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RESUMO
Este trabalho investiga o constante diálogo que o artista plástico e cineasta Peter
Greenaway estabelece entre os diversos campos da arte, analisando quatro de seus
filmes, a partir de sua força poética e natureza híbrida. Greenaway localiza o seu
cinema num território ambíguo que se encontra na fronteira do próprio cinema, do teatro
e das artes plásticas. Dessa forma, ele cria uma rede de significados que se deslocam em
várias direções e níveis, provocando um forte trânsito de imagens. Seus desenhos e
pinturas, vistos em exposições, assim como composições visuais concebidas para óperas
contemporâneas e instalações artísticas, migram para os seus filmes. A maneira que ele
define os planos cinematográficos é, muitas vezes, presidida pela simetria e perspectiva
da pintura renascentista ou pelo excesso formal do Barroco. Greenaway volta a essas
tradições, cruzando-as com a tecnologia e a arte contemporâneas. Ele fragmenta o
plano cinematográfico em quadros simultâneos, referindo-se à pintura cubista.
Transferindo a sua narrativa para um espaço antilusionista, Peter Grenaway insiste na
artificialidade da linguagem cinematográfica.

ABSTRACT
This work investigates the constant dialog that the painter and filmmaker Peter
Greenaway establishes among the several fields of art, analyzing four of his films,
starting from their poetic power and hybrid nature. Greenaway places his cinema in an
ambiguous territory, which is embedded among cinema itself, the theatrical and the
visual arts. Therefore he creates a web of meanings, which mingle through several
directions and many levels, resulting in a dense transit of images. His drawings and
paintings, shown in art galleries, as well as his visual compositions to contemporary
operas and art installations, often migrate into his films. The way he defines his
cinematic framings and compositions is often presided by symmetry and perspective
originated in the renascence painting or the excessive formalism from the baroque
period. Greenaway returns to those traditions and relates them to technology and
contemporary art. He fragments the cinematic composition into simultaneous “framings
within frame”, referring to cubist painting. Transferring his narrative to an antillusionist
realm, Peter Greenaway insists on the artificiality of the cinematic language.
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INTRODUÇÃO
Quando assisti a um filme de Greenaway pela primeira vez, senti um estranho e
ambíguo prazer em compreender apenas algumas partes do que via na tela. Esse filme
foi Prospero’s Books. Tentei, no início, colocar o filme numa dessas “gavetas de
classificação” para melhor compreendê-lo. Não sabia que tipo de cinema era aquele,
mas senti, de imediato, toda a sua carga estética, que parecia vir das artes visuais.
Assim, relaxei e me senti mais à vontade para entregar-me àquelas instigantes imagens
que, aos poucos, iam constituindo uma narrativa labiríntica. Em meio ao contrato nada
convencional que estabeleci com a “sala escura” naquele momento, lembrei do meu diaa-dia como artista plástica e deixei que o filme mostrasse a sua maneira de “esculpir o
tempo”. Esta foi apenas uma primeira motivação para que eu desejasse conhecer mais
de perto o trabalho desse cineasta e artista plástico. Resolvi, então, investigar de que
maneira Peter Greenaway estrutura o fluxo de referências díspares que busca nos
diversos meios artísticos para inserir no seu cinema. Coloquei o ponto de maior
interesse na relação estreita que ele propõe entre pintura e artes visuais. Mas, ainda
assim, seria um vasto e contraditório campo de pesquisa. Delimitei, então, um aspecto
da pintura que é imprescindível para compreensão das transformações ocorridas ao
longo de sua existência – o espaço. Como artista plástico, diretor e teórico, Greenaway
acentua

a

importância

da

concepção

espaço-tempo

nas

suas

produções

cinematográficas. Ele não apenas transfere composições da tradição pictórica para a tela
do cinema, como se fossem quadros vivos; ele problematiza essa relação, trabalhando
com a interpenetração de princípios que estão presentes em ambos os campos. O que
resulta dessa multiplicidade referencial é um forte trânsito de imagens que se instala na
sua obra cinematográfica, o que constitui um ponto de destaque nessa pesquisa. A
investigação das potencialidades plásticas nos filmes de Greenaway, assim como da sua
natureza híbrida, é um fator relevante para que também se amplie a compreensão dos
processos que definem a construção estética na arte contemporânea e no próprio
cinema.
Peter Greenaway é um dos artistas mais instigantes e provocativos da cena
atual. Operando em diversos campos da arte, ele faz sua obra transitar, num fluxo
constante e multidirecional, entre cinema, teatro, literatura, artes plásticas e montagens
do universo operístico. Não existe, na verdade, uma regra ou, muito menos, um
princípio único que regule esse fluxo de referências nas construções de Greenaway. Este
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é um fenômeno que, no seu trabalho, tem as mais diversificadas formas de realização.
Seus desenhos aparecem em espetáculos multimídia que, por sua vez, definem a
composição de planos cinematográficos, onde se nota referências também das grandes
tradições pictóricas ao lado de pinturas modernas. Tudo isso reelaborado pelo uso de
uma tecnologia de última geração, que permite fragmentações e superposições das
imagens, que se dissolvem em outras imagens de procedências díspares, como
fotografia, desenho, colagem e pintura. Fazendo uma breve comparação, poderíamos
dizer que Greenaway cria, na tela do cinema, aquilo que, na tela de pintura, é conhecido
como “técnica mista”. A maneira irreverente com que ele se insere no campo das artes
não poderia ser diferente na sua atuação como cineasta. Greenaway utiliza a narrativa
cinematográfica nos seus aspectos mais convencionais apenas para costurar as histórias
que, como ele mesmo afirma, não abre mão de contar, mas quer contá-las de maneira
visual.
Os filmes de Greenaway não abrem concessões para o espectador que entra no
cinema e espera vivenciar as tradicionais tramas de gênero (amor, aventura, ficção
histórica etc). O espectador se perde numa malha de referências, o que lhe causa uma
experiência de distanciamento, de deslocamento e instabilidade. O espectador é atraído
pela história e pelo impacto visual das imagens, no entanto esse espectador não imerge
completa e passivamente nessa experiência. Peter Greenaway está sempre chamando a
atenção desse espectador para o fato de que aquilo que se vê na tela não é um fragmento
do mundo real, como queriam a pintura realista e o cinema comercial americano de
narrativa linear. Aquilo que está na tela é, antes de tudo, cinema. Dessa forma,
Greenaway opera uma constante tensão estética gerada pelo princípio do contraste. Isso
pode ser identificado tanto na composição dos planos, como na montagem e nas
referências simbólicas das imagens. Seu cinema nos remete aos movimentos de
vanguarda e às tendências artísticas da Europa no começo do século XX e,
ocasionalmente, ao cinema soviético dos anos 20, cujos criadores vinham de outras
mídias e queriam experimentar as novas possibilidades naquele novo meio. Alguns
exemplos de experimentações híbridas no cinema são citados no Capítulo 3 deste
trabalho.
Outra referência para o cinema de Greenaway está na década de 60, com
diretores como Godard e Resnais, da Nouvelle Vague, com os quais ele tem maior
afinidade estética. Assim como a Nouvelle Vague, o Neo-Realismo italiano e as novas
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cinematografias do terceiro mundo, que contempla o cinema de Glauber Rocha, se
caracterizaram pela busca de uma redefinição da natureza social, política e estética na
linguagem cinematográfica. As produções de realizadores mais contemporâneos como
Derek Jarman, David Cronemberg, David Lynch, Matthew Barney e também Peter
Greenaway, cada uma ao seu modo, transitam, de alguma maneira, pelos caminhos
abertos na década de 60, do século passado.
No desenvolvimento desta pesquisa, busquei apoio no pensamento de alguns
teóricos como Gilles Deleuze e Félix Guattari, Jacques Aumont, Ismail Xavier, Arlindo
Machado, André Parente e Robert Stam, para compreensão das principais teorias sobre
cinema, sua história e da constituição da própria linguagem cinematográfica. Como
subsídio teórico para desenvolver a relação entre a espacialidade no cinema e a
concepção espacial na pintura, resgatei algumas idéias de Rosalind Krauss1, além de
consultar o trabalho O Espaço Moderno, de Alberto Tassinari2. Finalizo a tese com a
análise de quatro filmes de Greenaway, a partir da sua possibilidade de significação
múltipla. De forma direta ou indireta, utilizo, como apoio, as teorias discutidas nos
primeiros capítulos da tese. Também contemplo, nessas análises, o meu olhar estético
de espectadora.
Aproximo o cinema de Greenaway do modelo rizomático delineado por Gilles
Deleuze e Félix Guattari3, em Mil platôs, que se refere à natureza de um livro ou de uma
obra de arte. O rizoma é um tipo de raiz que se ramifica em todos os sentidos,
estabelecendo princípios de conexão, de multiplicidade, de heterogeneidade. Para esses
autores, um rizoma se encontra sempre no meio, entre as coisas e tem como tecido a
conjunção e...e...e. O entre é o lugar onde as coisas adquirem velocidade.
Raymond Bellour4 também comunga dessa idéia no seu livro Entre-imagens,
no qual aponta o vídeo como um agenciador de “passagens”. Nam June Paik, precussor
da vídeo-arte, produziu obras expressivas, interativas e híbridas, chamando a atenção
1

KRAUSS, Rosalind. Caminhos da escultura moderna. Tradução de Julio Fischer. São Paulo: Martins
Fontes, 1998.
2

TASSINARI, Alberto. O espaço moderno. São Paulo: Cosac e Naify, 2001.

3

DELEUZE, Gilles; GUATARRI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. Tradução de Aurélio
Guerra Neto e Célia Pinto Costa. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995. vol. 1.
4

BELLOUR, Raymond. Entre-imagens. Tradução de Luciana A. Penna. Campinas: Papirus, 1997.
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dos artistas modernos para a natureza plástica e permeável do vídeo. E, como afirma
Bellour, a grande força do vídeo foi, é e será a de ter configurado passagens. Essas
passagens se entrelaçam entre pintura e fotografia, cinema e vídeo, entre todas as
formas artísticas e a arquitetura, entre a música e o teatro, a computação e a cenografia,
um fenômeno que Nelson Brissac Peixoto5 descreve de uma bela maneira em Paisagens
urbanas.
No livro A imagem-tempo, Deleuze6 defende para o cinema a “imagem-cristal”,
ou seja, aquela que opera uma indiscernibilidade do real e do imaginário, do atual e do
virtual, do presente e do passado. A “imagem-cristal” afeta o cinema no momento em
que o filme se reflete numa peça de teatro, numa pintura ou num filme dentro do filme,
como acontece nas películas de Greenaway. Essa disposição formal da obra de arte
contemporânea encontra analogia no Barroco. A forma barroca se configura em infinitas
dobras, num movimento contínuo. O princípio da dobra é acrescentar sempre um
rodeio, fazendo de todo intervalo o lugar de um novo desdobramento, eliminanda toda
fronteira. A estética barroca imprime uma constante transição entre uma linguagem e
outra. Para Deleuze7, o Barroco remete a uma função operatória, a da superposição
infinita de dobras. No Barroco, a pintura quer sair do quadro, as esculturas adentram o
espaço exterior, invadindo a arquitetura.
Voltando para A imagem-tempo, verifica-se que Deleuze estabelece também
dois regimes de imagens para o cinema. O primeiro, que é chamado por ele de
“orgânico”, se relaciona com esquemas sensório-motores e compõe as relações causais
na narrativa clássica, colocando o cinema numa posição de “janela transparente” da
realidade. O outro por sua vez, o “cristalino”, ou seja, aquele que produz uma “imagemcristal”, configura uma situação ótica-pura. Segundo Deleuze, a imagem ótica-pura foi
aperfeiçoada no Neo-Realismo italiano, momento em que as idéias relativas ao cinema
andavam em efervescência. Nos filmes neo-realistas, os objetos conquistam uma
realidade material autônoma que os fazem valer por si mesmos, como defendeu André
Bazin. A imagem puramente ótica vem em substituição à imagem-ação do antigo
5

PEIXOTO, Nelson Brissac. Paisagens urbanas. São Paulo: SENAC: FAPESP, 1996.
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DELEUZE, Gilles. A imagem-tempo. Tradução de Eloísa de Araújo Ribeiro. São Paulo: Brasiliense,
1990.
7

DELEUZE, Gilles. A dobra: Leibniz e o barroco. Tradução de Luiz B. L. Orlandi. Campinas: Papirus,
1991.
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realismo e acaba por consolidar um cinema de situações óticas e sonoras puras, com
suas desconexões de espaço em falsos raccords. Logo, Deleuze opõe dois regimes da
imagem. Um que ele denomina de “orgânico”, referindo-se à narrativa tradicional no
cinema, às descrições. O outro regime, o “cristalino”, inclui o irreal, a descontinuidade,
a fragmentação. Ismail Xavier8, em O discurso cinematográfico: a opacidade e a
transparência,aplica o termo "janela transparente" ao cinema que Deleuze denomina de
“orgânico”. Então, um cinema que funciona “como janela transparente” para Xavier tem
significado oposto ao que Deleuze denomina de “imagem-cristal”, ou seja, aquela que
colabora com o antilusionismo na narrativa. André Parente9, em Ensaios sobre o cinema
do Simulacro, destaca alguns cineastas que se distanciam da narrativa tradicional,
trabalhando com uma linguagem híbrida e antiilusionista. Cita e comenta alguns filmes
de Yasujiro Ozu, Jean Renoir, Robert Bresson, Alain Tanner e Andrei Tarkovski, Alain
Resnais, Jean-Luc Godard e Raul Ruiz. Os pressupostos estéticos do "cinema do
simulacro" se alinham com o conceito de "imagem-tempo" que Deleuze propõe, e que
se encontra na obra de Greenaway. Neste tipo de cinema, Deleuze e, posteriormente,
Parente, realçam o potencial de sua natureza falsa, que substitui e destrona a forma do
verdadeiro, pois ela afirma a simultaneidade de presentes distantes, ou a coexistência de
passados não-necessariamente verdadeiros.
Robert Stam10, em O espetáculo interrompido, analisa filmes e romances que
se distanciam da tradição naturalista para ressaltar a natureza, o processo e o texto em si
mesmos, e que por isso, também têm um caráter antilusionista. Ele parte das origens em
Shakespeare e Cervantes e faz uma consistente análise de alguns filmes de Godard, de
Terra em Transe, de Glauber Rocha, Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade e
outros. Também discute textos de Machado de Assis, Alfred Jarry e Bertold Brecht.
Para Stam, as histórias-dentro-de-histórias de Don Quixote encontram precedentes nas
canções heróicas que ponteiam a canção heróica maior, a Odisséia. Ele chama atenção
para o fato de que, ao combinar ou confrontar os gêneros, o antiilusionismo provoca
uma colisão de linguagens e convenções. Enquanto o ilusionismo almeja a continuidade
8

XAVIER, Ismail (Org.). O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1984.
9

PARENTE, André. Ensaios sobre o cinema do simulacro: cinema existencial, cinema estrutural e
cinema brasileiro contemporâneo. Rio de Janeiro: Pazulin, 1998.
10

STAM, Robert. O espetáculo interrompido: literatura e cinema de desmistificação. Tradução de José
Eduardo Moretzsohn. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.
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do gênero e da retórica, o antiilusionismo promove a coexistência das linguagens. As
idéias de Stam ajudam a localizar o campo estético onde se encontra o cinema de
Greenaway. Logo, fiz um breve estudo das transformações ocorridas na concepção
espacial da pintura para uma melhor compreensão da espacialidade nos filmes de
Greenaway. Esse procedimento tornou-se necessário, pois, nesse caso, a sua formação
de artista plástico promove este intercâmbio de maneira acentuada. São as modificações
espaciais observadas na pintura ao longo do tempo que conduzem as mudanças
verificadas na arte do começo do século XX. Em O espaço moderno, Alberto Tassinari
elabora uma consistente análise das mudanças ocorridas na concepção do espaço
plástico na pintura. Contribuições preciosas obtive também nas análises composicionais
oferecidas por Fayga Ostrower,11 em Universos da Arte. O embasamento teórico sobre
gestalt, sobre a compreensão da forma, fui buscar em Arte e percepção visual, de
Rudolf Arnheim12. As proposições de Rosalind Krauss, uma conceituada crítica
americana, contidas em Caminhos da escultura moderna, auxiliaram-me na
compreensão da relação que envolve espectador e obra na arte contemporânea, assim
como Brian O’Doherty13, com No interior do cubo branco.
Segundo Krauss, no estudo da escultura moderna, é impossível separar a
temporalidade do objeto de arte que ocupa determinado espaço, mesmo que este se
encontre totalmente estático, pois qualquer organização espacial carrega consigo o
fenômeno da experiência temporal. No cinema de Greenawway, a compreensão da
concepção espacial é indispensável para o entendimento da sua relação com outras
linguagens artísticas. Partindo da espacialidade, proponho então a análise de quatro
filmes: A Última Tempestade, O Bebê Santo de Mâcon, O Livro de Cabeceira e O
Contrato do Desenhista, desenvolvendo, em cada um, alguns aspectos que selecionei,
ou por afetividade estética, ou por julgar importante para uma compreensão ampliada da
produção cinematográfica de Greenaway.
Em A Última Tempestade, ou Prospero’s Books, comparo a narrativa de
Greenaway à imagem do labirinto trazida nos textos de Jorge Luis Borges, quando este

11

OSTROWER, Fayga. Universos da arte. Rio de Janeiro: Campus, 1991.
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ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora. Tradução de Ivone
Terezinha de Faria. São Paulo: Pioneira, 1992.
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Mendes Rosa. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
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se refere à configuração de um livro, ou mesmo de uma biblioteca. Ao abrir os seus
livros, Prospero deixa escapar imagens que se deslocam sobre imagens que vão
surgindo, tal qual um rizoma onde, de qualquer ponto, pode brotar e se multiplicar nova
imagem. Esse modelo labiríntico ou rizomático também define a construção espaçotemporal do filme. Outras vezes, o espectador é contemplado com longos travellings
laterais que vão acompanhando o deslocamento dos atores. Ao utilizar esses travellings,
Greenaway parece nos remeter ao flâneur, figura emblemática da modernidade citada
por Walter Benjamin ao comentar os romances de Baudeleire. O Bebê Santo de Mâcon,
por sua vez, traz um cenário simétrico, de perspectiva central, como as pinturas
renascentistas. A esse espaço geometricamente regular e aparentemente ilusionista,
Greenaway lança uma série de contradições formais e simbólicas, numa trama que faz
uma alusão ao período da Contra-Reforma. A pintura em perspectiva, considerada como
“janela transparente” para o mundo, foi o padrão de representação que presidiu os
princípios da espacialidade na arte bidimensional por muitos séculos. Esse sistema é
veementemente contestado pelas vanguardas artísticas do início do século XX. O Bebê
Santo de Mâcon funciona como uma Caixa Chinesa que, quando aberta, vai revelando
uma seqüência de caixas, uma dentro da outra. Greenaway trabalha em cima da
ambigüidade entre ficção e realidade, entre ilusão e desilusão espacial, tornando instável
a posição do espectador. Em relação a O Livro de Cabeceira nota-se que sua narrativa
se diferencia do formato clássico nos fragmentos de imagens que se superpõem e se
colocam em simultaneidade no espaço da tela. São imagens de origem diversas que se
chocam, criando uma forte tensão na composição do plano. A multiplicidade das
imagens coloca em operação princípios das colagens cubistas. Greenaway desfia uma
narrativa antilusionista que comporta uma mobilidade entre presentes e passados sem,
necessariamente, estipular os limites dessas fronteiras. E, fialmente, O Contrato do
Desenhista, em que os próprios personagens são constantemente enquadrados por um
dispositivo óptico, que permite a construção exata e geométrica, na superfície do papel,
do espaço e dos objetos reais. Essa técnica exclui a subjetividade artística do desenhista.
Cada plano aproximado dos desenhos revela que o relato da pintura começa a
corresponder com a trama do filme. Os elementos-chave do filme são refratados como
luz através de um prisma, ou refletidos como num espelho. O dispositivo ótico é um
aparato técnico para a arte da representação, assim como existem os aparatos atuais na
manipulação digital da imagem. David Hockney fêz um estudo recente sobre artistas
dos séculos XVII ao XIX, que sistematicamente utilizaram disposições complexas de
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espelhos e lentes em aparelhos óticos, para a confecção de cópias “incorruptíveis” do
mundo real. No entanto, ao nos chamar atenção sobre esses aparatos de construção
objetiva da obra de arte, Greenaway também está reforçando a idéia da arte como uma
construção artificial, técnica, e assim, ao enquadrar o próprio personagem naquele
aparato técnico, ele reafirma mais uma vez a natureza antilusionista do seu cinema.
Nos filmes de Greenaway, o intercâmbio entre pintura e cinema é uma prática
incondicional. Todos os filmes trazem alguma referência da arte ocidental, em maior ou
menor evidência. A articulação criativa de ambos os universos constitui um princípio
imprescindível no processo criativo de Greenaway. Seus filmes parecem, em geral,
operar uma seqüência de referências que têm início no Renascimento e desembocam na
arte contemporânea, da qual ele também adota as possibilidades da tecnologia digital.
Sobre a relação cinema e pintura no cinema de Greenaway, Magali Arriola faz uma
ressalva importante:
Sua obra, entretanto, não propõe uma leitura historicista da plástica
ocidental, mas uma interpretação que, beneficiando-se do advento das
novas tecnologias e dos meios de expressão, procura reinventar a
natureza artística e redescobrir a essência da cinematografia. [...].
Greenaway retoma o ideal artístico das vanguardas do ponto de vista
de uma perspectiva pós-moderna ou, ao seu ver, maneirista, pois, para
ele, o conceito de arte moderna parece não ter esgotado suas
possibilidades de experimentação.14

14
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Brasil: SESC São Paulo, 1998. p. 29.
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1 TRÂNSITO DE IMAGENS
Eu escolhi trabalhar com imagens em
movimento, mas eu quero trazer comigo todas as
preocupações estéticas de um radical e
investigativo pintor, para tentar fazê-las
funcionar no cinema.
(Greenaway)

Existe algo de incômodo nos filmes de Peter Greenaway, algo que escapa à
compreensão objetiva, apesar de haver sempre uma história a ser contada. O espectador
confronta-se constantemente com o atrito provocado pelos vários princípios que neles
são empregados. Isso desencadeia o surgimento de um paradoxo formal e estético,
capaz de criar uma identificação entre o filme e esse espectador e, ao mesmo tempo,
causar-lhe a sensação de estranhamento, ou seja, este espectador é constantemente
alertado para o fato de que o filme é uma construção. A ilusão de realidade não é
exatamente o que conduz a experiência daqueles que assistem aos filmes de Greenaway.
Este fenômeno, que vale a pena ser discutido mais de perto, marca uma das
características próprias das manifestações chamadas "artes híbridas", ou seja, produções
contemporâneas que trabalham na interface ou interpenetração de várias linguagens,
abordando princípios distintos na construção de um mesmo objeto. Essas manifestações,
muitas vezes, se baseiam na estética do choque, também presente nas colagens cubistas
de Picasso e Braque que, juntando materiais de origens díspares, a partir de 1912,
inserem na obra bidimensional uma multiplicidade de pontos de vista que geram
perspectivas superpostas. Os pintores cubistas abalaram, por completo, o princípio que
sustentou, por muitos séculos, a pintura como "janela transparente" através da qual o
sujeito, colocado em um determinado ponto fixo, observava o mundo e buscava
reproduzi-lo na tela como uma cópia fiel da natureza.
Também fica evidente, nos filmes de Greenaway, a presença de uma intenção
que o distancia, nesses aspectos, do cinema tradicional, mas sem deixar de manter com
este certa aproximação, pois existe a evidência de uma trama que se desenvolve ao
longo do filme. Suas películas exibem uma narrativa ainda em moldes convencionais
que expõe a causalidade dos fatos. Existe, sim, uma história a ser contada, mas esta não
se ajusta aos padrões da narrativa clássica, que sustenta a idéia do cinema como
imitação da realidade. Nos filmes de Greenaway, toda ação se desenvolve através de
imagens que se justapõem, muitas vezes, sem compromisso com a seqüência lógica dos
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acontecimentos. Torna-se difícil assistir a esses filmes sem deixar que uma série de
interrogações apareça durante e depois da sessão, porque o que se vê não é apenas
cinema, pelo menos o cinema que está inserido no circuito comercial. Quase nada pode
ser apreendido nessas películas quando se relatam as pequenas histórias de seus enredos
que, de certa forma, têm ainda uma base narrativa causal clássica, espécie de linha de
costura para o trabalho de enunciação da imagem plástica e simbólica que Greenaway
concebe. Ele não abre mão de contar histórias, mas faz questão de contá-las
visualmente, através de imagens que trazem um forte potencial plástico. Essa maneira
de operar a imagem em movimento reflete-se também no cinema de outros diretores
como Welles, Godard, Resnais, Tarkovski, Dreyer e Fassbinder, por exemplo. No caso
de Greenaway, no entanto, o conhecimento e a atuação constante no campo das
"poéticas visuais" transformam seus filmes em um universo de uma imagística
complexa que não é exatamente aquela que reproduz a realidade inerente ao cinema,
mas a que reproduz uma realidade composta de imagens citadas e emprestadas.
Peter Greenaway começa o seu trajeto como pintor, experimentando técnicas e princípios da
composição e acumulando um vasto conhecimento da história da arte (Fig.01). Quando ele inicia o seu
trabalho em cinema, não apenas agrega referências da pintura, da escultura e da arquitetura, mas também
elabora o seu discurso fílmico dentro dos padrões de formatividade da plástica visual.

