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Painel 1
SONORIDADES

Paulo Dias
Portugal / Universidade da Beira Interior / LabCom – Comunicação e Artes
Som-protagonista
É consensual afirmar que, genericamente, o som é um elemento fundamental no
cinema. É uma afirmação verdadeira embora vaga, dado tudo o que ela pode abarcar.
O que é apresentado aqui é um conceito particular sobre o protagonismo que o som
pode ter, dentro de um âmbito restrito, ligado a situações cinematográficas específicas,
obedecendo a uma série de critérios delimitados. É aquilo que doravante se denominará
por som-protagonista.
Entenda-se como som-protagonista aquele que devido ao seu contexto e/ou às suas
propriedades sonoras tem o poder de mudar a narrativa, dar-lhe outro sentido ou
determinar o desfecho da mesma. O som-protagonista é momentâneo e pode revelarse através de qualquer tipo de som, incluindo diálogo e música. Mais do que um
protagonista previsto, surge como uma revelação sonora inesperada, tal como um herói
improvável.
Para este acontecimento sonoro, não é necessário que o som de um filme, como um
todo, seja marcante, embora tal possa acontecer – e pese a subjectividade de tal
entendimento. Nem tão pouco ser a voz de um personagem com protagonismo, embora
tal possa suceder. É a situação sonora – o som e o seu contexto – e o seu impacto na
narrativa que determinam esta especificidade.
É isso que ser vai aferido em filmes tão díspares como Star Trek: The Motion Picture
(1979), Rain Man (1988), Mars Attacks! (1996), Spider Man 3 (2007), The Artist
(2011), Trouble with the Curve (2012), entre outros. Todos eles, embora de maneiras
distintas, partilham o conceito proposto.
Palavras-chave: som; cinema; narrativa; música; diálogos.
Paulo Dias. Docente no Departamento de Artes da Universidade da Beira Interior e na
Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco.
Membro integrado do LabCom – Comunicação e Artes (UBI). Licenciado em Ensino
da Música (Piano) pela Universidade de Aveiro (1996). Pós-graduado em Psicologia
da Música na Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto (2004). Doutorado em
Ciência e Tecnologia das Artes (Informática Musical) pela Escola de Artes da
Universidade Católica Portuguesa (2019). Dedica-se à investigação de música e
cinema, música e cultura e interacção audiovisual.
pbsd@ubi.pt

André Malhado
Portugal / NOVA FCSH – CESEM
Musicalidade ciborgue e voz-objeto relacional: dois modelos de atuação sónica no
cinema português
Nesta comunicação discuto dois modos de construção sónica de personagens na ficção
científica portuguesa. O primeiro, que apelido de musicalidade ciborgue, é a forma
como aspetos de tensão, extensão e ritmo audiovisual atribuem à música uma dimensão
narrativa. O segundo, para o qual sugiro a denominação de voz-objeto relacional, trata
o diálogo na sua conjugação com o design sonoro para analisar como a constituição
tímbrica, o seu desenvolvimento ao longo do tempo e o trabalho de espacialização do

som são ferramentas de representação. Através de uma perspetiva interdisciplinar que
aplica teorias musicológicas, de estudos de som e media, elabora-se uma análise
qualitativa concentrada na cinematografia portuguesa de ficção científica. O foco está
nas personagens ciborgues TS-504 e Collector, dos filmes Mutant Blast (2018) do
realizador Fernando Alle e Solum (2019) de Diogo Morgado respetivamente, onde se
verifica que a banda sonora funciona como ‘outra voz’ para estes sujeitos pós-humanos.
TS-504 expressa uma musicalidade ciborgue porque o som é um ponto de entrada para
as suas sensações. O seu leitmotiv é constituído com base na repetição de motivos
rítmicos que, pela ausência de melodia, apresenta uma superfície sónica sem
profundidade que é equivalente à subjetividade pós-humana da personagem. O
ciborgue é apresentado como psicótico, aleatório e cujo único propósito é a destruição,
e a música conecta o ouvinte à alienação mental da personagem ligando a velocidade e
dinâmica do som à agressividade das suas ações. O incremento da celeridade sugere
perigo e o seu contrário uma situação de pontual tranquilidade na personagem. O
exponente máximo da música como personagem cinematográfica ocorre quando a sua
ligação de oxigénio é cortada e consigo a sua energia vital. A música acompanha essa
ação narrativa ao diminuir a sua intensidade, evidenciando que esta também ‘morre’ ao
mesmo tempo que o ciborgue. Collector não tem um leitmotiv e a sua expressão sonora
é mais complexa e transversal a todo o filme. A obra apresenta sub-padrões criados
através de aspetos visuais da mise-en-scène, nomeadamente pela alternância constante
entre a natureza/vida da floresta, a destruição/desolação do espaço e o exterior/interior.
Devido à consistência no design arquitetural e à música anempática e de origem préexistente, está patente uma ideia de verso e refrão onde o primeiro, correspondente à
ilha com os seus tons verdes e a vida desenvolve a história, e o segundo em tons
castanhos e morte apresenta a estagnação da realidade em que o planeta Terra pósapocalíptico se apresenta. Ao ser construído como um ciborgue omnipresente e
omnipotente, Collector adquire uma qualidade que lhe permite atravessar e permanecer
fora destas temporalidades e espaços. A sua voz-objeto relacional torna-se uma forma
paradigmática de o expressar, pois esta é processual, dinâmica, escorregadia e
impossível de o fixar ou capturar. Um momento ilustrativo é quando o áudio-espetador
observa pelos olhos do ciborgue, a sua voz é espacializada e alterna entre as
panorâmicas contra um fundo de silêncio relativo, e o momento acusmático revela as
suas capacidades de intervenção na imagem e o efeito perturbador que provoca na
protagonista.
Palavras-chave: contraponto audiovisual; leitmotiv; acusmático; representação;
sujeito pós-humano.
André Malhado. Doutorando em Ciências Musicais Históricas na Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com uma bolsa de
investigação financiada pela FCT (SFRH/BD/145674/2019). Terminou o Mestrado de
Ciências Musicais na especialização de Musicologia Histórica com uma Dissertação
que discute uma trajetória sociocultural da música ciberpunk em audiovisuais e
contextos digitais. Desenvolve investigação nos domínios da sociomusicologia; media,
comunicação e tecnologias; pós-humanismo e ficção científica; sexualidade e género.
Tem feito edição, revisão e escrita científica, participado em colóquios e seminários,
apresentado conteúdos audiovisuais e é colaborador do projeto LGBT+ esQrever.

Helder Filipe Marques Pereira Gonçalves
Portugal / LabCom – UBI
Transdiegese em Nocturne e ficcionalização do real
Nocturne é um filme produzido pela Amazon em 2020. Centrado na temática da
competição no âmbito da música (dita) erudita, ficcionaliza aspectos algo recorrentes
nesse contexto, como sejam a rivalidade e a ambição. Se noutros filmes já tinham sido
trabalhadas posições antagónicas, por exemplo entre o narcisismo e a entrega a causas
ou modos de vida, aqui a temática da “venda da alma ao diabo” (em troca do estrelato)
é essencial ao desenrolar da narrativa.
Como filme que se desenrola quase sempre no interior de uma escola de música, com
personagens que ali são alunos ou professores, poder-se-á eventualmente aguardar um
conjunto de soluções recorrentes em contextos semelhantes. Parece-nos que a noção de
“transdiegese”, isto é, de um trabalho sonoro que perturbe a solidez da habitual fronteira
entre aquilo que pertence à diegese e aquilo que lhe é externo, encontrará facilidade de
implantação num filme assim.
A narrativa construída neste filme, realizado por Zu Quirke, parte de um conjunto de
possibilidades que algumas histórias e lendas, associadas a compositores de outros
tempos, permitem. Paralelamente, grande parte do enredo e alguns diálogos assentam
num legado histórico baseado em repertório musical que é claramente único para o tipo
de vida musical a que o filme nos propõe assistir.
Procuraremos averiguar o que caracteriza as opções musicais presentes em Nocturne,
tentando especificar aquilo que o destaca de outros filmes com contextos semelhantes.
Como o filme, num dos diálogos, lança esta reflexão, tentaremos analisar o contexto
presente, relativamente aos hábitos de consumo (musical) e a especificidade da
preparação de intérpretes de alto nível. Pretende-se, igualmente, averiguar como são
trabalhadas as opções musicais de um lado e do outro da fronteira diegético/não
diegético, juntamente com a complementaridade de outros sons que existem nas cenas.
Palavras-chave: som transdiegético; som acusmático; compositores; diabolus in
musica; ensino da música.
Helder Filipe Gonçalves é licenciado em Composição pela Escola Superior de Música
de Lisboa e Doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade da Beira
Interior, com uma tese acerca do som no cinema português. Como investigador tem
abordado temas ligados à criação musical e sonora para audiovisuais, semiótica e
significação musical, cinema e narrativa. É membro do LabCom. Tem feito diversas
composições e arranjos, também música e som para filmes experimentais. Nas suas
composições é fácil encontrarmos intenções programáticas, assim como a influência da
música para cinema e de processos estruturantes cinematográficos. Para além de alguns
contributos como pianista, tem criado sonoplastias e músicas para peças teatrais
estreadas pelo Teatro das Beiras. Lecciona Som e Design de Som na Universidade da
Beira Interior (FAL) e no Instituto Politécnico de Tomar (ESTA); Análise e Técnicas
de Composição nos Conservatórios da Covilhã, Fundão e Belmonte.

Painel 2
CONJETURAS ARTÍSTICAS

Rui Filipe Antunes
Portugal / Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa
Os Machinima e o Património histórico: Simulação em 3d de espaços ancestrais
habitados
Esta comunicação faz um panorama da simulação computacional de populações em
sítios do património histórico, que nos permitem simular lugares habitados do passado.
Os machinima são produções cinemáticas produzidas com base nas tecnologias dos
videojogos. Em particular, caracterizam-se pela utilização de game-engines, softwares
que permitem a encenação e produção de cenas, para produção de cenas renderizadas
com ação em tempo real e que são depois montadas em sequências fílmicas produzindo
narrativas lidas temporalmente. No contexto do património histórico os machinima
permitem documentar lugares ancestrais e visualizar interpretações do passado, de
como seriam esses espaços quando habitados, representando a sua população nos seus
usos e costumes, códigos sociais, nas sua roupagens, na sua ocupação do espaço e
arquitetura.
Palavras-chave: Machinima; Animação 3d; Património Histórico; Simulação.
Rui Filipe Antunes, Artista Visual, Académico, e Investigador em animação e
tecnologias interactivas. Actualmente, investigador do projecto TEPe (Technologically
Expanded Performance) no INET-md | Faculdade de Motricidade Humana, em
Portugal. Foi Marie Skłodowska-Curie Fellowship (Individual Global Fellowship) no
MIRALab, Universidade de Genebra, e BioISI, na Faculdade de Ciências,
Universidade de Lisboa. A sua investigação foi sobre a exploração a Vida Artificial no
domínio da animação de grupos e multidões virtuais com implementações destes
métodos em simulações do Património Cultural do passado.
Ao longo da sua carreira, tem sido patrocinado por prestigiados organismos como a
Agência Europeia de Investigação ou a Fundação para a Ciência e Tecnologia.
Anteriormente, completou um doutoramento em Artes e Tecnologias Computacionais
na Goldsmiths, Universidade de Londres, na interseção entre arte, ciência e tecnologia.
Foi fundador da start-up AnabiVirtual um empresa de produção de conteúdos virtuais
e é também presidente da Associação Cultural Substantivo Mágico, um projeto liga a
performance à tecnologia.

José Bértolo
Portugal / Faculdade de Ciências Sociais e Humanas — Universidade Nova de Lisboa
Fotografia e Cinema, Portugal e Japão, Diários e Vestígios (Traces of a Diary e
Tokyo Diaries, de André Príncipe e Marco Martins)
Em 2009, André Príncipe e Marco Martins viajam para Tóquio com o objectivo de
realizar um filme documental sobre o modo como as fotógrafas e os fotógrafos
japoneses se relacionam com a noção de diário — em sentido lato ou estrito — na sua
prática artística. O filme resultante, Traces of a Diary, é lançado no ano seguinte, em
2010, e resulta da montagem de material audiovisual captado nos encontros entre os
cineastas portugueses e uma série de fotógrafos japoneses, entre os quais se encontram
alguns nomes fulcrais da história da fotografia, tais como Daido Moriyama, Nobuyoshi
Araki e Takuma Nakahira. Traces of a Diary é, então, um filme-diário que documenta

a viagem de Príncipe e Martins ao Japão e formula, também, uma reflexão sobre o
diário (desde o traço, rasto, vestígio no título) enquanto forma fotográfica e
cinematográfica: a sua potência, as suas peculiaridades, os seus limites.
Em 2014, André Príncipe e Marco Martins publicam o livro Tokyo Diaries (Pierre von
Kleist), no qual incluem dezenas de fotografias tiradas durante a sua estadia em Tóquio
para a realização de Traces of a Diary. O livro junta-se, assim, ao filme,
complementando-o e exponenciando a investigação que o filme já levava a cabo, em
torno do diário enquanto género, da fotografia enquanto arte e prática, de uma certa
estética japonesa e do fascínio português por essa mesma estética.
O díptico constituído por Traces of a Diary e Tokyo Diaries permite, também,
desenvolver uma perspectiva singular — norteada pelas questões acima enunciadas —
sobre relações entre cinema e fotografia.
Palavras-chave: Cinema e fotografia; Diário; Fotografia japonesa; Índice; Memória.

