A imagem tem muitas vezes mais memória que o ser que a 
olha.” (trad. pela autora), p. 10. 
134

 Conceito de anacronismo que atravessa o livro Devant le temps, onde a partir de uma obra do séc. XV, 
de Fran Angelico, de um “pan de peinture”, (termo de Proust para designar: “a parte maldita do quadro, a 
que transporta uma inquietação não dita, uma negação do que a pintura afirma de ordem mimética”; o 
filósofo reflete a complexidade temporal face a: “um objeto de tempo complexo, de tempo impuro: uma 
extraordinária montagem de tempos heterogéneos formando anacronismos”) – trad. pela autora. Conf: 
“Les pans de peinture" sont des zones où le visible vacille, où la part indicielle, dissemblable des tableaux 
affirme son étrangeté”: http://www.idixa.net/Pixa/pagixa-0510291453.html (Acesso: Maio, 2013).  
135

 Idem, (trad. pela autora), p. 16. 
136

 Autores que colocaram igualmente a questão do anacronismo, com conceitos de forte pertinência, a 
ver: a origem, para Benjamin, a sobrevivência com Warburg, e a modernidade em Carl Einstein.  
137

 Idem, p. 22 
138

  Idem, p. 25. (trad. pela autora).  
139

 Idem, Il n’y a d’histoire qu’anachronique: Le montage – sob o conceito do historiador Marc Bloch que 
refletiu sobre a prática da história sujeita a uma dúvida metódica. p. 34 e 35. 
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leva Huberman, a interpor a noção que decorre desta ideia, primeiro de: “uma memória, 

ou seja de um agenciamento impuro, de uma montagem – não ‘histórica’ – do tempo”140. 

E de seguida o que se depreende de: “uma poética, ou seja de um agenciamento impuro, 

de uma montagem – ‘não científica’ – do saber”141.  

La bocca del lupo liga-se ao anacronismo e às supostas dobras da relação entre 

história e imagem, numa intensa impureza temporal, produzindo-se igualmente muita 

memória: das personagens, da história das imagens, da história do presente e do 

passado. A título de exemplo, entre os múltiplos e constantes ao longo do filme, veja-se 

na seq. 10, o rosto em grande plano de Enzo com a voz de Mary a ocupar a narração142. A 

matéria de um sonho desejado serve o relato, podendo logo implicar-se um anacronismo, 

que se projeta num rosto, que se une a um guindaste (seq. 10.1), de uma imagem densa e 

saturada, que interpõe uma certa ambiguidade, mais ou menos distante do discurso, e 

que ao mesmo tempo se infiltra nele com a qualidade de sintoma. 

 
Sequência 10 
 
 

 
 
                        fig. 1                                                    fig. 2                                                   fig. 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
140

 Idem. p. 35. 
141

 Idem. p. 35. 
142

 A ver seq. 10, 10.1 e 10.3, fig. 7 e 8: “Tínhamos um sonho; Uma casa no campo com uma horta; e 
talvez uma varanda com um banco; onde poderíamos estar muito juntos a ver o horizonte; Com os cães 
à nossa volta; E esperávamos a velhice; Conheceríamos a paz e a tranquilidade; Era tudo o que 
queríamos.” (trad. pela autora). 
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Sequência 10.1 
 
 

 
 
                        fig. 4                                                    fig. 5                                                   fig. 6 

 

A montagem prossegue (seq. 10. 2), para um ambiente noturno que se abre ao dia 

e ao mar (fig. 9 e seq. 10.3 e 10.4), o que interessa aqui destacar é a viragem que se 

elabora de qualidade anacrónica, com a inclusão de imagens found footage (seq. 10.3,  

fig. 11, 12, 13, 14 e 15).  

 

 

Sequência 10.2 
 
 

 
 
                 fig. 7                                                     fig. 8                                                          fig. 9 

 
 
 
 
 
Sequência 10.3 
 
 

 
 
                 fig. 10                                                    fig. 11                                                          fig. 12 
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A afirmação da inexistência de um passado exato, projeta-se num processo de 

decantação do passado, defendido por Bloch143, e que aqui se constituirá numa 

perspetiva formal através da qual as imagens comunicam entre temporalidades distintas. 

 
 
Sequência 10.4 
 
 
 

 
 
                          fig. 13                                                    fig. 14                                                          fig. 15 

 

 Seguindo esta linha teórica, será a memória que vai decantar o passado de uma 

perfeição, é a memória que “(...) humaniza e configura o tempo, entrelaça as suas fibras, 

assegura as suas transmissões, votando-o à sua impureza essencial”144. A memória 

afirma-se como elemento psíquico que se anacroniza na montagem, nos seus 

movimentos de reconstituição, e de decantação do tempo – a aparição do mar na 

imagem, substitui-se ao desejo pronunciado por Mary de uma casa no campo, para se 

volatilizar no mar, e de seguida transformar-se em jogo às cegas com o papagaio de papel 

lançado ao céu (fig. 13, 14). À dimensão da memória na história, Huberman acrescenta 

um vínculo ao inconsciente, e salienta a ambivalência que a palavra história transporta 

como portadora de intriga e capacidade narrativa. O anacronismo insurge-se, tendo em 

conta a sua capacidade ficcional, e o seu poder de desordenar a ordem temporal – da 

seq. 10 no presente à seq. 10.4 que mergulha (literalmente) no passado, há toda uma 

narrativa que se instala, redimensionando-se uma memória própria, a que as imagens 

conservam, para além da visível e da revelada pelos protagonistas, há outras histórias da 

                                                        
143

 Ibidem, op. cit, “(...) o passado só existe através desta decantação”, (trad. autora), p. 36.  
144

 Idem, p. 37.  
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história (fig. 13, 14 e 15): “(...) É provável que só haja história interessante através da 

montagem, do jogo rítmico, da contradança das cronologias e dos anacronismos”145.  

O conceito de imagem-sintoma, defendido por Huberman, projeta mais longe o 

questionamento da temporalidade, expandindo vias nas suas implicações. A imagem-

sintoma, envolve-se num duplo paradoxo, visual (aparição que irrompe e que destabiliza 

a representação – inconsciente da representação146), e temporal (o valor anacrónico147, 

qualquer coisa que vem detrás inquietar o presente – inconsciente da história). O sintoma 

junta duas durações heterogéneas: “a abertura repentina e a aparição, (embalamento – 

fig. 13, 14), a uma latência ou uma sobrevivência (ilhas de imobilidade – fig. 15)”148. 

Il silenzo di Pelešjan também se revê em espelho no conceito, pois é um filme 

onde a memória decanta profundamente o passado, segundo as próprias premissas do 

realizador Pietro Marcello que vêm ao encontro da natureza da imagem-sintoma: 

 
Il silenzo di Pelešjan aspira a tecer o retrato de uma memória, a da obra do realizador 
arménio Artavazd Pelešjan. Memória de obras, memória de criação, memória do cinema 
e da sua relação com o homem, a sua vida, o seu pensamento, as suas emoções, mas 
também a memória dos incessantes percursos que a entrelaçam.149 

 

Através de uma revisão (ou visão), obsessiva de excertos de filmes de Pelešjan, e 

no seu processo anacrónico da montagem dialéctica, a imagem-sintoma entra num jogo 

contínuo e paradoxal entre o visual e o temporal. A ver a ideia de embalamento (seq. 11, 

fig. 2), que surge após uma sequência que cruza imagens de Pelešjan, e excertos inéditos 

onde se vê o realizador arménio (fig. 1), e prossegue com a aparição de uma paisagem 

em travelling lateral (fig. 2)150, num verdadeiro baloiçar, albergando em si uma latência 

temporal, dada pelo movimento do plano (o tempo corre para a frente e deixa atrás 

outro tempo), onde o texto em off sublinha ainda mais o desígnio de uma montagem 

                                                        
145

 Idem, p. 39.  
146

 Ibidem, Il n’y a d’histoire qu’anachronique: Le Symptôme, op. cit. “(...) uma lei subterrânea que 
compõe durações múltiplas, tempos heterogéneos, e memórias entrelaçadas. O que o sintoma-tempo 
interrompe não é não é nada mais do que o curso da história cronológica)” – p. 40.  
147

 Idem, p. 40.  
148

 Idem, opus. cit., N. Loraux, “Éloge de l’anachronisme en histoire”, artigo cit., p. 37 – emballements et 
îlot d’immobilité, no texto original (trad. pela autora), conceitos defendidos por Loraux.  
149

 Retirado de um texto cedido pelo realizador Pietro Marcello.  
150

  Imagens do filme “Fim”, 1994, de Artavazd  Pelešjan, no original a imagem era a preto e branco.  
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etérea, inacabada151, à semelhança de uma tecelagem152 descontínua do passado. 