O contexto

poético da arte contemporânea conta com um campo expandido de atuação e, como
artista multimídia, Greenaway tira das artes visuais seu próprio modo de conceber
cinema, um modo de múltiplas possibilidades. No entanto, ao transitar entre um gênero
e outro, ele não apenas modifica a linguagem fílmica, mas também expande, mais ainda,
o próprio campo das artes. Hoje, ele concebe e realiza projetos grandes e complexos –
óperas, instalações, performances multimídia – e firma-se, cada vez mais, como um dos
mais versáteis artistas da Europa na atualidade. Também é músico, escritor e teórico,
sendo visto por muitos críticos como a síntese do artista contemporâneo.
Greenaway esteve no Brasil, na cidade de São Paulo, em 1998, trazendo uma
Instalação-Ópera intitulada Os 100 Objetos para representar o Mundo15, espetáculo que
agrega as mais diferentes linguagens e técnicas, – vídeo, teatro, fotografia, pintura,
performances – bem ao seu estilo. Esse trabalho, no qual Greenaway elabora uma lista
daquilo que julga capaz de representar a complexidade desse mundo em que vivemos,
15
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foi inicialmente configurado como uma exposição de grande porte que se realizou em
Viena, no ano de 1992 – uma instalação que, posteriormente, ganha, com o formato de
ópera, uma dimensão temporal inesperada (Fig.02). Em dezembro de 2000, estreou em
Amsterdã uma outra ópera de sua autoria, que se baseia na vida e obra do pintor
holandês Johannes Vermeer (1632-1675), intitulada Writing to Vermeer. Nessa
montagem de estilo ópera, assim como em Os 100 Objetos para representar o mundo,
Greenaway rompe com as convenções do "teatro em música", introduzindo elementos
conflitantes, procedentes de diferentes linguagens artísticas, que ocupam o palco uma só
vez durante o espetáculo, uma construção que agrega arte e tecnologia. Em Writing to
Vermeer, há uma piscina sob o tablado recebendo água que jorra do teto – uma menção
à importância dos diques para a Holanda. Os personagens são "banhados" pela luz de
uma projeção que mostra reproduções de detalhes de pinturas de Vermeer, ou vídeos
baseados em seus quadros. Em outros momentos, uma outra tela translúcida desce em
frente ao palco e recebe imagens projetadas, mas sem ocultar a ação que se passa por
detrás dela. Todos esses elementos acabam criando um efeito de cinema
tridimensional16.

16

CALIL, Ricardo. A elegância discreta das meninas: em Writing to Vermeer, o cineasta inglês Peter
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23 jul. 2000. Artes, p.16.
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Fig.01 - Peter Greenaway, s/d
In the dark series
(técnica mista sobre papel)
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Fig.02 - Peter Greenaway, 1998
Os cem objetos para representar o Mundo
(ópera multimídia)
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Como diretor, Peter Greenaway vem acumulando no seu currículo uma enorme
lista de filmes, tanto de longa quanto de curta duração. Em um dos seus mais recentes
trabalhos para o cinema, As Maletas de Tulse Luper (The Tulse Luper Suitcases)17,
Greenaway toma o cubismo mais uma vez, como princípio de criação, ao mostrar o ser
humano de todos os ângulos ao mesmo tempo. Tulse Luper é uma composição
multimídia que abrange a realização de três filmes de longa-metragem, uma série para
TV, CD-ROMs, DVDs e livros. A história traz 92 malas cheias de objetos variados, o
que reforça o seu gosto pelos números. O primeiro filme, intitulado The Moab Story,
que é parte de uma trilogia, cobre 60 anos do século XX e foi apresentado, pela primeira
vez, no Festival de Cannes de 2003. O cinema de Greenaway e seus desdobramentos
operacionais estão profundamente marcados pela sua autoria. A experiência que ele
acumulou, durante sua carreira, nos mais diferentes meios artísticos habilita-o a
participar em diversos níveis da construção fílmica, atuando nas decisões sobre a trilha
sonora, o figurino, o cenário, a criação de roteiro e a montagem. A maneira radical e
abrangente com que ele emprega as mais diversas técnicas e gêneros caracteriza a
natureza de seus princípios criativos e dá aos seus filmes uma posição destacada no
cinema contemporâneo.
Elegendo temas bizarros e ousados como canibalismo e agressão física com
ênfase no excêntrico (O Cozinheiro, o Ladrão, sua Mulher e o Amante), decomposição
(Um Z e Dois Zeros), homossexualidade (O Livro de Cabeceira), presença maciça do nu
frontal masculino e feminino (A Última Tempestade e Oito Mulheres e Meia), seus
filmes chocam e incomodam. Por esse motivo, o cinema de Greenaway é visto, por
alguns críticos, como pornográfico, embora isso não devesse servir de parâmetro para
invalidar suas qualidades estéticas, pois também existe a reconhecida arte pornográfica.
É certo que a inserção da pornografia na obra de arte acaba criando uma divergência
entre os críticos. Seriam consideradas como “não-arte” obras que apresentam o corpo de
forma crua, em atividade sexual, sem nenhuma construção ou disfarce erótico? Cleise
Mendes levanta algumas questões sobre essa temática:

Dois equívocos são particularmente comuns na crítica a obras às
quais se nega qualquer valor artístico por serem taxadas de
“pornográficas”. Ao primeiro poderíamos chamar de “equívoco
17
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romântico”; condenam-se certas obras por apresentar de forma
degradada as relações sexuais ao excluir o amor, o afeto entre
parceiros,
focalizando
apenas
transações
entre
corpos
despersonalizados, com personagens vistas exclusivamente em sua
exterioridade.[...]. O segundo equívoco diz respeito ao “decorum” da
expressão; seria pornografia e portanto, por definição, “não-arte”,
obras que apresentam por palavras e imagens o corpo e a atividade
sexual de forma, crua, direta e obscena. Haveria aí uma exigência de
sutileza, alusões, metáforas em lugar do sexo explicito.18

Para elucidação desse primeiro equívoco, Mendes aponta a contribuição de
Susan Sontag
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em seu ensaio A Imaginação Pornográfica. Sontag defende o não

envolvimento emocional dos parceiros e a indiferença afetiva como pré-requisitos para
a excitação sexual pura do leitor, o que seria uma questão de gênero. Nesse caso, podese notar que a representação puramente exterior das relações sexuais não seria uma
condição suficiente para colocar a pornografia na categoria da “não-arte”. Quanto ao
“decorum”, afirma Mendes, este apenas “[...] tenta esconder a hipocrisia com que os
produtos artísticos do erotismo são tratados”.
Acredito, no entanto, que denegrir o cinema de Greenaway pelo seu teor de
pornografia, seja um ponto de vista por demais superficial para um julgamento mais
consistente da sua produção cinematográfica, mesmo porquê não existe sexo explícito
nos seus filmes. Além de citar imagens da tradição da pintura, ele insere, nas suas
películas, temas recorrentes na arte contemporânea, como questões ligadas ao corpo20,
tão exploradas por diversos campos do conhecimento. Aborda também a performance
que, como campo de pesquisa artístico, vem colocando o corpo em evidência através de
ações conduzidas em tempo real em eventos artísticos. A performance muitas vezes
aparece nos filmes de Greenaway como marca individual de seus atores ou como uma
encenação coletiva, dirigida por ele (Fig.03).
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A revista Sexta-Feira tem um número dedicado à abordagem do corpo na arte contemporânea e,
também, no cinema de Greenaway. SEXTA-FEIRA: antropologia, artes e humanidades. São Paulo:
Pletora, n. 4, [199-].
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Fig.03 - Peter Greenaway, 1991
Prospero’s books
(filme)
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A performance surgiu nos anos 60, dentro de um território amplo e interdisciplinar entre artes
plásticas, teatro, dança, música e literatura e vem, desde então, concebendo ações aplicadas às limitações
e transcendências do corpo. Greenaway desloca essas fronteiras, transportando para a sua criação
cinematográfica, princípios oriundos das outras artes. Para

ele, cinema é a continuação da pintura

(e de todas as suas transformações conceituais e estéticas). Seus desenhos e colagens,
assim como imagens vindas de suas instalações e espetáculos multimídia deslocam-se
até o cinema e fazem transitar elementos de formas poéticas antes isoladas. Suas
imagens na tela reconfiguram a experiência do espectador através de um cinema visual
e híbrido. O cinema, para Greenaway, se constitui em um meio de expandir suas idéias
sobre arte. Uma forma de colocar em "quadros em movimento" o seu universo visual21.
Seus princípios estéticos abrangem: citações de obras de épocas passadas e referências a
artistas do século XX; inclusão de suas pinturas como guia das decisões visuais que
sustentam a construção de planos; formas capturadas tanto das tradicionais imagens da
produção artística européia como referências a artistas contemporâneos do sistema das
artes nos Estados Unidos; questões científicas e filosóficas como nascimento e morte,
suscitadas em cenas que mais parecem performances filmadas, em cenários concebidos
como instalações; uso de uma tecnologia avançada na manipulação das imagens que
envolve vídeo e computação gráfica; fragmentação e simultaneidade de planos;
composição em tableaux vivants22, fazendo referência a obras conhecidas na tradição
artística ocidental (Figs. 04, 05 e 07). Essas são apenas algumas das características desse
cineasta, artista plástico na sua formação.

21

Até hoje, se costuma usar, na América do Norte, o termo motion pictures (quadros em movimento) ou,
simplesmente, a forma curta picture quando se fala em cinema.
22

Gênero teatral medieval que, nos desfiles das festas e mistérios (dramatizações de cenas bíblicas) usava
cenários montados em cima de carroças, com atores colocados em arranjos de poses estáticas, que
fixavam o ponto crucial da história. Por exemplo: em todo tableau vivant (quadro vivo), da
"Anunciação", verifica-se a presença do anjo anunciando, com um gesto eloqüente, a notícia da
concepção para a Virgem Maria. Esta, por sua vez, recebe a notícia de joelhos e cabeça baixa em sinal de
humildade. No século XIX, os quadros vivos se desenvolvem como gênero independente, ganham status
de obra de arte e passam a se chamar tableaux vivants. Muitos desses arranjos reconstituem pinturas
famosas. No filme “Caravaggio”, do diretor inglês Derek Jarman, as reconstituições das pinturas de
Carvaggio são, ao mesmo tempo, tableaux vivants de seus quadros e, na ficção do filme, reconstruções
meticulosas do arranjo que o pintor colocou no seu atelier como modelo. Artistas como Eleanor Antin,
Valie Export, René Magritte, Pier Paolo Pasolini, Jean-Luc Godard e Cindy Sherman desenvolveram
experiências nesse gênero.
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Fig.04 - Peter Greenaway, 1991
Prospero’s books
(filme)

Fig.05 - Antonello da Messina, 1475
São Jerônimo em seu estúdio
(óleo sobre tela)
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Fig.06 - Rembrandt, 1656
Lição de anatomia do Dr. Joan Deyman
(óleo s/ tela)

Fig.07 - Peter Greenaway, 1989
O cozinheiro, o ladrão, sua mulher e o amante
(filme)
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Nos filmes de Greenaway, verifica-se uma constante referência ao universo da
pintura renascentista, em que a simetria, a proporção e a perspectiva linear geralmente
determinam o esquema da composição do espaço. Também fontes visuais maneiristas e
barrocas são integradas às suas películas e podem ser identificadas no jogo dramático de
luz e sombra da composição de planos, no movimento, nos excessos formais que
causam fascinação no espectador, nas deformações e nos artifícios da ilusão e desilusão.
No entanto precisa-se dizer que a insistência com que Greenaway invoca a
pintura nos seus filmes não decide somente a maneira como compõe os planos. A
montagem que é concebida entre planos, também ocorre dentro de um mesmo plano,
que pode ser composto como um quadro, como fazia Eisenstein e como faz,
constantemente, Greenaway. Porém, quando ele incorpora o universo de pinturas
históricas no cinema, não transfere apenas a composição da superfície da pintura para a
superfície da sua película, ele realmente constrói uma rede de significado
multidirecional. Magali Arriola, no catálogo da ópera Os cem objetos para representar
o Mundo, caracteriza as intenções mais abrangentes de Greenaway:
A metáfora da imagem pictórica nos filmes de Greenaway não
somente se apresenta como encontro com diferentes momentos da
história da arte ou referências a eles, mas também se manifesta na
configuração própria da imagem, assentando novas bases para a
estruturação da trama. Ao colocar em evidência os meios e artifícios
da linguagem cinematográfica, Greenaway consegue desarticular seu
vocabulário em termos forma e conteúdo, de composição e
enquadramento, despertando o olhar pictórico que proporciona uma
aproximação reflexiva à imagem. [...]. Seus filmes não somente
rendem homenagem à plástica renascentista, maneirista e barroca, ou
a diferentes experiências da arte contemporânea, mas dão um novo
significado aos valores e conceitos que presidiram a representação
pictórica no Ocidente. 23

É importante ressaltar, porém, que quando Greenaway estabelece uma relação
com o Maneirismo, ele associa o seu cinema a um século de grande ebulição, a um
momento de crise no qual a pintura tentava libertar-se da ditadura das regras clássicas
que ainda dominavam os princípios criativos dessa época. Arriola desenha uma
analogia entre os procedimentos de artistas do Maneirismo e o processo criativo de
Greenaway:

23

ARRIOLA, Magali. Peter Greenaway: cinema e pintura, ambigüidades e artifícios. In: OS 100
OBJETOS para representar o mundo; catálogo da ópera, op.cit, p.11.
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Artistas como Pontormo, Becafumi e Bronzino procuravam se definir
frente a seus antecessores, recorrendo à citação, à referência e à
exasperação das formas. Ao parafrasear o ecletismo e a multiplicação
das alegorias e dos símbolos iconográficos, Greenaway estabelece
uma comparação com os tempos atuais.24

A cultura contemporânea incorpora constantemente uma diversidade de
elementos, tradicionais e novos, que modificam o imaginário coletivo e reconfiguram a
maneira como nós olhamos as coisas e contemplamos o mundo. A Internet, a televisão,
as artes plásticas, o teatro, o cinema e o vídeo são algumas formas que se aproximam,
misturando-se num diálogo complexo, multifacetado e transitivo. Todos esses meios,
nas suas mais inesperadas combinações, nos convidam a uma experiência estética
interativa e múltipla, além de abrir um campo de possibilidades infinitas para a praxis
artística. Esse campo de possibilidades infinitas é ressaltado por Deleuze e Guattari
quando se referem à natureza de um livro, ou de uma obra, propondo o modelo
“rizomático” para a sua concepção e compreensão. O rizoma é um tipo de raiz que se
ramifica em todos os sentidos e estabelece princípios de conexão, de multiplicidade, de
heterogeneidade. Para esses autores, “[...] um rizoma não começa nem conclui, ele se
encontra sempre no meio, entre as coisas, inter-ser, intermezzo. [...] o rizoma tem como
tecido a conjunção e...e...e”25.Isso significa estar entre as coisas como a erva que nasce
entre as pedras. O entre seria o lugar onde as coisas adquirem velocidade. Em relação à
imagem cinematográfica, Deleuze define a “imagem-cristal” como sendo aquela que,
segundo ele, opera uma indiscernibilidade do real e do imaginário, do atual e do virtual,
ou do presente e do passado, sem necessariamente recorrer aos tradicionais flash-backs
para representá-la. A “imagem-cristal” afeta o cinema no momento em que “[...] o filme
se reflete numa peça de teatro, num espetáculo, num quadro ou, melhor, num filme no
interior do filme; ora é o filme que se toma por objeto no processo de sua constituição
ou de seu fracasso em se constituir”26.
É no modelo “rizomático” que incluo o cinema de Greenaway. Um cinema
que opera as interfaces, o lugar entre as coisas, a conjunção do e. Os princípios
estéticos de Greenaway podem ser comparados àqueles que Deleuze também delega
24

ARRIOLA, Magali. Peter Greenaway: cinema e pintura, ambigüidades..., op. cit., p.16-17.
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DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. Rio de Janeiro: Editora
34, 1995. v. 1, p. 11-36.
26

DELEUZE, Gilles. A imagem-tempo. São Paulo: Brasiliense, 1990. p. 96.
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para a “imagem-cristal”. Como nenhuma outra forma de arte, o cinema explora o
legado das revoluções artísticas dos últimos cinco séculos. Explora e aproveita as
conquistas das artes visuais. Para o próprio Greenaway, o cinema, por excelência,
movimenta-se constantemente em um território de experimentação, na busca de uma
nova poética. Assim, o próprio Greenaway aproxima o seu cinema do Maneirismo.
Fazer um filme implica reinventar não só o cinema, mas toda produção artística que
opera a imagem e o som, e ele enfoca esse ponto de vista quando relaciona o seu
trabalho à estética maneirista:
Aproveito as épocas de insegurança cultural como os períodos
posteriores a Michelangelo, Rafael e Da Vinci e o Barroco, [...] e
talvez agora, a época posterior a Picasso, Stravinsky e a Le
Corbusier. [...].Visto que o conceito de maneirismo pode
simplesmente significar uma mudança transitória de um conjunto
de valores por outro; um período de procura e investigação que
leva ocasionalmente a um impasse e a desencontros que talvez
impliquem a auto-referência ou o pastiche, porém, finalmente, o
maneirismo se resume em procurar novos caminhos.27

No seu processo criativo, Greenaway constantemente enfatiza o princípio da
multiplicidade citada por Deleuze. Essa multiplicidade alia-se à idéia de trânsito. Nelson
Brissac, por sua vez, nos alerta que, na paisagem contemporânea, são os territórios de
passagens que recebem e acolhem a experiência estética e a praxis artísticas:
As passagens servem para introduzir outros tempos e espaços.
Ao modo das antigas galerias parisienses, elas nos conduzem a
outras experiências das dimensões entre o passado e o presente,
o próximo e o longínquo, a pintura e a computação eletrônica.
As passagens são o caminho do futuro das imagens28.

27

GREEENAWAY, Peter. Interviews. In: Woods, Being naked playing dead: the art of Peter
Greenaway. London: Manchester University Press, 1996. p.234. Tradução da autora deste trabalho.
28

PEIXOTO, Nelson Brissac. Paisagens urbanas. São Paulo: SENAC: Marca D' Água, 1996. p.200.
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Essas passagens se configuram entre pintura e fotografia, cinema e vídeo, entre
todas as formas artísticas e a arquitetura, entre a música e o teatro, a computação e a
cenografia, entre o real e o imaginário, numa disposição que também encontra analogia
no Barroco. A forma barroca se configura em infinitas dobras, num movimento
contínuo, "[...] como um tecido que se divide em dobras, que se decompõe em
movimentos curvos. [...]. Tudo escoa e verte em outra coisa. O princípio da dobra é a
curvatura: acrescentar sempre um rodeio, fazendo de todo intervalo o lugar de um novo
desdobramento, apagando todo contorno, toda fronteira. O Barroco é uma transição".29
Para Deleuze, o Barroco remete a uma função operatória, a da superposição infinita de
dobras. Essa função aparece nas vestimentas largas, borbulhantes; nas esculturas de
Bernini em que o mármore se estende e capta o infinito. No Barroco, a pintura quer sair
do quadro, as esculturas adentram o espaço exterior, as naturezas-mortas trazem suas
toalhas dobradas e redobradas, ourivesarias detalhadas, e os frutos, legumes e artefatos
se sobrepõem numa aparente desarrumação. O Barroco sublinha a matéria numa
saturação visual também presente na arte do século XX30.
Nelson Brissac Peixoto expõe a idéia da Obra de Arte Composta, o
Gesamtkunstwerk, ou seja, a “Obra de Arte Total”, presente no Barroco, em que pintura,
escultura e arquitetura entram numa simbiose. Inspirado em Deleuze, Peixoto aponta
uma acumulação infinita e saturada na visualidade contemporânea que a aproxima da
arte barroca. A visualidade contemporânea apresenta uma sobreposição que engloba
todas as artes e se desdobra em um contínuo devir. A essência da arte barroca reside no
jogo de luz e sombra. Reside na coexistência e inter-relação dos volumes na arquitetura,
na escultura e na pintura, em que se engendra um espaço dinâmico, sem ponto de vista
fixo, que flui das dobras sobre dobras e vai definindo o “entre”, o intervalo. Em relação
à unidade das artes no Barroco, assim como à idéia de Obra de Arte Total, Deleuze
pontua:

29

PEIXOTO, Nelson Brissac. Passagens da imagem: pintura, fotografia, cinema, arquitetura. In:
PARENTE, André (Org.). Imagem máquina: a era das tecnologias do virtual. Rio de Janeiro: Editora 34,
1993. p.239
30
DELEUZE, Gilles. A dobra: Leibniz e o barroco. Campinas: Papirus, 1991.
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Se o Barroco instaurou uma arte total ou uma unidade das artes, isso se
deu primeiramente em extensão, tendendo cada arte a se prolongar e
mesmo a se realizar na seguinte, que a transborda. Observou-se que o
Barroco restringia freqüentemente a pintura, a circunscrevia aos
retábulos, mas isso ocorria porque a pintura sai de sua moldura e realizase na escultura em mármore policromado; e a escultura ultrapassa-se e
realiza-se na arquitetura; e a arquitetura, por sua vez, encontra na fachada
uma moldura, mas essa própria moldura desloca-se do interior e colocase em relação com a circunvizinhança, de modo que realiza a arquitetura
no urbanismo. Nos dois extremos da cadeia, o pintor tornou-se urbanista,
podendo-se assistir ao prodigioso desenvolvimento de uma continuidade
das artes em largura ou em extensão.

31

Nas pinturas de abóbada, realizadas no período do alto Barroco, em alguns
países da Europa, para conseguir um efeito ilusionista total, foi prática constante
prolongar, em forma de esculturas, as figuras bidimensionais que seriam cortadas pelo
friso-limite. A representação de corpos pintados projeta, para além das margens do
“quadro”, parte de uma perna ou de um braço esculpida tridimensionalmente. Assim, a
diferença entre pintura, escultura e arquitetura se torna ambígua e a ilusão, perfeita
(Fig.08). No Barroco, uma coisa reflete outra em constante interação 32. Verifica-se,
então, que a arte barroca opera uma continuidade em um espaço constituído de
acumulações e vizinhanças, em que se apagam todas as fronteiras. Mas a arte barroca
também define o "estar entre as coisas", estar nos intervalos que surgem entre a
profusão de detalhes e entre as dobras, onde uma concepção do espaço e do tempo
emerge da relação entre as imagens. Nas zonas de sombra do espaço barroco e nos
interstícios de seus volumes, um espaço de potencialidade surge da justaposição dos
elementos.