José Bértolo é professor na Escola Superior de Artes e Design—Caldas da Rainha, e
investigador de pós-doutoramento no IELT, FCSH—Universidade Nova de Lisboa.
Doutorou-se em 2019 pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde
leccionou Análise Fílmica. Publicou os livros Imagens em Fuga: Os Fantasmas de
François Truffaut (2015), Sobreimpressões: Leituras de Filmes (2019, melhor
monografia nos Prémios AIM 2020) e Espectros do Cinema: João Pedro Rodrigues e
Manoel de Oliveira, editados pela Documenta. Organizou volumes de ensaios, sendo o
mais recente Imitações da Vida: Cinema Clássico Americano (com Clara Rowland e
Fernando Guerreiro, Bookbuilders, 2020). Programou diversos ciclos de cinema em
contextos académicos e não-académicos. Desenvolve trabalho como fotógrafo
(www.josebertolo.com).

Marta Pinho Alves
Escola Superior de Educação (ESE) e Centro de Investigação em Educação e Formação
(CIEF) do Instituto Politécnico de Setúbal (IPS).
Compreender o Cinema ao Vivo a partir de Atemporal de The Light Surgeons
The Light Surgeons (TLS) é um coletivo de artistas londrino pioneiro na prática do
Cinema ao Vivo. Tendo começado a explorar as suas possibilidades nos anos 1990,
possui hoje múltiplos objetos cinemáticos aí integráveis, todos eles apresentados e
reinterpretados dezenas de vezes.
Um espetáculo de Cinema ao Vivo consiste numa atuação que pressupõe a apresentação
de imagens em movimento, que surgem em múltiplos ecrãs, e que se combinam com
outros registos visuais, como motion graphics e design de luz, e registos sonoros,
qualquer um dos elementos pré-gravados ou executados ao vivo. Estes componentes
combinam-se pela ação dos artistas, que operam os equipamentos perante o público,
alternando entre o planeamento e a improvisação. O público pode observar o gesto do
artista que permanece desocultado durante o espetáculo. Audiência e artista interagem
e esse diálogo contribui para a elaboração da obra. A peça que daí emerge é única e
irrepetível, podendo construir um texto numa lógica narrativa ou ser unicamente
sensorial.
Assumindo o TLS como criador de um corpo de trabalho dos mais complexos e
profícuos no âmbito do Cinema ao Vivo, esta comunicação propõe-se realizar um

percurso analítico pelo seu repertório, desde as primeiras experiências até às mais
recentes, passando por aquelas que manifestaram maior notoriedade e/ou relevância,
com o propósito evidenciar as suas concretizações e potencialidades expressivas e
contribuir para a compreensão desta manifestação cinemática.
Palavras-chave: The Light Surgeons; Ocularis; Atemporal; Cinema ao Vivo.
Marta Pinho Alves é professora adjunta do Departamento de Ciências da
Comunicação e da Linguagem da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico
de Setúbal, onde leciona disciplinas de Cultura, Cinema e Televisão, e investigadora do
Centro de Investigação em Educação e Formação da mesma Instituição. É doutorada
em Comunicação e Cultura pelo ICS-UL (2014), mestre em Comunicação, Cultura e
Tecnologias da Informação pelo ISCTE-IUL (2007) e licenciada em Ciências da
Comunicação pela UBI (1998). Como temas de investigação privilegia o cinema
contemporâneo na sua relação com a digitalização e as transformações nos modos de
criação e difusão cinemática. É autora de múltiplas publicações de entre as quais
destaca o livro de 2017, publicado pelo LabCom. IFP, Cinema 2.0: Modalidade de
Produção Cinemática do Tempo do Digital. É membro da Associação de
Investigadores da Imagem em Movimento (AIM), integrando os atuais corpos
dirigentes, e é cocoordenadora do GT Cultura Visual Digital da mesma Associação.

Painel 3
CINEMA E OUTRAS ARTES

Luís Nogueira
Portugal / Universidade da Beira Interior / Labcom-Comunicação e Artes
Um artista e um escritor entram no reino das sombras: a receção do cinema pelas
outras artes
Dos futuristas aos construtivistas, dos dadaístas aos surrealistas, de pintores a escritores,
de dramaturgos a filósofos, de poetas a arquitetos, de Gorky a Dali, de Apollinaire a
Cendrars, de Léger a Le Corbusier, de Doblin a Artaud, de Lindsay a Man Ray, de
Brecht a Woolf, várias foram as figuras dos mundos das artes e das letras que
escreveram, por vezes de forma breve, por vezes de forma efusiva, sobre o fenómeno
cinematográfico e a novidade múltipla que este constituía nas primeiras décadas da sua
existência, num período sensivelmente correspondente à era do cinema mudo, algures
entre Henri Bergson e Walter Benjamin.
Neste estudo, pretende-se, cerca de cem anos passados, e encontrando-se o cinema
perante uma nova série de interrogações, inquietudes, desafios e desassossegos,
perceber de que modo as expectativas, promessas, críticas e proclamações de então,
umas mais avulsas e impressionistas, outras mais contundentes ou programáticas, se
cumpriram, falharam, metamorfosearam ou silenciaram.
Este efeito de espelho com mais de cem anos há de permitir-nos, retrospetivamente,
reenquadrar o cinema no contexto histórico do seu surgimento e da sua receção inicial
enquanto fenómeno artístico e cultural, mas também, eventualmente, lançar luz sobre a
realidade presente da sétima arte, num jogo de analogias e contrastes que poderá trazer
à evidência aquilo que, no contexto cinematográfico dos nossos dias, apenas se
prefigura como latente: uma cultura fílmica em mutação rumo a uma nova era.
Palavras-chave: movimentos artísticos; pintura; literatura; filosofia; história do
cinema.
Luís Nogueira é professor associado do Departamento de Artes da Universidade da
Beira Interior, do qual foi presidente entre 2019 e 2021. Foi também diretor da
licenciatura em Cinema entre 2008 e 2015. Leciona ou lecionou unidades curriculares
como Géneros Cinematográficos, Laboratório de Guionismo, Montagem, História do
Cinema, Animação e Cinema e Outras Artes.
A relação do cinema com as demais artes e média, como a literatura, a pintura, o teatro,
a fotografia, a banda desenhada, o videoclip ou os novos meios digitais, bem como a
intertextualidade, a intermedialidade e a transmedialidade são outros temas do seu
interesse.
Publicou diversos manuais de cinema como Laboratório de Guionismo, Géneros
Cinematográficos, Planificação e Montagem, Os Cineastas e a sua Arte e Histórias do
Cinema. Outros textos sobre temas diversos da sétima arte estão compilados nos livros
Cinema e Digital: Ensaios, Especulações, Expectativas e Cinema Múltiplo: Figuras,
Temas, Estilos, Dispositivos (disponíveis em livroslabcom.ubi.pt).

Leonardo Charréu
Portugal / Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Lisboa
Sobre fragmentos de uma estética barroca em Epstein: Um estudo do filme “Le
tempestaire”
Considerado uma curta-metragem (vinte e dois minutos e meio, a preto e branco) “Le
tempestaire” realizado em 1947 é, precisamente, o penúltimo filme do realizador
francês Jean Epstein, cuja produção atravessa quase três décadas, ocorrendo entre 1922
e 1948, com um apagão entre 1939 e 1947, provavelmente devido à segunda guerra
mundial (1939-1945). Neste conflito, o território francês foi um dos cenários principais.
Depois de uma experimentação inicial em Paris, o cineasta instala-se, a partir de 1928
na Finisterra, região costeira atlântica da Bretanha, bastante agreste, mas de uma beleza
natural que este filme revela em todo o esplendor, na insistência das imagens do mar e
das ondas rebentando nas falésias. O “nosso” filme em análise encontra-se,
cronologicamente, situado entre a película Finis Terrae (1929) e Les Feux de la Mer
(1948), um conjunto de filmes que comporiam o chamado “ciclo bretão” da filmografia
final Epsteineana. Estas películas contrapuseram ao artifício e à estetização da primeira
fase, uma nova estética marcada pelo abandono dos estúdios e pela utilização de atores
não profissionais, cujo fraco desempenho dramatúrgico parece estar bem vincado em
Le tempestaire.
O filme abre com a cena das duas mulheres numa atividade bem rústica, a fiação (os
primeiros 2 min. 50 seg.). Um quadro de profundas influências do documentário
etnográfico que marcou também uma pequena parte da filmografia de Epstein. Aliás,
em França, “a etnografia e uma certa fascinação pelas diferenças culturais floresceu
nos anos vinte” (Moore, 2012, p.178).
A cena das duas mulheres é entrecortada por uma imagem de uma praia e respetiva
ondulação e uma porta que se abre sozinha, misteriosamente, sob o olhar inexpressivo
daquelas mulheres, trazendo uma má premonição respeitante ao homem da casa que
partiu para o mar alto, à pesca da sardinha. Negros e cinzas distribuídos magnificamente
por essa cena interior das duas mulheres, a fazer lembrar uma pintura barroca
(Caravaggio, Zurbarán, Velasquez...) e os seus elaborados artifícios no que respeita ao
uso da composição e do claro escuro.
É sobre essas relações com o que definimos como uma “estética barroca”, que
acontecem no filme de forma muito fragmentada, mas ainda assim impactante, aquilo
que constituirá o cerne do desenvolvimento desta proposta que aborda um modo
particular da fotogenia do cinema epsteinenano e as suas relações com a pintura de um
importante momento histórico, entre outras.
Palavras-chave: Cinema francês; Jean Epstein; Fotogenia fílmica; Barroco; Pintura.
Leonardo Charréu é professor no Departamento de Formação e Investigação em Artes
e Design, da Escola Superior de Educação de Lisboa (ESELx) do Instituto Politécnico
de Lisboa (IPL). É licenciado em Belas Artes pela Faculdade de Belas Artes da
Universidade do Porto, mestre em História da Arte pela Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, doutor em Ciências da Educação pela
Universidade de Évora e em Belas Artes pela Universidade de Barcelona. É membro
investigador do CIEBA (Centro de Investigação e Estudos em Belas Artes, Faculdade
de Belas Artes/Universidade de Lisboa), do CIED (Centro Interdisciplinar de
Investigações Educacionais, ESELx/IPL) e do GEPAEC (Grupo de Estudos e Pesquisas
em Arte, Educação e Cultura, Universidade Federal de Santa Maria/Brasil). Tem como