Prossegue (fig. 3)153, para uma criança embalada pelo movimento do comboio, 

delineando-se também como imagem sobrevivente154, na suposta ilha de imobilidade, 

que se estabiliza, se fixa no momento - a criança depois adormece (fig. 4); e irromperão 

como flashes, imagens de silhuetas, (fig. 5), novo embalamento e ao mesmo tempo 

resquício de tempo; corta para um túnel que se repete em três tempos consecutivos (fig. 

6155 , como um efeito de sobressalto, lastro fantasmático), num território perfeito de 

valor sintomático, de passagem entre visual e temporal onde se entrelaça a dualidade 

inconsciente da representação e da história.  

 
 
Sequência 11 
 
 
 

 
 
                fig. 1                                                                 fig. 2                                                            fig. 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
151

 A voz é de P. Marcelo: “Os seus filmes perdidos à espera de serem montados como tapeçarias no 
espaço.” - antecipa um momento perto do final de um longo plano sequência do projeto do filme “Homo 
Sapiens”, a que a narração faz referência direta – Ver em Anexos texto completo da voz off.  
152

 Reencontra-se a ideia lançada no cap. 2 (narrativa), p. 11, da aproximação de Huberman ao pintor 
Simon Hantai e à concepção do tempo como um processo descontínuo: (...) como um fio que se 
percorre em várias direções... (...) numa trama, como se fosse uma malha, uma rede, feita de nós ou de 
estrelas de uma composição anacrónica”.  
153

 Retirada do filme “Fim”, 1994, de Artavazd  Pelešjan.  
154

 A voz é de P. Marcelo “Os seus filmes perdidos à espera de serem montados como tapeçarias no 
espaço.”  
155

 Imagem proveniente de “Fim”, 1994, de Artavazd  Pelešjan. 
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Sequência  11.1 
 
 

 
 
                                fig. 4                                                                           fig. 5                                                              fig. 6 

 

Huberman, chegará por fim à ideia da construção da imagem pensada em relação 

à psiché –psique- que envolve o sintoma e o inconsciente. A elaboração de uma noção da 

imagem deve igualmente ter em conta: “um pensamento do tempo implicando a 

diferença e a repetição”156.   

A ver em La bocca del Lupo, a repetição de um tempo passado da caravela (seq. 

12), e a recorrência do elemento barco, mar e horizonte (seq. 13). O mar será a figura que 

mais se repetirá ao longo do filme, além do espaço urbano.   

 
Sequência 12 
 
 

 
 
 
Sequência 13 
 
 

 

                                                        
156

 Idem. Conceito também caro a Deleuze (diferença e repetição), Conf., G. Deleuze, Différence et 
répétition, Paris, PUF, 1968, p. 7-9, 337-339.  
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Há igualmente a marca da diferença na natureza das imagens que se alinham na 

montagem, e além do tema ou conteúdo, todo o filme joga com estilos distintos que 

procuram uma aproximação mais simbólica ou mais dialéctica.   

Na seq. 14, realçamos a figura da diferença através da montagem: um 

desabamento corta para um grupo de trabalhadores, e depois para uma imagem de Enzo 

no monumento a Cristóvão Colombo. Este último plano é uma imagem do presente, mas 

possui uma carga anacrónica pela presença de Enzo, que parece ter sido arrancado de 

outro tempo, com uma carga ficcional reveladora (o uso do chapéu evidencia esta 

impressão), para além do monumento. Na seq. 14. 1, de um momento de intimidade dos 

dois protagonistas157, corta no final para telhados de casas e depois para o mar gerando 

tempos heterogéneos assinaláveis, e uma perturbação na ordem da imagem-sintoma, 

que se vê nos saltos e nas rupturas das correspondências entre os planos.  

 
 
Sequência 14 
 
 

 
 
 
Sequência 14. 1 
 
 

 

 

                                                        
157

 Mary e Enzo aparecem pela primeira vez no filme, lado a lado, em testemunho direto para a câmara.  
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Em Il silenzo di Pelešjan as figuras da repetição e da diferença notam-se 

igualmente na recorrência de planos com montagens que se alinham em diferentes 

perspetivas.  

A ver O Pensador (seq. 15), nos 3 momentos, a relação do plano seguinte nunca é 

a mesma. Engloba-se neste raciocínio as duas figuras, pois a construção da montagem no 

filme tem muitos contrastes e produz continuamente passagens de profunda carga 

anacrónica. O 1º exemplo é mais amplo, e também abre o filme alinhando-se a figura do 

Pensador ao espaço; no 2º e 3º o Pensador coloca-se ao lado do realizador Pelešjan; os 3 

exemplos, ostentam as diferenças entre a relação dos planos158, e está igualmente 

subjacente a imagem-sintoma com uma forte implicação inconsciente, dada pela 

escultura de Rodin, que se alia a uma temporalidade histórica, artística, e cultural, numa 

verdadeira arqueologia do pensamento e do homem, efeito circular – jogo entre o 

embalamento e a ilha de imobilidade.  

 
 
Sequência 15 - O pensador 1 
 

 
 

O pensador 2 
 

 
 

O pensador 3 
 

 
 

                                                        
158

 A ver: Pensador-espaço (campo mais aberto ao mundo), Pensador- Pelešjan olhar câmara (ideia de 
confronto) e Pensador-Pelešjan desfocado (encontro de dois pensadores).  
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O exemplo que se segue seq. 16, expõe um grande plano de Pelešjan, seguido da 

imagem dos mergulhadores, e encontra-se mais no início do filme, com um valor imersivo 

temporal que a imagem parece procurar, uma forma de mergulho no tempo, 

explicitamente oferecido pelo plano subaquático; no 2º exemplo, (GP 2), o valor 

cromático do plano é agora a preto e branco, e a montagem procura no fragmento de 

valor histórico outras conexões mais testemunhais159.   