31

DELEUZE, Gilles. A dobra: Leibniz e o barroco, op.cit., p. 204. Sobre a recorrência do barroco na arte
contemporânea confrontar também CALABRESE, Omar. A idade neobarroca. Lisboa: Edições 70, 1993.
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De acordo com as notas do seminário sobre cenografia ministrado pelo Prof. Dr. Ewald Hackler, do
Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFBA, a ópera barroca torna-se paradigma da idéia do
Gesamtkumstwerk ou "Obra de Arte Integrada", porque agrega, além da arquitetura, da pintura e
escultura, a poesia, a música, a dança, a pantomima e também o público. A platéia é um prolongamento
do palco e vice-versa, sendo iluminada durante o espetáculo. Ia-se ao teatro para ver, mas também para
ser visto. O Barroco não tinha uma imaginação substancial da História. Nas versões das tragédias gregas,
os atores usavam indumentárias teatralizadas do Barroco. Nesse sentido, pode-se dizer que no Barroco se
realizou, pela última vez, a idéia da "Obra de Arte Total". O que Wagner reinventa desse paradigma é a
sua utopia, durante o Neoclassicismo, além de fornecer o termo Gesamtkumstwerk.
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Fig.08 - Giambattista Tiepolo, 1751-52
Apolo conduzindo Beatriz de Borgonha até Frederico Barbarroxa
(afresco/detalhe do teto do Kaisersaal, em Würzburg)
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Um outro ponto também a ser observado é que, ao eliminar os limites que
separam os diferentes campos, o artista do Barroco rompe com a fidelidade que
mantinha cada técnica separada uma da outra. Este era um princípio importante da
Werktreue, ou seja, compromisso da aplicação de uma única técnica artesanal, aplicada
numa obra. Na Idade Média, esse compromisso presidia a organização das Corporações
de Ofício, onde o artesão desenvolvia seu trabalho, seguindo regras próprias de cada
técnica. "Arte" e "artista" são conceitos do século XIX.
A composição dos planos e seqüências, em muitos dos filmes de Peter
Greenaway, é inspirada numa espacialidade espiral barroca, que se baseia no princípio
da concha e enfoca a ilusão e antilusão da pintura e a profusão de detalhes; uma
espacialidade configurada em voltas e repetições, no estar entre as coisas. Assim, podese dizer que o cosmo dinâmico dos filmes de Greenaway é submetido a uma constante
mutação e experimentação. Com uma sofisticada tecnologia de edição desenvolvida no
Japão, aplicada na composição de cenas como em A Última Tempestade e,
posteriormente, em O Livro de Cabeceira, Greenaway recria o espaço e o tempo por
meio de superposições e multiplicidade de imagens em um mesmo plano. Esses quadros
em movimento remetem a pintores como Cézanne, Picasso e Braque, que definiram de
uma nova maneira o espaço plástico na pintura, a partir do momento em que inserem na
tela uma simultaneidade de pontos de vista sobre um mesmo objeto tridimensional.
Greenaway leva essas novas possibilidades tecnológicas para o seu vasto campo de
investigação, alterando, sim, a forma tradicional da narrativa cinematográfica, mas sem
deixar que esses meios eletrônicos dominem a estética de seus filmes. Pode-se dizer, no
entanto, que essa mesclagem das mais variadas disciplinas e técnicas também
caracteriza procedimentos na arte contemporânea, que torna a multiplicidade de
configuração, a apropriação, a reciclagem e a acumulação de elementos e meios, uma
prática rotineira. Nesse contexto de multiplicidade, o vídeo se manifesta como arte que
movimenta, ao mesmo tempo, pintura, fotografia e cinema. O vídeo opera na dimensão
do que se poderia denominar entre-imagens33.
A vídeo-arte produziu obras interativas e híbridas, como as de Nam June Paik,
e chamou atenção dos artistas modernos para o vídeo, que revelou, assim, a sua natureza
33

Termo usado por Raymond Bellour para designar o espaço das passagens das imagens, sendo o vídeo, o
principal agente dessa passagem. (Ver BELLOUR, Raymond. Entre-imagens: foto, cinema, vídeo.
Campinas: Papirus, 1997).

39

plástica, permeável e capaz de transitar entre vários meios. A grande força do vídeo,
como afirma Bellour, foi, é e será a de ter operado passagens. "O vídeo é, antes de mais
nada, um atravessador. [...]. Dessa forma, se produz entre foto, cinema e vídeo uma
multiplicidade de sobreposições, de configurações pouco previsíveis 34". O vídeo, e em
especial a vídeo-arte, configurou passagens entre artes plásticas, fotografia,
performance e cinema. É justamente essa capacidade do vídeo que o transforma em uma
das inúmeras vias por onde se realiza o trânsito de imagens no cinema de Peter
Greenaway, pois, em muitos dos seus filmes, o vídeo participa diretamente não apenas
como ferramenta no processo de criação, mas também como a própria linguagem na sua
concepção cinematográfica. Nelson Brissac ressalta as qualidades pictóricas do vídeo:
Ao ser transformado pelo vídeo, o cinema se aproxima, tal qual como
jamais havia feito antes, do pictórico. A pintura é o agente de
passagem entre imagem-cinema e imagem-vídeo. [...]. O pictórico é a
referência principal do cinema contemporâneo. O arcaico no presente,
o artesanal na produção técnica, o matérico no cinético. Ela é que
permite colocar a questão da unidade de imagem, do seu poder de
possibilitar a presença. 35

Também para Arlindo Machado, o pictórico agencia passagens da imagem
videográfica para a imagem cinematográfica, pela possibilidade que lhe é dada de
manipular elementos visuais e princípios que são inerentes à pintura, como textura,
forma, cor, contrastes etc. Machado destaca as possibilidades plásticas do vídeo:
Com a codificação digital, o vídeo se distancia cada vez mais do
padrão fotográfico e se aproxima cada vez mais do desenho ou das
artes gráficas em geral. Ele se converte, portanto, num meio de
extrema sofisticação imagética, capaz de produzir uma gama de
formas e de cores que antes era privilégio exclusivo das artes
plásticas.36

Também os filmes de Peter Greenaway potencializam relações de trânsito entre
arte e tecnologia, formas expressivas e multimeios, e levantam a instigante questão de
como a práxis artística consegue incorporar todas essas possibilidades. Mas Greenaway
insere na poética de suas imagens, além do uso sistemático do vídeo, também novos
padrões de formatividade37. Um misto de inovação e tradição permeia as suas
34
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MACHADO, Arlindo. A arte do vídeo. São Paulo: Brasiliense, 1988. p.162
PAREYSO. Luigi. Os problemas da estética. São Paulo: Martins Fontes, 1997. Pareyson substitui a
estética da contemplação pela estética da produção, ou seja, da formatividade.
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produções, como ele mesmo afirma em entrevista concedida ao jornal O Estado de S.
Paulo:
O que faço é utilizar esse privilégio de que disponho para tentar
forçar os limites de um meio de comunicação. Mexer com o
imobilismo. Não sou o único a fazer isso, claro. Bill Viola, para mim,
vale mais que dez Scorceses. [...]. Não acredito que o cinema, hoje,
esteja trabalhando para a expansão da imaginação humana. Ao
contrário. [...]. Hoje deve-se tentar todas as possibilidades. Elas
precisam ser bem acolhidas por quem faz arte e não rechaçadas. O
artista autocrático está decadente. Pela primeira vez na história, todos
podemos ser um pouco como Picasso, utilizando as novas
tecnologias38.

Inevitavelmente, o que Greenaway propõe em sua poética vai requisitar uma
determinada forma de recepção estética para o cinema, menos pautada na narrativa linear
do que no conflitante contraste gerado pelas imagens, menos atrelada à cronologia
tradicional do filme do que na presentificação de um tempo construído. Não se trata de
fixar uma idéia exclusivamente em torno do nível abstrato do cinema, como propunham
as vanguardas históricas, mas de permitir um diálogo entre narrativa e percepção.
Também não é o caso de um cinema experimental, que rompe radicalmente com a
narrativa clássica. Greenaway persegue uma unidade na experiência fílmica cujo
princípio narrativo não anula a dimensão plástica, e a intensidade imagística, por sua vez,
consegue desencadear formas não convencionais de narrar: “[...] muito do meu cinema
tem tentado negar o texto, tem tentado negar a narrativa, mas isso é contraditório – eu
também tenho um profundo desejo de contar estórias, então eu quero contar aquelas
estórias visualmente”39.
Nas suas películas, predomina o sentido plástico na construção da ação.
Quando consideramos a origem de sua formação como pintor, podemos perceber que
sua vivência nesse meio o conduz durante a elaboração de seus filmes. O cinema vai
incorporar características do meio anterior – a pintura, pelo livre trânsito dessas
imagens, o que resulta num cinema híbrido, que agrega diferentes universos artísticos e
numa enorme potencialização estética da qualidade visual das imagens na tela, como
mostram alguns exemplos que se seguem.
38
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Em A Última Tempestade (1991) ou Prospero's Books, filme baseado na
comédia A Tempestade, de William Shakespeare, Greenaway reafirma sua marca
contemporânea de trânsito e de investigação formal na concepção da montagem e na
plasticidade narrativa. Ele utiliza, na edição das imagens, meios tecnológicos de última
geração ao mesmo tempo em que cria um contraponto ao fazer referências à tradição da
pintura. Ele recorre a referências barrocas, tanto na abordagem estética do corpo, como
nos excessos das formas visuais. Em Prospero's, Greenaway reconstrói uma grande
parte dos planos tomando como referência o universo imagístico das obras gráficas
reunidas por Robert Fludd (1574-1637)40. No início do século XVII, Fludd, médico e
intelectual, elabora um compêndio sobre os principais campos do saber da sua época.
Ele reúne imagens, de autores anônimos e manda confeccionar as chapas de metal para
a reprodução desse livro, que representa as idéias do homem do período renascentista
sobre o cosmo e a natureza. Suas imagens aparecem compondo as páginas dos livros de
Prospero (Fig.09). Greenaway também não esquece da questão do meio como formador
da tessitura poética do objeto artístico em construção. O cineasta enfatiza o código
cinema sem esquecer de também inserir, nesse objeto de múltiplas potencialidades,
questões estéticas que aludem às origens de sua construção. Além da mencionada
referência à pintura na composição de cena e a outras linguagens da arte contemporânea
como instalação e performance, fica evidente a referência e a homenagem ao teatro,
quando escolhe uma peça de Shakespeare para ser transformada em filme. Ele ressalta
que o teatro esteve presente nos primórdios do cinema.
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1626. (Ver GODWIN, Joscelyn. Robert Fludd: hermetic plilosopher and surveyor of two worlds. London:
Thames & Hudson, 1979).
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Fig.09 - Robert Fludd, 1623
(gravura em metal)
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Greenaway reafirma o fato de que o teatro esteve presente nos primórdios do
cinema, tanto na escolha do texto de Shakespeare, como nas decisões estéticas da
filmagem. A câmera parada, em Prospero´s Books, capta em planos amplos, imagens
que estariam nos olhos de um observador localizado na platéia. Cortinas se abrem e se
fecham na busca de uma teatralidade que revoga a condição de ilusão plantada na
narrativa tradicional do cinema. Os cenários claramente mostram sua natureza não
naturalista. Grennaway faz o teatro dialogar com o cinema, integra o cinema nas suas
instalações e performances, que retornam às telas como fragmentos de imagens na
composição dos planos nos filmes. O caráter teatral nos filmes de Greenaway também
está na estrutura narrativa e na interpretação dos atores. Em Prospero's Books, John
Gielgud, um dos grandes representantes do teatro shakspeareano do século XX, faz o
papel de Prospero. A sua técnica de interpretação, eminentemente teatral, enfatiza
constantemente a presença do teatro no cinema. Greenaway insiste em aspectos
predominantemente vindos do teatro, como a marcação e o agrupamento dos atores em
cena, os artifícios circenses e performáticos e as tomadas em planos gerais, quase
sempre com a câmera fixa. Esses aspectos caracterizam grande parte das seqüências de
Prospero's, que nem por isso deixa de ter uma completa autonomia poética, não apenas
no nível da narrativa, mas também na sua construção, o que o afasta completamente de
se constituir numa simples ilustração do texto original. Com uma transposição do teatro
para o cinema rica em significados, Prospero's mantêm sua própria moldura cinemática.
O Bebê Santo de Mâncon (1993) é uma película que também leva o cinema a
dialogar com o teatro. O filme trata de uma encenação que tem sua própria platéia, que,
por sua vez, participa do espetáculo encenado (Fig.10). Esse filme também apresenta
um perfil totalmente antilusionista.. No final, a câmera recua e vai inserindo os
espectadores da peça no enquadramento. Enquanto isso, os atores agradecem os
aplausos, ao tempo em que retiram seus adereços e a maquiagem. Apesar de utilizar
uma composição de plano extremamente simétrica e ordenada, com uma perspectiva
acentuada no cenário que enfatiza a ilusão espacial, ele desmonta essa mesma ilusão, ao
se deter na natureza teatral do filme.
Em O Cozinheiro, o Ladrão, sua Mulher e o Amante (1989), existem códigos
cromáticos para cada espaço, que fazem parte de um jogo metafórico e sinestésico: o
refeitório vermelho, a cozinha verde, o banheiro branco, o estacionamento azul (Fig.11).
A câmera desliza horizontalmente como se levasse o próprio espectador a experienciar

44

um deslocamento contínuo por esses espaços, suscitando em cada um que assiste ao
filme, uma materialidade paradoxal para o cinema. O espectador se comunica com o
espaço do filme como se estivesse inserido numa instalação artística. Algumas cenas da
cozinha são realizadas com o deslocamento lateral da câmera ao longo do cenário. Este,
por sua vez, comporta um acúmulo de objetos: panelas, vegetais, animais mortos, pratos
de comida – uma referência direta ao gênero natureza morta. Assim como os excessos
formais e materiais do Barroco, também uma luz contrastante compõe o ambiente por
onde se movimentam os atores, que atuam muito mais num estilo performático do que
representativo. Um quadro de Frans Hals compõe uma das paredes do refeitório – O
Banquete dos Oficiais da Companhia Militar do Haarlem (1616). Greenaway busca
nessa pintura uma referência para a composição dos planos onde aparecem o ladrão e
seus subordinados, sentados em volta da mesa, como um tableau vivant que se superpõe
imediatamente ao seu original – operação em que Greenaway mostra cruamente ao
público o artifício usado na composição da cena (Fig.12).
O Livro de Cabeceira (1995) leva o espectador a experimentar uma
multiplicidade de recortes espaciais que aparecem na tela do cinema simultaneamente.
Como um pintor, Greenaway experimenta texturas, superposições e colagens através de
uma tecnologia digital de alta definição. Também são ressaltados a plasticidade da
caligrafia japonesa e o corpo como suporte da pintura (Fig.13). Nesse filme, ele funde
texto e imagem criando assim, um deslumbrante espetáculo visual.O grafismo da escrita
oriental torna-se mais um elemento plástico que aparece nesses recortes gráficos,
manuscrita nos corpos dos personagens. Fragmentos de imagens se deslocam entre
presente e passado, superposições e perspectivas geométricas. Greenaway realiza
montagens complexas em um mesmo plano, tomando a pintura cubista como referência
estética.
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Fig.10 - Peter Greenaway, 1993
O bebê santo de Mâcon
(filme)
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Fig.11 - Peter Greenaway, 1989
O cozinheiro, o ladrão, sua mulher e o amante
(filme)
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Fig.12 - Peter Greenaway, 1989
O cozinheiro, o ladrão, sua mulher e o amante
(filme)
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Fig.13 - Peter Greenaway, 1995
O livro de cabeceira
(filme)
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Peter Greenaway organiza no seu cinema uma operacionalidade poética em
rede, e o trânsito de imagens que se vê na paisagem artística contemporânea possibilita
a intrigante construção multidirecional dos filmes que realiza. Desvinculando-se do
compromisso de ser uma fiel cópia da vida, o cinema anti-naturalista expandiu seus
limites estéticos, acompanhando, dessa forma, certas tendências da pintura de
vanguarda, que se desvia da sua função de “janela transparente”. Ao invés disso, esse
cinema opera em diversos níveis de significação. As artes plásticas, por sua vez, à medida que
superam os conceitos da “pintura sobre tela”, invadem o domínio de mídias cada vez mais sofisticadas,
que favorecem a abertura de perspectivas mais amplas em relação à pintura tradicional. Verifica-se, então,
tanto no cinema e no vídeo, na fotografia, na dança, no teatro e nas artes de uma maneira geral, uma forte
tendência de quebra e expansão de seus antigos limites técnicos e estilísticos, favorecendo o surgimento
de uma arte híbrida, ou seja, mista ou “impura”. Por outro lado, a coexistência de diferentes gêneros em
um só texto ou num único filme gera um forte impacto antilusionista porque expõe os códigos e
dispositivos de sua construção.

Greenaway aposta no hibridismo, próprio da visualidade

contemporânea, e nos imbricamentos estéticos gerados por essas passagens. Ele investe
na tradição da pintura e na tecnologia para engendrar a sua maneira de reapresentar o
mundo. E ele afirma que:
A pintura, por algum motivo, soube manter o fio condutor da cultura,
mesmo quando organizada pelo Estado, mesmo a serviço da religião
ou da burguesia. O conceito mesmo da pintura faz com que ela seja
uma arte barata e a forma mais investigativa de tornar real um
conteúdo filosófico sobre o mundo. Ela está sempre aí, na vanguarda.
Basta lembrar os movimentos marcantes do século XX, sempre
abertos pela pintura, o cubismo, o minimalismo e a pós-modernidade.
Os outros artistas correram atrás. Pintores são profetas e os diretores
de cinema deveriam se lembrar disso.41

Os filmes de Greenaway sugerem diferentes leituras e interpretações, pois ele
não estrutura a sua narrativa nos moldes da linearidade habitual. A história a ser contada
sempre vem acrescida de detalhes visuais, de materialidade centrada nas citações
paródicas, nas referências pictóricas, no choque que se estabelece entre as diferentes
linguagens artísticas. Tudo isso acentua o caráter expandido e múltiplo do cinema
Greenaway.
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2 CINEMA COMO POTÊNCIA DO FALSO
Mas é preciso entender que cinema é pintura em
movimento com som. O cinema baseado na
estrutura do diálogo é anticinema. Sou metafórico e
barroco e assumo isso. A metáfora é a linguagem da
poesia, [...]. E o barroquismo é a incorporação do
sexo à vida.Utilizo teatro dentro de meus filmes
deliberadamente.
(Glauber Rocha)

Nas mais diversas teorias sobre o cinema, os autores, com freqüência,
descrevem o impacto diante da "cópia em movimento" da realidade. O que não é de se
estranhar, pois essas imagens desencadeiam um enorme pânico nos espectadores, que
fogem das primeiras filas da platéia, quando os irmãos Lumière projetam, em 28 de
dezembro de 1895, na cidade de Paris, uma das suas primeiras películas – A Chegada
do Trem na Estação de Ciotat (Fig.14). Desde então, a partir desse evento antológico,
que foi a primeira projeção dos irmãos Louis e Auguste Lumière no Grand Café, a
compreensão do cinema como uma janela que se abre para o mundo e o reproduz serve
como base para o desenvolvimento de um cinema narrativo, embora fosse o desejo de
Luis e Auguste apenas mostrar cenas da vida cotidiana, como os operários saindo da
fábrica. Nas confluências que colaboraram para que o cinema tomasse a direção de uma
narrativa linear, que hoje é predominante, torna-se indispensável citar as experiências
irreverentes e descomprometidas do francês Georges Méliès. Percebendo as
potencialidades da câmera de filmar, o mágico e ilusionista Méliès fez do cinema uma
máquina de criar sonhos (Fig.15). Desde 1896, ele passa a encantar o público com seus
filmes como Viagem à Lua (1902), O Homem Elástico (1902) e O Baralho Vivo (1905),
nos quais aplicava o mecanismo de trucagem para mostrar histórias fantásticas e
engraçadas. Méliés descobriu a trucagem por acaso, quando sua câmara emperrou no
meio de um plano e voltou a funcionar depois. Ao ver o material revelado, ele percebeu
que era possível fazer as coisas desaparecerem e mudar de lugar, como numa mágica.
Abandonando todas as regras do naturalismo, Méliès inventa o espetáculo
cinematográfico, inspirando-se na arte popular, no circo e no teatro de rua.
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Fig.14 - Louis Lumière, 1896
A chegada de um trem na estação de Ciotat
(filme)
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Fig.15 - Georges Méliès, 1902
O homem elástico
(filme)
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Nos Estados Unidos, todavia, o modelo de cinema que ganhou notoriedade foi
aquele inspirado no romance do século XIX, que deveria narrar uma história e se
enquadrar nos moldes das artes “elevadas”, dentro de uma moldura naturalista, e se
adaptando aos ideais de uma classe burguesa. Nesse intuito, trabalhou Griffth, em
parceria com o escritor Charles Dickens. Para Arlindo Machado:
O cinema tinha de aprender a contar uma história, armar um conflito
e pô-lo a desfiar-se em acontecimentos lineares, encarnar esse enredo
em personagens nitidamente individualizados e dotados de densidade
psicológica. O novo cinema, que se começava a ensaiar a partir da
segunda metade da primeira década, buscava de todas as formas
reproduzir o discurso romanesco dos séculos XVIII e XIX e essa
reprodução foi levada tão ao pé da letra que, a partir de então, a
própria literatura passou a fornecer o material narrativo que seria
moldado pelo cinematógrafo.42

O primeiro cinema basicamente reproduziu os princípios de espetáculos
teatrais. Tudo era colocado de forma simultânea dentro do quadro. A câmera fixa,
localizada frontalmente ao cenário, registrava a ação, sem cortes, enquanto os
espectadores ficavam sentados em poltronas como para assistir a uma peça. Essa
simultaneidade, porém, onde todos os dados visíveis apareciam num quadro único,
dificultava a narração das histórias à medida que estas se tornavam cada vez mais
complexas. Segundo Arlindo Machado, “[...] esse processo de linearização é algo tão
óbvio para nós, espectadores modernos, que se torna até difícil deixar de entendê-lo
como ‘natural’ e inevitável. No entanto, ele é resultado de uma convenção que se
cristalizou ao longo de uma sucessão infinita de filmes”43. Aos poucos, cada cena foi
sendo desmembrada em fragmentos e recomposta em seqüências linearizadas, onde
essas unidades, os planos, foram-se inter-relacionando segundo estratégias de
ordenamento, criando assim um caminho de leitura para a história narrada. Nesse
momento, a câmera pode então se deslocar para o enquadramento de detalhes e para
diferentes tomadas de ângulo.
Foi um processo difícil, conquistado com a experimentação, pois era preciso
fazer com esses fragmentos viessem arrumados de maneira a insinuar um espaço-tempo
contínuo. Um exemplo remoto é o filme A Vida de um Bombeiro Americano (1903) que,
apesar de ainda possuir “erros” de continuidade, já apresenta seqüências montadas em
42
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paralelo, como nas obras mais avançadas de Griffth. Nesse filme, que foi realizado por
Porter, as relações de tempo e espaço ainda não estão codificadas para dar um resultado
do tipo naturalista, em que a descontinuidade dos fragmentos está dissimulada. Para
Machado:
Isso era justamente o mais difícil: impedir que o esfacelamento da
ação em unidades diferenciadas pudesse desorientar o espectador, a
ponto de ele não saber mais se situar em relação aos acontecimentos
que se desenrolam à sua frente; impedir também que os artifícios
utilizados na construção da trama pudessem chamar a tenção para si
próprios, comprometendo a ilusão de verossimilhança que se queria
criar. A tentativa de superar tais dificuldades conduzirá à instituição
dos princípios fundamentais dos raccords de continuidade, [...] que
permitirão aos fragmentos “colarem-se” uns nos outros da forma
menos ruidosa possível, sugerindo um fluir contínuo e natural da
ação.44

O norte-americano David Wark Griffth também vai demorar em produzir as
regras do raccord, ou seja, as manobras usadas para alinhavar ângulos diferentes numa
mesma cena, como direção de olhares entre um plano e outro, saída e entrada dos
personagens, pois Griffith, no início de sua carreira, apenas combinava ações que se
passavam em espaços diferentes, o que se chama de montagem paralela. Somente por
volta de 1914, com O Nascimento de uma Nação e com Intolerância, em 1916, ele
sistematiza todas as suas experiências anteriores e cria o que se pode chamar de
“primeira linguagem cinematográfica”, aplicando a mudança de ângulo da câmera em
um mesmo cenário. Griffth também foi um dos primeiros diretores a adotar o plano
americano, que focaliza o conjunto da cena, o primeiro a usar o plano aproximado, no
qual se pode constatar de perto as feições dos atores, e também o primeiro a utilizar o
travelling, ou seja, um movimento de câmera que explora, de forma linear, o universo
do set da filmagem.
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Fig.16 - David A. Griffth, 1909
A drunkard’s reformation
(filme / primeiro rascunho de campo e contra-campo)
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O trabalho de Griffth foi decisivo para a consolidação de uma linguagem
cinematográfica a partir do momento em que definiu um tipo de narrativa-modelo para
o trabalho de outros diretores que surgem ao longo dos anos 20 do século passado, e
constituem a primeira geração dos grandes narradores: Raoul Walsh, Allan Dwan, John
Ford, John Huston e Howard Hawks. Os princípios adotados por Griffth estabelecem a
estética formal do cinema norte-americano até os nossos dias, o qual atribui à montagem
uma função, antes de tudo, narrativa. Griffth, porém, revela nos seus filmes uma
tendência racista, moralizante e conservadora, vinda da sua história de pastor
protestante, que explode em O Nascimento de uma Nação. É necessário observar
também que, justo neste momento, a arte estava rompendo com o modelo naturalista de
representação, enquanto o cinema ainda tentava firmar uma proposta de discurso
realista-naturalista, como ressalta Arlindo Machado:
As inovações griffthianas, apesar de contemporâneas do cubismo e da
desarticulação do espaço renascentista na pintura, situam-se, todavia,
numa outra esfera, nada tendo em comum com as revoluções que se
processam nas artes e na literatura do começo do século; [...]. Griffth
jamais pretendeu problematizar as convenções da representação; ele
buscava, pelo contrário, criar uma legislação que permitisse resgatar a
produtividade das formas “elevadas” e tradicionais da cultura.45