principais interesses investigativos os temas de interface entre a arte, a educação e a
cultura visual, as pedagogias críticas e culturais, assim como as relações entre arte e
ciência.
António Júlio Rebelo
Portugal / Escola Secundária Rainha Santa Isabel, Estremoz
A condição humana dentro de uma estação de comboios – uma leitura do filme de
Vittorio De Sica, “Stazione Termini” (1953)
“Stazione Termini”, filme de 1953, de Vittorio De Sica, é um exercício imagético,
áspero e a preto e branco sobre o espaço preenchido pela condição humana. Esta
expressão, ampla, imprecisa e a explorar, alerta-nos para a multiplicidade de seres
humanos presentes, em trânsito, num lugar de exílio perpétuo. São, por isso, habitantes
de um mundo que, parecendo aberto – tal como uma estação de comboios é um local
de passagem, de circulação e de viagem a satisfazer –, é antes um espaço encerrado e
um refúgio, limitando sonhos e fazendo do movimento uma mera ilusão.
Cumpre-se, deste modo, a sobreposição da profecia de Parménides face à profecia de
Heraclito. O mesmo é dizer que o imutável é perene e, emanando do provir, asfixia -o,
estrangula-o.
Sendo assim, esta comunicação, partindo de “Estação Terminal” e nela ficando, é
acerca dos seres humanos que revelam sem evasivas a sua condição existencial, em
particular um casal de amantes erráticos. Todos estão vivencialmente e em tensão num
lugar aberto, mas encerrado; num lugar de acontecimentos, mas sem saídas.
Além disso, pretende-se analisar a narrativa fílmica, assente num jogo de espelhos,
entre o real e o ficcionado. Dito doutro modo, é intenção, com a leitura e interpretação
do filme de De Sica, “Estação Terminal”, revelar uma perspectiva de um tempo
histórico. Ela é simultaneamente existencial e neorrealista, fundada, sob o ponto de
vista estético, numa ilusória reconstrução do real, que não existe e se reduz ao
ficcionado, subjugando e manifestando este, afinal, desde sempre a sua presença.
Palavras-chave: condição humana, existencial, neorrealismo, real e ficcionado,
movimento e imutável.
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Tiago Vieira da Silva
Portugal / Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade
A humanização dos corpos como desconstrução de mitologias hegemónicas:
olhares anticoloniais entre a literatura e o cinema a partir de Luís Bernardo
Honwana e Lopes Barbosa
Considera-se que a ficção narrativa em prosa de raiz marcadamente moçambicana surge
na segunda metade do século XX, ainda durante o domínio colonial português. É nesse
contexto anterior à independência, mais concretamente, em 1964, que Luís Bernardo
Honwana publica o seu primeiro e único livro: Nós Matamos o Cão Tinhoso,
constituído por sete contos, entre os quais, Dina.
Da humanização dos corpos subalternizados nasce a vontade de Luís Bernardo
Honwana comunicar a urgência da luta anticolonial. O seu conto Dina é uma
desconstrução do pitoresco colonial português a partir das descrições do trabalho
forçado numa machamba onde a imagem primordial é a violência exercida sobre os
corpos negros.
Subsequentemente, Lopes Barbosa, homem branco e português, propõe-se recontar a
história de Dina através do cinema, com Deixem-me ao menos subir às palmeiras
(1972), falado em ronga e interpretado maioritariamente por moçambicanos negros.
Lopes Barbosa encontra-se sintonizado com Luís Bernardo Honwana a partir do mesmo
olhar anticolonial, da mesma vontade de contestar a narrativa lusotropicalista e os mitos
da excecionalidade portuguesa com que o Estado Novo legitimava e perpetuava o
domínio sobre as colónias africanas.
Após se tomar conhecimento com ambos os materiais, podemos afirmar que quem lê o
conto de Luís Bernardo Honwana se verá imediatamente assaltado pelas imagens
sensoriais de Lopes Barbosa; e, por sua vez, quem vê o filme de Lopes Barbosa
recordará prontamente as descrições quase viscerais de Honwana, que vão conduzindo
a narrativa num ciclo de crescente dor e brutalidade. Ambas as obras se complementam,
não apenas nos propósitos da resistência e da denúncia, mas também no modo como
fundam a sua estética na tentativa de fracturação de um imaginário colonial
hegemónico.
Lopes Barbosa apontou a literatura anticolonial que se fazia nas colónias como crucial
influência na sua formação intelectual, afirmando que a mesma o despertou para a
necessidade de reagir perante a inexistência de uma produção cinematográfica nas
colónias e, consequentemente, perante a inexistência de contra-imagens de África sob
o domínio português. Concomitantemente, Lopes Barbosa reage também contra a
imagética da cinematografia nacional que vigorou até finais da década de 1950, o que
nos permite problematizar o seu lugar no seio do Novo Cinema Português, assim como
a respetiva dissidência que o cineasta manifestou em relação a este movimento (Piçarra,
2016).
Ambas as obras são ilustradoras da luta anticolonial que sempre urge ser contada e
aprofundada. Tanto Honwana como Lopes Barbosa falam diretamente ao povo
moçambicano, procurando despertar uma consciência nacional de luta e resistência.
Assim, propõe-se pensar o processo de criação artística de Lopes Barbosa a partir da
sua relação com o material literário que deu origem ao filme, mas também a partir da
sua inserção num contexto de rutura cinematográfico.

Palavras-chave: cinema; literatura; colonialismo; Estado Novo; anticolonialismo.
Tiago Vieira da Silva frequenta atualmente o Doutoramento em Ciências da
Comunicação da Universidade do Minho em Braga, Portugal, com a dissertação “O
debate da identidade nacional desde a revolução de abril até ao presente, através do
cinema português”. É investigador do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade,
integrando o projeto “Memories, cultures and identities: how the past weights on the
present-day intercultural relations in Mozambique and Portugal?”, e o Museu Virtual
da Lusofonia.

Sérgio Bordalo e Sá
Portugal / Instituto de Etnomusicologia – centro de estudos em música e dança (INETmd) - pólo da Faculdade de Motricidade Humana (FMH) – Universidade de Lisboa
As estações em Ozu: uma leitura sobre Primavera Tardia e Verão Prematuro
Juntamente com Kenji Mizoguchi e Akira Kurosawa, Yasujiro Ozu é um dos mais
famosos realizadores japoneses. Apesar de ser muito conhecido no Japão, a sua
popularidade no Ocidente surgiu muito mais tarde. Durante um longo período de tempo,
só os seus filmes mais recentes eram conhecidos, dado que muitos dos primeiros se
encontram desaparecidos (14 nos primeiros 23). No entanto, com a progressiva
descoberta dos filmes mais antigos, foi possível ter-se noção da sua evolução enquanto
realizador e como os seus filmes revelam um mundo próprio muito coerente.
Vários críticos afirmam que Ozu é o mais japonês dos realizadores. Segundo Donald
Ritchie, a civilização moderna que se associa ao mundo ocidental não impediu o povo
japonês de estar muito consciente da sua “japonesidade”, baseada na cultura asiática
que dura há mais de 2000 anos. Ozu viveu num período de transformação em que o
Japão se modernizou, daí ser natural que os seus filmes reflictam esta mudança na vida
japonesa.
Apesar de serem um reflexo dessa mudança, tanto o tema da maioria dos seus filmes
(sempre à volta das relações entre pais e filhos), como o estilo que Ozu adoptou desde
muito cedo e ao qual permaneceu fiel ao longo da sua vida artística, tornam-no num
exemplo quase perfeito do que pode ser considerado um ‘autor’. Precisamente porque
faz a ponte entre duas das principais correntes autorais: a que defende que é a
personalidade do criador da obra que o define enquanto ‘autor’, e outra mais
estruturalista que estipula que a ‘autoria’ emana de uma série de estruturas presentes no
texto (neste caso, nos filmes).
No caso destes dois, Primavera Tardia e Verão Prematuro, as estações do ano
presentes nos respectivos títulos referem-se mais ao estado das personagens do que
propriamente à fase do calendário. Ozu usa as estações como metáfora do período da
vida que as personagens estão a passar. Em ambos, o tema principal é a possibilidade
de casamento da filha e como isso influencia as próprias relações intrafamiliares, numa
tentativa de articulação que Ozu quer estabelecer entre os valores tradicionais e
modernos do Japão. Ao usar diferentes estações do ano, quererá isto dizer que o
comportamento das personagens varia de filme para filme? Mas não será isto uma
contradição em relação à coerência que um ‘autor’ é suposto revelar? Estas serão
apenas duas das questões a que tentaremos responder nesta comunicação.

Palavras-chave: Ozu; Cinema Japonês; Cinema Asiático; Teoria dos Autores.
Sérgio Bordalo e Sá, nascido em 1976, é licenciado em Ciências da Comunicação pela
NOVA-FCSH (1998), tem um mestrado em Film Studies pela The University of Iowa
(2001) e um doutoramento em Estudos Artísticos – Estudos do Cinema e Audiovisual
pela FLUL (2013). Entre Abril de 2014 e Maio de 2015, foi bolseiro de investigação
num projecto académico do CRIA (Centro em Rede de Investigação em Antropologia)
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Politécnico de Setúbal (2018/19).

Painel 5
CINEMA E OUTRAS ARTES

Maria Irene Aparício
Portugal / CineLab-Ifilnova | FCSH-UNL
A Short Film About Killing (1988): Retrato, Desenho, Fotografia
Em defesa de uma estética da crueldade no cinema
A Short Film About Killing (1988) de Krzystof Kieslowski é um filme que traduz bem
as formas possíveis de agenciamento do cinema, em particular o modo como a
representação cinemática do poder e da barbárie pode reflectir ou refractar a realidade
e as artes que a representam, confrontando, em simultâneo, o espectador com a (sua)
trágica condição humana. Ao estabelecer um paralelismo entre o acto individual de
homicídio de um indivíduo e a condenação e execução de outro por um sistema judicial
onde existe a pena de morte, A Short Film... toma posição e força o espectador a seguilo num questionando sobre as possíveis semelhanças e as diferenças entre os dois actos:
o da barbárie e o da resposta do estado de direito à violência. Num gesto de extrema
estetização, nomeadamente no trabalho de fotografia do filme, trata-se aqui de traçar
um retrato oblíquo da alma humana nos limites da crueldade. É importante salientar
que, a polémica estreia do filme, na década de 80, teve como pano de fundo uma Europa
Ocidental socialmente conturbada, pontuada por inúmeros debates políticos, mas
também filosóficos, entre os quais o da legitimidade da pena de morte, mediado pelas
Nações Unidas e a Comissão para os Direitos Humanos. Cerca de três décadas depois,
crueldade e desumanidade continuam a ser ameaças constantes à paz civilizacional,
justificando a actualidade deste e doutros filmes e o seu resgate à poeira do tempo.
Tendo em conta o contexto histórico, mas também cinematográfico, a nossa reflexão é,
pois, uma tentativa de compreender os limites da representação das imagens do cinema
de Kieslowski, entre uma vocação estética alusiva ao domínio das artes e uma projecção
ética decorrente da sua condição política e de resistência perante a violência e a
injustiça.
Palavras-chave: Krzystof Kieslowski; pena de morte; cinema e ética; fotografia;
desenho; estética.
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Renata Ferraz
Portugal / LabCom.Comunicação e Artes – Faculdade de Artes e Letras da
Universidade da Beira Interior (Portugal) / CIEBA - Faculdade de Belas Artes da
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EVO e Ádito: intersecções entre as artes visuais, a performance e o cinema
Com esta comunicação procuro refletir sobre o processo de criação de duas curtas
metragens, EVO (2015) e Ádito (2017), realizadas por mim e pela artista visual e
performer Rubiane Maia.
As duas curtas configuram-se como um ponto de viragem num percurso de investigação
artística, que posteriormente culminou na criação de uma longa metragem e na
estruturação da ideia de criação fílmica partilhada, devolvida na minha tese de
doutoramento (Ferraz, 2018).
Antes de EVO e Ádito, realizei três curtas, cuja premissa partira de obras prévias de
artistas que trabalham em áreas distintas da imagem em movimento. São eles: Corpo
Sem Órgãos (2012) criado a partir de uma coreografia da bailarina Valentina
Parraviccini, Another Place (2013), em diálogo com as esculturas de Antony Gormley
e EU - European Union (2013), desde duas personagens concebidas pela performer e
ativista Dani d'Emilia.
Em EVO e Ádito, assim como nas três últimas obras supracitadas, havia uma relação
intrínseca entre o fazer fílmico e outras artes. Mas a diferença aqui pauta-se em não
serem filmes criados a partir de uma obra artística fechada, mas construídos em partilha
a partir do universo imagético de cada uma de nós.
A criação de EVO e Ádito deu-se como uma espécie de tradução mútua entre os
materiais que apresentamos para a outra no decorrer do processo de criação. Este
assemelhou-se à ideia de transcriação de Haroldo de Campos (2010), que prevê a
criação de um material inédito por parte da pessoa que traduz. Ou, ainda, a de tradução,
de Walter Benjamin (2008), onde o resultado é desprendido do original, ao mesmo
tempo que se mantém vinculado com o mesmo.
Dessa forma, a problemática que apresento é assente nas funções desempenhadas por
cada uma de nós, a forma como os guiões foram elaborados conjuntamente e de que
maneira as especificidades dos diferentes domínios artísticos corroboraram para um
desvanecer das fronteiras entre as artes nos objetos apresentados aqui.
Palavras-chave: transcriação; tradução; interartes; criação fílmica partilhada.
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do cinema, artes performativas e multimédia. Desde 2010 dedica-se, maioritariamente,
à criação e investigação em cinema, tendo exibido os seus trabalhos no Brasil, Portugal,
Argentina, Grécia, Reino Unido, Trinidad y Tobago, EUA, México, Lituânia, Itália,
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uma coprodução Kintop/Refinaria, com apoio do ICA.