 
 

Sequência 16 - Pelešjan GP 1 

 
 

 
 
  

Pelešjan GP 2 

 

 
 

 

Na Descida Pelešjan 1 e 2, (seq. 17), a relação estabelecida entre planos e o valor 

cromático também se alteram: no 1º exemplo, de novo, uma imagem da peregrinação, 

induz à ideia de fuga desencontrada da sua maior correspondência que se encontra a 

seguir em, Descida Pelešjan 2: queda de pedras, imagens recorrentes em “As estações”, 

com outras quedas, queda de neve, queda no mar, etc. Também no próprio cinema de 

                                                        
159

 Retirado do filme “Nós”, de Pelešjan, de uma cena de peregrinação onde uma multidão de arménios 
se dirige a uma capela. Apesar da origem destas imagens não se relacionar com momentos de fuga são, 
no entanto, assim apreendidas pelo poder e efeito que provocam isoladas do contexto: “(...) Esta longa 
coluna que se desloca lembra as imagens de exílios forçados e deportações de 1915, uma longa coluna 
humana caminhando através da paisagem desértica.(...)” – trad. pela autora, in “Artavazd Pelechian et 
le montage:  

http://pelechian.free.fr/Pelechian/Pelechian___Images_de_fuite.html (Acesso: Junho, 2013).  
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Pelešjan a repetição160 é uma figura de destaque, porque permite estabelecer relações 

especiais com o tempo, que tem uma dimensão subjetiva: “a divagação, um salto fora do 

caminho traçado pelo inexorável desenrolar do tempo, fazendo ‘retornar-se’ um plano 

sobre si próprio”161. 

 
 
Sequência 17 - Descida Pelešjan 1 
 
 

 
 
Descida Pelešjan 2 
 

 

 

Revê-se, por via de Huberman, alguns traços marcantes do pensamento dos 

filósofos, W. Benjamin, e A. Warburg, no que concerne à imagem como centro dos seus 

trabalhos, na convergência de uma ideia comum de temporalidade na sua dupla face162- 

anacronismo e sintoma - característica dual que produz por um lado anacronismo e gera, 

por outro, significações de caráter de sintoma163sintomático.  

Adiciona-se o conceito do paradoxo do sintoma, que para Warburg e Benjamin, 

está no “desperdício (rebuts), no inobservável, no minúsculo”164, no interior de uma 

complexidade e pluralidade interpretativa que os filósofos dinamizaram aplicando a ideia 

da montagem. O modo do paradoxo anacrónico começa a partir do momento que o 

                                                        
160

 Ibidem, in “Intervalle et Repetition”: “A repetição em Pelesjan pode ser a repetição de um plano no 
mesmo filme, ou também o mesmo plano em vários filmes”.  
161

 Idem, a ver ainda: “(...) A repetição permite efetuar uma espécie de retorno, andar para trás, uma 
gaguez no tempo, que permite ter um certo controle na sua progressão (...)” (trad. pela autora).  
162

 Ibidem, L’Image-Malice, Histoire de l’Art et casse-tête du temps, p. 91.  
163

 Huberman usa o anglicismo “symptomale”, p. 92.  
164

 Idem, p. 92.  
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objeto é visto no seu caráter de sintoma: “a partir da sua aparição – o presente do seu 

acontecimento – é reconhecido como capaz de fazer ressurgir a longa duração de um 

Outrora [Autrefois] latente, nomeado por Warburg como uma ‘sobrevivência’ 

(Nachleben)”165. O processo termina quando a temporalidade das imagens se projeta nas 

múltiplas cronologias, conseguindo alcançar uma lógica narrativa de um saber 

histórico166. Trata-se de um trabalho incessante em que cada novo sintoma leva à origem, 

que para Benjamin, curiosamente, é um turbilhão167, assim como as sobrevivências geram 

novas interpretações e olhares. A tese de Benjamin era a de apreender a história 

escovando-a a contrapelo168, o seu modelo dialético funda-se num movimento de regime 

feito de duplicidades: “(...) a queda e a irrupção (...) reinversão e envolvimento”169. Um 

trabalho que deve ser ele próprio tomado dialeticamente em que o inconsciente do 

tempo nos aparece através dos vestígios, dos rastos (traces), como coisas materiais – 

“vestígios, desperdícios da história, contra-motivos ou contra-ritmos, ‘quedas’ ou 

‘irrupções’, sintomas ou desconfortos, síncopes ou anacronismos na continuidade dos 

‘fatos do passado (...)”170.  

A posição do historiador é a da prática de uma arqueologia material, tomando em 

conta as pequenas coisas, dando a mesma importância ao grande e ao pequeno, 

relevando o minúsculo, o tal ‘inobservável’, tornando-se num verdadeiro “trapeiro da 

memória das coisas (...)”171. Adiciona-se ainda a dimensão de uma “arqueologia psíquica: 

pois é ao ritmo dos sonhos, dos sintomas ou dos fantasmas, é ao ritmo dos recalcamentos 

e dos retornos do recalcado, das latências e das crises que o trabalho da memória 

acontece antes de tudo”172.  

É precisamente neste processo de memória do tempo, dialectizado, complexo, 

consciente e inconsciente, entre saltos e tensões que as imagens se processam nos dois 

                                                        
165

 Ibidem, p. 92 (trad. pela autora) – Conf. G. Didi-Huberman, L’image survivante. Histoire de l’art et 
temps des fântomes. Paris. Minuit, 2001.  
166

 Idem, p. 93.  
167

 Idem, L’ Image-Matrice, Histoire de l’art et généalogie de la Ressemblance, excerto de Walter 
Benjamin, p. 82,; e L’Image-Malice, Histoire de l’Art et casse-tête du temps, “origem-turbilhão que 
desorienta o curso do rio, quer dizer o devir histórico”, (trad. pela autora), p. 97.   
168

 Idem, p. 100.  
169

 Idem.  
170

 Idem, p. 104. (trad. pela autora).  
171

 Idem.  
172

 Idem. 
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objetos de estudo entre “o sono e o sonho, o sonho e o acordar (...)”173, benjaminiano; 

pois por fim, “a imagem dialéctica é uma imagem que fulgura”174. “A imagem autêntica 

do passado só aparece como um clarão, surge apenas para se eclipsar para sempre no 

instante seguinte”175.  

La bocca del Lupo produz-se no interior dos paradoxos - sintoma e anacrónico - 

encontrando manifestas analogias ao conceito facultado pelo dispositivo formal found 

footage. A película encontrada alberga ela própria um mistério (normalmente sem marca 

autoral), e une-se ao desperdício, o que ficou fora do circuito observável, 

desmultiplicando-se em alargadas significações no processo da montagem. O paradoxo 

anacrónico está também plasmado no  corpo fílmico de La Bocca del Lupo, com uma forte 

carga de valor de sintoma (symptomale): entre o presente que faz emergir o passado, 

continuamente, convocando-o, usando-o, abrindo linhas anacrónicas, perturbações e 

agitações do tempo. O que acontece no filme é de fato um verdadeiro périplo temporal, 

onde ressalta a ideia da sobrevivência de uma arqueologia material e psíquica: a película 

marcada pela deterioração, e todo o conteúdo imagético de uma inscrição no tempo: 

veleiros, barcos e ruínas, desabamentos, explosões e quedas, paisagens urbanas 

saturadas ou noturnas, em suma, toda a história do passado que sustenta ou comunica 

com a história do presente.  

Na seq. 18 a terra é revolvida176, como se representasse o próprio gesto 

arqueológico de escavar, os patos, o cavalo (fig. 1, 2, 3), e o momento da senhora com o 

burro, (fig. 4, 5 e 6), pertencem a esses vestígios, restos e rastos de memória do campo, 

de um inconsciente do tempo que se vê também nas pequenas coisas: no movimento 

sacudido do cavalo, nos gestos da senhora com o burro, no som diegético que se mistura 

a um tom de caixa de música, próximo de uma dimensão arqueológica psíquica - 

circulação sonora com um caráter de embalamento. Este fragmento apela, por fim, a uma 

espécie de fantasma do campo que foi pronunciado no início do filme, como um desejo, e 

volta de novo como sintoma, ou forma de recalcamento. Depois, surge, irrompe a 

                                                        
173

 Idem. p. 112.  
174

 Idem. 115.  
175

 Idem, Benjamin, apud Huberman, p. 116. 
176

 Montagem na sequência das imagens sob análise que vem da seq. 13. 1.  
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imagem de Mary, (seq. 18.2), movimento circular de uma imagem que se repete177. 