A sensação de realidade que o cinema oferece aos olhos do espectador causalhe a impressão de que há um mundo do lado de lá, em continuidade ao espaço da
imagem percebida. Essa sensação, como afirma Ismail Xavier, permitiu que se
estabelecesse uma relação entre cinema e pintura realista:
[...] o retângulo da imagem é visto como uma espécie de janela que se
abre para o universo que existe em si e por si, embora separado do
nosso mundo pela superfície da tela. Esta noção de janela (ou às
vezes de espelho), aplicada ao retângulo cinematográfico, vai marcar
a incidência de princípios tradicionais à cultura ocidental, que
definem a relação entre o mundo da representação artística e o mundo
dito real.46
Segundo Ismail Xavier, a janela cinematográfica vai muito mais além da pintura na sensação
do real. Ela tende a carregar o espectador para dentro da tela, criando a ilusão de que ele participa da ação
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que está sendo reproduzida no espaço ficcional do filme. O

efeito de realidade aqui é alcançado,

evidentemente, pela possibilidade técnica, inerente ao cinema, que capta, diretamente,
imagens e movimentos reais. Esse efeito se tornou ainda mais acentuado com a chegada
do cinema sonoro no final dos anos 20, que foi um passo decisivo para deflagrar de vez
o ilusionismo e a identificação do espectador, com a inserção de trilhas sonoras préformuladas para cada fase da narrativa. Cabe à montagem, no entanto, a função de
conceder ao filme, a construção de um espaço-tempo fictício, que parece orgânico.
Embora as imagens estejam separadas em forma de planos e seqüências, a combinação
entre essas partes é realizada de um modo que os fatos representados parecem, aos olhos
do espectador, se ligar e evoluir por si mesmos. As relações lógicas entre os fatos, que
são desenvolvidas no filme, conferem uma unidade ao processo de montagem e este,
por sua vez, é concebido para ocultar, ao máximo possível, os mecanismos de sua
construção técnica.
A seqüência de imagens, embora apresente descontinuidades
flagrantes na passagem de um plano a outro, pode ser aceita como
abertura para um mundo fluente que está do lado de lá da tela porquê
uma convenção bastante eficiente tende a dissolver a descontinuidade
visual numa continuidade admitida em outro nível: o da narração.47

Um filme é constituído de seqüências e cada seqüência, por sua vez, é formada
de cenas. Decompor o script do filme, ou seja, estabelecer suas seqüências e cenas,
decompô-las em planos e tomadas, é um processo chamado, no cinema, de
"decupagem". As regras de continuidade exigem uma sucessão de planos que garantam
uma maior fluência entre as tomadas. Nesse sentido, a descontinuidade visual elementar
do filme se camufla numa continuidade espaço-temporal, reconstruída com o auxílio da
"decupagem clássica". Sobre esse fenômeno, Xavier ainda esclarece:
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O que caracteriza a decupagem clássica é seu caráter de sistema
cuidadosamente elaborado, de repertório lentamente sedimentado na
evolução histórica, de modo a resultar num aparato de procedimentos
precisamente adotados para extrair o máximo rendimento dos efeitos
da montagem e ao mesmo tempo torná-la invisível. [...]. Na sua
organização geral, o espaço-tempo construído pelas imagens e sons
está obedecendo a leis que regulam modalidades narrativas que
podem ser encontradas no cinema ou na literatura.48
Com exceção dos musicais e desenhos animados, Hollywood produziu a

maioria dos seus filmes dentro de padrões convencionais. Neles, sempre estão
presentes: o modelo clássico de decupagem, a estética da interpretação realista, cenários
concebidos como cópia fiel do real, e histórias e narrativas que garantem a sua leitura
mais fácil e imediata possível. Esses filmes trazem histórias de um marketing fácil que
têm popularidade testada e comprovada na tradição dos melodramas, das aventuras e
ficções fantásticas. Tudo caminha para o controle total das imagens produzidas no
intuito de fazer o espectador se sentir diante de um recorte fiel da realidade. Esses
princípios trabalham em favor do controle da indústria do entretenimento pela classe
burguesa. No cinema ilusionista, toda indicação que poderia revelar os meios técnicos
da sua produção é manipulada: os cortes, a montagem, a sonorização, os padrões de
marcação e interpretação dos atores, os saltos temporais, o trabalho de continuidade.
Para Ismail Xavier, tudo é concebido de maneira para fazer o espectador acreditar que
espaço e tempo sejam reais, mesmo se tratando de filmes de ficção:
Tudo neste cinema caminha em direção ao controle total da realidade
criada pelas imagens – tudo composto, cronometrado e previsto. Ao
mesmo tempo, tudo aponta para a invisibilidade dos meios de
produção desta realidade. Em todos os níveis, a palavra de ordem é
"parecer verdadeiro"; montar um sistema de representação que
procura anular a sua presença como trabalho de representação. [...].
No caso da estória deliberadamente fantástica, a visão direta do
naturalmente impossível ganha todo o seu poder de atração
justamente pela espetacular precisão com que o fantástico parece real
na tela.49

Foi Kulechov, na Rússia dos anos 20, o primeiro teórico a investigar a prática
de montagem que estava sendo praticada nos Estados Unidos com enorme repercussão
no mundo. Ele inaugurou a primeira teoria da montagem observando o efeito de
48
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identificação provocado no espectador pelo ritmo das montagens nos filmes
americanos. Para ele, os princípios do cinema se detêm menos na imagem singular de
cada plano do que na combinação desses planos. Ele imperou nos anos 20 como o
maior teórico do cinema de montagem invisível, e também de construção espaçotemporal marcada pela impressão de realidade e identificação do espectador. As teorias
que se seguiram, a partir de Pudovkin, discíplulo direto de Kulechov, em geral
defendiam um cinema como imitação da realidade através da aplicação de regras de
montagem, garantindo assim a integridade do mundo diegético, ou seja, do mundo
representado no filme. Caminhando em direção oposta a Kulechov, estão as
experimentações de Eisentein que, violando todos esses princípios naturalistas, procura
construir um espaço-tempo claramente artificial para a narrativa. Ele interrompe o fluxo
de acontecimentos, introduz elementos que não pertencem ao espaço da ação, corrompe
as leis de continuidade, insere a figura do narrador. Em Potemkin (1926), por exemplo,
Eisentein distende o tempo na cena do massacre na escadaria, distanciando-se de
qualquer referência naturalista. Essa proposta tenta romper o mecanismo de
identificação, com o objetivo de promover o distanciamento crítico do espectador.
Nesse sentido, vemos aí uma aproximação deste cinema dos mecanismos brechtianos.
Mas Eisenstein também tem um cuidado especial com a composição de planos, na qual
ele prima pelo contraste formal (Fig.17).
Por outro lado, na Europa do início do século XX, os artistas plásticos de
vanguarda vêem no cinema um meio que possibilita uma expansão das
experimentações que já estão sendo realizadas desde o século XIX na pintura, e que se
direcionam para o rompimento dos princípios naturalistas também no cinema. Neste
sentido, o cinema jamais seria visto por esses artistas como uma “janela transparente”,
pela qual o mundo é observado. Eles se preocupam com novas possibilidades, que
superam os velhos modelos da narração linear, impregnados de clichês e realismo
visual. Essas vanguardas que, em geral, surgem nas mais diversas linguagens, se
identificam com o anti-realismo e investem contra a própria idéia de representação ou
mímese. A pintura moderna, por exemplo, tende a destruir a visão do quadro como
"janela do mundo”, como veremos no Capítulo 5.
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Fig.17 - Sergei Eisenstein, 1926
O encouraçado Potemkin
(filme)
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Nas idéias contidas em A Imagem-Tempo, Gilles Deleuze estabelece dois
regimes de imagens, sendo o primeiro, chamado por ele de “orgânico”, aquele que se
relaciona com “esquemas sensório-motores”, que são responsáveis em compor as
relações causais na narrativa clássica, colocando o cinema numa posição de “janela da
realidade”. O outro por sua vez, o regime “cristalino, configura uma situação “óticapura”. Este último é claramente aperfeiçoado no Neo-Realismo italiano, momento da
estética cinematográfica no qual, segundo Deleuze, os objetos conquistam uma
realidade material autônoma, que os faz valerem por si mesmos. O Neo-Realismo tem
como sua principal teoria o pensamento de André Bazin. A imagem puramente ótica
vem em substituição à “imagem-ação” do antigo realismo. No caso da Nouvelle-Vague
francesa, ela também substitui os vínculos “sensório-motores” por situações óticas e
sonoras, sendo Godard, nesse caso, o grande responsável por essa mudança. Em
Passion, pode-se observar a livre ascensão de imagens pictóricas e musicais como
quadros vivos elaborados por Godard. No contexto japonês, Yasujiro Ozu consolidou
um cinema de situações óticas e sonoras puras, com suas desconexões espaciais e falsos
raccords. Ozu investiu em filmes nos quais desertos e paisagens adquirem autonomia
própria, uma característica que indica os aspectos de contemplação do pensamento
oriental. No capítulo do mesmo livro, intitulado “As Potências do Falso”, Deleuze
define a descrição “orgânica”, ou linear, que é vinculada ao sistema “sensório-motor”, e
na qual o tempo cronológico determina uma seqüência de ações que se desenvolvem
ancoradas nas relações causais. Para Deleuze:
Numa descrição orgânica, o real suposto é reconhecido por sua
continuidade, mesmo interrompida, pelos raccords que a estabelecem,
pelas leis que determinam as sucessões, as simultaneidades, as
permanências: é um regime de relações localizáveis, de encadeamentos
atuais, conexões legais, causais e lógicas. É certo que tal regime inclui
o irreal, a lembrança, o sonho, o imaginário, mas por oposição.50

Os mesmos princípios da descrição valem para a narração orgânica, da qual
Deleuze aprofunda o conceito, afirmando que:
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DELEUZE, Gilles. A imagem-tempo. São Paulo: Brasiliense, 1990. p.156.
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A narração verídica se desenvolve organicamente, segundo conexões
legais no espaço e relações cronológicas no tempo. Certamente o
alhures poderá avizinhar-se do aqui, e o antigo do presente; porém
essa variabilidade dos lugares e dos momentos não põe em questão as
relações e conexões, determina antes seus termos ou elementos, tanto
assim que a narração implica uma investigação ou testemunhos que a
referem ao verdadeiro.
[...].
A narração orgânica consiste no desenvolvimento dos esquemas
sensórios-motores segundo os quais as personagens reagem a
situações, ou então agem de modo a desvendar a situação. É uma
narrativa verídica, no sentido em que aspira o verdadeiro, até mesmo
na ficção.51
A narração linear, a mesma que Deleuze chama de verídica ou “orgânica”, tem seu valor
próprio na consolidação da linguagem cinematográfica, mas não consegue mais atender às exigências
estéticas e filosóficas de um cinema moderno (aquele que rompe com a estética naturalista) ou, como
também é denominado, contemporâneo. Alguns diretores que viveram e atuaram nos primeiros anos do
cinema são citados nas teorias mais recentes, por demonstrarem nos seus filmes um não compromisso
com uma estética que meramente pretende alcançar a ilusão do real.

Esses diretores realizaram

experimentações que ampliaram as possibilidades estilísticas do cinema como arte,
insistindo no seu potencial de múltiplas concepções estéticas. Ao longo do século XX,
podemos destacar o trabalho de Orson Welles, Yasujiro Ozu, Dreyer, Alain Resnais,
Jean Renoir, Godard, Tarkovski e outros mais recentes como o próprio Greenaway.
Esses realizadores do universo cinematográfico se distanciam da narrativa linear e
ilusionista, que foi estreada com tanto impacto por Griffth, e que determinou toda a
produção do cinema hollyoodiano.
Assim como o trabalho individual desses diretores, algumas escolas
cinematográficas são relevantes para o distanciamento do cinema do modelo clássico,
como por exemplo: o Expressionismo alemão, que surge após a Primeira Guerra e
descreve uma realidade assustadora, com seus cenários retorcidos e suas narrativas e
personagens fantásticos. O Experimentalismo Soviético, nos anos vinte, que desenvolve
a montagem como paradigma de choque, para despertar a percepção política do
espectador. A Avant-Gard, também nos anos vinte, que busca um cinema puro, com
intuito de libertar a imagem da influência da literatura. A Nouvelle-Vague, que surge na
51

DELEUZE, Gilles. A imagem-tempo. Op. cit., p. 157;163. No capítulo seis desse livro ("As Potências
do Falso"), Deleuze opõe dois regimes da imagem: um que ele denomina de “orgânico”, referindo-se à
narrativa tradicional no cinema, ou seja, às descrições. O outro regime, o “cristalino”, inclui o irreal, a
descontinuidade, a fragmentação, e abrange um conjunto de procedimentos que se opõe ao que Xavier
chama de "janela transparente". O termo "As potências do Falso", por sua vez, é retirado de um artigo que
Alain Bergala dedica a Orson Welles, publicado em Cahiers du Cinéma, 1983, n.351.

63

França, no final dos anos cinqüenta, e agrega as produções irreverentes de Godard, já
aqui citado. Visconti, com Obsessão (1943) e Rosselini, com Roma, Cidade Aberta
(1944-46), inauguram o movimento do Neo-Realismo na Itália que, por sua vez,
influencia o Cinema Novo brasileiro com as produções de Glauber Rocha nos anos 60.
André Parente, que adota o termo “cinema do simulacro” para designar o cinema do
tipo antilusionista, destaca a importância desses movimentos, pois eles abriram novas
perspectivas estéticas para as imagens em movimento:
Com o aparecimento do Neo-realismo, da Nouvelle Vague e dos
novos cinemas do Ocidente ("cinema direto", "cinema novo" no
Brasil, na Alemanha e nos países do Leste), criou-se uma
receptividade maior para esse tipo de cinema onde a intriga, a
dramatização das emoções, as ações espetaculares e o
sensacionalismo são secundários, senão inexistentes.52

Este cinema, então (também conhecido como moderno ou contemporâneo, pois
alguns autores fundem os termos que, por sua vez, se confundem com “arte moderna” e
“arte contemporânea”), distancia-se cada vez mais da narrativa tradicional, que se
baseia na construção de um espaço-tempo “orgânico”. Este cinema
natureza artificial e investe no hibridismo da imagem,

revela a sua

associando-se a outras

linguagens artísticas. É justamente isso que o faz interessante para Greenaway.
Deleuze faz uma alusão ao pensamento de Bergson (Matéria e Memória), para
caracterizar esse tipo de cinema, também conhecido como antilusionista, ao qual associa
o regime “cristalino” de imagem. Neste cinema, em que as situações “sensório-motoras”
dão lugar a situações óticas e sonoras, o presente não se relaciona com a seqüência
causal dos acontecimentos, ou o real com suas conexões legais. Nesse regime de
imagem, o real e o imaginário, o atual e o virtual se tornam indiscerníveis, e isso resulta
em um novo estatuto da narração, que deixa de aspirar a verdade para se fazer
essencialmente falsificante. Para Deleuze, instala-se assim neste cinema uma “potência
do falso” que substitui e destrona a forma do verdadeiro, pois ela afirma a
simultaneidade de presentes incompossíveis, ou coexistência de passados não
necessariamente verídicos.
52

PARENTE, André. Ensaios sobre o cinema do simulacro: cinema existencial, cinema estrutural e
cinema brasileiro contemporâneo. Rio de Janeiro: Pazulin, 1998. p.17. Parente destaca alguns cineastas
que se distanciam da narrativa tradicional, trabalhando com uma linguagem híbrida e antiilusionista. Cita
e comenta alguns filmes de Yasujiro Ozu, Jean Renoir, Robert Bresson, Alain Tanner e Andrei Tarkovski,
Alain Resnais, Jean-Luc Godard e Raul Ruiz. Os pressupostos estéticos do "cinema do simulacro" se
alinham com o conceito de "imagem-tempo" que Deleuze propõe.
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O "cinema do simulacro" ou cinema como “potência do falso”, então, tem seu próprio tempo,
que é elaborado, esculpido, reordenado, assim como seu espaço, longe de aspirações realistas. Essa
tendência leva-o a firmar-se, cada vez mais, como forma de arte independente, como uma construção
esteticamente livre, cuja verdade suprema é exatamente desnudar o seu próprio caráter fictício,
acompanhando uma tendência geral que se verifica no universo artístico na atualidade.

Tanto as artes

visuais como o cinema podem operar diferentes níveis de significação. Para Robert
Stam, que desenvolve uma discussão sobre o percurso do cinema e da literatura, da fase
ilusionista à antiilusionista, a combinação de linguagens diversas na construção de um
filme, ou seja, esse encontro de elementos díspares, também colabora com a proposta de
um cinema antilusionista:
Ao combinar ou confrontar os gêneros, o antiilusionismo subverte
suas premissas metafísicas enquanto essências auto-perpetuantes. E
provoca, ao justapor códigos antipáticos, uma colisão de linguagens e
convenções. [...]. Enquanto o ilusionismo almeja a continuidade do
gênero e da retórica, o antiilusionismo promove a coexistência das
linguagens em uma situação que Barthes chamou de "Babel
sancionada do texto do prazer".53

O cinema como "potência do falso", no entanto, não é um produto da
modernidade. Já antes das trucagens fantasiosas de Méliès, a literatura e o teatro
mostram seu caráter ficcional.

Stam pontua exemplos significantes em relação à

liberdade construtiva no teatro e na literatura que, mais tarde, influenciariam o cinema:

53

STAM, Robert. O espetáculo interrompido: literatura e cinema de desmistificação. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1981. p. 29. Stam analisa filmes e romances, que se distanciam da tradição naturalista para
ressaltar a natureza, o processo e o texto em si mesmos. Parte das origens em Shakespeare e Cervantes e
faz uma consistente análise de alguns filmes de Godard, de Glauber, de Joaquim Pedro de Andrade,
outros. Também discute textos de Machado de Assis, Alfred Jarry e Bertold Brecht. Ao citar Roland
Barthes, refere-se ao livro O prazer do texto, 1975, p. 4.
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As histórias-dentro-de-histórias de Don Quixote encontram
precedentes nas canções heróicas que ponteiam a canção heróica
maior, a Odisséia. Utilizar a paródia para criticar o estilo de uma
ficção não é característica exclusiva de Cervates. Aristófanes,
Horácio e Ovídio já o haviam feito.[...]. Cervantes e Shakespeare
registram, com extrema sensibilidade, as ondas que abalaram a ordem
feudal e suas fundações ideológicas. As novas ciências de Galileu,
Kepler e Copérnico desbaratam a natureza divina das hierarquias
sociais.54

O teatro de Shakespeare apresenta uma constante tensão gerada pelo embate
entre a imitação realista e o artifício reflexivo do monólogo. Além disso, Shakespeare,
na composição das suas peças, usa fragmentos de origens diversas e as peças são
intercaladas com outras peças. Surge, assim, uma construção que mostra a natureza
artificial do teatro – peças-dentro-de-peças. Robert Stam identifica esse fenômeno
também na criação dramatúrgica e nas montagens de Brecht, que assim como
Shakespeare nos lembra que peças também são feitas de peças:
Brecht admirava Shakespeare por seu hábito de deixar transparecer
trechos de peças já existentes, das quais conservava fragmentos
inteiros em sua montagem de elementos heterogêneos. Uma peça é
algo em processo e não um produto acabado, eis como Brecht definia
o trabalho de Shakespeare55.

54
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STAM, Robert. O espetáculo interrompido, op. cit., p. 19

Id., ibid., p. 22. O personagem Hamlet, de Shakespeare, no seu discurso diante dos atores de uma
companhia mambembe, discute convenções e vícios do teatro e dos atores da época.
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Fig.18 - Caspar Neher, 1949
Senhor Puntila e seu criado Matti
Direção: Bertolt Brecht
(aquarela/cenografia da peça)
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Enquanto a arte ilusionista enfatiza a coerência espaço-temporal, a arte
antiilusionista mostra as tramas do tecido narrativo e o estado fragmentário das citações
que faz. Cada gênero, cada autor e cada época tem sua própria maneira de desconstruir a
representação. Ubu Roi, de Alfred Jarry, que estréia em 1896, na cidade de Paris, é um
forte exemplo. Ubu marca um momento embrionário de oposição à narrativa naturalista
e inaugura o drama moderno. A descontinuidade é utilizada, em Ubu, para engendrar
um teatro de provocação e insultos ao público burguês. Na mesma linha de Jarry, os
surrealistas usam a descontinuidade como princípio central da sua arte56. Para Brecht,
entretanto, o teatro tem função bem diferente. A intenção de Brecht, ao provocar a
platéia, é despertar a percepção crítica do espectador por meios dialéticos, diante da
realidade representada no palco. Segundo Stam:
O modernismo caminhava para um beco sem saída, o atoleiro da
"literatura do silêncio". Brecht vislumbrou um novo caminho e
seguiu-o juntamente com os próprios modernistas. A nova
perspectiva transcendia o próprio modernismo. Brotara da provocação
do underground modernista e se transformava em uma estética de
envolvimento político e de responsabilidade auto-reflexiva. [...]. O
teatro de Brecht era lúdico, agressivo e didático.57

Em 1898, Antoine, no Théâtre Libre, coloca carne pingando sangue, um objeto
real, ao lado do cenário pintado representando um açougue. Vinte anos mais tarde,
Brecht cria choques entre materiais, letreiros e imagens projetadas No teatro, a tradição
da colagem muda a configuração da cena, e um dos resultados mais marcantes desse
fenômeno pode ser observado no teatro brechtiano. Hackler destaca os princípios
empregados por Brecht na concepção do Teatro Épico:
Além da reformulação da dramaturgia e da interpretação, Brecht,
assim como Piscator, se serve do instrumentário que as vanguardas
visuais da época desenvolveram. Surge um caleidoscópio de
elementos cinéticos e visuais no palco: filme, slide, placas com títulos
das cenas e comentários, cuja escritura cria uma leitura paralela do
texto e do drama. Os songs comentam e sintetizam a situação.[...].
Brecht opera com efeitos de estranhamento – a cena e o texto ganham
um caráter de surpresa, de paradoxo. A junção dos elementos no
palco do Teatro Épico é inusitada e interliga realidades distantes.[...].
Muitos dos elementos utilizados, Brecht recicla para uma série de
textos e encenações. Ele trata fragmentos como partes do cenário,
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"Automatismo" é o termo utilizado pelos surrealistas ao ditado do pensamento sem o controle da
consciência crítica o que, por sua vez, produz o "discurso descontínuo".
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STAM, Robert. O espetáculo interrompido, op. cit., p.23.
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como "Versatzstücke", que saem do depósito e vão de uma cenografia
58
para outra.
Com poucas exceções, a ficção no cinema comercial é concebida de acordo com as regras do
romance realista do século XIX e princípios do teatro naturalista. Por muito tempo, o cinema ainda opera
com as mesmas técnicas de representação que o teatro, a pintura e a literatura já haviam abandonado. A
pintura, a partir da fotografia, muda radicalmente seus princípios estéticos, cujas conseqüências se
manifestam imediatamente no impressionismo, que reduz a percepção pictórica do mundo real a sinais de
reflexos e efeitos cromáticos. Na literatura, Flaubert, Machado de Assis, Proust, James Joyce, Woolf e
outros escritores fragmentam a narrativa clássica e estabelecem uma nova temporalidade. James Joyce,
por exemplo, nascido na Irlanda, em 1882, dispersa suas histórias em multiplicidade de imagens,
ultrapassando a estrutura do romance realista.