João Francisco da Rosa Labriola
Portugal / ESAP, Mestrado em Realização em Cinema e Televisão
Chaplin em Monsieur Verdoux; Além do ícone, o símbolo e o indivíduo
O filme Monsieur Verdoux é um dos mais reveladores da obra de Chaplin. Apesar de
pouco comentado pelo público em geral, tem gerado curiosidade em pesquisadores e
críticos cinematográficos. A proposta desse trabalho é expor a visão de um ator sobre
como se dá a criação dramatúrgica, temática e imagética de Chaplin nesse filme
específico. Explora-se no trabalho a dimensão histórica, estética e conexão com a vida
do autor para criação de sua obra.
Partindo da exposição de elementos particulares da genealogia do Clown, vemos
Chaplin como um artista pertencente a esse universo e tendo assim uma presença única
na história do cinema.
Ao notar o contexto social, cultural e político, as tensões entre a arte e o sistema vigente
seria inevitável e insolúvel em sua própria época. Convém com o passar do tempo dar
sempre mais espaço para sua obra respirar pelo que é, abandonando as intrigas
momentâneas, mas permitindo que as mensagens ali contidas possam ser vistas e
ouvidas de maneira limpa.
O filme, é o primeiro que se distancia da imagem clássica do Carlitos, mas mostra o
outro lado da moeda, um personagem com temperamento mais arrojado e um humor
mais ácido, aproximando criador e criatura. A dimensão clownesca aproxima-se da
ideia de performance, que seria enunciada somente anos mais tarde, e no cinema tem
mais representantes do que se supõe.
Monsieur Verdoux responde a muitas das polemicas nas quais Chaplin envolveu-se
durante sua vida, mas devido às altas doses de ironia, incendiou ainda mais as coisas,
tendo o colocado na “Lista Negra” do Macartismo e indelevelmente no Hall da Fama
do
cinema
mundial.
Palavras-chave: Charles Chaplin; Monsieur Verdoux; Clown; Comicidade; Cômicos
do Cinema
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Helena. Dedica-se a dez anos a linguagem do clown, prática, direção e ensino, tendo
no cinema sua principal forma de expressão. Foi preparador de clown no curso
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António Costa Valente
Universidade do Algarve, CIAC
Cláudia Ferreira
Universidade de Aveiro, CLLC-UA
Cláudia Martins
Instituto Politécnico de Bragança, CLLC-UA & CEAUL-GI6
O mundo das artes de expressão portuguesa no Festival de Cinema de Avanca
O cinema como sétima arte sempre se assumiu como um espaço e tempo de encontro(s),
baseado na ideia de que a imagem em movimento era entendida como uma linguagem
comum, o que alguns autores designam como esperanto visual (e.g. Brant, 1984;
Shochat & Stam, 1985; Johnston, 2007). Assim parece ter sido construído em 1997 o
Festival de Cinema de Avanca, com o nome “Encontros Internacionais”.
Enquanto agregador de filmes e pessoas, nos seus 25 festivais, o Avanca viajou por
todo um mundo diverso, nomeadamente o de todas as artes e o da expressão portuguesa.
Por estas viagens, o Avanca iniciou o desenho de uma trajetória de coprodução de
filmes, onde os falantes de português dos quatro continentes se muniam de um passado
comum e de uma abrangência artística que o cinema parece ter sabido expandir.
São exemplo desta convergência os filmes: “Sobre sonhos e liberdade” (Francisco
Colombo e Marcia Paraíso, 2020); “Pretu Funguli” (Costa Valente e Monica Mu soni,
2019); “Sonhos” (Joaquim Pavão, 2020) e “Por detrás da moeda” (Luís Moya, 2020).
Com base numa breve caracterização destes filmes, temos por objetivo refletir sobre a
unidade, diversidade e identidade das nossas línguas, histórias e culturas que o cinema
e as outras artes permitiram congregar no espaço-tempo de Avanca, representado como
epicentro de encontros multiculturais e multi artes.
Palavras-chave: cinema; artes; Festival de Cinema de Avanca; mundo de expressão
portuguesa; multiculturalidade.
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Denise Costa Lopes
Brasil / Doutora em Artes Visuais EBA/UFRJ e professora nos cursos de Cinema e
Design da PUC-Rio
O transcinema de Walter Carvalho
Walter Carvalho é um dos nomes mais importantes da cinematografia brasileira. Sua
assinatura está presente em mais de cem obras audiovisuais. A grande maioria
constituída de marcos da produção no Brasil. Seu cinema trabalha a imagem em
coalescência com as outras artes. Em especial, com a pintura. Ao investigarmos essa
relação, nos deparamos com referências pictóricas que demonstram profundo
conhecimento acerca das lições dos grandes mestres, em particular do Renascimento.
Dois filmes que carregam sua marca na fotografia trazem de forma mais definitiva essa
ligação: O veneno da madrugada (2005), de Ruy Guerra, e Um filme de amor (2003),
de Júlio Bressane.
Fotógrafo, artista plástico, diretor de fotografia e de longas-metragens, Walter define
seu cinema como transcinema, porque “perpassa todas as artes”, diz. Para ele, toda arte
comporta o prefixo trans, pois só existe na interação com outras. “O pó do ouro soprado
da palma da mão dos pintores sobre os retábulos da Renascença, é transpictórico.
Cinema é artes plásticas, é fluxo circular que projeta sombras, é transimagem”, conclui.
Afirma ainda que o cinema é por si só “transfiguração”, já que só acontece quando
“uma imagem se transforma em outra”. Seu objetivo como cineasta, confessa, é
“procurar no plano a transconstrução da imagem cuja luz des-ilumina” a fim de criar
ambiências capazes de convidar à imersão, de sugerir mais do que mostrar,
incorporando o fora do quadro como talvez o mais importante da cena. Afinal, segundo
ele, “se a fotografia é uma ruptura no tempo e no espaço, o que está fora dela existe e
muitas vezes existe influenciando o que vejo e o que não vejo de forma decisiva.”
As referências que encontramos de forma explícita nos filmes citados acima são muitas.
Em O veneno na madrugada, Walter “des-ilumina” a partir de Kollwitz e Goeldi, de
quem toma de empréstimo também a cor em meio à escuridão. Mais do que escolhas
estéticas, elas agregam o olhar desses artistas sobre o sofrimento humano ao filme. Já
em Um filme de amor, que parte da ideia das Três Graças ou Carités da mitologia grega,
ele aproxima sua paleta das inúmeras representações dessas figuras, de Rafael,
Botticelli, Tintoretto, Cranach, Hans Baldung a Rubens. Mas é na escultura de Canova
sobre o tema e nos quadros de Balthus, de quem incorpora poses, cenários, luzes e tons
nuançados, que ele encontra inspiração para fotografar com poesia o encontro dos três
personagens do filme num velho sobrado.
Walter faz um cinema que pensa e, mais do que isso, tem produzido um pensamento
quase didático sobre seu cinema a partir da relação com a pintura. Investigar o que ele
chama de transcinema pode nos fornecer pistas importantes para entender o sucesso
que sua luz proporciona à filmografia brasileira desde o início da década de 70.
Palavras-chave: transcinema; referências pictóricas; fotografia; cinema expandido;
Walter Carvalho.
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Cinema e Vídeo da UFF e bacharel em Comunicação Social pela Escola de
Comunicação da UFRJ, com habilitação em Jornalismo. Leciona em cursos superiores

de cinema no Brasil, desde 2005, com passagens pela UFF, UNESA e Escola de
Cinema Darcy Ribeiro. Atualmente coordena uma plataforma de Transcinema, onde
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Sua área de interesse primordial se encontra na confluência do cinema com as outras
artes, em especial com a pintura.
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Representações teatrais híbridas e a fixação impossível: O caso de Um Hamlet A
Mais
Algumas obras de arte são feitas para ser experienciadas ao vivo, caso contrário a
natureza da experiência muda irrevogavelmente. É o caso de obras de teatro, dança e
ópera – intrísecamente intermediais desde sempre. Com o desenvolvimento da
multimedialidade, a hibridação das imagens (e dos sons) tem vindo a aumentar nestes
trabalhos, inflectindo o rumo da experiência e mudando de forma radical a sua natureza.
Estes trabalhos até podem ser gravados para a posteridade, o que equivale a uma
remediação técnica que resulta numa obra de arte subsidiária. Porém, a experiência é
diferente da proporcionada pela obra de arte inicial. A obra ao vivo e o seu correlato
remediado são encarnações absolutamente incomparáveis, mesmo quando a autoria de
ambas recai sobre os mesmos criativos. Com a mudança de medium o resultado também
se altera, tanto em termos sensorais como dramatúrgicos. É impossível registar de modo
fiel um obra de arte ao vivo. Estas gravações não são, pois, o equivalente da técnica
aditiva em que imagens e sons funcionam como um mero complemento das obras de
arte, acrescentando variedade, intensidade e proporcionando mais camadas artísticas ao
design/concepção global.
Nesta apresentação proponho analisar este fenómeno com base numa obra teatral
portuguesa intitulada Um Hamlet a Mais (encenação de Ricado Pais, estreia no Teatro
Rivoli em 2003 e reposição no Teatro Nacional Dona Maria II em 2004). Trata-se de
uma adaptação auto-reflexiva e pós-moderna da peça Hamlet de William Shakespeare,
cujo texto original preserva (em tradução de António Feijó). A partir dela foi feita um
video, realizado por Fabio Massimo Iaquone e Paulo Américo, com a duração de uma
hora e 46 minutos, numa produção do Teatro Nacional Sao João. São estes dois objectos
diferentes, mas relacionados entre si, que constituirão a base da minha argumentação,
a qual é sustentada, entre outros teóricos, por Philip Auslander, Peggy Phelan e Aneta
Mancewicz.
Palavras-chave: Teatro; remediação audiovisual; Shakespeare intermedial; presença;
live video feed; apropriação.
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Aproximações entre a verdade extática de Werner Herzog e o teatro épico de
Bertolt Brecht no filme Lições da Escuridão
O estudo pretende analisar o filme Lições da escuridão / Lektionen in Finsternis (1992),
do realizador Werner Herzog, com o objectivo de identificar as relações possíveis entre
os postulados e práticas do teatro épico de Bertolt Brecht, com o conceito de verdade
extática de Werner Herzog. Intentamos reconhecer no filme analisado, as estratégias
de organização fílmica utilizadas pelo realizador para comunicar uma “verdade” que
transcende o factual, promover um deslocamento da realidade e possibilitar uma
cognição subjetiva do espectador.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa de investigação e análise fílmica, tendo como base
os fundamentos da proposta dramatúrgica brechtiana, que integra como instrumentos
de análise, entrevistas cedidas por Herzog, e, textos e comentários produzidos pelo
próprio realizador. Para os fins deste estudo, nos referenciamos à argumentação do
realizador acerca de uma verdade que é perceptível na arte, através da mentira criada
na obra, o que Herzog chama de verdade extática. Relacionamos esta verdade extática
proposta pelo realizador, às ideias de ruptura com a identificação mimética em Brecht,
e o seu entendimento da exposição da artificialidade no teatro enquanto um mecanismo
agenciador para que o espectador possa desmantelar verdades pré-estabelecidas.
Identificamos no filme analisado uma hibridização das retóricas do documentário e da
ficção científica utilizadas por Herzog, que parte de imagens documentais, registradas
num momento histórico específico, e as subverte em texto comunicando uma narrativa
que se passa noutro planeta. Observamos também recursos utilizados pelo realizador,
que se configuram enquanto possibilidades de deslocamento da identificação mimética
do espectador com o planeta Terra, bem como com o elemento humano, tais quais os
propostos pela negação do naturalismo em Brecht. Como principais resultados deste
estudo, apontamos para: a utilização da narração, a fragmentação em atos titulados, a
manipulação da velocidade e a duração dos planos, o distanciamento por meio dos
ângulos e enquadramentos, o deslocamento na mise-en-scène, a condução e adulteração
da relação do espectador com os fatos filmados através da música, a exploração da
relação simbólica dos objetos e as suas possibilidades de choque, o final aberto.
Na nossa opinião é possível relacionar o estranhamento cognitivo presente no teatro
épico de Bertolt Brecht, com o que Herzog chama de verdade extática em Lições da
escuridão, na medida em que o realizador faz o uso de estratégias que intencionalmente
estranham e distanciam o espectador, a levá-lo para um lugar fora do seu universo
conhecido, para que seja possível fazer uma releitura de sua própria realidade. Neste
sentido, reiteramos as potencialidades agenciadoras de transformação social do cinema,
a entendê-lo enquanto importante via para que o espectador possa compreender a
sociedade e inscrever um sujeito mais ativo perante a sua realidade.