Forma-se a partir daqui um envolvimento, uma viragem para o presente, (fig. 7, 8 e 9).  

 

Sequência 18 
 
 

 
              
                             fig. 1                                                        fig. 2                                                                   fig. 3 

                                                                      
 
Sequência 18. 1 
 

 
 
                          fig. 4                                                                     fig. 5                                                   fig. 6 

 
 
 
Sequência 18. 2 
 

 
 
                              fig. 7                                                           fig. 8                                                               fig. 9 
        

 
 

Il silenzo di Pelešjan, está absolutamente refém dos paradoxos - anacrónico e 

sintoma - e toda a montagem do filme se envolve numa cruzada de temporalidades que 

abundam em reinvenções cronológicas, em releituras da história e dos tempos. A ver na 

                                                        
177

 Conf.  capítulo II.3.1. A proposta narrativa – La Bocca del Lupo, sequência 4, fig.  1. 
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seq. 19 a transição do presente (fig. 1), para uma montagem de excertos de Pelešjan, com 

animais, que irão cruzar com pessoas e com multidões em corrida. P. Marcello introduz 

um espaço de grande profusão de sintoma, com planos muitos curtos, irrupções e 

envolvimentos que se homogeneizam pela qualidade cromática dada aos fotogramas, e 

por uma sonoridade que faz correr a montagem – os contratempos e contra ritmos, 

invisíveis no todo, manifestam-se na interposição dos planos, na carga de sintoma: a 

explosão (fig.3), os chifres dos animais e a mulher que cobre a cara (fig. 4, e 5), a explosão 

e os rostos (fig. 7, 8 e 9), a corrida agora com sonoridade de raider de recolher 

obrigatório, (fig. 11, 12), e o corte para as mãos, imagem que se aproxima de um nível 

abstrato (fig. 13).  

 
 
Sequência 19 
 
 

 
 
                             fig. 1                                                            fig. 2                                                       fig. 3 
 

 
Sequência 19.1 
 

 

 
                         fig. 4                                                            fig. 5                                                     fig. 6 

 

Sequência 19.2 
 

 
 
                          fig. 7                                                            fig. 8                                                    fig. 9 
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Sequência 19.3 
 
 

 
 
                            fig.  10                                                           fig. 11                                                      fig. 12 

 

A imagem como uma dialéctica à l’arret178, (na paragem), foi pensada por 

Benjamin como um momento de imobilidade, de corte, que não se reduz apenas a uma 

suspensão rítmica, mas antes faz surgir tempos heterogéneos (contra ritmos), para 

formar novas constelações. Daí que o desperdício (rebuts) da história, seja imprescindível 

pois é este que se mostra como formação sobrevivente dando-se a ver nas fracturas. A 

imagem dialéctica proporciona o encontro entre o Agora e o Outrora, o clarão (éclair), 

permite a percepção das sobrevivências. A ver como o agora na seq. 19 (fig. 1) se 

projetará no outrora (fig. 2 e seguintes), na qualidade de um clarão que é feito de 

sobrevivências – imagem da história179, reencontrada, reposta e reconstruída. 

O choque dos tempos na imagem oferece um leque de temporalidades em 

extrema dinâmica dialéctica: “(...) a partir de uma experiência reminiscente (Erinnerung), 

até aos mísseis [fusées] do desejo (Wunsch), desde o salto da origem (Ursprung) até ao 

declínio (Untergang) das coisas”180 - dirá Benjamin acerca deste poder disruptivo que as 

temporalidades em colisão oferecem.  

La bocca del Lupo vive diretamente de algumas reminiscências diretas, (seq. 20) 

pois as imagens evoluem na montagem por reminiscências, (fig. 1, e 2).  Não surgem 

apenas para fazer renascer o passado, mas voltam como anacronismo que se intromete 

no tempo presente; a profusão de velas que vem fechar a sequência alimentaria 

eventuais misseis do desejo (fig. 3).  

                                                        
178

 Idem, p. 117.   
179

 As fig. 2, 10, 11 e 12, foram retiradas do filme “O Início” de Pelešjan, com valor histórico de 
diferentes temporalidades. O filme é dedicado ao 50º aniversário da revolução de Outubro, misturando 
multidões que correm na época da revolução, com outras multidões a correr retiradas de crónicas 
contemporâneas da luta social noutros países.  
180

 Ibidem, Opus. Cit, p. 118. Conf. W. Benjamin, Paris capitale du XIX siècle, p. 491.  
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Sequência 20 
 
 

 
 
                               fig. 1                                                         fig. 2                                                           fig. 3                                                         

 
 

 A ressaltar ainda o salto da origem, como turbilhão de um presente reminiscente, 

(seq. 21, fig. 1181), que passa para múltiplas imagens de disparos, (fig. 2 e seguintes), 

vindas de material found footage, que são ainda origem e possível declínio no interior da 

origem, (legibilidade imediata, fig. 3), e continuam no seu andamento (fig. 4, 5, 6, na 

última [6], intromete-se um efeito ao lado de míssil de desejo, interpretação literal pela 

natureza da imagem que salta para um novo conteúdo fora da lógica do discurso); no 

final reencontra-se Enzo na forma de um declínio, de quem se vê/viu no passado e que a 

sugestão da imagem, vem fechar a sequência com uma dimensão mais sombria (fig. 7).  

 
 
Sequência 21 
 
 

 
 
                            fig. 1                                                    fig. 2                                                     fig. 3 
 
 

                                                        
181

 Discurso que vem de trás, pela voz de Mary, indicando uma vida possível para Enzo: “(...) podia ter 
entrado no cinema (...)”. 
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                            fig. 4                                                    fig. 5                                                     fig. 6 

 
 

                                                 
 

                                                                                    fig. 7 

 
 

Ao encontro do pensamento benjaminano, a imagem é perspetivada como centro 

vital, o coração do tempo. Na construção found footage se por um lado se pode perder o 

fio da história, o fio linear de uma cronologia e a contenção de uma ideia, por outro, 

ganham-se outros ângulos, outras extensões, procura-se o pequeno, o sobrevivente, 

operando-se uma desmontagem com um valor  de disseminação.  

 

Já não é em nome da eterna presença da Ideia mas sim das frágeis sobrevivências 
psíquicas ou materiais – que o passado deve ser atual. Já não é o universal que se 
realiza no particular, mas o particular que, sem síntese definitiva, se dissemina por   
todo o lado. (Huberman, 2000:119) 

 

Deve acontecer uma desrazão da história a que Huberman, por via de Benjamin, 

acrescenta a ideia da astúcia da imagem, que detém então uma malícia: a visual malícia 

do tempo na história182.  

Ao mesmo tempo que a imagem se deixa ver também se desagrega e age por 

dispersão, reconstrói-se pela montagem como processo que supõe desmontar183, 

                                                        
182

 Idem, p. 119.  
183

 Idem, “Desmontar por um lado a queda em turbilhão, e por outro o discernimento, a desconstrução 
estrutural” (trad. pela autora), p. 120.   