O antiilusionismo em Brecht, por sua vez,

liquida a arte com seus efeitos "culinários", ou seja, arte mistificadora e
desmobilizadora. Os princípios formais do Teatro Épico influenciam, mesmo com todas
as divergências ideológicas, cineastas como Jean-Luc Godard, Alain Resnais, Glauber
Rocha, na década de cinqüenta, e o próprio Peter Greenaway na atualidade. No entanto,
ao longo da história, muitos diretores mostram, nos seus filmes, fidelidade a um cinema
potencialmente "falso", cujas experimentações serão citadas no próximo capítulo.
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3 EXPERIMENTAÇÕES HÍBRIDAS NO CINEMA E NO VÍDEO
O choque entre o azul e o cacho de acácia.59
(Caetano Veloso)
Um bom cozinheiro mistura coisas estranhas.
(Greenaway)

O cinema, mais do que fotografia, fotomontagem, colagem ou outras técnicas
da poética visual, conseguiu desenvolver e integrar uma enorme variedade de
procedimentos e princípios da composição, próprios de outras linguagens artísticas.
Dessa forma, o filme aprendeu a falar de si mesmo. Deixando de ser apenas suporte de
imagens que representam realidades circunstanciais, o filme exibe os artifícios que lhe
são próprios, evidenciando os limites expressivos de toda representação. Como vimos
no capítulo anterior, a coexistência de diferentes linguagens e técnicas em um só filme
gera forte impacto antiilusionista. Como numa colagem cubista, esses fragmentos
referenciais, muitas vezes, têm autonomia e deixam transparecer sua origem diversa. A
justaposição desses elementos díspares entra em atrito, estabelecendo uma tensão, um
choque estético que interfere na percepção da obra.
Assim como Peter Greenaway, são muitos os diretores que, no decorrer do
século XX, subvertem a concepção do cinema como cópia da realidade, realizando
complexas experimentações, releituras, citações, referências pictóricas, teatrais e
literárias, e reinventam, dessa maneira, as relações entre imagem, movimento, tempo e
sistema sonoro. Não pretendo elaborar uma lista exaustiva desses artistas. Tentarei
apenas mostrar alguns casos que chamaram minha atenção ao longo da pesquisa e que,
de alguma forma, preparam o terreno para o cinema realizado por Greenaway.
O Gabinete do Dr. Galigari (1919), obra antológica do expressionismo
alemão, conta a história de um médico que manipula um sonâmbulo e o induz ao crime.
Este filme é considerado um marco no processo em que o cinema se contamina com as
artes plásticas. O diretor Robert Wiene transporta, para o universo do cinema, estruturas
espaciais da cenografia do teatro não naturalista da época e da pintura expressionista. O
tratamento da cenografia em O Gabinete do Dr. Galigari, com o objetivo de
desconstruir a perspectiva como meio tradicional, instaura outras possibilidades de
59

No verso em epígrafe, de Caetano Veloso, o choque entre o azul (do céu) e o amarelo alaranjado (da
flor) é considerado, na teoria das cores, um dos contrastes cromáticos mais eloqüentes, um “contraste
complementar”, que também gera tensão na composição visual.
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percepção do espaço, longe daquela herdada da fotografia. O espaço cenográfico, nesse
filme, é caracterizado pela tendência à deformação, vinda da pintura expressionista da
época (Fig.19). A intenção dessa pintura é contestar o sistema geométrico
perspectivista. Na cenografia de O Gabinete do Dr. Galigari, uma pintura abstrata dilui
as linhas formadas pelo encontro das paredes com o piso, e das paredes com o teto.
Sistema cujas linhas, invariavelmente, se concentram no "ponto de fuga". O artista dos
anos 20 coloca em cheque a invenção empírica da profundidade espacial, um dos
princípios pictóricos da arte renascentista.
Nos filmes de Fritz Lang, também podemos ver a presença do movimento
expressionista do ponto de vista plástico. O mundo interior dos personagens é
representado nos cenários, nos contrastes de luz e sombra da fotografia recortada.
Apesar de conceber um cinema realista, Lang recorreu com freqüência a temas
fantásticos, como em Metropolis (1926) e M, o Vampiro de Düsseldorf (1931). Ele é um
precursor no desmonte da veracidade narrativa, explorando a natureza dupla dos seres, o
que talvez seja o traço do cinema expressionista que mais irá influenciar o cinema
mundial dos anos 30.
O cineasta espanhol Luis Buñuel fez o primeiro filme surrealista em 1928,
trabalhando ao lado de Salvador Dali – Um Cão Andaluz, realizado na França. Em
1930, ele filma L' Âge d'Or. Ambos os filmes satirizam as estratégias das construções
convencionais do tempo linear. Buñuel segue no cinema surrealista, fazendo da poesia e
do sonho motivos recorrentes da sua obra.
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Fig.19 - Robert Wiene, 1919
O gabinete do Dr. Galigari
(filme)
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Nascido na Escandinávia, Carl Theodore Dreyer insere o fotográfico e o
pictórico no cinema (Fig.20). Trabalhando grandes closes, como no filme A Paixão de
Joana D’arc (1928), Dreyer experimenta o fotográfico, mas é nas artes plásticas que vai
buscar as mais fortes referências para a composição dos planos em Joana D'arc. A
posição do rosto de cada personagem, nesse filme, é definida segundo os parâmetros da
pintura religiosa gótica. Outro princípio utilizado por Dreyer é bem conhecido no
cinema e consiste no aproveitamento da semântica da pintura, onde cada rosto expressa
um sentimento específico. A fisionomia dos juízes e guardas é escolhida na base dos
temperamentos principais, determinados por conceitos medievais da medicina e da
pintura (sanguínico, colérico, fleumático etc.).
Abel Gance investe em grandes espetáculos como o filme histórico, Napoleão,
lançado em 1927, na Ópera de Paris, em que usa três telas ao mesmo tempo. As telas,
justapostas como um tríptico, recebem a projeção de um espaço contínuo sobre toda a
sua superfície nas cenas de batalhas. Forma-se, então, uma imagem panorâmica que
reforça a sensação de realismo. Em outros momentos, no entanto, aparecem cenas
díspares, como rostos, mapas, paisagens (Fig.21). Nesse caso, cada tela recebe a
projeção de uma imagem. Na cena da batalha final, a imagem panorâmica é
fragmentada nas três cores da bandeira francesa – azul, vermelho e branco. A variação
de cores das telas afetam a tonalidade da projeção e a descontínua justaposição de
imagens acaba de liquidar a idéia de ilusão.
Yasujiro Ozu trabalha como diretor entre 1927 e 1963, no Japão. Nos seus
filmes, ele promove a transgressão da decupagem clássica, expondo os dispositivos
fílmicos. Ozu apresenta espaços temporais descontínuos e desconectados. Assim como
Eisenstein, ele se preocupa com a composição de cada plano. Como na pintura japonesa
ou chinesa, Ozu aperfeiçoou os espaços descontínuos, os espaços vazios e o silêncio. As
trajetórias de seus personagens foram se transformando em trajetórias anônimas, como a
trajetória de um trem, e imóveis (trajetória interior)60.
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Fig.20 - Carl T. Dreyer, 1927
A paixão do Joana D’Arc
(filme)
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Fig.21 - Abel Gance, 1927
Napoleão
(filme)
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No universo da montagem cinematográfica, é indispensável rever as
experimentações e teorias de Sergei Eisenstein61. Eisenstein trabalhou no sentido de
superar a narrativa linear e fazer da montagem o elemento principal de sua construção
poética, na qual ele abdica da decupagem clássica. A origem de suas idéias vem da sua
experiência no campo da encenação teatral, do Espetáculo de Atrações, ou seja, uma
espécie de teatro composto de fragmentos, de atrações independentes, que se justapõem
durante a encenação. Ismail Xavier comenta a “Montagem de Atrações” no cinema de
Eisentein:
Em 1923, no seu artigo-manifesto "Montagem de Atrações",
Eisenstein distingue nitidamente dois tipos de teatro: o narrativorepresentativo, próprio à ala direita da produção teatral e o teatro de
agit-atrações, definidor da linha correta na edificação de uma prática
teatral compatível com as exigências ideológicas da revolução.[...]. À
imitação naturalista, Eisenstein opõe a noção de Espetáculo de
Atrações.62

Eisenstein também sofre influência de Meyerhold, com quem trabalhou no
teatro. Meyerhold compõe detalhadamente cada quadro isolado nas suas encenações. O
cinema de Eisenstein provoca o espectador através de combinações estranhas, em que o
sentido surge do confronto de planos, o que o aproxima do teatro de Brecht. Ele abdica
dos princípios da decupagem clássica, adotando um raciocínio estruturado por imagens
opostas que compõem os planos, ou pelo efeito de choque que surge nas diferentes
conexões entre esses planos (Fig.17).
O cinema experimental de Norman McLaren se aproxima das artes plásticas.
Ele utiliza recursos estilísticos da pintura como as formas abstratas e os contrastes de
luz e sombra. Artista plástico e cineasta experimental, nascido em 1914, McLaren
aperfeiçoa a técnica do filme pintado a mão, em que a película funciona como a tela do
pintor. Ele também mantém em seu trabalho uma estreita ligação com a construção de
imagens em cima de trilhas sonoras. McLaren traça o esboço do que hoje seria o
videoclipe.

61

Ver EISENSTEIN, Sergei. O sentido do filme. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. Nesses textos,
Eisenstein divulga e esclarece suas idéias a respeito do cinema e da montagem.
62

XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1984. p. 52.

76

Eu queria fazer o som ser visualizado. Músicas em vários tempos, ou
ritmos, que pode ser devagar ou mais rápido, acelerando ou
desacelerando, pianíssimo ou fortíssimo. E eu podia visualizar em
minha mente o equivalente disso num filme. As formas podiam
pipocar alegremente e escorregar rapidamente, ou se arrastar
tragicamente ao redor. E todos os adjetivos, ou sensações que nós
podemos aplicar à música, nós podemos aplicar aos movimentos das
formas no filme abstrato, então eu tinha várias músicas que gostaria
de representar visualmente.63

Ballet Mécanique (1924) de Fernand Léger, artista plástico francês, usa cenas
do cotidiano, fragmentos de máquinas e imagens familiares que são destacadas de seus
contextos e inseridas no filme. Léger potencializa as qualidades plásticas da imagem no
cinema.
Em 1939, Jean Renoir, filho do pintor impressionista Pierre-Auguste Renoir,
filma A Regra do Jogo, no qual ele se afasta das convenções do cinema clássico
adotando procedimentos como: ausência do campo e contra campo, ausência do
primeiro plano, uso do plano seqüência, do som direto e dos cenários naturais. Renoir
utiliza a paisagem e a profundidade de campo, no entanto, de uma forma distanciada de
padrões realistas
Orson Welles começa sua produção nos anos 40. Ao realizar Cidadão Kane,
ele concebe inovações nos ângulos, no uso sistemático da profundidade espacial, nos
planos longos, na iluminação forçada e numa estrutura fragmentária de montagem
(Fig.22). Kane é considerado um dos primeiros filmes a romper com os clichês da
representação. O cinema de Welles foi considerado por alguns críticos como
enaltecedor do realismo. No entanto Welles propunha justamente o oposto. A
exacerbação da profundidade de campo que ele utilizou, ironicamente denuncia seus
próprios artifícios. Acentuando a perspectiva linear, ele traduz a imersão do
personagem na trama e convida o espectador a participar desse processo. Parece, a
princípio, tratar-se de um cinema realista, mas o exagero dessas linhas rompe com esse
propósito. Assim, Welles busca o efeito de estranheza, o que também o aproxima das
práticas do Teatro Épico.
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Fig.22 - Orson Welles, 1940
Cidadão Kane
(filme)

78

Maya Deren realiza, em 1945, A Choreography for the Camera, uma
referência para o cinema de vanguarda americano. Nesse filme, a negação de uma
narrativa lógico-causal é substituída por uma descontinuidade próxima à do
Surrealismo.
O Cangaceiro (1953), escrito e dirigido por Lima Barreto, é o primeiro longametragem brasileiro a ser premiado no Festival de Cannes. Um detalhe importante
sobre este filme é que seu storyboard foi todo elaborado por Carybé. Artista plástico
argentino, radicado na Bahia, Carybé concebeu mais de mil desenhos para o filme de
Lima Barreto. O Cangaceiro é o único caso na história do cinema em que cada tomada
é antecipadamente elaborada como uma composição pictórica, por um artista plástico
da competência de Carybé. O Cangaceiro é uma “história em quadros”, como muitos
filmes da cinematografia contemporânea que mantêm interfaces com as artes plásticas.
O longa-metragem de Lima Barreto, um filme de aventura, explora o drama que se
passa no Nordeste. No entanto, no momento em que os filmes de bang-bang
americanos estavam em decadência, o filme de Barreto causa grande impacto
internacional, principalmente na Europa, pela sua concepção antinaturalista. Mesmo se
tratando de uma saga nordestina, O Cangaceiro é filmado no interior de São Paulo. Sua
sonoplastia é totalmente artificial e exagerada. Os sons da caatinga, o barulho da
cascavel, os passos dos personagens andando na mata etc, foram concebidos em
estúdio, e não no ambiente natural. Ele dá à sonoplastia um papel de arte, devido à sua
musicalidade. Apesar de ter sofrido uma injusta crítica por parte de Glauber Rocha,
afirmando que Lima Barreto havia criado um drama de aventuras convencional e
psicologicamente primário, o filme de Barreto marcou a história da cinematografia
mundial e instigou uma mudança estética no cinema spaghetti italiano e,
posteriormente, no western americano64.
Rainer Fassbinder, nos anos 60 e 70, atua como diretor tanto no teatro como no
cinema, realizando produções que entrelaçam essas duas áreas. Fassbinder torna-se um
expoente no Novo Cinema Alemão. Ele transpõe elementos de um campo a outro. O
Casamento de Maria Braun (1978) é um de seus filmes que acumulam elementos
teatrais.
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Também nos anos 60, Andy Warhol, nos Estados Unidos, conjuga seu status
de artista plástico com o de film-maker, transferindo para cena cinematográfica a
própria tendência pop. Sua necessidade de acentuar os aspectos simples do dia a dia
seguiu a lição de Marcel Duchamp. Para Duchamp, elementos da realidade cotidiana
pode tornar-se arte, no momento em que os tiramos do seu contexto, para inseri-los nos
processos e canais da produção artística. Warhol realiza Sleep, um filme de oito horas
que, simplesmente, mostra uma pessoa dormindo. O filme de Warhol chama a atenção
do espectador para o tempo referencial e o tempo discursivo.
Glauber Rocha, em Terra em Transe (1967), utiliza a agressão, a
descontinuidade e a técnica do distanciamento praticadas pelo Teatro Épico e torna o
princípio da fragmentação comum para o Cinema Novo brasileiro. A narrativa do filme
é constantemente desconstruída e reelaborada, de modo que os acontecimentos não
seguem uma seqüência lógica e podem ser discutidos sob vários ângulos. Em Terra em
Transe, a música é descontínua, a câmera trabalha no sentido de evidenciar sua
presença com a inclusão dos equipamentos cinematográficos no enquadramento da
cena. Glauber introduz elementos de outras linguagens como carnaval, procissão e
circo, que fazem referência aos espetáculos populares brasileiros, além de insinuar a
multiplicidade das artes integradas, presenciada na ópera.
Macunaíma (1969) é uma adaptação do romance de Mário de Andrade, que
compila lendas africanas, ameríndias e ibéricas. Dirigido por Joaquim Pedro de
Andrade, Macunaíma tem uma natureza surreal e lúdica, explorando a descontinuidade
no cenário e no tempo cronológico da narrativa, além de utilizar referências múltiplas
da cultura popular brasileira.
Entre as décadas de 60 e 80, Raul Ruiz, cineasta chileno, exilado e radicado na
França, rompe com as regras de continuidade da representação. Além de seguir a linha
dos filmes de Welles, Resnais e Godard, ele volta às origens do cinema, às trucagens de
Méliès, que haviam sido, de certo modo, abandonadas depois do Neo-Realismo e da
Nouvelle-Vague. Em Les Divisions de la Natura (1978), Ruiz utiliza fusões, filtros de
cor e de som, transparências, espelhos que rompem com a normalidade do movimento.
As pesquisas de Nam June Paik marcam o início da vídeo-arte na década de
sessenta. Distorcendo a imagem figurativa dos aparelhos de televisão, ele desmistifica o
seu uso comercial. Ele cria imagens abstratas e dá um direcionamento pictórico ao
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vídeo. Paik trabalha numa perspectiva de arte multimídia, que também envolvia
performance. A matéria significante da imagem na tela é tratada por Paik como formas
e cores em evolução, como já vinha acontecendo nas artes plásticas com Kandinsky,
Malevitch e Mondrian.
Jean-Luc Godard, também adepto do vídeo, desconstrói a narrativa clássica
superpondo

imagens,

tomando

referências

de

linguagens

distintas,

usando

representações dentro das representações, justamente para desmistificá-las. As últimas
produções de Godard são marcadas pela poética digital, que vem conferir um valor
plástico pictórico ao filme, de forma mais incisiva, como relata Arlindo Machado
(Fig.23):
A partir de 1974, com a criação de sua própria produtora
independente de vídeo, a Sonimage, Godard dá início ao mais longo e
fecundo processo de fusão das duas mídias (cinema e vídeo),
processo esse que começa com "Ici et ailleurs" (1974), "Comment ça
va" (1975) e "Numéro deux" (1975), passa por séries televisuais de
uma precisão fulminante, tais como "Six fois deux" (1976) e
"France/tour/détour/deux/enfants (1978).65

Tomando como exemplo Numéro Deux (1976), verifica-se nesse filme o uso
de mixagem eletrônica ou colagem, enquanto superposições fazem com que imagens se
dissolvam umas nas outras. Slow motion ou retardamentos conferem à imagem um
caráter plástico, matérico, manipulável. Em outros momentos, com a interrupção do
fluxo, Godard insere o fotográfico no filme. Em Passion (1982), tableaux vivants
reconstituem grandes quadros barrocos.
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Fig.23 - Jean-Luc Godard, 1976
Six fois deux
(vídeo)
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A Dama do Cine Shangai (1987), de Guilherme de Almeida Prado, Anjos da
Noite (1987) de Wilson Barros e Cidade Oculta (1986), de Chico Botelho, marcam um
hibridismo entre as linguagens videográficas e cinematográficas nas produções
brasileiras66.
The Passing (1991), mostra um universo poético em preto e branco. Uma
produção do vídeo-artista Bill Viola que, influenciado pelo surrealismo, tenta resgatar,
do inconsciente para a produção videográfica, imagens oníricas.
Parabolic People (1991) da vídeo-artista brasileira Sandra Kogut67, usando
recursos de edição e processamento digital, coloca no quadro do vídeo fragmentos de
imagens combinados em arranjos inesperados. Abrem-se janelas que introduzem novas
imagens, tornando a tela um espaço híbrido, de múltiplas imagens, vozes e textos. O
trabalho de Sandra exprime as tendências inovadoras nas poéticas tecnológicas da
contemporaneidade (Fig.24).
Nome (1993), de Arnaldo Antunes, é composto por um vídeo, um livro e um
CD. Nesse trabalho, Antunes recorre a diferentes suportes, múltiplas linguagens
artísticas e suas interfaces. Nome envolve música, poesia e imagens captadas por
diversas mídias, diferentes técnicas de animação, imagens computadorizadas, fotografia
e vídeo. Antunes afirma a plasticidade da escrita e não, necessariamente, o sentido das
palavras. Com esse trabalho, ele participou do projeto Arte Cidade, realizado em São
Paulo, em 1994 (Fig25).

66

Sobre hibridismo e passagens em A Dama do Cine Shangai, Anjos da Noite e Cidade Oculta, ver
TAVEIRA, Maurício Cândido. Entrelaçamentos, interfaces, hibridismos, passagens em Anjos da Noite, A
Dama do Cine Shangai e Cidade Oculta. 2000. 122f. Dissertação. (Mestrado em Cinema) - Departamento
de Cinema da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.
67

Sobre a vídeo-artista brasileira Sandra Kogut, ver LIMA, Rita de Cássia Gomes Barbosa. Todos os
tempos: uma interpretação sobre o trabalho de Sandra Kogut, 1997. 105f. Tese (Doutorado em
Comunicação e Semiótica) - Departamento de Comunicação e Semiótica da PUC, São Paulo, 1997.

83

Fig.24 - Sandra Kogut, 1991
Parabolic people
(vídeo)

Fig.25 - Arnaldo Antunes, 1993
Nome
(vídeo)
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Peter Greenaway, por sua vez, participa desse grupo de diretores que busca
extrapolar a narrativa clássica e expandir as potencialidades estéticas do cinema. Com
declarada influência de Alain Resnais, principalmente em relação a O Ano Passado em
Marienbad (1961), Greenaway concebe para os seus filmes uma relação tempo-espaço
nada convencional. Ele reúne e integra no seu cinema, de uma forma ou de outra, o
legado das experimentações anteriores, agregando a esse conjunto multifacetado a sua
experiência e conhecimento no campo das artes. Greenaway mostra ao espectador as
marcas da construção de cada plano. Mesmo não abrindo mão de contar histórias, ele
opera de maneira sistemática um constante “trânsito de imagens”. O que resulta disso é
um cinema com alto potencial de “falso” e de uma natureza totalmente híbrida, que se
identifica com as mais recentes tendências da arte contemporânea.
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4 O CINEMA DE GREENAWAY E AS ARTES VISUAIS
Eu posso conversar com pintores e teóricos da
pintura de uma maneira mais satisfatória do que
com aquelas pessoas que são ligadas a cinema,
e cujas preocupações quase sempre têm pouco
interesse para mim.
(Greenaway)

Recordando os primeiros filmes de Méliès, notamos eles fazem uma referência
natural a imagens estáticas. Uma espécie de "ingenuidade" permeia suas produções.
Apesar das trucagens, Méliès filma cenas que se desenrolam por completo em um
cenário único. A câmera parada acentua uma capacidade original do cinema, que é a
capacidade de mostrar. Como a fotografia, o “primeiro cinema” mostrava o mundo,
estabelecendo uma relação direta com a realidade, como lembra Nelson Brissac
Peixoto:
O cinema então era capaz de uma apreensão imediata da realidade.
Antes que esta lhe tivesse escapado, antes de o cinema ter se
contentado com “efeito de realidade”, era capaz de mostrar rostos e
paisagens. Com os filmes mudos, a imagem era dotada de
materialidade, revestia-se dos aspectos naturais das coisas e dos seres.
A imagem remetia a uma natureza física inocente, a uma vida
imediata que não tinha necessidade de linguagem.68

O estilo fragmentário dos primeiros anos do cinema apresentava uma série de
ações que se originaram nos espetáculos de atrações, nas feiras, nos parques e no circo,
sem necessariamente narrar uma seqüência de acontecimentos. Aos poucos, o cinema
vai perdendo essa característica de moldura que se assemelha tanto ao enquadramento
da pintura como ao enquadramento da cena teatral. O nascimento da linguagem
cinematográfica implica a destruição do espaço circunscrito localizado em frente à
câmera, ou seja, implica a divisão desse espaço em planos. A partir das experiências de
Griffith, o cinema torna-se dinâmico e toma conta da narrativa através de uma
montagem sofisticada, que submete a construção das imagens aos seus próprios
códigos. Ao contrário do “primeiro cinema”, que busca mostrar o mundo, o cinema
clássico procura narrar histórias.
É evidente que Peter Greenaway também conta histórias nos seus filmes, disso
ele não abre mão. Sabemos, no entanto, que essas histórias nunca camuflam a sua
68
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condição de ficção, pelo contrário, elas expõem seus artifícios de construção. Fica
evidente também que Greenaway opera uma narrativa que potencializa as qualidades
plásticas da imagem e a materialidade dos objetos que compõem os planos. Ele
acentua, paradoxalmente, o estatismo da imagem, em uma arte na qual o movimento
parece essencial, e concebe a sua cinematografia como uma sucessão de planos, cuja
justaposição suspende o desenvolvimento lógico da narrativa. As imagens inseridas nas
composições de plano nos filmes de Greenaway possuem, por elas mesmas, seu próprio
destino estético, e a montagem, por sua vez, além de acentuar o caráter pictórico dessas
imagens, também acentua a essência fictícia do cinema.
A valorização do quadro, ou seja, da composição detalhada do plano,
desqualifica os meios da narrativa tradicional para Greenaway, que volta às origens, há
cem anos, quando o cinema ainda era “ingênuo”. Isso constitui um paradoxo. Ao
conceber um cinema extremamente contemporâneo, envolvido com uma tecnologia
moderna, Greenaway volta às raízes da sétima arte e aposta num cinema que mostra o
mundo e as coisas, que exibe os detalhes da criação cenográfica e da encenação. Por
isso, com freqüência, seus filmes acentuam os pormenores de naturezas-mortas, carnes
em decomposição (influência do pintor Francis Bacon), closes de objetos, o corpo nu
dos atores, enfim, uma sobreposição material, que se mistura a uma sonoplastia
minimalista. Greenaway cria planos fixos, fechados como uma moldura, e de longa
duração, os quais permitem uma observação detida da imagem.
Uma das condições que lhe ajuda a trabalhar o detalhamento da imagem é,
justamente, a tecnologia à qual tem acesso. Em A Última Tempestade (1991) e O Livro de
Cabeceira (1996), Greenaway faz do vídeo o elemento mediador na construção de uma plasticidade que é
alcançada através de tecnologia audiovisual, aplicada a uma inovadora linguagem de manipulação de
imagem. Ele trabalhou em ilhas de edição sofisticadas, desenvolvidas no Japão, que operam com HDTV
(High Definition Television). Para Peixoto, ao usar recursos tecnológicos e referências diversas,
Greenaway adota os princípios de um "cinema expandido", que funciona como um lugar de passagem:

As imagens-vídeo de alta definição servem para Greenaway
engendrar novos meios de fazer cinema, próprios antes da pintura
e do desenho. [...] uma aquisição criativa de todas as formas
precedentes. Ponto de conexão entre passado e futuro, cultura clássica e
experimentação com as tecnologias eletrônicas mais sofisticadas. Essa
expansão, abarcando outros suportes e formas artísticas, é um
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procedimento semelhante à dobra barroca, ao campo ampliado da arte
contemporânea. Um dispositivo de passagem.69

A Última Tempestade explora as possibilidades gráficas da tela eletrônica de
alta resolução. Essa tecnologia permite a construção de um jogo de superposições e
transparências entre vários planos, que entram em movimento e se dispersam em
recortes inovadores (Fig.26). Desenhos antigos se animam nas páginas dos livros do
Prospero e se transfiguram, remodelando a composição do plano estático. A narrativa
visual se delineia de forma labiríntica, engendrando uma temporalidade totalmente
avessa à da narrativa linear. Essa regime de imagem Deleuze denomina de “cristalino”
que, por sua vez, inclui o irreal, a descontinuidade e a fragmentação. A narrativa
“cristalina” substitui os esquemas “sensório-motores” da narrativa clássica por imagens
puramente óticas (ver Cap. 2).
Em O Livro de Cabeceira, que também utiliza a tecnologia HDTV, Greenaway
funde texto e imagem. A escrita oriental aparece nesses recortes gráficos e é também
manuscrita nos corpos dos personagens, lembrando os procedimentos da body art.
Fragmentos e simultaneidade de planos se deslocam entre presente e passado,
superposições e perspectivas geométricas. Greenaway realiza montagens complexas em
um só quadro, tomando a pintura como referência estética na manipulação digital da
imagem. Ele reinventa, no cinema, procedimentos plásticos da pintura moderna, do
cubismo, das colagens fotográficas dos surrealistas e dadaístas. Na arte contemporânea,
Greenaway tem uma influência marcante do artista plástico americano R. B. Kitaj cuja
pintura é construída dentro de uma figuração alegórica, acumulando diversos gêneros,
estilos e técnicas. Kitaj influencia tanto a pintura quanto o cinema de Grenaway (Fig.27
e 28), que também experimentar diferentes técnicas e explora novos procedimentos na
intenção de reinventar o cinema, como ele mesmo afirma:

69

PEIXOTO, Nelson Brissac. Paisagens urbanas, op. cit., p.215.

88

Estou seguro de que a revolução digital vai interferir na elaboração de
imagens e dar aos cineastas a possibilidade de trabalhar como
verdadeiros animadores. Quando se libertar da escravidão da fotografia
o cinema entrará no domínio que lhe é próprio, o da invenção de
imagens. [...]. Estagnado há pelo menos duas décadas, o cinema se
encontra diante de uma desesperada necessidade de reinvenção: ele
precisa se reinventar para sobreviver.70
Greenaway realmente aposta nos princípios híbridos da visualidade contemporânea, e nos
imbricamentos estéticos gerados por esse entrecruzamento de referências. Ele investe na tradição da
pintura, que sempre esteve em conexão com os acontecimentos sociais e o pensamento filosófico. Além
disso, o pintor, na solidão do seu atelier, pode experimentar técnicas, materiais e conceitos com mais
liberdade do que os artistas que trabalham em grupo, como na dança, no teatro e no próprio cinema. Para
ele:

A pintura, por algum motivo, soube manter o fio condutor da cultura,
mesmo quando organizada pelo Estado, mesmo a serviço da religião
ou da burguesia. O conceito mesmo da pintura faz com que ela seja
uma arte barata e a forma mais investigativa de tornar real um
conteúdo filosófico sobre o mundo. Ela está sempre aí, na vanguarda.
Basta lembrar os movimentos marcantes do século XX, sempre
abertos pela pintura, o cubismo, o minimalismo e a pós-modernidade.
Os outros artistas correram atrás. Pintores são profetas e os diretores
de cinema deveriam se lembrar disso.71
As imagens utilizadas por Greenaway no cinema são resgatadas tanto da antiga tradição
renascentista, barroca, maneirista etc., como da arte do século XX. Outras imagens, no entanto, como
desenhos, pinturas e colagens são criações pessoais suas, geralmente em técnica mista. Também imagens
produzidas em óperas multimídia, instalações e performances são deslocadas e reelaboradas para a tela do
cinema.

A pintura serviu como referência para diretores como Godard, Akira Kurosawa,

Dreyer e outros. Porém, para Greenaway, a pintura sempre participa de seus filmes, seja
nas citações diretas, nos tableaux vivants ou na maneira como ele constrói a narrativa.
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GREENAWAY, Peter. [Epígrafe inserida em folha de rosto]. Cinemais-revista de cinema e outras
questões audio-visuais. Rio de Janeiro, Ministério da Cultura, n.1, set./out. 1998. p. 3.
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GREENAWAY, Peter. [Entrevista]. In: ORICCHIO, Luiz Zanin. Seu próximo filme deve ser um
suicídio artístico. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 dez. 1996.
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Fig.26 - Peter Greenaway, 1991
Prospero’s books
(filme)
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Fig.27 - R. B. Kitaj, 1975
Se não, não
(óleo s/tela)
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Fig.28 - Peter Greenaway, 1974
If only film coul do the same…
(colagem / técnica mista)
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Em ZOO (1985) são recriadas pinturas de Vermeer, em forma de tableaux
vivants (Figs.29 e 30). Hogarth e Gainsborough (Figs.31 e 32) conduzem composições
de cenas em O Contrato do Desenhista (1982). São Jerônimo em seu Estúdio, de
Antonello da Messina, define a composição espacial da biblioteca de Prospero (Figs.04
e 05). David Pascoe relata algumas referências da história da arte que são utilizadas por
Greenaway:
Greenaway's cinema invests heavily in art history, and he invariably
hangs his films on painting. His own canvases and colages punctuate
the early experimental film "A Walk Through H"; Georges de La
Tour and Januarius Zick provide the key to "The Draughtsman's
Contract"; Vermeer presides over "Z&00", Bronzino and Piero della
Francesca over "The Belly of na Architect", the Pre-Raphaelites over
"Drawing by Numbers", Frans Hals and the genre of Dutch still-life
over "The Cook, the Thief". Titian, Giorgione, Botticelli and Bellini,
among many others, feature in "Prospero's Books"; artists as obscure
and various as da Crevalcore, Desiderio and Bellini are used in "The
Baby of Mâncon"; and most recently "The Pillow Book" borrows
from Utamaro and Hokusai, to depict lovers of the 'floating world'.72

Ao buscar elementos da arte ocidental para a elaboração de seus projetos de
cinema, Greenaway manipula um imaginário artístico conhecido pelo espectador. A sua
iconografia, vinda exclusivamente da cultura européia (com a rara exceção de O Livro
de Cabeceira), encontra uma recepção direta do público que reconhece e se identifica
com essas imagens, e as quais já fazem parte do seu acervo cultural. De fato, a
iconografia requisitada por Greenaway para suas produções cinematográficas nos leva a
refletir sobre a maneira pela qual essas imagens atravessam o tempo, tornando-se alvos
de constantes citações. São imagens que povoam o universo das artes plásticas e da
publicidade, surgem na psicologia, na literatura, na música e no teatro.

72

O cinema de Greenaway investe de maneira incisiva em história da arte, e ele mesmo, invariavelmente,
ancora seus filmes na pintura. Suas próprias telas e colagens determinam um de seus primeiros filmes
experimentais – A Walk Through H; Georges de La Tour e Januarius Zick fornecem a chave para The
Droughtsman’s Contract; Vermeer orienta Z&00, e Piero della Francesca, The Belly of na Architect, os
Pré-Rafaelitas, Drawing by Numbers, Frans Hals e o gênero da natureza morta holandesa, The Cook, the
Thief. Titian, Giorgione e Bellini, dentre muitos outros, participam da construção de Prospero’s Books;
artistas desconhecidos como Crevalcore, Desiderio e Bellini são usados em The Baby of Mâncon; e mais
recentemente The Pillow Book toma referências em Utamaro e Hokusai, para compor os dois amantes do
“mundo flutuante”. (PASCOE, David. Peter Greenaway: museums and moving images. London:
Reaktion Books, 1997. p.22. Tradução da autora deste trabalho).
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Fig.29 - Peter Greenaway, 1985
Um Z e dois Zeros – ZOO
(filme)

Fig.30 - Vermeer, 1666-67
A arte de pintar
(oleo s/ tela)

94
Fig. 31 - Peter Greenaway, 1982
O contrato do desenhista
(filme)

Fig.32 - Thomas Gainsborough, 1746
Auto-retrato com sua esposa Margaret
(óleo s/ tela)
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Peter Greenaway parece reconhecer o poder do ícone73 na consciência coletiva.
Ele sabe que as imagens e suas variações atualizam seu significado continuamente. O
ícone ancora na tradição, na repetição da aparência. O ícone é o próprio objeto devido à
relação de semelhança que mantém com o original. Greenaway sabe do impacto que
essas imagens exercem sobre o espectador. Talvez por isso, ele utilize, com tanta
freqüência, o princípio de composição em forma de tableau vivant para a construção
de planos cinematográficos. A impressão de semelhança é importante para esse jogo
poético-simbólico, pois uma imagem remete imediatamente a outra, que pode pertencer
tanto ao campo do próprio cinema, quanto ao da pintura, ou escultura e fotografia,
instigando o fluxo constante dessas imagens de um ambiente a outro. A imagem
construída no tableau vivant tem uma história em si mesmo, que é citada, revisitada, e
cuja percepção se dá em um novo contexto poético, expandindo campos de
significação. Mas, além disso, essas imagens expõem, antes de tudo, a tessitura de um
cinema híbrido e antiilusionista. Greenaway integra essas imagens ao cinema sem
mascará-las, deixando à mostra os vestígios de sua origem. Ele imprime assim um
intenso contraste na narrativa, porque anula a unidade e a consonância entre essas duas
fontes, de forma que a justaposição de ambas dentro do mesmo plano deflagra um forte
efeito de choque. A coexistência entre o que ele cria e o que cita gera um campo de
competição e fricção, que caracteriza igualmente as colagens dos pintores cubistas.
Robert Fludd74, já mencionado neste trabalho, viveu no século XVII e organizou uma
retrospectiva das mentalidades e da imagística do período renascentista. As imagens
contidas na sua obra são citadas em Próspero's Books de maneira direta e,
freqüentemente, servem como elemento básico para a composição de diversos planos.
A aparição dessas imagens no filme não se constitui numa simples releitura ou citação.
Greenaway cria uma espécie de tensão poética, ao colocar, de maneira crua, o trabalho
de Fluud ao lado de seu próprio trabalho.
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Ícone - do grego eik-ein. Imagem, retrato ou semblante, similitude ou o símile, igual (não a cópia).
Representação de personagem sacra em pintura, baixo-relevo ou mosaico que em si mesmo é
considerado como sacro e honrado, com adoração relativa ou total.(Cf. THE COMPACT EDITION OF
THE OXFORD ENGLISH DICTIONARY. Oxford, London, Glasgow: Oxford University Press, 1971.
v. 1) Na Teoria Semiótica de Charles S. Peirce, pensador americano do século XIX, o ícone é
caracterizado, em uma de suas diferentes definições, como aquele signo que é determinado por seu
objeto por compartilhar de suas características.
74

GODWIN, Joscelyn. Robert Fludd: hermetic philosopher and surveyor of two worlds. London:
Thames & Hudson, 1979.
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Greenaway talvez seja, entre os cineastas contemporâneos, o mais dedicado
pesquisador de fontes incomuns e inesperadas da tradição artística, cuja utilização é
igualmente inovadora. No entanto, ao abordar a pintura como parte constitutiva dos
filmes de Greenaway, é necessário pontuar algumas modificações que alteraram os
conceitos, teorias e procedimentos no universo das artes plásticas. Com o advento da
arte moderna, a tradicional pintura extrapola o espaço bidimensional da tela, rompe
com sua natureza mimética e ganha o espaço do mundo. Surgem novos campos de
atuação artística como a colagem, a instalação, a performance, que são desvios da
pintura. Aliada às novas tecnologias, a pintura passa também a ocupar todo o território
de fronteira que comporta o hibridismo que se verifica hoje nas artes e, por
conseqüência, nos filmes de Greenaway. Como vimos, o procedimento de colagem é
bem evidente nas fragmentações do plano e na justaposição de imagens divergentes que
se observa em filmes como Prospero’s Books e O Livro de Cabeceira. Uma abordagem
mais detalhada sobre os princípios da colagem virá no próximo capítulo deste trabalho.
Quanto à performance, por sua vez, podemos notar que existem referências dessa forma
de expressão artística que são adotadas por Greenaway tanto no cinema, quanto nas
suas óperas multimídia.
Em A Arte da Performance, Jorge Glusberg75 identifica os marcos de origem
que se situam na pré-história desse vasto campo da arte. Segundo ele, Salto no Vazio,
de Ives Klein, obra na qual ele se fotografa no mesmo momento em que salta de um
edifício para a rua, pode representar um dos marcos embrionários da performance
(Fig.33). Não poderiam ficar de fora desse pequeno mapeamento as influências dos
tradicionais teatros Kabuki e Nô; as provocações futuristas e dadaístas que procuravam
envolver o público nas suas manifestações; a estréia da peça Ubu Roy, de Alfred Jarry,
em 1896, em que ele destrói as convenções do teatro realista; o trabalho do diretor
teatral Erwin Piscator, que esteve envolvido em vários espetáculos dos dadaístas
alemães; o Manifesto do Teatro da Crueldade (1932), de Antonin Artaud; os
experimentos musicais de John Cage como o trabalho coreográfico da bailarina Merce
Cunningham, entre outros.
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GLUSBERG, Jorge. A arte da performance. São Paulo: Perspectiva, 1987. caps. 1 e 2. Cf. também,
COHEN, Renato. Performance como linguagem. São Paulo: Perspectiva: Edusp, 1989; e, do mesmo
autor, Work in progress na cena contemporânea. São Paulo: Perspectiva, 1998.

97

Fig.33 - Yves Klein, 1960
Salto no vazio
(performance)
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No final dos anos 60, a performance se estabelece no panorama internacional
das artes como gênero artístico independente, juntamente com outras expressões livres
como body art, happenings, actions, por exemplo, alcançando seu auge nos anos 70. Ao
longo do século XX, a performance rompe limites e categorias, indica novas direções e
abre fronteiras, envolvendo várias linguagens, estendendo o campo de investigação
artística. A performance passa pelos movimentos Dada, pela Bauhaus, pelo trabalho de
Pollock e a Action Painting, pela Arte Conceitual, pela Vídeo-Arte, com Nam June Paik
e chega até as gerações que começam a operar com as técnicas mais elaboradas da
produção multimídia. Vale ressaltar também as intervenções do Grupo Fluxus, as ações
de Joseph Beuys, o uso do próprio corpo nas ações de Marina Abramovic, as
experimentações na dança, com Lucinda Childs e, no teatro, as concepções cênicas de
Bob Wilson. Esta é apenas uma pequena seleção dentro de um universo que é
extremamente mais amplo. Longe de querer apresentar um estudo mais aprofundado
sobre a arte da performance, o que também não é objetivo deste trabalho, farei apenas
algumas considerações que nos ajudarão a reconhecer a sua influência no cinema de
Greenaway.
Em geral, a ação performática requisita a presença do espectador, pois é um
evento que transcorre em tempo real e integra o espaço no qual acontece.

A

performance requisita do espectador seus múltiplos sentidos, não só o sentido da visão,
por outro lado, há uma total entrega do corpo do artista ou performer. A concepção de
uma ação performática, que se constitui em uma cena aberta, é passiva de intervenções,
participação do público e imprevisibilidade. A performance transita por várias
experiências de fronteira, agregando dança, teatro, artes plásticas, música, literatura e
tecnologia. Às vezes, a ação performática envolve a memória do próprio espaço no qual
se abriga. O termo performance também é utilizado de diferentes maneiras:
performance do artista, performance como encenação na dança e no teatro, como
construção das artes visuais, como evento multidisciplinar etc.
No cinema de Greenaway, é evidente, em muitas seqüências, a utilização de
princípios performáticos. Essas seqüências se tornam fragmentos esteticamente
autônomos e, ao mesmo tempo, vinculados ao contexto original do filme. O ator, muitas
vezes, não representa, mas apresenta uma performance pessoal construída ao longo de
sua formação teatral, dentro da sua experiência como ator. Em outros momentos, o
conjunto geral da cena funciona como uma performance, que é elaborada e dirigida por
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Greenaway. Sendo detentora de uma autonomia estética, a seqüência performática se
justapõe a outras seqüências de planos no decorrer do filme, sem nenhum disfarce dessa
emenda. Brakhage cita a presença da performance no cinema de Greenaway:
[...] a performance, no seu sentido mais experimental, continua, como
é de se esperar, a fornecer caminhos originais e abertos a criadores de
outra natureza [...]. Me refiro mais especificamente ao trabalho de,
entre outros, Maya Deren no início dos anos 40, ou mais
recentemente, aos registros coreográficos de um Merce Cunningham,
ou seja, a toda uma tradição já consolidada que desemboca,
atualmente, no campo restrito da performance para cinema, conforme
exemplificado no trabalho de Peter Greenaway, em especial A Última
Tempestade ou em O Bebê Santo de Macon, para citar apenas dois
filmes recentes que desenvolvem níveis bem complexos de
reflexividade, com fins igualmente diversos.76

A abordagem da performance no universo cinematográfico conta com algumas
dificuldades de conceituação, pois, nesse caso, o tempo real e a presença viva do
performer e do espectador não são mantidos. Podemos falar, no entanto, de uma
contaminação de linguagens, ainda que outras características, igualmente fortes,
marquem a presença da performance no cinema e, em especial, no cinema de Peter
Greenaway. Na natureza visual do seu cinema, as imagens detêm uma materialidade que
supera as intenções das imagens vindas da narrativa clássica. A câmera registra em
closes, cortes, fragmentos, texturas dos objetos e pormenores dos corpos dos atores,
assim como também os ritmos e sons que ajudam a constituir o conjunto expressivo da
ação performática no filme. Não só a visão, mas os múltiplos sentidos do espectador são
evocados na tela e potencializados pelo detalhamento da imagem e pela sua exposição
crua.
Nos filmes ZOO ou Um Z e Dois Zeros (1985 ) e O Cozinheiro, o Ladrão, sua
Mulher e o Amante (1989), nota-se a claramente a influência da performance. No
primeiro, o cinema dentro do cinema mostra a deterioração de um animal em câmera
high-speed, com dois personagens, que nesse momento se tornam espectadores. Eles
estão sentados num praticável, na frente da tela onde o filme do animal em
decomposição é projetado, e de costas para a câmera e o projetor. Uma cena de cinema
dentro do cinema que, por sua vez, insere o tempo do filme projetado dentro do tempo
regular da ação e torna relativa a posição do espectador que está na platéia. A atuação
dos atores se caracteriza muito mais como ação performática do que representativa
76

BRAKHAGE, Stan. Metáforas da visão. In: XAVIER, Ismail (Org.). A experiência do cinema:
antologia. Rio de Janeiro: Graal: Embrafilmes, 1983. p. 350-351.
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(Fig.34). No segundo filme, O Cozinheiro, o Ladrão, sua Mulher e o Amente, assistimos
a cena de um casal que se esconde dentro de um caminhão de carnes já em estado de
putrefação. O homem e a mulher estão nus e seus corpos se embaraçam naqueles
pedaços de carne quando o caminhão começa a se deslocar. Trata-se de uma fuga, que
faz parte da trama, mas tem a função primordial de performance. Em ambos os casos,
prevalece menos o sentido da cena, dentro da narrativa do filme, do que a expressão
metafórica da imagem, da ação e dos materiais envolvidos na ação (Fig.35). Na cena
que abre o filme O Bebê Santo de Mâcon (1993), pode-se notar claramente a influência
do estilo performático no desempenho do ator que narra as condições precárias da
cidade e de seus habitantes. Sentado numa gangorra, que aparece contra um fundo
escuro, o ator desenvolve um trabalho virtuoso de corpo e de voz. No seu estilo de
movimentação corporal fica evidente a experiência pessoal do artista. Nessa cena, o ator
não representa apenas, ele apresenta um trabalho que é fruto da sua vivência na arte do
teatro e da performance. Sua atuação funciona com um fragmento esteticamente
autônomo dentro do contexto da narrativa. Ele desenvolve o mesmo trabalho na cena
final. Em Prospero’s Books, os diversos atores que encarnam o anjo Ariel desenvolvem
acrobacias circenses, cantam e se movimentam como atores performáticos.Eles se
comunicam com o espectador através do seu movimento de corpo. Um outro trabalho
notável neste mesmo filme é desenvolvido pelo ator que encarna Calibã, um servo
rebelde, de voz monstruosa, que Prospero visita ao abrir o Livro da Terra. O ator não
representa apenas um papel, ele é um performer da dança e desenvolve movimentos
corporais, com contorções e acrobacias, próprios de um dançarino-pesquisador. Sua
atuação também se constitui em um fragmento artisticamente autônomo dentro da
seqüência do filme.
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Fig.34 - Peter Greenaway, 1985
Um Z e dois Zeros (ZOO)
(filme)
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Fig.35 - Peter Greenaway, 1989
O cozinheiro, o ladrão, sua mulher e o amante
(filme)
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A mesma dificuldade em conceituar a performance dentro do filme surge na
tentativa de querer formular uma base teórica para a abordagem da instalação. Para
experienciar uma instalação torna-se necessário o contato direto entre o espectador e o
ambiente, com suas provocações sensoriais. No entanto podemos também falar de uma
contaminação entre cinema e a arte da instalação. A câmera, que se desloca em
travelling pelo cenário, simula a imersão do espectador nos diferentes ambientes da
arquitetura cenográfica, como acontece em O Cozinheiro o Ladrão, sua Mulher e o
Amante. A câmera simula, porém, não desmonta o antilusionismo da narrativa. Instaurase, então, uma outra modalidade de presença, própria da imagem, que afeta o visível. O
cinema constrói, assim, a obra de uma obra pelas mediações de seus enquadramentos,
ângulos e seqüência de planos. A partir da década de 60, o termo instalação, que até
então significava apenas o ato da montagem de uma exposição, passa a ser o termo
específico para designar uma obra da qual o espaço torna-se parte constituinte. Sua
origem está nos environments dos dadaístas, estendendo-se mais tarde à Land Art,
quando o espaço envolvido sai da galeria e se expande no espaço livre da natureza.
Antes do termo instalação se impor de modo geral, eram também usados
eventualmente os termos ambiente ou assemblage para designar a criação de um espaço
que reunia diferentes materiais e uma complexidade de concepções e conceitos. A
instalação não apenas ocupa determinada área, mas concebe um espaço estético de
maneira criteriosa. Não se pode dizer que a instalação seja uma simples ambientação ou
um arranjo cenográfico, pois delicadas relações de formatividade material e simbólica
estão imbricadas na sua construção. A instalação agrega aspectos históricos e
ideológicos do espaço que ocupa e da sua identidade cultural, opera qualidades
sensoriais e arquiteturais, ressalta a preservação e redimensionamento da memória. O
espectador, numa instalação, pode ter uma experiência tátil, sinestésica na qual se
entrelaçam o espaço, o corpo, os sentidos e o tempo. A partir dos anos 70, primeiro nos
Estados Unidos e, depois, na Europa, a instalação se apresenta como um forte
movimento dentro do panorama geral da arte contemporânea. Este gênero artístico
privilegia o espaço, que pode ser eleito tanto em áreas ao ar livre como em galerias.
Sintomaticamente, foi a instalação a forma de arte mais utilizada na última Bienal de
Arte de São Paulo (2002).
No filme O Cozinheiro..., a arquitetura interna da cozinha funciona como uma
grande instalação, concebida dentro das extravagâncias de uma arquitetura
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cinematográfica. Os objetos insinuam, de maneira intensa,

uma materialidade e

historicidade do espaço que serve à preparação de alimentos, de festas e de banquetes.
Nesse filme de Greenawy, os sentidos do espectador são evocados pela exposição crua
dos objetos, dos animais mortos, das verduras, panelas e dos arranjos gastronômicos,
que incorporam uma visualidade barroca cheia de excessos formais, que se expõem sob
uma refinada iluminação em tonalidade verde. As proporções grandiosas da arquitetura
reduzem, oticamente, o tamanho das pessoas que aí trabalham. Muitas das cenas que se
desenvolvem neste local são regadas por uma variedade de ações performáticas dos
atores que interagem com essas panelas, pedaços de carne, vegetais, animais mortos,
sob uma construção sonora que vai, desde o canto lírico e a música minimalista, aos
tradicionais ruídos de uma cozinha, excessivamente exagerados no filme. Tudo isso
alarga e intensifica o leque sensorial da percepção do espectado (Fig. 36).
O cinema de Greenaway conduz seus espectadores a uma experiência
fenomênica77. Ele força a presença real dos objetos contidos nas cenas , ou seja, induz
essa sensação naqueles que estão em frente à tela. Greenaway aposta na força indexical
da imagem cinematográfica, assim como ocorre na fotografia. Cada espectador que se
deixa seduzir pelas imagens acaba entrelaçando-se numa materialidade que lhe é
concedida pela visão, e que, paradoxalmente, existe apenas na luz da película projetada.
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Merleau-Ponty afirma que o olhar envolve e apalpa as coisas visíveis (MERLEAU-PONTY, Maurice.
O entrelaçamento: o quiasma. In:____. O visível e o invisível. São Paulo: Perspectiva, 1992. p.130).