Palavras-chave: verdade extática; estranhamento cognitivo; teatro épico; Werner
Herzog; Bertolt Brecht.
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Federal do Ceará
As imagens inquietantes de campos de concentração: ilustração, escultura e
legibilidade no documentário
Ao longo da história, regimes fascistas e genocidas criaram campos de concentração
para encarcerar e mesmo exterminar prisioneiros, seja por perseguições políticas ou
étnicas. Esses regimes dificultaram ou proibiram imagens de atrocidades nos campos,
ou seja, não se podia produzir imagens no cárcere, que pudessem revelar ao mundo o
que para eles deveria se manter nas sombras, escondido, para não expor o genocídio e
os crimes destes governos com relação aos prisioneiros e a constante violação dos
direitos humanos. Ainda assim, a despeito dessa dificuldade de reunir esse tipo de
imagens, algumas foram feitas furtivamente nos próprios campos. Outras foram feitas
posteriormente, para tentar representar e visibilizar o que foi escondido.
Filmes documentários que tematizam o cárcere de regimes de exceção muitas vezes se
deparam com a dificuldade de contar com imagens do passado que representem o
inquietante, seja pela falta delas ou mesmo por uma escolha ética e conceitual do
realizador. Há imagens variadas, posteriores à liberação, mas muitas vezes há poucas
que representam o próprio momento do cárcere e suas especificidades. Em função dessa
limitação, alguns filmes apelam para a constituição de uma imagem artesanal, desenhos
ou esculturas, para fazer referência e transformar o invisível no visível, o escondido em
revelado. Nesse sentido, filmes que fazem uso dessas imagens artesanais favorecem
uma relação distinta entre imagem artesanal e a imagem técnica do cinema, entre
memória e fabulação, dentro do próprio filme, e procuram restituir sua legibilidade
histórica.
Para tanto serão analisadas as imagens artesanais em quatro filmes: Shoah (1985,
Claude Lanzmann), sobre os campos de extermínio nazistas; S21, a máquina de morte
do Khmer Vermelho (2003) e A Imagem que falta (2013), ambos do diretor Rithy Panh,
em que trata dos campos de concentração no Camboja quando foi prisioneiro e, por

fim, Nostalgia da Luz (2010, Patricio Guzmán) que trata do campo de prisioneiros no
deserto do Atacama, na ditadura de Augusto Pinochet no Chile. As situações
representadas nestes documentários, com o apoio de imagens artesanais, evidenciam
que há outras formas de representação do testemunho para além das palavras e imagens
técnicas, que podem estar presentes também no desenho e na escultura.
A proposta desta comunicação, em diálogo com autores como Sigmund Freud, Georges
Didi-Huberman, Aleida Assmann, Geoffrey Hartman e W. J. Thomas Mitchell, será de
refletir sobre como essas imagens artesanais conferem outro estatuto da imagem a esses
filmes, como mostras de uma representação inquietante, seja ela testemunhal ou não,
do acontecimento invisibilizado pelo regime genocida. As diferentes estratégias de
representação, como elas se mesclam e a sua relação dentro do discurso fílmico
oferecem pistas sobre a constituição da imagem artesanal dentro da imagem fílmica,
tanto em suas limitações quanto em suas potências, distinções e sua dimensão ética,
validando-as ou não como documento.
Palavras-chave: imagem artesanal, imagem inquietante, documentário, legibilidade,
imaginário.
Felipe Muanis é Doutor em Comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais,
Brasil, com bolsa Capes/DAAD na Bauhaus-Universität Weimar, Alemanha. É
Professor Associado da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor colaborador
no PPGCOM da Universidade Federal do Ceará e foi professor visitante na Universität
Paderborn (2010) e na Ruhr-Universität Bochum (2015-2017), ambas também na
Alemanha. É Coordenador do International Master in Cinema Studies na UFJF. Seus
tópicos de pesquisa abrangem a teoria da imagem em diferentes meios como cinema,
televisão, mídias digitais, ilustração e histórias em quadrinhos. Também é ilustrador,
diretor de arte e jornalista. É autor dos livros Convergência audiovisual: linguagens e
dispositivos (2020), A imagem televisiva: autorreferência, temporalidade, imersão
(2018) e Audiovisual e Mundialização: televisão e cinema (2014).

Painel 7
POÉTICAS DO CINEMA

Renato Essenfelder
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E Viveram Felizes para Sempre? Representações do Amor no Cinema
Embora histórias de amor romântico, em que os parceiros se completam de modo
inequívoco e perfeito, como verdadeiras almas gêmeas, ainda estejam fortemente
presentes no imaginário social e em todo tipo de produção cultural do Ocidente – do
cinema à literatura, da televisão à banda desenhada –, nas últimas décadas esse
paradigma perdeu força mediante a ascensão de outras concepções de amor, outras
formas de amar (Lins, 2012; Costa, 1998; Bauman, 2004; Singer, 2011; Giddens, 1993).
O filósofo Irving Singer (2011), importante estudioso do tema, divide as variadas
perspectivas teóricas sobre o amor em duas grandes correntes: a tradição idealista e a
tradição realista. Enquanto a primeira idealizaria o amor como experiência essencial do
ser humano, indispensável e inata, a segunda o situa em um intrincado jogo comandado
por fatores socioeconômicos.
De todos os paradigmas amorosos conhecidos, o do amor romântico como reunião de
duas metades (ou encontro de almas gêmeas) predominou no imaginário social
ocidental dos últimos séculos (Lins, 2012).
Como não poderia deixar de ser, o cinema também fala de amor – e muito. Aplicadas
às histórias de amor, as narrativas canônicas do cinema clássico giram em torno de um
personagem, em geral um homem, que tenta superar variados obstáculos para
conquistar a sua amada e encontrar a felicidade. Segundo Barbosa (2011), o tipo de
amor retratado nessas obras é o romântico, e, ao menos durante as décadas de 1920 a
1960, “80% dos filmes possuem uma linha narrativa amorosa” (Barbosa, 2011, p. 246).
Nos filmes do período, “o amor romântico contém uma significativa perda da carga de
questionamento e ambiguidade apresentado no seu formato original literário”
(Alcântara, 2013, p. 47). Assim, nos ecrãs, o herói deve apresentar menos facetas e se
envolver em conflitos mais claros, que possam ser resolvidos no espaço da trama.
Com o cinema moderno, contudo, e o consequente rompimento de diversos paradigmas
narrativos anteriores, abrir-se-á enfim espaço para que novas formas de amor – e de
amar – sejam postas em cena. Se nas décadas anteriores o cinema mainstream
professava uma crença cega na força do amor, ilustrada por personagens com poucas
dimensões e escassas ambiguidades, o cinema moderno compreende que apenas pela
força de vontade não é possível resolver os grandes conflitos.
Em “Uma Mulher é Uma Mulher” (“Une femme est une femme”, 1961, França/Itália,
85 min), o realizador Jean-Luc Godard aborda a questão do amor de maneira estética e
narrativamente disruptiva em relação ao cinema clássico, com personagens
apaixonados inseguros e indecisos – como é mais comum ocorrer, a propósito, entre os
amantes “da vida real”.
Para entender se e como o cinema moderno aborda o paradigma do amor romântico,
este trabalho procede a uma análise da obra “Uma Mulher é Uma Mulher”, do
realizador francês Jean-Luc Godard, e busca questionar se, na esteira das tantas ruturas
narrativas, técnicas e gramáticas produzidas pela Nouvelle Vague, surgiu também uma
rutura com a própria representação do amor do cinema mainstream.
Palavras-chave: Cinema; Amor; Romance; Nouvelle Vague; Godard.
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Sobre a intimidade na poética do espaço em Rainer Werner Fassbinder
Este ensaio pretende relevar um conjunto de cinco obras com unidade de espaço do
cineasta Rainer Werner Fassbinder – os telefilmes Das Kaffehaus (1970), Bremer
Freiheit (1972) e Nora Helmer, e as longas-metragens Die Bitteren Tränen der Petra
von Kant (1971) e Chinesisches Roulette (1976) – enquanto objetos centrais no
tratamento da questão da intimidade na sua poética cinematográfica. Numa primeira
fase, abordaremos o conceito espacial de “câmara” e a sua respetiva aplicação na tríade
de telefilmes de acordo com a importância multidisciplinar do cineasta, desdobrandose entre cinema, teatro e televisão para a sua operacionalização. E numa segunda fase,
estabeleceremos a mesma aplicação do conceito às longas-metragens, explorando a
índole teatral do texto e das soluções cénicas. Através do cruzamento entre as
especificidades do teatro e do cinema, e em especial nesta pentalogia de filmes em
unidade de espaço, torna-se possível estabelecer outros entendimentos (e que não
dependem largamente do pensamento brechtiano) na compreensão da natureza do
espaço fílmico em Fassbinder.
Palavras-chave: Rainer Werner Fassbinder; teatro; telefilme; unidade de espaço;
intimidade.
Pedro Crispim Santos Álvaro. Nasceu no Porto, em 1992. Após um período de
formação em teatro na Academia Contemporânea do Espetáculo (ACE), licenciou -se
em Cinema e Audiovisual pela Escola Superior Artística do Porto (ESAP), acumulando
também o mestrado em Comunicação Audiovisual da Escola Superior de Música e
Artes do Espetáculo (ESMAE) e uma pós-graduação em Argumento pela Escola
Superior de Media, Artes e Design (ESMAD). Atualmente é doutorando em Ciências
da Comunicação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova
de Lisboa (FCSH-UNL) na área de especialidade de Cinema e Televisão. Tem estado
também envolvido em vários projetos de curta-metragem, tendo escrito e realizado as
curtas-metragens Liberdade Condicional (2013) e Palhaços (2015), esta última
vencedora do Prémio Sophia Estudante, na categoria de ficção, e quanto assistente de
realização de Manuel Mozos em A Glória de Fazer Cinema em Portugal (2015).