   100 
 

encontrando-se aí nos múltiplos tempos heterogéneos: “Outroras com Agoras, 

sobrevivências com sintomas, latências com crises...”184. O cinema para Benjamin démêle 

(deslinda), desmonta e remonta sob os auspícios, dir-se-ia, de uma desordem que 

inaugura e alterna novas ordens. Através de estudos feitos a objetos ópticos como o 

caleidoscópio185, Benjamin, cria um modelo teórico que coloca em questão a estrutura do 

tempo186. Observará então a constituição de um duplo regime na imagem: a polirritmia 

do tempo e a fecundidade dialética187, que se oferecem nas entrecortadas (sacadées), 

configurações visuais que o objeto permite ver: “(...) Revê-se a magia do caleidoscópio: “a 

perfeição fechada e simétrica das formas visíveis deve a sua riqueza inesgotável à 

imperfeição aberta e errática de uma poeira de detritos”188. Concluindo que a imagem-

malícia é uma imagem dialéctica tendo em conta que parte da desmontagem para 

retrabalhar e reconfigurar a matéria do visível: remonta-se para se proceder à montagem. 

W. Benjamin verá ainda o caleidoscópio sob o ponto de vista de um desmoronamento 

interior189, que se gera pela mecânica do objeto ao produzir um movimento de queda e 

choque na agitação dos pedaços de vidro. A montagem, finalmente, “apela a uma 

‘legibilidade’ do tempo”190.  

Encontram-se, neste sentido, de novo fortes filiações aos objetos de estudo que 

processam as imagens (restos, excertos, passagens, trechos, fragmentos, etc.), num 

contínuo de desmontagem, verdadeiro movimento caleidoscópico que se recorta e 

projeta, reconstruindo-se de forma a fazer uma leitura singular do tempo – tempos 

históricos, culturais, sociais, políticos, libertos de rigor cronológico, (arquivos que se 

recompõem e se reprocessam), tempos do cinema (da era do cinema clássico, filmes noir, 

de gangsters, filmes de ação, ou filmes documentais dos anos 20, aos 90), e tempos 

psicológicos, que trazem imagens-sintoma carregadas de sobrevivências, latências e 

crises que toda a carga found footage sedimenta.  

                                                        
184

 Idem, p. 122.  
185

 Idem. Baseado nas próprias matérias que fazem parte da construção do objeto, o que é disposto no 
tubo entre os vidros: “(...) restos de tecidos, conchas minúsculas, pedaços de plumas ou poeiras de toda 
a espécie...” p. 134.  
186

 Idem, p. 151.  
187

 Idem, p. 134.  
188

 Idem, p. 135.  
189

 Idem, p. 152.  
190

 Idem, p. 153.  
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Outro foco de interesse para Huberman, é a filosofia de Carl Einstein visto 

constituir um pensamento, ao mesmo tempo original e radical, que dá voz a uma história 

de arte irredutível: “(...) A história de arte é a luta de todas as experiências ópticas, dos 

espaços inventados e das figurações”191. Para Einstein importava analisar ou apreender as 

obras sob “o ritmo agnóstico das suas destruições, das suas sobrevivências, dos seus 

anacronismos, das suas regressões, das suas revoluções ou insurreições em todos os 

géneros”192. Um pensamento próximo de Nietzsche e Bataille, no que diz respeito à 

essencialidade do impossível, numa profunda exigência e desassossego na procura do 

tempo, ou melhor ainda à procura de inquietar o tempo: “confrontar a exuberante 

complexidade dos objetos artísticos, a exuberante complexidade do tempo que estes 

objetos produzem ou do qual eles são os produtos”193.  

Entre a arte africana (primitivismo, ou melhor, anacronismo), e o cubismo 

(dimensão da modernidade), Einstein fundamentará parte da problemática da arte e da 

imagem sob fortes convicções da experiência de sintoma (symptomal), do ato visual, em 

linhas que se validam numa dialética assente na decomposição da forma, mobilidade 

formal e psíquica, dissociação ou cisão do olhar, e sobredeterminação. A imagem-

sintoma constituir-se-ia para o autor num “sinal inesperado, não familiar, muitas vezes 

intenso, e sempre disruptivo, que anuncia visualmente qualquer coisa que não está ainda 

visível (...)”194. A singularidade desta imagem que é sintoma carrega um malaise (mal 

estar), na representação, e enuncia também, um futuro desconhecido. Ao ser imagem 

também contém uma fragilidade e detém por si só uma verdade, uma pureza, acolhendo 

em si um futuro em crescimento. Em suma, “(...) a imagem confunde as mensagens, 

oferece sintomas, entrega-nos o que está escondido. Porque ela é dialéctica e inventiva, 

porque ela abre o tempo”195. Esta abertura da imagem encontra-se, segundo Einstein, 

entre o sonho e o acordar, a imagem-sintoma é também uma imagem-destino, 

posicionando-se no limite do recalcamento e da sua superação, ela precisa portanto de 

                                                        
191

 Idem, p. 166, L’image combat, inactualité, expérience critique, modernité, op. cit. Carl, Einstein, 
“Aphorismes méthodiques”, Documents, 1929, nº 1, p. 32 (repris dans id., Ethnologie  de l’art moderne, 
éd. L. Meffre, Marseille, André Dimanche, 1993, p. 17).  
192

 Idem, 173.   
193

 Idem, 174.  
194

 Idem, p. 221.  
195

 Idem.   
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ser projetada na sua dinâmica inconsciente. E porque tem a magnitude de ser uma 

imagem dialéctica deve permanentemente movimentar-se em combinação entre: 

“regressão e progressão, sobrevivência e novidade”196.  

O final de Bocca del Lupo pode encontrar nas últimas imagens a ideia de imagem-

destino, que é também sintoma, e pronuncia um devir possível dos protagonistas197, que 

ao finalizarem a luta (da memória), reúnem-se num tempo resgatado com uma 

considerável carga inconsciente. Os planos noturnos estilizam o ambiente e denunciam 

ao mesmo tempo uma atmosfera plástica e dramática198 (seq. 22). O plano como figura 

plástica, (fig. 1), releva-se na iluminação sombria, e na saturação cromática; a mise en 

scène manifesta-se dramaticamente na diegese que se instala performaticamente na 

figura do casal e na sua imobilidade – advém desta junção uma intensidade formal e uma 

carga de sintoma que ao longo da sequência se vai afirmando. Este mesmo plano do casal 

(com a lareira e os cães, agora fora de campo), pertence ainda a um cenário indicador de 

um sossego conquistado - partilha de um silêncio que se pontua por acordes leves de 

piano, e onde se sublinha a solidão da imagem199. Esta precisamente que tem o poder de 

isolar, de fazer suspender o tempo como embalamento, ilha de imobilidade que contém 

uma latência, um prenúncio instável que se volta para um futuro desconhecido.   

Os planos que se seguem no exterior (fig. 2, 3, 4), são como um mecanismo de 

referência que vem encerrar a geometria circular do filme, que partiu do mar e do dia 

(prólogo), para voltar à noite a fechar a viagem200 (epílogo). A narração regressa assim 

com a mesma voz extra-diegética, o mesmo tom, com as figuras dos vagabundos, que o 

texto parece querer devolver ao seu lugar, paradoxalmente protegido e incerto, 

presentes de um tempo que não se esgota e do qual fazem parte. Um mundo que é  

expressão de uma imagem dialéctica, tomada no seu interior pelo sintoma e que se foi 

                                                        
196

 Idem, p. 222. Conf. Einstein, Carl, Georges Braque, (1931-1932), trad. E. Zipruth, Paris, Éditions des 
Chroniques du Jour, 1934, p. 118.   
197

  Relembra-se que Mary faleceu em 2010, na sequência de uma doença respiratória.   
198

 Conf. Gil, Inês, 2005, “A Atmosfera como figure fílmica”, Lisboa, artigo, Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias, p. 142.  
199

 Retoma-se a noção das 3 solidões apontadas por Rancière, do plano, da fotografia e das palavras.  
200