105

Fig.36 - Peter Greenaway, 1989
O cozinheiro, o ladrão, sua mulher e o amante
(filme)
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5 A ESPACIALIDADE NA PINTURA
A criança brinca com a areia, a areia brinca
com a criança. A areia gosta que a criança
acaricie ela com sua mão lisa.
(Alessandra, aos 4 anos)

A maior parte das questões que são levantadas nas diversas áreas que discutem
aspectos e conceitos das artes visuais estão relacionadas ao envolvimento do artista e do
espectador com o objeto artístico. A espacialidade contemporânea coloca em
movimento o mundo da obra e o mundo em comum, que trocam de posição sem
cessar78. O espaço plástico na pintura, na escultura, na instalação, na fotografia e no cinema, ou seja, no
campo das artes visuais em geral, tem sido concebido com o propósito de envolver o espectador, fazendoo interagir com a obra e modelando, assim, a qualidade da experiência que emerge da sua relação com
esta. Por este motivo, o estudo do espaço vem sendo alvo de constantes reformulações nas práticas e
teorias estéticas contemporâneas. Ao se abordar o termo "pintura", no entanto, devem ser consideradas
todas as modificações que ocorreram nesse meio e sua hibridização com outros gêneros artísticos. A
pintura, como meio de expressão simbólica, além de ter códigos diferenciados nas várias culturas do
planeta, ao longo da história, não permaneceu estática nas suas concepções técnicas e estéticas. Às vezes,
torna-se difícil afirmar se essas mudanças acompanham as transformações sociais e políticas ou se a
maneira nova de olhar, compreender e representar o mundo interfere, por sua vez, nas revoluções e na
história do homem. A construção de uma espacialidade estética na pintura já se verifica a partir do seu
nascimento, ou seja, no Paleolítico Superior da Pré-História (30.000 a 10.00 a.C.). O

desenho da "mão

em negativo" nas paredes das cavernas, uma das primeiras manifestações da imagem na
história da humanidade, possui a sua referência de espacialidade. Para fazer o desenho,
colocava-se a mão diretamente sobre a rocha e, através de pigmentos soprados, ia-se
delineando o seu contorno (Fig.37).
Esse feito do homem do Paleolítico nos conduz a uma reflexão a respeito dessas imagens. O

ato de

colocar a mão na rocha, de pressioná-la, marcar a pele com sua dureza, pode conter uma
dimensão de troca – querer imprimir na “eternidade” da pedra uma existência
passageira, e ao mesmo tempo, talvez, captar da pedra a força necessária para enfrentar
a natureza hostil do universo naquele momento. A silhueta da mão indica uma atitude
corporal, insinua um ato performático, em que o autor da imagem deixa na pedra o
registro duradouro da sua presença efêmera. O contorno da mão é produzido através de
uma atitude corporal do artista – ele empresta uma parte do seu corpo como matriz e os
78

NAVE, Rodrigo. Apresentação. In: TASSINARI, Alberto. O espaço moderno. São Paulo: Cosac &
Naify, 2001.
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pigmentos soprados criam um negativo, uma silhueta em tamanho original, uma
imagem objetiva e idêntica, quase comparável com o ato do fornecimento das
impressões digitais79. Tocar a parede da caverna e ser tocada por ela nos remete à idéia
de anulação da distância que separa o homem e a matéria que recebe sua imagem. Esse
ato revela uma relação que atualiza a interação sujeito-mundo, que agrega objeto
representado e suporte. Para Philippe Dubois, esse ato tem um caráter indexical:
A relação indiciária de proximidade e de contigüidade físicas entre o
signo (a mão pintada) e seu objeto (sua causa: a mão a ser pintada) é
aqui das mais estreitas, das mais diretas, das mais aplicadas
("aplicava-se a mão") possíveis. A imagem obtida é literalmente um
traço, uma transposição, o vestígio de uma mão desaparecida que
estava ali.80

No desenho da mão, o contato direto do corpo do artista com o suporte deixa
documentado não só a imagem, mas também o gesto. Essa experiência, que entrelaça o
sujeito criador e a obra, se aproxima, em termos de conceitos espaciais, da própria arte
moderna e contemporânea, em que o valor estético do objeto depende, e muito, do
processo e do método da sua construção. A obra das “mãos em negativo” evidencia
sinais do seu fazer.
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Fig.37 - Pintura rupestre, Paleolítico Superior
Mão em negativo
(pigmento soprado)

Fig.38 - Pintura rupestre, Paleolítico Superior
Bisão ferido
(pigmento e gordura)
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Especula-se que as pinturas de animais nas paredes das cavernas, por sua vez,
teriam um caráter mágico e ritualístico, ou seja, uma tentativa de garantir êxito e
proteção para as caçadas. Pode-se observar que essas figuras não apresentam a mesma natureza de
um desenho traçado numa folha de papel. Nesse caso, seu autor feriu com incisões a rocha, usando como
"lápis" uma pedra mais dura e aprofundando os contornos dos animais representados. São incisões que
ferem a rocha com a própria rocha, no caso, a pedra lascada.

Existe um esforço nessa operação

que cava esses sulcos na superfície. Nesse sentido, verifica-se uma relação direta do
artista com o suporte, como nos desenhos da "mão em negativo". As marcas cravadas na
pedra, além do próprio desenho, revelam um gesto que tenta garantir que aquelas
imagens permaneçam conservadas naquele local por muito tempo. São obras que
também mostram as marcas da sua construção (Fig.38).
O envolvimento corporal que o artista mantém com seu objeto nesse tipo de pintura, nos
remete ao trabalho de Jackson Pollock. Ele respinga e mancha a tela com tinta, através de movimentos
impetuosos, usando estiletes, espátulas e trinchas. A tela é colocada sobre o chão, e Pollock anda sobre
ela, aplicando a tinta num ato quase dramático, utilizando-se do seu deslocamento corporal sobre esse
suporte, onde ele, o seu corpo e a sua emoção influenciam os resultados da sua pintura nas grandes telas
(Figs.39 e 40). Os meios empregados por Jackson Pollock mostram as marcas do seu fazer se fazem
enquanto performance do artista. A idéia da pintura como representação mimética da realidade, que
oculta as convenções de sua construção, faz parte de uma tradição que se inicia no Renascimento e se
estende até o século XIX. Essa idéia vai ser contestada pela arte moderna.

A representação espacial

na pintura, que tem como princípio a perspectiva geométrica, passa por significativas
transformações no início do século XX. Vale lembrar, no entanto, que a busca de um
espaço ilusionista nem sempre esteve presente na história da arte, basta verificar as
representações da pintura egípcia. Mesmo na Antiguidade Clássica, que é a base de
inspiração da estética renascentista, o espaço ainda não é formatado de maneira
sistemática e geométrica. Na Antiguidade Clássica (Fig.41), a noção de espacialidade se baseia na
organização intuitiva das proporções e planos. Os afrescos, de certo, revelam uma concepção de espaço
em profundidade na pintura, mas não apresentam uma sistematização rígida nessa representação.
Panofsky define a natureza peculiar da concepção espacial na Arte Clássica:
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Fig.39 - Jackson Pollok, 1950
Ritmo de outono: número 30
(óleo s/ tela)

Fig.40 - Hans Namuth, 1950
Pollok trabalhando em Ritmo de outono
(fotografia)

111

Fig.41 - Vila de Fannio Sinistor, 60 A.C.
(afresco)
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A Arte da Antigüidade Clássica era puramente física: enquanto
realidade artística apenas reconhecia o tangível e o visível. Os seus
objetos eram materiais e tridimensionais, dotados de funções e
proporções definidas e, por esse motivo, em certa medida,
antropomorfizados. Esses objetos não se amalgamavam numa
unidade espacial, como sucede na pintura, mas juntavam-se de modo
a formar algo de semelhante a um aglomerado tectônico ou plástico.
[...]. O espaço foi, assim, mostrado artisticamente, em parte pela mera
sobreposição, em parte por uma justaposição ainda não sistemática.81

Na representação do espaço pictórico durante a Idade Média é notável o
distanciamento total da idéia de perspectiva. Na pintura desse período, há uma
superfície delimitada pela margem do quadro que deve ser preenchida. É na sucessão
aparente e na hierarquia das figuras que se cria um sentido de profundidade, e não na
ilusão espacial. A pintura românica, que se representa, sobretudo em grandes murais, na
técnica de afresco, mostra uma nítida deformação das figuras representadas, para
melhor expressar seus atributos sagrados. Na arte bizantina, por sua vez, há uma
tendência de enaltecer a linha, que é o elemento forte dessa bidimensionalidade, o que
acarreta uma predileção pelo mosaico. As composições dessa época seguem regras de
frontalidade e sacralização da imagem dos soberanos representados, eliminando
qualquer compromisso de representação ilusionista do espaço (Fig.42).
Em relação à pintura gótica, no entanto, que se desenvolveu nos séculos XIII, XIV e
início do século XV, nota-se que ela começa a ganhar tendências realistas que apontam
para o Renascimento – a figura humana é observada, na última fase do Gótico, de
maneira objetiva. A noção de espaço em profundidade e de volume das figuras, que
prenunciam a perspectiva renascentista é evidente na obra de Giotto di Bondone (12661336), como afirma Fayga Ostrower, ao analisar a obra Encontro de Joaquim e Ana no
Portal de Ouro (Fig.43):
Analisando a composição de Giotto, encontramos as configurações de
volume. Evidenciam-se em todos os detalhes: na grande muralha, na
ponte, nas próprias figuras humanas, densas e cilíndricas como se
fossem colunas vivas, no pregueado severo das roupas sugerindo
caneluras de colunas. Vemos sólidos que se contrapõem a vazios, e
estes, por sua vez, a outros sólidos: o grande vão do portal
contrastando com o grupo do casal abraçado, os arcos menores da
ponte com as damas de companhia; as duas torres com as estreitas
fendas retangulares do alto do muro. Qualquer detalhe das cabeças,
dos pescoços, dos braços, dos frisos ornamentais, tudo acompanha e
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esclarece espacialmente a existência de volumes, tudo nos indicando
densidade da matéria.82

Na pintura de Giotto ainda se encontram fortes influências medievais, mas sua
visão de mundo, que afirma a existência física como valor positivo da vida, antecipa
mentalidades futuras. Os artistas da Idade Média não poderiam considerar a
representação do espaço como uma forma perspectiva, porque espaço e tempo eram
considerados categorias imutáveis, que pertenciam à instância divina. Seria
inadmissível, para o período medieval, querer medir o espaço na base da geometria
exata. Seria considerado uma pretensão atrevida, um sacrilégio, aplicar relações
matemáticas e não hierárquicas na representação proporcional das figuras. A idéia de
um cosmo limitado, que posicionava a Terra como centro absoluto do universo e que
tinha como fronteira a esfera celeste, é a concepção que dominava a imaginação
medieval. O conceito renascentista do espaço infinito marca uma ruptura, que comunga
com o pensamento objetivo da época e subverte, de maneira total, as mentalidades
(Fig.44). Analisando A Crucuficação, de Antonello da Messina (1430-1479), Fayga
descreve o impacto dessas novas idéias (Fig.45):
O espaço se abre em perspectiva. [...]. Nesse quadro de Antonello da
Messina, o artista sequer faz uma exceção à figura da virgem. Seu
tamanho (menor que de São João) não é influenciado por
considerações hierárquicas, éticas ou mitológicas, devendo-se
unicamente à posição que ela ocupa no espaço. Tudo é causal e
racionalmente interligado, tudo é mensurável e tem seu lugar
reconhecível, tudo é dado, visualmente, como equivalente a volumes
que se definem em termos lógicos e que ilustram, por posições e
intervalos, a visão de um imenso espaço infinito, que seria o nosso
universo.83
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Fig.42 - A pesca milagrosa e a vocação de São Pedro, século VI
(mosaico)
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Fig.43 - Giotto di Bondone, (1266-1336)
Encontro de Joaquim e Ana no Portal de Ouro
(afresco)
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Fig.44
“O homem ultrapassa a barreira do cosmo limitado da Idade Média para sondar o desconhecido”, 1530
(xilogravura)
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Fig.45 - Antonello da Messina, 1475
Crucuficação
(pintura)
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No século XV, a perspectiva se constituiu numa descoberta que modificou
todas as mentalidades e reestruturou a forma de relacionamento do sujeito com o
mundo. "Pintar obedecendo às leis da perspectiva era imitar a imagem criada
naturalmente pelo espelho e conformar-se, desta maneira, à verdade".84 A perspectiva,
no entanto, se apropria de dois princípios básicos para atender aos códigos de sua
formatação: enxergamos a partir de um ponto fixo, e com apenas um olho, imóvel. A
seção transversal plana da pirâmide visual pode ser considerada uma reprodução exata
da nossa imagem óptica, como observa-se nas gravuras de Dürer (Fig.46). Tais
princípios garantem a existência de um espaço racional, infinito, imutável e homogêneo,
como Panofsky bem define:
Em certo sentido, a perspectiva muda o espaço psico-fisiológico em
espaço matemático. Renega as diferenças entre a parte da frente e a de
trás, a direita e a esquerda, entre os corpos e o espaço que entre elas
medeia (o espaço "vazio"), e assim sendo, a soma de todas as partes
do espaço e todos os seus conteúdos são congregados num "quantum
continuum" único. Deixa no esquecimento o fato de vermos não com
um olho imóvel, mas com dois olhos, em movimento constante, que
geram um campo de visão esferoidal.85

De fato, a perspectiva confere ao espaço a ilusão do real, mas não podemos
esquecer que se trata de uma visão histórica, ou seja, uma mera convenção para
compreensão do espaço naquele determinado contexto social. A criação da perspectiva
linear pelo Renascimento italiano foi um processo complexo, que se estendeu por
séculos. Cada período desenvolve seu próprio método de "ver" o mundo, seja sob
influência científica, tecnológica ou religiosa. “No Renascimento, a perspectiva
representa a forma espacial dada à realidade, por ser a da realidade vivida. Mas em si,
quanto à concepção da natureza das coisas, ela é tão real quanto foi, em sua época, a
visão de espaço egípcia ou medieval”.86
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Fig.46 - Albrecht Dürer, século XVI
“A técnica do desenho em perspectiva”
(xilogravura)
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No esquema perspectivo, o mundo é visto e compreendido sob um ângulo
estritamente antropocêntrico: o homem ocupa a posição central e subjetiva. A partir do
seu ponto visual fixo, o homem organiza a perturbadora complexidade do mundo dentro
das coordenadas das linhas de fuga que se reúnem num ponto central e invisível no
horizonte. Esse princípio antropocêntrico determina no homem do século XV um
sentimento de auto-afirmação e elevada estima por si mesmo. Ele se vê como dono
absoluto de um mundo compreensível, controlável e abrangível. O Barroco, por sua vez,
se desenvolve em um período de instabilidade social e política, o que se reflete na vida
cultural – estamos no período da Reforma e da Contra-Reforma. A arte barroca
abandona o esquema de visão estático, racionalizado e preso a um ponto central e fixo,
quando introduz o princípio formal da concha como possibilidade compositiva. O ponto
de fuga se desloca para fora do centro, fora do quadro, ou até se multiplica, criando
assim instabilidade e ambigüidade na composição. O universo torna-se assimétrico,
irregular, dinâmico e autônomo. Os espaços de luz e sombra do Barroco prenunciam as
fragmentações que irão aparecer na Arte Moderna. Enquanto a perspectiva central do
Renascimento projeta um mundo que se organiza no ato da sua contemplação e depende
do espectador (ele só existe dessa forma porque um olho observador cria a sua
organização), a perspectiva barroca recria o dinamismo imprescindível de um universo
do qual o homem é apenas um participante. Fayga Ostrower faz uma análise sobre os
diferentes aspectos da composição, em ambos os períodos, comparando A Última Ceia
de Leonardo da Vinci e a de Tintoretto (Figs.47 e 48):
A posição de Cristo entre os discípulos, deslocado para a lateral,
dinâmica, porém não mais central, faz parte de uma visão geral em
que Tintoretto descentraliza todo o espaço figurado, introduzindo
eixos diagonais e deslocando os pontos de fuga para os lados,
submetendo assim o espaço a uma movimentação transversal, em
torções violentas. Se nos quadros de Leonardo da Vinci o universo é
visto como um invólucro simétrico e regular, cujas tensões espaciais
são contrabalançadas por ritmos, em Tintoretto o universo assume
forma assimétrica, irregular, acelerando-se em recuos diagonais e
fortes tensões. Assim, tudo que na Ceia de Leonardo se apresenta em
termos de serenidade, clareza de partes e ordenação constante, na
Ceia de Tintoretto se torna interdependência, inquietude,
intensificação.87
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Fig.47 - Leonardo da Vinci, 1495-97
A última ceia
(pintura mural)
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Fig.48 - Jacopo Tintoretto, 1593-94
A última ceia
(óleo s/ tela)
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A representação do espaço com base na perspectiva geométrica alcança sua
automatização com o advento da fotografia. Anteriormente a essa descoberta, engenhos
diversos atendiam às necessidades dos pintores auxiliando-os na representação da
realidade – a câmara obscura, por exemplo, ou o anteparo de vidro, planos
semitransparentes, aparelhos com direcionamento ótico-mecânico etc. No entanto, com
o surgimento da fotografia, a pintura perde a sua função primordial de retratar o mundo
e começa a sofrer uma profunda modificação nas suas bases estéticas, comparável às
mudanças que a perspectiva linear também provoca na percepção do universo. Desde o
Renascimento até a Arte Moderna, a concepção do espaço e suas múltiplas
possibilidades dominam grande parte das disputas artísticas. As mais acirradas
discussões na atualidade sobre a concepção do espaço na pintura têm seu ponto
culminante centrado neste intervalo. Esse fenômeno se justifica pelo fato de que, por
quase quatro séculos, a perspectiva e sua construção geométrica determinaram
praticamente todos os modelos da representação, independentemente das mudanças
estéticas pelas quais passaram as artes visuais.
É relevante, dentro do processo de rompimento com a ilusão espacial na
pintura, a influência dos impressionistas e pós-impressionistas, como Van Gogh,
Gauguin, Toulouse-Lautrec e Cézanne (Fig.49). A "dúvida de Cézanne” , como enfatiza
Merleau-Ponty, é fruto da singularidade de sua pintura.

O olhar de Cézanne era

totalmente envolto numa espacialidade própria, num exercício poético da visualidade,
num entrelaçamento com o mundo. Sua pintura buscava apreender o espaço de maneira
múltipla, confrontando vários planos dos seus bodegões na superfície da tela, além de
imprimir forte geometrização na sua composição. “O que motiva um gesto do pintor não
pode residir unicamente na perspectiva ou na geometria, em leis da decomposição das
cores ou em qualquer outro conhecimento”.
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A pintura de Cézanne implica uma

impressão de solidez e materialidade.
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Fig.49 - Paul Cézanne, 1895-1900
Natureza-morta com maçãs e laranjas
(óleo s/ tela)
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Um outro pintor que também define novos parâmetros de espacialidade na
pintura é Henri Matisse. O tratamento de peso visual que ele confere a todo o campo da
tela já prenuncia a expansão da pintura para além de seu suporte. Nas suas composições,
Matisse ativa o dinamismo da relação entre figura e fundo na composição. Ele propõe
uma valorização do plano de fundo, criando um campo dinâmico onde se instala um
potencial de reversibilidade desse mesmo fundo com as figuras que ocupam o primeiro
plano. Esse jogo de posicionamento e alternância dos planos na pintura de Matisse
revitaliza a relação do espectador com a obra. Nos seus quadros, o fundo vermelho, os
arabescos e as perspectivas deformadas convocam a atenção do espectador que “tornase coisa entre as coisas”, torna-se “carne do mundo”, pois “o olhar (do espectador)
envolve e apalpa as coisas num verdadeiro tocar”, como observa Merleau-Ponty89.
Enquanto vanguardistas atropelavam-se em busca do “original”, Matisse lançava-se na
intenção de uma experiência estética do mundo. Sua pintura dinamiza o olhar do
espectador, tornando relativa a tradicional posição figura e fundo. Analisando Grande
Interior Vermelho (Fig.50), verificamos que o fundo vermelho avança sobre as figuras
(em primeiro plano), envolvendo-as. Expande-se até o olhar o do espectador, que
também se entrelaça à obra.(GIV), de 1948, revela porosidade por onde a o olhar o
penetra, atualizando os entrelaçamentos do tangível e do visível90.
O rompimento com o método de representação que sugere a ilusão espacial, no
entanto, foi radical já nas primeiras décadas do século XX, com as obras de Picasso e
Braque. A proposta cubista de fragmentação e montagem de planos concedia ao olhar
do espectador uma simultaneidade de diferentes pontos de vista de um só objeto
(Fig.51). Influenciados pela geometrização da arte africana, que chegava à Europa, os
pintores cubistas sistematizaram um tipo de abordagem do espaço na pintura que coloca
o espectador num contexto de mobilidade visual, de uma experiência múltipla na
contemplação do seu universo. Ewald Hackler discute as mudanças ocorridas nas artes,
em geral, a partir do Cubismo:
Pode-se dizer que nenhum outro movimento modifica tanto o
raciocínio criativo nas artes, principalmente no teatro, e de forma tão
89

MERLEAU-PONTY, Maurice. O visível e o invisível. Tradução de José Artur Gianotti e Armando
Mora. São Paulo: Perspectiva, 1992. Cap: O entrelaçamento - O Quiasma.
90

DANTAS, Giovana. O entrelaçamento: uma visita ao Grande Interior Vermelho - Matisse. In: Encontro
Nacional da ANPAP - Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 10., 1999, São Paulo.
Anais...São Paulo, 1999. v.2, p. 76.