Ana Isabel Soares
Portugal / Universidade do Algarve / CIAC – Centro de Investigação em Artes e
Comunicação
A Revolução do Homem-Kâmara: Dos Manifestos Neuropunks ao cinema
Quando, nos anos de 1989 e 90, Edgar Pêra publica no jornal O Independente os seus
Manifestos Neuropunks, faz culminar um posicionamento artístico que, década e meia
após a revolução democrática, concretiza artística e plenamente os vários ideiais de
libertação e liberdade conquistados em Portugal a partir de 1974. A sua expressão
naquelas páginas é eminentemente verbal e visual, e chega a assumir-se mesmo sob a
forma de banda desenhada. A entrada definitiva de Pêra no cinema parece hoje um
movimento simples de entender na sequência da junção de palavras e imagens estáticas
para formas dinâmicas a que se associa ainda todo o trabalho sobre o som. Mas essa
passagem só se concretiza depois desta inscrição nas páginas daquele semanário
(entretanto extinto), que, tal como a revista K, onde o realizador também publicou,
contêm textos e imagens programáticos que assumem esse mesmo rasgar das
tradicionais folhas que amarelecia durante os anos da ditadura salazarista.
Lugares como as ruínas do Chiado, mutante cenário pós-apocalíptico, convocam
cenários de destruição. O incêndio de 1988 – que remete, por dinâmica de eco, para a
viragem de Lisboa (e, metonimicamente, do país) em direção à modernidade depois do
cataclismo de 1755 –leva a sobrepor, espacial e historicamente, local do trauma de 1988
com um dos lugares icónicos da Revolução de Abril: é esse local de densa simbologia
histórica que Edgar Pêra escolhe como palco para a sua estreia no cinema, na ficção
curta Reproduta Interdita (1990). Daí em diante, os espaços urbanos (acima de tudo, o
de Lisboa, mas não só) serão, na construção fílmica de Pêra, lugares de uma promenade
de registo permanente e permanentemente inquieto, em revolução – convulsivo e
perpétuo movimento que a obra fílmica traduz como modo de pensar. Procurarei
explorar os manifestos e as várias opções artísticas como o realizador apresenta
imagens destes lugares históricos, intrigas paralelas e personagens calamitosas, nas
várias formas eminentemente visuais (de banda desenhada e de cinema) em que todos
estes elementos narrativos se engendram.
Palavras-chave: Edgar Pêra; cinema português; comics; banda desenhada.
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Os quadros nos quadros: um estudo sobre as pinturas como elementos de cena
fílmicos
O cinema é uma arte complexa que, normalmente, envolve o trabalho de diversos
profissionais. Dentre esses profissionais, está o designer de produção, responsável por
comandar o departamento artístico da obra. Sob sua supervisão estão a maquiagem, o
cabelo, o figurino e o cenário. Nos filmes de ficção, a maioria dos elementos em uma
cena não está lá por acaso. Na construção de um cenário, busca-se criar um ambiente
adequado para a história e, para tal, o designer de produção deve optar ou não por
utilizar obras de arte, que passam muitas vezes “despercebidas” pelos espectadores. É
possível encontrar diversas pesquisas que abordam a relação da pintura com o cinema
cujo foco está na fotografia dos filmes. No entanto, o papel das pinturas como
elementos de cena presentes nos cenários fílmicos, é um tema ainda pouco discutido
por investigadores. A escolha por determinada pintura está carregada de significado e
auxilia a constituição da atmosfera da cena e, muitas vezes, a construção dos
personagens. Utilizando uma metodologia com base na revisão de literatura, alicerçada
por autores como C. S. Tashiro, Martine Joly e Vincent LoBrutto, e lançando mão de
análise fílmica, este trabalho busca compreender as mensagens que os quadros em um
cenário podem comunicar. Para tanto, o filme Animais Noturnos (2016) será analisado.
O longa-metragem, dirigido por Tom Ford, foi nomeado a diversos prêmios e vencedor
do Grande Prêmio do Júri no 73º Festival Internacional de Cinema de Veneza. Dentre
os pontos fortes do filme, está o design de produção. Shane Valentino, profissional
responsável por materializar o universo da trama, foi meticuloso em seu trabalho.
Verifica-se a presença de obras de arte expressivas e cada uma possui um papel
importante para a constituição dos cenários, para a caracterização dos personagens e
para a consequente assimilação da história por parte dos espectadores.
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de Juiz de Fora, bacharela em Artes e Design pela UFJF e em Cinema e Audiovisual
também pela UFJF. Há anos começou a se interessar e aprofundar seus estudos acerca
da direção de arte cinematográfica. Apresenta interesse tanto pela área prática, como
pela teórica. Possui filmes selecionados para festivais nacionais e internacionais, assim
como artigos publicados em revistas acadêmicas. Foi bolsista de treinamento
profissional no Cineclube Movimento - UFJF. Trabalhou como professora de Artes
Visuais, de Cinema e de Teatro no Colégio de Aplicação João XXIII. Atuou também
como fotógrafa na empresa Laranja Lima fotografia criativa.
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Ângela Ferreira (angelaferreira@esmad.ipp.pt)
Portugal / Universidade Lusófona - Centro de investigação em Comunicação
Aplicada, Cultura e Novas Tecnologias (CICANT)
Os fotolivros e sua filmagem
Este artigo insere-se nas discussões de Artes Visuais e cultura visual contemporânea e
lança uma reflexão sobre o papel da filmagem dos fotolivros, para a compreensão da
sua narrativa.. Em hibridez expressiva entre a fotografia e o cinema, este ensaio circula
num espaço delicado entre o documento e a ficção e apresenta o processo de construção
de um fotolivro, instrumento privilegiado para construção de narrativas visuais,
entendido como um espaço de resistência face ao processo de desmaterialização
exercido hoje pela fotografia (Fontcuberta, 2020) e que ocupa hoje uma posição central
no campo da fotografia contemporânea. Esta reflexão é mobilizado pelo encontro com
o objeto- livro e as e as formas de o documentar, o que me possibilitou pensar, de modo
distinto e complementar, sobre as relações existentes entre o o arquivo, o cinema e as
narrativas visuais. O objetivo principal é, a partir do arquivo e do seu dialogo
interdisciplinar com outras linguagens como o cinema, refletir sobre as possibilidades
de abrir um espaço de reflexão sobre a potência dos processos narrativos. Este texto
revela o percurso e o processo criativo inerente à criação da obra “Transa, Baladas do
último sol” que condensa uma série visual em formato de exposição e fotolivro, sobre
práticas visuais contemporâneas que problematizam as formas híbridas da Fotografia
com diversas linguagens.
Palavras-chave: fotografia, cinema, fotolivro, booktrailer, hibridismo.
Ângela Ferreira [Porto, 1975] é artista e curadora independente em Fotografia
contemporânea, com doutoramento em Comunicação Visual sobre fotopintura e
autorrepresentação das nações indígenas do Brasil, na Universidade do Minho,
Portugal, com bolsa FCT. É licenciada em Direito e pos-graduada em Direção Artistica
e Estudos Curatoriais pela Esap Guimarães e concluiu o Mestrado em Fotografia na
Utrecht School of Arts-Holanda. É Pós-doutorada pela Escola de Belas Artes da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil, desenvolvendo estudos sobre práticas
visuais contemporâneas que problematizam as formas híbridas da Fotografia. É
professora adjunta convidada na Escola Superior de Media Artes e Design Porto e
Universidade Lusofona de Lisboa. Membro do grupo de pesquisa NANO Novos
Organismos das Artes da Escola de Belas Artes da UFRJ. (NanoLab), Rio de Janeiro,
Brasil e em Portugal na Universidade Lusófona - Centro de investigação em
Comunicação Aplicada, Cultura e Novas Tecnologias (CICANT).

Elcio Basilio
Brasil / Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)
O Surrealismo em Alain Robbe-Grillet
Uma aproximação da obra cinematográfica de Alain Robbe-Grillet com o movimento
surrealista, desde os preceitos traçados por André Breton no Manifesto do surrealismo
até às pinturas meta-representativas de René Magritte. Desde sua estreia no cinema
como roteirista de O Ano Passado em Marienbad (1961), Robbe-Grillet já demonstrava
gosto pelas situações absurdas e pelo encadeamento subjetivo do enredo, no qual as

cenas são estruturadas de maneira intuitiva e a montagem dos planos frequentemente
ignora a contiguidade dos gestos, embaralhando tempo e espaço.
Mais tarde em sua carreira como diretor cinematográfico, Robbe-Grillet manterá sua
predileção por histórias insólitas de atmosfera onírica, e neste trabalho apontaremos
como muitos dos traços distintivos do cineasta, como o gosto por tramas misteriosas,
os diálogos non-sense e o orientalismo, no qual o exótico e o erótico se fundem,
dialogam diretamente com o surrealismo. Sem nos esquecermos de que Alain RobbeGrillet não só fez parte, como foi o porta-voz de outro movimento: o Nouveau Roman
francês.
Se os surrealistas faziam um “elogio à loucura”, resgatando Erasmo de Roterdã,
procuraremos demonstrar que Robbe-Grilllet por sua vez faz um elogio da paranoia.
Para além da perseguição que seus protagonistas sofrem, o cineasta constantemente
adverte o espectador das armadilhas de sua própria obra, através de personagens que
não são confiáveis e de situações que são recorrentemente contraditórias, incitando o
espectador, portanto, a desconfiar da veracidade do que é exposto.
Também trabalharemos a influência do pintor René Magritte em Alain Robbe-Grillet,
sobretudo a série A bela cativa, na qual dentro da própria pintura há sempre outro
quadro representando em sua tela o mesmo fundo que vemos no quadro maior, de modo
que em determinados pontos da pintura, os dois planos se misturam. Representação e
meta-representação se confundem e por extensão realidade e representação também
perdem suas fronteiras, um pensamento essencial para entender a estrutura das obras
de Robbe-Grillet.
Seria ele um realizador de sonhos, ou melhor, de filmes sonhos? Talvez, mas surrealista
ou não, a obsessão de Robbe-Grillet pelo sadomasoquismo, a onipresença da
psicanálise, o suspense e a “contradição como motor da história” são uma constante na
filmografia do cineasta. Tudo isso sempre entrelaçado em uma trama esfacelada que
forma um quebra-cabeça “imontável”. Na maioria dos filmes do diretor saímos sem a
solução do mistério, mas para além das incertezas do enredo, qual seria o verdadeiro
enigma dos filmes de Alain Robbe-Grillet?
Palavras-chave: Alain Robbe-Grillet; André Breton; Cinema Surrealista; René
Magritte; Surrealismo.
Elcio Basilio. Doutor em Comunicação pela Universidade Anhembi Morumbi com
estudos direcionados para a área de Cinema, defendeu sua tese “A palavra e sua
ausência: Gesto e fala na filmografia de Philippe Garrel” em 2020, com apoio da bolsa
CAPES e tendo passado um ano como pesquisador convidado na Universidade Paris 8.
Possui mestrado em Literatura e Crítica Literária pela Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo (2014), onde desenvolveu pesquisa no campo de Tradução Intersemiótica,
conciliando estudos de poética em Literatura e Cinema, tendo sido contemplado pela
bolsa CAPES. Bacharel em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (2010),
também possui interesse nas áreas de Filosofia e História. Técnico em Direção
Cinematográfica pela Academia Internacional de Cinema (2010), roteirizou e dirigiu
seis curtas-metragens e um videoclipe, possui ainda experiência como ator. Atualmente
desenvolve a pesquisa de pós-doutorado “Diálogos da Incomunicabilidade” em torno
do cineasta Michelangelo Antonioni.

Guy Amado
Brasil / UFAM/ICSEZ / Universidade de Aveiro, FBAUP e IPCA/ESD /
UFAM/ICSEZ
Questões delicadas, visões de delicadeza: a Amazônia em El abrazo de la serpiente
e Los silencios
A Amazônia é o último laboratório devidamente equipado para o reencontro do
homem consigo próprio, onde a natureza ainda propõe reflexões.
Roberto Evangelista, artista plástico amazonense
A Amazônia, ou o “continente verde”, é um território que se constitui quase em uma
abstração, dada sua escala superlativa, que se estende por sete países sul-americanos.
Gestada ou demarcada pela imaginação do colonizador europeu, que desconsiderou
sistematicamente os povos e etnias que já lá habitavam, é objeto recorrente de interesse
do cinema ao menos desde meados do século 20 (veja-se Inferno verde, ou
“Kautschuk”, de 1938). Em diferentes épocas, cineastas têm explorado uma concepção
simplista e estereotipada da Amazônia que predominou no mundo ocidental,
incorporando noções, conceitos e sobretudo pré-conceitos equivocados ou desvirtuados
sobre a região. O mesmo cinema, contudo, irá se provar um veículo excelente para
reatualizar, de formas diversas, várias das questões que perpassam a dinâmica
conflituosa sob a qual se deu (e se dá) o construto desta região no imaginário coletivo.
Este artigo propõe-se ao comentário das abordagens a um só tempo críticas e delicadas
oferecidas por duas películas recentes cujas tramas desenrolam-se na Amazônia: O
abraço da serpente (El abrazo de la serpiente, Colômbia, 2015), de Ciro Guerra, e Los
silencios (Brasil/Colômbia/França, 2019), de Beatriz Seigner. Sob enfoques bastante
diversos – inclusive estilístico –, ambos os filmes apresentam narrativas que impactam
não apenas pelo tratamento estético impecável (um em cores intensas, o outro em PB),
como sobretudo pelo seu teor de crítica social e revisionismo histórico operado em um
registo tão suave quanto contundente. Em El abrazo...a narrativa se dá em dois arcos
temporais distintos, descrevendo a relação entre um xamã amazônico e último
sobrevivente de seu povo, e dois cientistas que buscam ao longo de quarenta anos uma
planta sagrada no coração da selva, constituindo-se numa parábola sobre o choque
civilizatório e a espiritualidade. O segundo filme expõe a difícil condição do imigrante
sem recursos e como grandes empresas interferem no modo de vida de pequenas vilas
da região Amazônica, especialmente em uma área fronteiriça de tensão constante. Ali,
numa pequena ilha fluvial na confluência de três fronteiras – singelamente alcunhada
Isla de la Fantasia –, uma mãe aporta com os dois filhos, fugindo dos conflitos na
Colômbia, para tentar seguir levando a vida, e passa a experienciar estranhos fatos
naquele local. O artigo será amparado por leituras em estudos descoloniais e póscoloniais, associadas à literatura especializada na área da teoria cinematográfica –
autores como Homi Bhabha, G. Kilomba, E. Viveiros de Castro, W. D. Mignolo, R.
Stam e R. Shohat deverão ser consultados.
Palavras-chave: Cinema; Amazônia; Pós-colonialismo; Cultura Visual; Estudos
Culturais.
Guy Amado. Londres, 1968. Viveu no Porto (Portugal) entre 2010-2018. Reside em
Parintins (Amazonas, BR) desde 2019. Professor adjunto de teoria da arte na
Universidade Federal do Amazonas (UFAM/ICSEZ, Parintins), departamento de Artes
Visuais, é crítico de arte contemporânea, ensaísta e curador independente. Professor assistente convidado na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (2016-2018),
área História da Arte. Possui Doutorado em Arte Contemporânea pelo Colégio das

Artes da Universidade de Coimbra (bolsista da FCT entre 2013-2017). Atua também
no ensino complementar em arte [orientação e acompanhamento de processos
artísticos]; ministra cursos livres e consultorias para instituições do setor. É colunista
regular da Revista DasArtes (Brasil) e colaborador esporádico de outras publicações
especializadas. É autor de Raymundo Colares (2011), livro sobre o artista brasileiro
homônimo.