 A ver fig. 3 e 4. Criou-se uma elipse na seq. das figuras que aqui se completa com toda a narração “A 
nossa viagem termina aqui; “Entre os fogos da noite e Quarto dei Mille; deixemos os náufragos protegidos 
nas suas cavernas; O passado quer-se esquecer; Só ficam rastos de memória e de formas; que se 
desvanecem; Pequenas grandes histórias foi o que aconteceu; a medida da noite e do dia; do tempo, do 
amor, da sombra e da luz; Foi o que aconteceu; uma vez numa cidade”. (Trad. pela autora). 
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servindo anacronicamente do tempo. Um mundo metonímico que se foi recortando e 

remontando, abrindo-se aos movimentos maiores e aos mais imperceptíveis. Percurso de 

uma memória que se foi decantando, sem se esgotar no particular, pois se se fixou num 

casal, este é entregue, por fim, à sua casa-caverna, sobreviventes de inúmeras 

sobrevivências, (as suas e as das imagens emprestadas), e é aos vagabundos, anónimos 

deste mesmo mundo que se voltará de novo à imagem. E o mar também regressa 

vermelho forte, quase negro, (fig. 5), um mar que vai mergulhar noutro mar do passado 

(fig. 6). A praia é cenário familiar de jogo, (da fig. 9 à 14), única medida capaz de servir 

como sinal inesperado, intrusão do tempo, para nada de fato se fechar de vez, pois este é 

o verdadeiro território da imagem-sintoma, disponível a uma perfeita porosidade 

temporal.  

 
Sequência 22 
 
 

 
 
                            fig. 1                                                          fig. 2                                                                    fig. 3   

 
 

 
 
                        fig. 4                                                           fig. 5                                                                                fig. 6      
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                              fig. 7                                                       fig. 8                                                                                    fig. 9      

 
 
                          fig. 10                                                              fig. 11                                                              fig. 12      

 
 

                      
 
                                                                  fig. 13                                                     fig. 14    
 

  

Il silenzo di Pelešjan parece encontrar-se numa intimidade estreita com o 

pensamento de Einstein, sublinhada pelo alvo retratado, Artavazd  Pelešjan. Ambos 

detêm concepções excepcionais e radicais da história de arte e do cinema. Pietro 

Marcello vai sedimentar na montagem alguns dos traços da obra do realizador, pela 

agregação ou desconjunção do material (reapropriado), em contato com as suas imagens 

atuais. O ritmo de destruição e a história como luta, defendidos por Einstein, conseguem 

interceptar–se no fulgor de sintoma das imagens de Pelešjan, nas suas insurreições, 

sobrevivências e anacronismos que têm vindo até aqui a ser analisados, numa 

desmontagem e remontagem de imagens do realizador arménio, das quais P. Marcello 

faz a malha matriz do seu filme. Falando-se da imagem-destino, dir-se-ia, no que respeita 

aos excertos presentes de Pelešjan, tratar-se de uma imagem-destino da história, e da 

humanidade, e do homem mais privado e singular, encerrando uma densa carga 

recalcada que invade o tempo e o inconsciente sublimando feitos, feridas e convulsões de 

toda a história, como um caleidoscópio que gira entre Outroras e Agoras, benjaminianos, 

e gera movimentos de queda e choque num avassalador desmoronamento interior.  
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A seq. 23201, (fig. 1, 2, 3), trata um momento reconstituído pela mão de P. 

Marcello da ideia do filme, Homo Sapiens202, projeto grandioso de Pelešjan, nunca 

realizado. Destaca-se a longa duração da sequência (cerca de 4 minutos), onde um 

Outrora é resgatado num Agora. Pinturas famosas da cultura europeia desfilam num 

longo plano sequência de grande exibição anacrónica: “(...) um cinema onde a obra se 

constrói e, ao mesmo tempo, faz obra desta construção, um pouco como a História que 

não se conta mas se elabora ela própria no fluxo da sua própria narração”203. Este 

constitui-se numa perfeita abertura à imagem, ao tempo, entre o sonho e o acordar, ao 

encontro de uma verdadeira projeção inconsciente que apela à sobrevivência. Um 

momento de profundas latências204, operada de forma a que a imagem não se constitua 

como fim, fóssil de um processo, mas que se desenvolva como inquietude silenciosa, 

passagem, ou intervalo alucinatório, de uma imagem-força205. Executa-se plenamente a 

imagem-sintoma do conceito beijaminiano na duplicidade temporal, entre a aparição 

(embalamento) e a sobrevivência (ilha de imobilidade), dinâmica que se projeta nos 

planos das nuvens, retirados de “As Estações”, (fig. 4, 5). Estamos face à morfologia da 

montagem dialética que procura encontrar um segredo, em forma de epílogo-sonho de 

Pelešjan (fig. 6), primeiro a cruzar as nuvens e depois a paisagem que passa sobre o seu 

rosto (fig. 7), e onde se imiscui o som de um comboio em movimento. A expressão do 

tempo está na ordem do visível e afirma-se pela voz off de P. Marcello, e as palavras de 

Pelešjan sobre o seu próprio rosto: 

 

Estou em conflito permanente com o tempo. Não percebi se se pode vencê-lo  
acelerando ou abrandando. Sei o que quero, mas ignoro aquilo que o tempo 
quer. Daí o conflito. Certamente não chegarei a ver o seu fim, mas estou 
convicto de que o cinema possa vencer o tempo. Pode acontecer que se insira 

                                                        
201

 Que se liga na montagem à sequência 11. 1., aqui analisada, p. 87.  
202

 Pietro Marcello faz um tributo ao filme Homo sapiens, (projeto existente desde 1987), em 
cumplicidade com Pelešjan na escolha das pinturas. Este filme não realizado seria uma ficção e uma 
homenagem à vida e à arte.   
203

 Arbus, Pierre, “Le cinéma d'Artavazd Pelechian,  ou la Geste des fugues immémoriales”, in: 
http://www.artavazd-pelechian.net/articles/article_cinema_part7.htm (Acesso: Junho, 2013) 
204

 A configuração do próprio plano sequência com a faixa inferior com as múltiplas cintilações, reforça a 
ideia de latência – ver seq. 22.  
205

 Huberman, Georges-Didi, Devant le temps, 2000, « L’Image-combat, Inactualité, Expérience critique, 
Modernité » Expérience de l’espace et expérience intérieur : le symptôme visuel, p. 221.  
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em mim, porque me bato com ele206.  

Sequência  23 
 

 

 
 
                                fig. 1                                fig. 2                                                                  fig. 3 

 
     

 
 

          fig. 4                                                                          fig. 5                                                             fig. 6 
 
 

 
 

          fig. 7                                                                         fig. 8                                                             fig. 9 
 
 

 

Progride-se para o final de Il silenzo di  Pelešjan, com imagens retiradas 

exatamente de “Fim” de Pelešjan, com um fundo musical épico classicista, misturado com 

o som do comboio em segundo plano (fig. 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15).  

De novo a figura da repetição207 volta com o túnel (fig. 12), em corte de três 

tempos como um clarão (sobrevivência), e lastro fantasmático de forte carga 

inconsciente a que a figuração induz, para se entrar na escuridão do túnel, com mais 

                                                        
206

 Retirado do texto da voz off do filme – ver em Anexo.  
207

 A ver na seq. 11.1, fig. 6, p. 87.  
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carga fantasmática (fig. 13, 14), e sair-se para a luz que irradia e enche o plano (seq. 23.1, 

fig. 15).  

 

Sequência  23.1  

 

 
 

          fig. 7                                                                         fig. 8                                                             fig. 9 
 
 

           
   

          fig. 10                                                                     fig. 11                                                           fig. 12 
 
 

 
 

          fig. 13                                                               fig. 14                                                            fig. 15 

 

Está-se perante um nível de representação que estabelece profundas relações 

dialécticas que ultrapassam conexões de ordem simbólica ou metafórica. Aqui o tempo 

não se inscreve na ação mas está na montagem, na duração, no valor anacrónico das 

imagens: entrar num túnel é como entrar numa passagem obscura, penetrar num tempo 

desconhecido, metáfora do tempo ou da memória, e sair de novo para provavelmente 

voltar a entrar. As lógicas temporais jogam-se pela imagem-sintoma, esta que transporta 

um mal estar, uma impureza temporal, e uma pureza de ser imagem, e por isso, é passível 
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de crescer e enunciar um futuro desconhecido – o culminar da montagem na fig. 15, pode 

disso ser questão, de uma abertura do tempo a que a imagem-sintoma apela.  

 

La bocca del Lupo e Il silenzo di Pelesjan, refletem-se em espelho no conceito 

anacrónico, ao processarem incessantemente linhas temporais que se montam com a 

carga fulgural da imagem-sintoma, através de um agenciamento impuro. Disseminam e 

projetam sobrevivências, reminiscências, ritmos, e contra-ritmos, latências, origens- 

turbilhão, desperdícios, declínios e crises, à procura de novas legibilidades do tempo e 

originam e recriam novas constelações fílmicas. 

 



 
109 
 

CONCLUSÃO 

 

Reafirma-se que La bocca del Lupo e Il silenzo di Pelešjan, se concebem numa 

geografia alargada de género, de morfologia mutável, que assimila formas 

documentais e ficcionais, elegíacas e experimentais, como espelho e obra  de uma 

liberdade narrativa e estética assinaláveis.  

O dispositivo found footage, conceito base fundador da arquitetura dos filmes, 

constitui-se num intrincado complexo disnarrativo, feito de peças-imagem em 

continuum, entre passados e presentes que dialogam persistentemente. É porém, a 

descontinuidade temporal o mote e o principio gerador da narrativa.  

As qualidades potenciadas pelo aparato cinematográfico extrai do material que 

suporta a película encontrada, a sua substância, a matéria-prima que alicerçará a nova 

construção, o filme que daí resulta. O gesto é o da reapropriação, de um re-olhar, de 

um encontro de materialidades (película), que se renova na manipulação (processo 

digital - desmaterialização), reinventando outras visibilidades e significações.  

Neste processo testemunha-se a representação de um lugar de cinema que fala 

por si próprio, que interpela o tempo das imagens usadas em amálgama, num tempo 

que protesta e acrescenta um presente dinamitado pelo passado.  

Erguem-se outras possibilidades de contar, de conceber narrativas, de motivar 

imagens, acionando linhas cruzadas de fragmentos que se unem para compor os 

retratos que formam La bocca del Lupo (retrato de um homem, de um casal, de uma 

cidade), e Il silenzo di  Pelešjan (retrato de um cineasta, das suas imagens, que são 

testemunhos, e testemunhas do mundo e do próprio cinema).  

Em La bocca del Lupo fala-se em afinidades com Pasolini ou Fassbinder208, pela 

força da figura de Enzo, tão personagem e chegado à ficção. Estas são vidas saídas das 

suas próprias ruínas, pessoas reais no corpo de Enzo e Mary, personagens ficcionais 

                                                        
208 Boille, Francesco, 2010, “Disadattati e marginali fondarono l’Italia, possono rifondare il cinema”, p. 
61; e Fofi, Goffredo, “Elogio del sottoproletariato”, Genova di tutta la vita, Itália, Ed. Feltrinelli, Real 
Cinema. p. 74.  
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por instantes, que lado a lado caminham com as histórias que se extraem das ruínas 

do passado da cidade. Interessa a esta morfologia cinematográfica e afetiva, 

fortemente emotiva e formal, a conquista de formas e afinidades, a lembrar 

personagens e mundos. Em Il silenzo di Pelešjan o aspeto perfurado da narrativa, 

imersiva e hipnotizante, vive da força das imagens de Pelešjan, nunca filmado antes, 

através das paisagens hostis, cortes e recortes de um movimento do mundo no tempo. 

O realizador arménio foi dado a conhecer nos anos 80 por Serge Daney: “(...) trata-se 

de um trabalho (...) sobre, com e contra a montagem. Tenho de repente o sentimento 

(agradável) de me encontrar face a um elo que faltava na verdadeira história do 

cinema.”209 

Filmes que produzem adivinhações simbólicas, num jogo permanente entre as 

duas ordens do discurso, atual-virtual, e usam o tempo para empreender trânsitos ou 

confundir pistas, como peças perdidas de um puzzle que pela usura já não encaixam 

exatamente no lugar, e procuram sítios onde se ajustar.  

A imagem cristal reflete-se em espelho nos dois filmes, pois ambos albergam 

literal e estruturalmente o tempo. Exímia capacidade que dispõem no poder ver (o 

tempo) nas suas formações, nos seus circuitos internos e virtuais. É portanto a 

imagem-cristal a figura que intercepta a narrativa e a faz mover-se, que texturiza o 

discurso temporal pelo intercâmbio das imagens, determinantes e dominadoras de 

uma dialéctica viva.  

O arquivo serve os dois filmes, biblioteca regional, e material prolixo de 

excertos, e fragmentos de filmes autorais, que não se limitam aqui a um depósito de 

memória nostálgica. A imagem surge como memória ativa, capaz de reconfigurar 

histórias que se alastram por entre os fios que se veem ou se escapam, ao mesmo 

tempo, pelas dobras, fissuras, brechas e interstícios, no tempo das imagens. 

E porque o found footage trabalha com imagens anónimas, na sua maior parte, 

sem marca autoral, estas parecem valer-se por si próprias. Denunciam uma 
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autenticidade, nos fragmentos que vêm sem nome, incertos, mas intocáveis no seu 

fulgor interno e efetivo, reforçando o carácter anacrónico desta instável volubilidade, 

fazendo criar uma suspensão na ideia do tempo. 

A imagem sintoma reaviva o mal estar, a carga perturbadora que sacode o 

tempo, que não o debilita num passado fechado, congelado. Imagens found footage 

ou imagens sobreviventes elas próprias, desperdícios benjaminianos, que se agitam 

para deixar ver o pequeno, o insignificante, o que se move na maquinaria do mistério. 

Como a personagem em La bocca del Lupo, que transporta consigo um espelho, numa 

paisagem inóspita de pedras, a projetar-se o seu reflexo, nas ruínas por onde passa e o 

reflexo das ruínas a projetarem-se no espelho (outra imagem-cristal). Uma imagem 

anacrónica que prende como se empreende-se um transporte onírico através dos 

tempos. O que desencadeia a narrativa, despoleta a ficção, traduz a ordem virtual e 

atualiza um tempo qualquer que fulgura por instantes. Esta é a imagem que fica. 

Em Il silenzo di Pelešjan, perduram rostos anónimos que nos olham que se 

alinham sem se saber de onde vêm, perdidos de referências, homens e mulheres 

isolados no plano, a clamar visibilidade, até culminar na criança misteriosa e selvagem, 

(a tal imagem repetitiva) que marca, pelos sinais inescapáveis de sintoma, retrato de 

um instante de mal estar, de uma força que sai da imagem, inominável, e faz 

suspender o tempo, e dizer o passado como uma construção dolorosa, repleta de 

olhares selvagens, assim. É a imagem que marca. Haveria muitas mais a assinalar.  