Carlos Federico Buonfiglio Dowling
Brasil / Professor Universidade Federal da Paraíba - UFPB / Doutorando Universidade
Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
A Inscrição do Jaguar: oralidades expandidas em modos alagmáticos
A presente comunicação trata das relações assimétricas em estado metaestável
(Simondon, 2020) estabelecidas no interior de sistemas narrativos audiovisuais
roteirizados em obras cinematográficas digitalmente expandidas (Shaw, 2005),
utilizando tecnologias de imersão interativa conjuntamente com elementos de
Inteligência Artificial em protocolos de data driven (Stutz, 2006). A análise aqui
apresentada orbitará em torno do processo de desenvolvimento da fase de roteirização
dos tratamentos iniciais do filme-instalação ficcional em Realidades Aumentada e
Mista [RA e RM], MEU TIO O IAUARETÊ (Dowling, 2021), roteiro expandido por
tecnologias do audiovisual digital e adaptado do conto homônimo de João Guimarães
Rosa.
Apresentaremos assim brevemente alguns procedimentos utilizados e desenvolvidos
para reinventar uma escrita dramatúrgica audiovisual embebida e mesmo expandida,
quando não geneticamente inspirada, pelas tecnologias digitais, que perfazem uma
cultura digital, eminentemente em uma sociedade datificada, buscando a composição
de narrativas audiovisuais datificadas, levando em conta a busca da instauração de
sistemas narrativos de indeterminação controlada, buscando refletir sobre a dinâmica
de estabelecimento de relações assimétricas no interior de processo de individuação e
transindividuação (Simondon, 2020) operando no processo de constituição de um
sistema narrativo cibernético metaestável, aqui renomeado de narrativas alagmáticas,
compreendidas como a aplicação da “teoria geral das trocas e das modificações de
estados” como preditas por Simondon (Simondon, 2013, p. 535), aplicada e derivada
na concepção de estruturas narrativas baseadas na operação e na estrutura de programas
digitais de interação e imersão cinematográficas.
Assim aqui aplicaremos o conceito de oralidade expandida como um lastro-guia para
estudar o processo de composição da adaptação intersemiótica entre o conto original de
Guimarães Rosa e o roteiro cinematográfico em Realidade Expandida [RX], partindo
da fina e precisa análise de Haroldo de Campos sobre a ficção de Rosa “Então, não é a
história que cede o primeiro plano à palavra, mas a palavra que, ao irromper em
primeiro plano, configura a personagem e a ação, devolvendo a história.” (CAMPOS,
2006, p. 59). Que será justaposto com a análise a respeito de subversão na ordem cronotopológica (HUI, 2018) provocado pelas tecnologias digitais de Realidade Aumentada
(RA).
Palavras-chave: Narrativa Cibernética; Narrativa Alagmática; Realidade Expandida;
Guimarães Rosa; Intersemiose

Carlos F. B. Dowling possui Graduação em Comunicação Social pela Universidade
Federal da Paraíba (1999), Especialização em Roteiro de Cinema e Televisão pela
Escuela Superior de Artes e Espectáculos - TAI (Espanha/2003) como bolsista da
CAPES/APARTES, Mestrado Profissionalizante Iberoamericano em Roteiro
Cinematográfico pela Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Espanha/2008)
como bolsista do Programa IBERMEDIA e Mestrado em Artes visuais pela
Universidade Federal da Paraíba e pela Universidade Federal de Pernambuco (2012).
É cineasta independente e professor de 3º grau da Universidade Federal da Paraíba,
tendo trabalhado como produtor cultural no período de 2008 a 2013 na mesma
instituição, atuando principalmente nos seguintes temas: filme ficcional, direção
cinematográfica, direção audiovisual, roteiro audiovisual, videoclipe, documentário e
roteiro cinematográfico. É doutorando do Programa de Pós-graduação em
Comunicação – PPGCOM da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ.
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Priscila Lima Freitas / Pedro Pinto de Oliveira
Brasil / Universidade Federal de Mato Grosso – Programa de Pós- Graduação em
Estudos de Cultura Contemporânea
Cinema e Meio Ambiente: um estudo sobre a luz natural de Mato Grosso
A proposta de estudo é a criação de modelos de análise para a apreensão e reflexão
sobre o uso da luz natural em Mato Grosso nas produções cinematográficas e
audiovisuais. Buscamos examinar o processo criativo, na nossa problematização, a
partir da pergunta condutora: como a luz natural é tomada na montagem da estrutura
discursiva fílmica? Elemento significador, a iluminação comunica emoção e razão, dá
forma e é parte da ideia. Nossa reflexão situa-se na relação entre essência e existência.
Trabalhamos nessa relação com a luz natural que, no caso de Mato Grosso, tem
diferentes condições físicas e diferentes possibilidades de comunicar em cada um dos
biomas existentes no seu território - Pantanal, Cerrado e Floresta Amazônica, além dos
cenários urbanos. Como procedimento metodológico, realizaremos uma série de
estudos práticos para a constituição d modelos da análise: a) meio ambiente e estética;
b) intensidades da luz natural aplicadas ao processo de filmagem; c) a luz natural e
caracterização de personagens e d) a luz natural e a direção de fotografia.
A pesquisa tem como eixo teórico a ideia relacional da comunicação, com a noção mais
ritualística do processo comunicacional. Nosso conceito operador é o enquadramento,
para investigar os quadros de sentidos que a luz organiza e cria. Do cinema trazemos
as noções de iluminação enquanto elemento significador e as ideias de diretores sobre
a instrumentalidade técnica da luz no processo da produção fílmica. Se a luz natural é
guia da cultura de grãos em Mato Grosso, pode ser também objeto de pesquisa da
cultura cinematográfica e audiovisual. A relevância e a originalidade do estudo passam
por esta provocação: a luz natural é algo único em Mato Grosso, uma materialidade
aplicada à comunicação que os estudos de cultura devem dar a ver.
Palavras-chaves: Cinema; Comunicação; Iluminação; Meio Ambiente; Cultura.
Priscila Lima Freitas é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de
Cultura Contemporânea (ECCO-UFMT). Possui graduação Letras com habilitação em
Espanhol pela Universidade de Cuiabá (UNIC). Graduação em Comunicação Social
com habilitação em Radialismo pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). E
curso superior de Tecnologia em Teatro pela Universidade do Estado de Mato Grosso
(UNEMAT). É formadora convidada no curso de Iluminação Cênica onde ministra os
componentes Iluminação e Narratividade e Iluminação e o Teatro de Grupo para a MT
Escola de Teatro/ UNEMAT. É professora da rede estadual de ensino, ministra aulas
nas disciplinas de Língua Portuguesa, na Escola Estadual Professor Antônio
Epaminondas. Também é iluminadora cênica atuante no mercado de trabalho onde
desenvolve projetos de criação, montagem e operação de luz para peças de teatro,
shows e audiovisual.
Pedro Pinto de Oliveira é Mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade de
São Paulo (2000). Doutor em Comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais
(2014). Pós-Doutorado em Comunicação e Artes na Universidade da Beira Interior
(UBI), Covilhã/Portugal (2017). Pesquisador Associado do Programa de PósGraduação em Estudos de Cultura Contemporânea - ECCO/UFMT e do Programa de
Pós-Graduação de Comunicação da UFMT - PPGCOM. Membro do Conselho Editorial
e Científico da Revista Estudos em Comunicação do LabCom da Universidade da Beira

Interior (UBI), Covilhã/Portugal. Tem experiência nas áreas de Comunicação, Cultura,
Filosofia e Política, com ênfase em Cinema e Audiovisual, atuando principalmente nas
seguintes temáticas: Acontecimentos e Figuras Públicas e desenvolvimento de Ensaio
Audiovisual Científico e Jornalismo Cinematográfico.

Madalena Miranda
Portugal / ICNova - NOVA FCSH
Astronaut.io ou o Cinema Circular
Na relação do Cinema com a sua presença residual nas plataformas de video online,
formam-se novos movimentos e novas hipóteses sobre o próprio Cinema e as imagens
em movimento. A temporalidade, o recorte do real e do plano, a noção de montagem,
e até a própria política da visibilidade e da nomeação que é questionada quando o
Cinema se reflecte nas imagens fragmentadas de uma plataforma como o Youtube.com.
O projecto Astronaut.io apresenta, através do webdesign, uma modelação
contemporânea para o próprio Cinema e os seus resíduos, já não só enquanto
fragmentos de filmes, reapropriados como “atracções”, “imagens pobres”, “arquivo
reencontrado” mas também enquanto estratégias e gestos globais, transversais e online.
Este projecto coloca-nos perante um questionamento das bases de dados visuais, o seu
desenho da experiência e as suas configurações estéticas. O que nos leva a questionar
qual o papel que o Cinema poderá assumir perante o recorte de sentido dessa massa de
imagens em perpétuo movimento.
Palavras-chave: #webdesign, #Youtube, #database cinema, #residual videos, #
ecomedia
Madalena Miranda é cineasta e investigadora do ICNOVA - Grupo Cultura, Mediação
e Artes e é Professora Convidada da FCSH - Universidade Nova de Lisboa. É doutorada
em Media Digitais - Criação de Conteúdos Audiovisuais e Interativos - pela
Universidade Nova de Lisboa, no âmbito do CoLab com a University do Texas, Austin.
Os resultados de sua pesquisa "Protest Images, Collective Portraits" (2020), incluem
um protótipo de plataforma participativa com imagens de protesto de movimentos
sociais de 2011. Atualmente envolvida noutros projectos dos quais destaca
“AfricanEuropeanNarratives”, um projeto com financiamento europeu, com produção
de workshops de literacia dos media e um documentário como resultado. No mestrado
em Antropologia pelo ISCTE -IUL, realizou o documentário "Diário de Turma" (2009)
como parte da investigação, com o apoio da RTP e da FCalouste Gulbenkian. Fez o
Curso de” Realização de Documentário” com os Ateliers Varan (2004), no Programa
Gulbenkian Criatividade. Alguns dos seus filmes foram projectados e premiados em
diferentes festivais: Les Écrans Documentaires, DocLisboa, Texas ou Oberhausen Film
Festival. Além do Cinema e dos Estudos Visuais, os seus interesses de pesquisa
envolvem a Teoria Crítica, Teoria dos Media e Estudos EcoMedia.

Keila Manuelle Alves Gomes
Brasil / Universidade Federal Rural de Pernambuco
Lilian Débora de Oliveira Barros
Portugal / Unidade da Beira Interior, Covilhã
Brasil / Universidade Federal Rural de Pernambuco
Alfredo Taunay Colins
Portugal / Unidade da Beira Interior & LabCom.IFP, Covilhã
“M8 – Quando a morte socorre a vida” uma etnografia de tela sobre racismo
estrutural.
Este artigo tem como objetivo refletir sobre o conceito de racismo estrutural apresentado
por Almeida (2019), utilizando etnografia de tela para análise do filme M8 – Quando a
morte socorre a vida (Jeferson De; 2019). Esse estudo, pela ótica dessa produção
cinematográfica, discute também a formação histórica do racismo estrutural no Brasil
durante o período do colonialismo, e sua relação com a sociedade brasileira até os dias
atuais através do cinema brasileiro.
O filme tem como personagem principal, Mauricio um jovem negro periférico de
religião de matriz africana, aluno cotista em uma universidade pública de medicina
tendo que passar por várias provações e situações em sua vida pessoal, acadêmica e
religiosa. Este estudo é um recorte de uma pesquisa maior que realizou uma Etnografia
de tela do filme M8 – Quando a morte socorre a vida, focando na identificação de
características relacionadas ao racismo estrutural, relacionando ao contexto da educação
na valorização da Lei Nº 10.639/2003. O presente artigo contemplou discussões acerca
de uma visão sobre questões de identidade, diferença e representação pensando em
possibilidades contra hegemonia, buscando uma perspectiva sobre o cinema brasileiro,
racismo estrutural e como o cinema nacional pode contribuir para uma crítica,
desenvolvendo caminhos para construir um espaço de debates, reflexões e questões da
identidade étnico-racial. Utilizando a etnografia foram selecionadas 5 cenas, sendo elas:
(1) Primeiro dia de aula de Mauricio; (2) Uma conversa entre Mauricio e os funcionários
da universidade; (3) Mauricio sendo vítima de uma abordagem policial como suspeito
de assalto; (4) Uma conversa entre o Mauricio e a mãe; (5) o enterro do M8. Para
complementar, apresentaremos também trechos de uma entrevista que realizamos com
o autor.
Palavras-chave: Cinema; M8-Quando a morte socorre a vida; Racismo Estrutural;
Etnografia de tela; Jeferson De.
Keila Manuelle Alves Gomes. Estudante de especialização em Artes e Tecnologia pela
Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE. É graduada em Licenciatura em
Artes Visuais com Ênfase em Digitais pela UFRPE(2021). Tem experiência na área de
Artes, com ênfase em Educação Artística, como arte educadora no Museu do
Mamulengo Espaço Tiridá da Prefeitura de Olinda (2018-2020) e na Galeria Janete
Costa, da Prefeitura de Recife (2017). Principais temas de pesquisa: Relações étnico
raciais, Educação e cinema, Diversidade e Acessibilidade.
gomeskma@gmail.com
Lilian Débora de Oliveira Barros. Doutoranda em Educação, pela Universidade Beira
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Entre o rio e a floresta: um percurso em duas vias
Este texto recupera uma intenção de fuga. Ocupa-se da análise do vídeo Fuga (2020),
de autoria de Marcelo Rodrigo, que registra um percurso de aproximadamente 400 km
pelo rio Amazonas entre a ilha de Parintins e a cidade de Manaus — situadas na região
Norte do Brasil, estado do Amazonas. A primeira vaga da pandemia de COVID-19 a
assolar o mundo deixou a ilha fluvial amazônica de Parintins completamente isolada,
com a suspensão de voos e do tráfego de embarcações. Era quase junho de 2020, e
apenas com justificativas oficiais era possível deixar a ilha, de barco, fazendo o
percurso pelo rio até Manaus, numa viagem de aproximadamente 23 horas de duração.
Entretanto, o registro fílmico realizado pelo viajante trai o carácter dramático (que
naquele contexto era suposto conter) revelando uma vocação contemplativa das
imagens que o constituem. Entre o rio e a floresta, escreve Jesus Paes Loureiro,
localizam-se os arquivos da vida amazônica – mais precisamente na linha da ribanceira,
sublinha o poeta brasileiro. Loureiro refere-se a esta experiência visual como uma
“pedagogia da contemplação”, um “aprender a aprender a olhar”. São precisamente
estes momentos que acessamos nas imagens testemunhas da subida do rio Amazonas
pelo barco. Um percurso sem sinal de internet, onde tudo parece ser revelado pela
primeira vez, em fluxo lento. Esse vago movimento é sabotado abruptamente por
imagens dos portos amazônicos com suas plataformas de metal flutuantes, onde a noção
de tempo parece retornar ao ritmo habitual. Em Manaus, as imagens são enviadas por
internet a uma interlocutora na ilha, e que responde a esta experiência visual com uma