E todas estas imagens e mundos que formam os objetos de estudo, juntando-

se dialéctica ou simbolicamente, são também elas atravessadas pelo sintoma que a 

montagem denuncia. Fazem a produção narrativa e representam um quadro de uma 

possível história de imagens. É bem possível. E ainda se tornam reveladoras de uma 

avassaladora memória do cinema, posta vertiginosamente em contato com o 

presente. Imagens habilmente lapidadas para se encaixaram umas nas outras. 

Verdadeira mise en abyme que os objetos found footage projetam, com a 

possibilidade de o fundar num ideário, numa corrente agitada de irradiação de ideias, 

uma verdadeira coletânea, viveiro de imagens cristal e imagens sintoma, 

configurando-se assim uma possível linguagem de cinema, talhada por uma profusa 

impureza temporal.  
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ANEXOS   

 

Tradução da Voz Off  de “Il silenzo di Pelešjan” 

 

“O Silêncio de Pelešjan” 

 

[TEXTO DE ABERTURA – A DESFILAR NO ÉCRAN] 

 

Há muita gente que pensa erradamente que os meus filmes são filmes de montagem. 

 

Até agora, o cinema era considerado como a união de fotogramas contíguos. A 

atenção principal sempre se concentrou na relação entre fotogramas contíguos. 

 

A experiência de trabalho nos meus filmes levou-me à convicção de que o meu 

interesse estava noutra parte, que a essência do trabalho de montagem consiste não 

em atacar os fotogramas entre si mas em separá-los, não na sua junção mas na sua 

distância. 

Uma montagem assim defino-a como “montagem à distância”. O mais importante é 

que os elementos de referência enquanto partículas carregadas interajam à distância 

e criem um campo emocional ao longo do filme. 

Artavazd Pelešjan 

 

[INÍCIO DA VOZ OFF] 

 

Entrar neste país é como ser-se engolido por uma outra Europa. 

 

Inspirava-me sempre ver a cidade do alto e o meu desejo era sempre lá estar, no seu 

ventre, ou a bordo de um balão como o aeronauta Gianozzo, munido de um pequeno 

corno e de uns binóculos de guerra, preparado para mergulhar sobre a terra… 
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Morava num daqueles prédios monstruosos, construídos sobre as ruínas do bairro de 

Arbat; e Pelešjan, não longe de nós, a assinalar a espera.  

Artavazd Pelešjan é um guerreiro voluntário sem palavras, como um escritor que 

conhece a história, que consegue imaginá-la e vê-la em sonhos, mas que não a pode 

contar a ninguém, em tempo algum. 

 

No seu cinema não há espaço para diálogos. Para chegar à obra escolheu o caminho 

mais difícil, desafiando o seu tempo. 

 

O desejo de Pelešjan era visitar os seus mestres no cemitério da cidade. Leonid Kristi, 

Sergej Gerasimov, Elem Klimov. 

+++ 

Em 63 chegou a Moscovo um jovem das montanhas da Arménia. Tinha nascido em 

Leninakan, agora Arménia Soviética. Vinha de Yerevan, onde trabalhava como 

designer industrial. 

 

Viktor Diomon descreve-o muito magro, algo curvado como que por timidez, um 

olhar lento e bom, e uns olhos tão ingénuos que davam a ideia de ser facilmente 

enganado. As mãos longas, que não sabia bem controlar, escondiam-se nos bolsos, 

agarravam-se a um cigarro ou gesticulavam ininterruptamente desenhando as 

palavras como um cego. 

+++ 

Pelešjan foi admitido em Vgik, o prestigioso Instituto Cinematográfico de Moscovo, 

por vontade do realizador Leonid Kristi, que estava encantado com o talento deste 

estranho candidato que trazia consigo apenas um livro, um manual de cinema, para 

lhe dar coragem. 

 

Kristi, exasperado com os discursos e as incertezas, ameaçara a comissão: se não 

tivessem admitido Pelešjan na escola e no seu laboratório, tinha abandonado a sala e 

renunciado ao seu cargo. 

 

A resposta de Pelešjan seria Nacalo, l’Inizio, um filme sobre o quinquagésimo 



   124 
 

aniversário da Revolução de Outubro. Agora, quem o rejeitara, dava-lhe 

antecipadamente o diploma que conseguiria com Menk, que em arménio significa 

“nós”. O regresso dos arménios à sua terra, o alto dos montes Ararat. 

+++ 

Da primeira vez que vi material inédito de Artavazd, estava numa pequena sala do 

cinema Dom Kino, em Moscovo. Emocionou-me vê-lo jovem, quando ainda estudava 

em Vgik. Era o dia do seu exame e na mesa da comissão sentavam-se: Alexander 

Medvedkin, Vasilij Suksin, Stanislav Rostotsky, Lev Kulidzhanov e, na assistência, 

Alexandra Khokhlova. 

 

Entre os velhos filmados havia também imagens da preparação do filme Il Nostro 

Secolo, com o astronauta  Leonov, o primeiro ser humano a sair da sua cápsula 

espacial e a pairar livremente no espaço. E por fim, o regresso de Pelesjan à sua 

cidade natal. Será a sua mãe a recebê-lo, entre tanta gente em festa. 

+++ 

O pensador solitário na Terra degli Uomini gira como um planeta no seu próprio eixo, 

parecendo estar à espera que uma catástrofe se abata sobre a humanidade. 

 

Visões cósmicas e telúricas, sombras escuras que delineiam o espaço aguardando 

serem imagens e forma. 

+++ 

Pelešjan sempre acreditou que com as palavras se comete um ato de violência, que a 

mais pura e simples palavra inventada para comunicar seja incapaz de transmitir 

aquilo que pode ou poderá conter um filme. 

Por vezes senti-me impotente perante o seu rigor e o seu silêncio. 

Perseguimo-lo como em cinema de guerra, filmávamos pouquíssimo, dois minutos, 

cinco, raramente mais de duas bobines por dia, o suficiente par imprimir o seu rosto 

mas não a sua voz. 

Como sempre é o autor que encaminha a história. Aqui,  Artavazd Pelešjan conduziu-

a onde quis e nós ficámos felizes por segui-lo onde quer que nos oferecesse a sua 

presença ou ausência. 

+++ 
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Osip Mandelstam escrevia em Viaggio à Armenia:  

Não há nada mais instrutivo e recompensador que a imersão numa comunidade de 

seres humanos de uma raça totalmente diferente, uma raça digna, que respeitas, 

com que simpatizas, da qual te orgulhas mesmo sem lhe pertenceres.   

A completeza vital dos arménios, a sua rude afabilidade, a sua nobre natureza 

trabalhadora, a inexprimível recusa de qualquer metafísica e a esplêndida 

familiaridade com o mundo das coisas reais.  

 

Os seus filmes perdidos, aguardando serem montados como tapeçarias pairando no 

espaço. 

Homo Sapiens é um destes, um elogio da arte e da graça, da criação e da beleza. Um 

filme que fala de paraísos perdidos onde irrompem batalhas sangrentas e ferozes 

pelo orgulho cego do homem. O nascimento da vida e um jovem que descobre a dor 

olhando nos olhos um animal ferido. Um sonho esbatido no tempo que resta, 

aguardando tornar-se uma arte que dispensa movimento sobre a matéria.  

+++ 

Pelešjan escrevia: 

Estou em conflito permanente com o tempo. Não percebi se se pode vencê-lo 

acelerando ou abrandando . Sei o que quero, mas ignoro aquilo que o tempo quer. 

Daí o conflito. Certamente não chegarei a ver o seu fim, mas estou convicto de que o 

cinema possa vencer o tempo. Pode acontecer que se insira em mim, porque me 

bato com ele.  

  

 

 

 

 

Traduzido do italiano por João Ricardo Oliveira 

 

 

 

 