suposta carta escrita. Como em Sans Soleil de Chris Marker (1983), o olho do viajante
trava uma conversa com o conteúdo da carta, numa tentativa conjunta de compreender
o assombro daquelas cenas — gerando uma outra versão de Fuga que reflete em voz
alta sobre a natureza da imagem, suas pausas, movimentos e silêncios. Loureiro
descreve a região flúvio-florestal amazônica sublinhando que “a água é um silêncio
visível.” Essa paisagem entre margens, pouco acessível ou quase secreta, registrada por
Marcelo Rodrigo, ressoa como uma lembrança primordial de um tempo não
identificado. Como uma fotografia que se move sem deixar de ser, entretanto, uma
fotografia.
Palavras-chave: Paisagem amazônica; viagem fluvial; vídeo-carta; Sans Soleil;
imagem.
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Conversa com a natureza através da criação dos anthotypes no documentário
Saberes da Terra
Esta comunicação traz reflexões a respeito do diálogo entre arte, tecnologia e natureza
no documentário “Saberes da Terra”. O documentário, que tem como tema a agricultura
agroecológica, faz parte da pesquisa de doutoramento em Media Artes, na Universidade
da Beira Interior, UBI. No documentário acontece o encontro entre o processo histórico
de fotografia do século XIX, chamado o anthotype, a fotografia digital e o vídeo. Com
essas misturas de técnicas e linguagens, a investigação busca discorrer sobre o processo
criativo no documentário “Saberes da Terra”, evidenciando as potencialidades de um
diálogo através do entrecruzamento dessas linguagens visuais. O processo de criação
do documentário “Saberes da Terra” experimenta a conexão com ideias de uma
filosofia que nos redescobre, nos aceita e nos celebra como parte da natureza. A imersão
e troca com formas de vida não humanas, nesta pesquisa é uma parte importante do
processo artístico em que envolve diferentes disciplinas entre arte, ciência e ecologia,
na tentativa de criar novas formas de existir e interagir com o ambiente natural através
do fazer artístico. As imagens fotográficas que fazem parte do documentário são
produzidas por meio do processo anthotype, utilizando os sumos vegetais dos próprios
alimentos dos agricultores entrevistados, fazendo com que essa imagem produzida faça
parte de um viés colaborativo entre a autora do documentário e os agricultores. Cada
imagem fotográfica em anthotype é produzida uma por uma pelo gesto manual da
autora, através da revelação da luz do sol, em que o tempo se faz presente na formação
da imagem no papel. Fotografar e experimentar, junto a natureza a partir dos processos
artesanais de fotografia através da emulsão das plantas, e da luz solar para a impressão
da imagem, envolve um diálogo e um mergulho em um outro tempo. Diante dessa troca
com as plantas se torna visível outra lógica de projetar o mundo, no qual não está só
interessado em representar, mas também se relacionar com os espaços naturais, cuja
prática parte da vontade essencial de coexistir, suscitando novos discursos no fazer
artístico. Essas experiências vão ao encontro dos conceitos de fotografia expandida
(Fernandes Junior, 2006) de hibridação, de Couchot (1993) e de uma metafísica da
mistura (Emanuele Coccia, 2013), nos convidando a estudar as plantas para nos
tornarmos mais sensíveis à ideia de interconexão de tudo com todos os seres. Assim,
essa comunicação investiga a construção de um campo visual expandido híbrido, entre
os pixels da captura digital, dilatado pela impressão artesanal do anthotype, atravessado
pelas imagens em movimento do vídeo e, posteriormente, pelo documentário. Dessa
forma, através dessas misturas, alcança-se novas aberturas e dilatações, onde as
diferentes linguagens artísticas são potencializadas pela contaminação e contágio das
mesmas, ampliando o espaço de experimentações poéticas.
Palavras-chave: Fotografia; documentário; anthotype; agroecologia; hibridação.
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O Desenvolvimento de filmes de animação a partir de obras de autores de outras
áreas do conhecimento científico e artístico: o caso particular de “Bugs and
Daffy’s Carnival of the Animals by Camille Saint-Saës” (1976) de Chuck Jones
O Carnaval dos Animais é uma peça para dois pianos e orquestra do compositor francês
Camille Saint-Saëns. Composta em fevereiro de 1886, quando o compositor passava
férias numa pequena aldeia na Áustria, após ter chegado de uma digressão sem grande
sucesso que tinha realizado pela Alemanha, a obra, longe de ser uma inocente peça
musical, surge como uma sátira social e artística. O compositor tinha por objetivo fazer
uma crítica ao cenário musical parisiense existente em finais do século XIX. Em forma
de suíte, a obra é composta por 14 movimentos (13 descritivos às personagens e o
“Finale”). Alvo de várias produções musicais e cinematográficas, de entre as quais
destacamos aquela que aqui pretendemos apresentar: “Bugs and Daffy’s Carnival of
the Animals by Camille Saint-Saës”, produzido, escrito e dirigido por Chuck Jones em
1976.
Através desta obra é nossa intenção perceber de que modo a obra musical se mostra
elemento base dos conteúdos narrativos e fílmicos propostos por Jones num suporte
particular: o filme de animação. Neste sentido, buscaremos factos e argumentos para
dizer se a obra musical e os diversos elementos que a constituem se redefinem para se
integrar melhor nos conteúdos fílmicos, ou, se por outro lado, permanecem os mesmos,
sendo que é no visual, e pelo visual, que a obra adquire os conteúdos imagéticos da
temática proposta. Em outro queremos identificar os elementos que a possam
concretizar como ferramenta educativa. A música, enfatizando a imagem, constrói-lhe
um outro nível de significação, um outro modo de viver a realidade; a imagem, por
outro lado, mostra-se componente eficaz numa redefinição dos conteúdos expressivos
da componente musical. Nesta proposta fílmica, a componente visual, construída a
partir de duas personagens do mundo do cinema de animação, Bugs and Daffy, surge
elo com as outras artes, mormente a música, de modo a clarificar os diferentes planos
discursivos e os conteúdos que aí concorrem.

Palavras-chave: Música para filme; filme de animação; Bugs and Daffy’s Carnival
of the Animals; Chuck Jones; Camille Saint-Saës.
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Big Fish de Tim Burton: entre a reconstrução autobiográfica e a alusão à (quase)
esquecida arte do Tall-tale postcard
Nesta comunicação pretendemos fazer uma abordagem ao filme Big Fish (2003) do
cineasta norte-americano Tim Burton (n. 1958), que foi apontado, desde o início, como
um caso singular na sua carreira, sendo encarado por parte da crítica, quando surgiu,
como a sua “entrada na idade adulta”. Com Big Fish, aquele de entre os seus filmes
onde são mais claramente discerníveis algumas referências autobiográficas – melhor
dizendo, uma espécie de reconstrução autobiográfica –, estamos em presença do que
parece ser, à sua maneira, uma espécie de reconciliação tardia de Tim Burton com a sua
infância, e sobretudo com a memória do pai, com o qual, segundo parece, ficou
permanentemente em desavença.. Após uma pequena introdução ao tema da memória
pessoal e uma contextualização de alguns aspectos da infância de Tim Burton,
analisamos alguns aspectos narrativos do filme, sugerindo no seguimento uma nova
interpretação para algum do imaginário presente nas histórias algo recambolescas,
contadas pelo personagem do pai durante o filme: a presença de um tipo de imaginário

tipicamente americano; aquele pertencente a uma humilde arte provinciana do princípio
do séc. XX, hoje praticamente esquecida, a dos chamados Tall-tale postcards.
Palavras-chave: reconstrução autobiográfica; memória; Tall-tale postcard; escala.
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Arte contracartográfica em mapas cindidos: as obras de Julie Mehretu e Razan
AlSalah
O objetivo deste trabalho é refletir sobre os conceitos de contra cartografia e de
geografia pessoal como representações espaciais inventivas mas também dinâmicas,
estriadas ou memorialistas e afetivas. Para discutir estas questões escolhemos tratar de
duas artistas cujas identidades são atravessadas pelo transnacional, pelo deslocamento,
pelo exílio e pela migração. Ambas pensam a seu modo na rigidez dos mapas e o quanto
a cartografia oficial não dá conta da mobilidade e da energia que animam o mundo
contemporâneo. A primeira artista é Julie Mehretu, nascida em 1970 em Adis Abeba,
na África, de pai etíope e mãe americana. Ainda criança, Mehretu foi viver nos Estados
Unidos onde acabou se formando em Artes e completou sua formação na universidade
de Cheikh Anta Diop no Senegal. Esta circularidade entre o continente americano e o
africano deu a tônica das pinturas de Mehretu produzindo uma série de obras que trazem
mapas implodidos por cores, grafismos e contornos geométricos. Entre as pinturas de
Mehretu optamos por Renegade Delirium (2002) onde identificamos o mapa mundi em
pleno movimento circular, borrado de cores como se as fronteiras entre os continentes
estivessem estilhaçadas e riscos que lembram pinceladas mais vigorosas no tom de rosa
propondo uma nova representação do espaço geográfico. A segunda artista é Razan
AlSalah, de origem libanesa e palestina, que hoje vive também entre a América do
Norte (Estados Unidos e Canadá) e Beirute, Líbano. AlSalah busca em suas instalações
e filmes criar conexões sensoriais através de diferentes escalas visuais, diferentes
tempos e diferentes espaços. Para nossa apresentação, escolhemos o filme Your father
was born a 100 years old, and so was Nabka (2017) que propõe uma “viagem” à cidade

natal dos ancestrais palestinos através de ferramenta de geolocalização. Ao se deslocar
pelo street view do Google Earth, a autora indaga sobre os antepassados e sua relação
com o espaço. Os dois trabalhos se inserem no campo da arte contra cartográfica.
As artistas utilizam da pesquisa, da experiência, da práxis e da poíesis, em suas
obras, para introduzir uma presença nos apagamentos históricos hegemônicos de forma
disjuntiva. As obras estéticas se encontram em dialogismo com tempos e espaços
históricos diferentes, seus resquícios, suas inscrições, seja através de fotos, de
reminiscências de histórias familiares, da arquitetura, seja através dos territórios, dos
mapas, dos georreferenciamentos, levando o espectador a se inserir na cartografia
produzida do poder vir a ser. Existe, nas obras das duas artistas, uma foronomia, com
deslocamentos centrífugos, extensivos, andarilhos, e circulares, intensivos, nômades,
onde o equilíbrio bamboleia entre setas, curvas, linhas e horizontes. As duas
acrescentam camadas palimpsésticas, tessituras de memórias e verdades e convidam a
uma transversalidade do olhar e da percepção. As mudanças no traçado urbano são
sentidas de forma fantasmática com o filme da Razan AlSalah e abstratizadas, na tela
de Julie Mehretu. Através das sobreposições e das lacunas conduzem o espectador por
Entre-Espaços (In-Between), refúgios possíveis desenhados através de linhas de fugas
e desvios de um território-poder em direção a um território-corpo, a um território-vida.
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