126

duradoura, do que o Cubismo. Os seus pintores, por volta de 1908,
revolucionam com o método da fragmentação, o sistema da
representação pictórica. Picasso, Juan Gris, Braque e outros
combinam várias perspectivas – ângulos, contrastantes entre si, de um
mesmo objeto, na tela plana de uma só pintura. Com isso, os cubistas
rompem com a convenção do sistema perspectivista, com o ponto
único e fixo da abordagem visual.[...]. Eles dinamizam o registro
visual, quando introduzem (semelhante a Einstein) o tempo como
quarta dimensão.91

A partir de 1912, Picasso e Braque inserem na pintura fragmentos e restos de
materiais apropriados do cotidiano, materiais de naturezas distintas que entram em
choque entre si, provocando uma enorme tensão na obra. As colagens cubistas trazem
um novo referencial de espaço e tempo. Nela, a superfície trabalhada apresenta muito
mais a configuração de processos operacionais do que uma simples experiência visual.
O artista se torna um inventor de justaposições de elementos descontínuos e díspares,
fato que altera a natureza dos processos artísticos, não só na pintura, mas em diversos
campos da arte (Fig.52). Duchamp monta seus ready-mades, de características
conflitantes, também com fragmentos de objetos díspares (Fig.53). Na Rússia pósguerra, os construtivistas adaptam as idéias do Cubismo. Na Itália, os futuristas
traduzem as montagens-colagens estáticas do Cubismo em manifestações dinâmicas. Os
dadaístas, por sua vez, transformam a colagem em um movimento de ação política, o
que se verifica na foto montagem de John Heartfield e George Grosz. As experiências
de Marcel Duchamp, no entanto, representam, de forma contundente, um marco nessa
nova espacialidade, pois promovem relações entre a arte, o mundo em comum e o
cotidiano. Através do ready-made, ele cria uma situação que intranqüiliza a lógica do
início do século XX, pois inventa “[...] uma espécie de colagem de arte com não-arte, de
uma coisa qualquer com o espaço das instituições artísticas. Expôs zero de arte em
ambientes já pré-figurados para receber arte, gerando um paradoxo: para o ready-made
ser arte, ele precisará não ser arte, e se não o for, de algum modo deve ser, pois se
expõem em lugares artísticos”92.
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Fig.50 - Henri Matisse, 1948
Grande interior vermelho
(óleo s/ tela)
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Fig.51 - Georges Braque, 1910
Violino, copo e faca
(óleo s/ tela)
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Fig.52 - Pablo Picasso, 1913
Guitarra
(papel colado, carvão, giz, nanquim)
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Fig.53 - Marcel Ducamp, 1964
Roda de bicicleta
(réplica do original de 1913)
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Apesar dos diferentes estilos de época, do século XV ao século XVIII vigorou
um mesmo esquema espacial genérico, o da perspectiva linear, que começa a ser
desagregado no final do século XIX. A pintura, no início do século XX, se distancia da
representação ilusionista. Os artistas desse período se colocam radicalmente contra o
naturalismo de matriz renascentista. A representação do espaço na forma da perspectiva
chega a ser rejeitada pela vanguarda, que a contestava de forma radical, como observa
Rodrigo Nave: "[...] o antiilusionismo moderno tinha consciência dos elementos que
pretendia negar: a perspectiva, o claro-escuro, os volumes monolíticos, a eloquência dos
temas dos grandes mestres. Mas não se põem abaixo quatro séculos de tradição apenas
pela identificação do que se quer negar"93. A pintura moderna não mais opera com a ilusão de
profundidade, mas emprega vários meios que indicam outros princípios de espacialidade: superposições,
rebatimentos, transparências, deformações, gradação de tamanho, de tonalidade, de textura, obliqüidade,
diluição da figura. A pintura moderna adota procedimentos que concebem uma espacialidade própria, mas
sem tentar esconder, no entanto,

a natureza bidimensional da superfície pictórica, ou seja, a

bidimensionalidade da tela que a arte renascentista "superou" através da perspectiva geométrica.

Alguns

pintores modernos, no entanto, ainda revelam, no seu trabalho, um resíduo, um eco de
profundidade espacial. Para Alberto Tassinari, os últimos vestígios dessa profundidade
só irão realmente desaparecer através de processos mais radicais, ou seja, aqueles que
abalam definitivamente os princípios da pintura como plano transparente. Esses
princípios estão presentes no trabalho de Jasper Johns, principalmente em Tela, de
1956. Para Tassinari, na colagem de uma moldura sobre a pintura que se vê em Tela,
sente-se o fim da ilusão. Referindo-se a um outro trabalho de Johns, Fool's House
(1962), Alberto Tassinari reafirma o caráter antiilusionista da pintura de Johns ao
demonstrar que ele pinta sobre um anteparo e não sobre um “plano transparente” como
os pintores naturalistas (Figs. 54 e 55).
[...] na pintura de Johns, não há mais nada de um espaço perspectivo
ou naturalista. [...]. As coisas são vistas sobre um plano, não através
dele - e não é um plano transparente, mas opaco. O que o pintor quer
ou quis pintar também não é visto como se através de uma janela
aberta, mas como se estivesse numa parede.94
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Fig.54 - Jasper Johns, 1956
Tela
(encáustica e colagem sobre madeira e tela)
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Fig.55 - Jasper Johns, 1962
Fool’s house
(óleo s/ tela com objetos)
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Citando apenas alguns exemplos, podemos verificar que os mesmos princípios
adotados por Tassinari para a compreensão da espacialidade na pintura, podem também
ser aplicados à escultura. Observa-se na escultura Guitarra (1912-13), de Pablo Picasso,
uma intenção de montar e desmontar o olhar do espectador com sua superfície
alternadas entre cheios e vazios e com a interpenetração de planos. A sua forma
tridimensional, que é bem simplificada, se assemelha à pintura de mesmo título
(Fig.56). Rodin também subverte o tradicional naturalismo quando torna visível o
processo de construção da obra, como nas suas esculturas “inacabadas”, na diluição do
contorno das figuras (Fig.57). No entanto, um dos marcos dessa nova espacialidade na
escultura está no trabalho de Richard Serra (1981), Arco Inclinado. De cada posição que
o espectador olha para essa obra, configura-se uma nova abertura de experiência
espacial entre o espectador, o arco e a praça onde ele foi assentado (Fig.58). A obra está
acabada, mas se completa a cada instante em que é vivenciada, pois há um
entrelaçamento entre o corpo do espectador, a obra e o espaço, num jogo de interação
em que a praça acolhe a obra, porém esta última a redimensiona. “A escultura
praticamente não possui um interior. Circunda-se a obra e se é circundado por ela, mas
sua interioridade é quase nula. Seu espaço é quase inteiramente sua exterioridade – a
curvatura que conforma e requisita o espaço fora dela”.95
Alberto Tassinari usa o termo "espaço em obra" para designar uma das
qualidades da experiência estética na arte contemporânea, na qual sempre estariam
presentes, na obra de arte, os sinais do seu fazer. O conceito de um “espaço em obra”
proposto por Tassinari entrelaça o mundo da obra com o mundo em comum. Estes
sinais do fazer seriam muito mais visíveis na arte moderna e contemporânea do que na
arte naturalista que, em geral, oculta as estratégias de sua construção. Todavia, existem
alguns casos instigantes que precedem a própria Arte Moderna, no que diz respeito ao
questionamento do ilusionismo pictórico, como acontece em O lado oposto de uma
pintura, de Gijsbrechts (Fig.59), em As Meninas, de Vélazquez e na obra de El Greco.
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Fig.56 - Pablo Picasso, 1912-13
Guitarra
(escultura / folha de metal e arame)
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Fig.57 - Auguste Rodin, 1889
O eterno ídolo
(escultura / mármore)
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Fig.58 - Richard Serra, 1981
Arco inclinado
(escultura / aço cor-ten)
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Fig.59 - Cornelius Gijsbrechts, 1670
O lado oposto de uma pintura
(óleo s/ tela)
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Apesar de ser considerada uma obra naturalista, As Meninas (1656), de
Velázquez, evidencia as marcas do seu fazer, de uma maneira muito inquietante para a
época em que foi produzida (Fig 60). O pintor se diverte com a percepção do espectador
que, por sua vez, se sente observado pelos personagens na tela. Pode-se dizer que ele
constrói o que Tassinari denomina de um "espaço em obra", em pleno século XVII.
Foucault faz uma consistente análise dessa obra e questiona a sua suposta natureza
ilusionista:
Talvez este quadro de Vélazquez figure como que a representação da
representação clássica e a definição do espaço que ela abre. Ela
intenta, com efeito, representar-se a si mesma com todos os seus
elementos, com as suas imagens, os olhares a que se oferece, os
rostos que torna visíveis, os gestos que a fazem nascer. Mas aí, nessa
dispersão que ela ao mesmo tempo recolhe e exibe, é imperiosamente
indicado em todas as partes um vazio essencial: a desaparição
necessária daquilo que a funda [...]. E liberta, finalmente, dessa
relação que a acorrentava, a representação pode oferecer-se como
pura representação96.

Mas se Vélazquez, por um lado, coloca em evidência os artifícios da
representação, um outro pintor, também de origem flamenca, antecipa diversos
princípios que serão cultivados pela arte moderna – El Greco. Nas suas pinturas, os
espaços aparecem fragmentados em cenas aparentemente desconectadas, que se
justapõem, sem nenhum compromisso com a construção lógica de uma perspectiva
tradicional. Existe, nos corpos dos personagens de El Greco, uma deformação que só
será reencontrada no Expressionismo. A composição e o tratamento do tema em O
Laocoonte (1608), por exemplo, antecipam em séculos a estética surrealista (Fig.61).
Segundo Tassinari, pelos sinais do seu fazer, o “espaço da obra” de arte está conectado
ao espaço do mundo em comum: "A obra toda passa a ser, então, a obra e suas
vizinhanças [...]. Uma obra contemporânea não transforma o mundo em arte, mas, ao
contrário, solicita o espaço do mundo em comum para nele se instaurar como arte".97
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Fig.60 - Diego Velázquez, 1660
As meninas
(óleo s/ tela)
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Fig.61 - El Greco, 1608
O Laocoonte
(óleo s/ tela)
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Para reforçar idéia de um “espaço em obra”, Alberto Tassinari cita um outro
exemplo, o trabalho Conceito Espacial (1965), de Lúcio Fontana. Esta obra, que é uma
tela pintada de amarelo, põe à mostra uma exterioridade onde o olhar não consegue
penetrar. Todavia, existem rasgos na sua superfície que comunicam e revelam interior e
exterior da tela, sendo os cortes o sinal do fazer que liga os dois espaços (Fig.62). Para
Tassinari, "um espaço em obra possui uma espacialidade imanente ao mundo em
comum. Não o transcende, apenas traça pontes para uma experiência estética que vai do
mundo ao próprio mundo”98.
No contexto da arte contemporânea, o conceito de “espaço em obra” conserva a
mesma força quando é também aplicado em outros gêneros artísticos, além da pintura e
da escultura. Hoje, as novas tecnologias têm um papel fundamental na formação de
novos gêneros e práticas de caráter híbrido. De diferentes maneiras, as obras que
resultam de uma multiplicidade de linguagens, associadas às possibilidades das novas
tecnologias, acabam deixando em evidência os sinais de seu fazer. Essas obras têm um
forte princípio antinaturalista e, desse modo, relacionam-se com o espaço do mundo em
comum de modo aparentado a um "espaço em obra" de uma pintura ou de uma escultura.
É nesse sentido que as tecnologias da fotografia, do cinema, do vídeo e da
computação engendram novos gêneros e são empregadas em consonância com um
"espaço em obra". É nesse sentido também que a espacialidade no cinema de Peter
Greenaway se localiza na arte contemporânea como um “espaço em obra”. Tassinari
observa que para um “espaço em obra” há um duplo movimento de inclusão e exclusão
do espectador no espaço e no mundo da obra, enquanto a arte de cunho realista realiza
apenas o primeiro movimento, ou seja, apenas inclui o público. O momento de exclusão
vem da impossibilidade de o espectador se desconectar por inteiro do seu espaço, como
acontece nos filmes de narrativa clássica. No cinema de Greenaway, no entanto, há um
jogo de atração e repulsa, gerando uma tensão que mantém em atividade dinâmica a
experiência desse espectador.
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Fig.62 - Lúcio Fontana, 1965
Conceito espacial; espera
(óleo s/ tela)
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Trazendo a abordagem da espacialidade para a pintura contemporânea, chamo
a atenção para o trabalho de Anselm Kiefer, A Via Láctea (1987). Kiefer emprega, com
freqüência, a perspectiva linear bem acentuada, à maneira ilusionista. À primeira vista,
pode-se pensar que Kiefer retoma esse padrão de composição, anulando todas as
modificações conquistadas pelos artistas modernos e contemporâneos na concepção do
espaço nas artes visuais. Nota-se que a obra de Kiefer, sempre realizada em grandes
dimensões, realmente puxa o espectador para seu interior através das linhas de fuga
muito acentuadas. Em um outro momento, no entanto, acontece um segundo movimento
que repele o seu olhar. No trabalho de Kiefer, observa-se o contraponto entre inclusão e
exclusão do espectador, que ocorrem simultaneamente. Mais do que uma paisagem, a
pintura de Kiefer comporta uma série de intervenções sobre a superfície pintada como a
colagem de objetos, fibras, chumbo, legendas etc., que também deixam transparecer
uma segunda paisagem (Fig.63). Essas duas operações técnicas distintas coexistem em
um mesmo objeto, criando uma zona de atrito e tensão na obra de Kiefer. O espectador
configura, na sua percepção, um jogo de padecer e atuar, iludirse com o espaço em
profundidade e, ao mesmo tempo, perceber a sua materialidade tanto nos arames e
objetos que são aplicados sobre a obra, como também nas saliências dos meios
pictóricos empregados. A tela é uma espécie de colagem que configura um “espaço em
obra”, apesar de trazer o espaço da paisagem de volta à cena contemporânea. Assim
como As Meninas, de Vélazquez, A Via Láctea, de Anselm Kiefer, promove, segundo
Tassinari, uma comunicação entre o mundo da obra e o mundo em comum.
Um outro artista que desenvolve seu trabalho dentro de um contexto
semelhante é Cildo Meireles, em Ocupações, de 1969, ele constrói espaços "absurdos".
Os espaços em perspectiva linear criados por Cildo, com sua representação ambígua e
deformada, acabam provocando impasses na percepção do espectador, dinamizando a
sua relação com a obra. Com o mesmo propósito, a bailarina e coreógrafa brasileira
Débora Kolker, em 2002, apresenta um trabalho que foi desenvolvido em parceria com
as artes plásticas. Uma das coreografias é realizada pelos bailarinos nos cantos de
perspectiva irregular criados por Cildo. Essa bela parceria ressignifica a obra de ambos
os artistas (Figs.64 e 65).
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Fig.63 - Anselm Kiefer, 1987
A via lactea
(tinta mista sobre tela, arames, objetos de chumbo aplicados)

146

Fig.64 - Cildo Meireles, 1968-69
Ocupações
(tinta e grafite s/ papel)
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Fig.65 - Deborah Colker, 2002
Cantos
(dança / cenografia de Cildo Meireles)
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Hansen Bahia retrata em Navio Negreiro (década de 70), na técnica de
xilogravura, o interior de um navio que transporta escravos. O espaço, concebido em
perspectiva linear aprofunda o espaço ilusionista, atraindo o olhar do espectador. Mas a
xilogravura de Hansen opera outros princípios formais e técnicos, criando também um
distanciamento. A perspectiva deformada cria uma dramaticidade expressionista na
obra. Em geral, pode-se dizer que a própria técnica de cavar a madeira, o que imprime
na sua superfície as marcas de um processo técnico, afasta do trabalho qualquer
tentativa de criar a ilusão de um espaço real (Fig.66).
A pintura surrealista, ao contrário dos outros movimentos de vanguarda,
retoma a ilusão de profundidade na superfície bidimensional, que se constituía em um
dos pontos mais contestados na arte moderna. Nos quadros de Salvador Dali, René
Magritte, Paul Nash, Giorgio de Chirico, entre outros, pode-se observar a concepção
ilusionista do espaço plástico (Fig.67 e 68). Nesse caso, no entanto, a pretensão desses
artistas, ao retomarem a perspectiva, não é a de simular um espaço real, mas induzir as
condições de percepção que o ser humano organiza nos sonhos. A perspectiva
surrealista não obedece a uma ordem matemática, pelo contrário, desconstrói essa
ordem com suas controvertidas superposições de pontos de fuga, que configuram
cenários desérticos e inabitáveis.
Não poderia deixar, também, de mencionar a retomada da pintura de paisagem
por alguns artistas contemporâneos, como é o caso de Anselm Kieffer. A paisagem, que
apenas servia de cenário para a figura humana, ganha uma nova dimensão na pintura do
Período Barroco, no século XVII. Contudo, a paisagem teve sua autonomia conquistada
na pintura romântica, quando ganhou nova força. A natureza, relegada a pano de fundo
das cenas aristocráticas no Neoclassicismo, passa a ter uma inesperada importância no
Romantismo, vindo a ocupar o primeiro plano da cena. O paisagismo inglês do século
XIX antecipa, em algumas décadas, nas telas de Turner, as experiências de luz e névoa
dos impressionistas. Nesse momento, no entanto, a pintura de paisagem ainda mostra
um espaço ilusionista, pois a percepção da paisagem foi definida, no decorrer dos
séculos, pelo uso de dispositivos destinados a representá-la. Tema constante na obra de
Cézanne, a paisagem vai rompendo com as regras de transparência que vinham
acompanhando-a. A paisagem, no universo da arte, também sofre influência das
intervenções ambientais, da Land Art e Earthworks, das fotografias aéreas e da arte
abstrata. Na pintura de alguns artistas ingleses na atualidade, a paisagem ressurge com
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novo fôlego. Um exemplo dessa concepção de paisagem é a exposição Landscape:
paisagem, uma visão contemporânea, que esteve no Museu de Arte de São Paulo, em
2001. Alguns desses trabalhos apresentam uma ilusão de profundidade como na antiga
pintura de paisagem. Mas essa ilusão é desmistificada seja pelo tratamento do tema,
pela técnica ou pelos desvios nas linhas da tradicional perspectiva. Essa nova concepção
de paisagem afeta a experiência do espectador como um “espaço em obra”, no momento
em que quebra com a representação ilusionista do espaço e requisita uma abertura
dinâmica e instável para a experiência de contemplação da paisagem (Fig.69).
Esses são apenas alguns exemplos que mostram como a perspectiva linear e a sua
decorrente ilusão espacial foram retomadas na arte contemporânea e, anteriormente, por
alguns artistas modernos. No entanto, voltar ao antigo princípio de ilusão espacial não
tem o propósito de identificação passiva do espectador, ou seja, de criar uma “janela
transparente” pela qual se observa o mundo. Nestes casos, a espacialidade que convida
o olhar a adentrar o espaço da obra, também o expulsa, criando um movimento de
tensão e de contraste no processo da experiência. Retomando as idéias de Alberto
Tassinari, pode-se dizer que este tipo de perspectiva e ilusão espacial constituem um
“espaço em obra”, pois aí se verifica um duplo movimento, o de inclusão e o de
exclusão do espectador no mundo do objeto artístico, configurando um jogo de atração e
repulsa que retira toda a transparência ilusionista da percepção estética. A breve
exposição que foi desenvolvida, neste capítulo, sobre alguns aspectos da espacialidade
na pintura servirá como base para compreensão da espacialidade no cinema de Peter
Greenaway. Como artista que promove um constante trânsito de imagens e de princípios
estéticos entre cinema e artes plásticas, Greenaway concebe a espacialidade em seus
filmes mantendo uma íntima relação com o espaço plástico concebido na arte
contemporânea. Ele constantemente cria espaços cênicos e composições de plano
tomando como referência a simetria e a perspectiva geométrica renascentistas,
colocando o ponto de fuga no centro da composição. No caso de Greenaway, no
entanto, ao tomar essas referências do Renascimento, ele nada se aproxima de uma
estética ilusionista. Mas, reafirma um compromisso com princípios de espacialidade
semelhantes aos de um “espaço em obra”.
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Fig.66 - Hansen Bahia, década de 70, séc. XX
Navio negreiro
(xilogravura)
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Fig.67 - Paul Nash, 1932-36
Porto e sala
(óleo s/ tela)
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Fig. 68 - Giorgio de Chirico, 1914
Melancolia e mistério de uma rua
(óleo s/ tela)
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Fig.69 – Peter Doig, 1993
Casas da montanha
(oleo s/ tela / capa do catálogo da exposição)
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6 A ESPACIALIDADE NO CINEMA DE PETER GREENAWAY

Uma das premissas básicas para o estudo da escultura moderna refere-se à
impossibilidade de separar a temporalidade do objeto de arte, mesmo que este se
encontre totalmente em repouso. Esta questão começa a se estabelecer na década de 30
do século XX, quando a crítica, em geral, tendia a afirmar uma oposição entre uma arte
do tempo e uma arte do espaço. Para Rosalind Krauss, uma das mais atuantes críticas de
arte dos últimos tempos, qualquer organização espacial carrega consigo o fenômeno da
experiência temporal:
Um dos aspectos mais notáveis da escultura moderna é o modo como
manifesta a consciência cada vez maior de seus praticantes de que a
escultura é um meio de expressão peculiarmente situado na junção
entre repouso e movimento, entre o tempo capturado e a passagem do
tempo. É dessa tensão, que define a condição mesma da escultura,
que provém seu enorme poder expressivo.99

Vê-se, dessa maneira, que a construção de um tempo estético é imediatamente
condicionada por uma forma espacial, o que vale para a proposição inversa. A narrativa
clássica no cinema tem sua espacialidade própria e esta, por sua vez, é totalmente
transformada quando se altera a sua construção temporal. Uma coisa remete à outra
indefinidamente. Tarkovski escreve sobre a possibilidade de “esculpir o tempo”, como
se este fosse um objeto material, e ele realmente o faz, criando uma poesia temporal na
sua narrativa cinematográfica100. A pintura também tem suas convenções narrativas que
procuram representar uma dada situação, o que pode ser muito bem observado nas
pinturas históricas, como gênero, e nos monumentos do Período Neoclássico (séculos
XVIII e XIX). Nesse momento, a arte se ocupa em realizar uma narrativa
“transparente”, ou seja, uma construção mimética do mundo. Esse fluxo, porém, é
interrompido nas esculturas de Rodin.
Analisando a Porta do Inferno, projeto iniciado em 1880, Rosalind Krauss
observa que, na evolução dos relevos, o impulso de Rodin era no sentido de represar o
fluxo do tempo seqüencial, resistindo no final a todas as tentativas de torná-la uma
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narrativa coerente e ilusionista. Alguns personagens aparecem duplicados, sem
nenhuma explicação. Para Krauss:
Esse duplo aparecimento é notável, e a própria persistência de tal
duplicação não pode ser interpretada como acidental. Antes, parece
denotar o rompimento do princípio da singularidade espaço-temporal
que é um pré-requisito da narrativa lógica, uma vez que a duplicação
tende a destruir a possibilidade mesma de uma seqüência narrativa
lógica.
[...].
Ao dar a impressão de não oferecer ao observador nada além da
produção tríplice do mesmo objeto, Rodin substitui o conjunto
narrativo por um conjunto que não conta coisa alguma, além do
repetitivo processo de sua própria criação.101
Rodin leva o espectador, nas suas esculturas, a perceber a obra de arte como o resultado de um
processo, de uma operação. Ele desloca o significado da obra acabada para retê-lo na sua construção. Isso
rompe com todos os padrões de ilusão, pois expõe os mecanismos e nuances do processo de criação.

A

partir do advento da arte moderna, as questões referentes à espacialidade na pintura e na
escultura ganham uma dimensão temporal. Um outro marco desse fenômeno é o
cubismo – tanto na pintura como na escultura, surgem, em simultaneidade, planos
diferentes de um mesmo objeto ou cena. Nas colagens, Picasso e Braque justapõem
fragmentos de materiais e impressos da vida cotidiana, como bilhetes de metrô e
pedaços de notícias de jornal. Posteriormente, a performance, a instalação, a arte
tecnológica convocam o tempo na experiência do sujeito que interage com a obra. Na
narrativa tradicional do cinema, no entanto, espaço e tempo decorrem numa
simultaneidade própria da imagem em movimento. Com o aprimoramento dos métodos
de montagem, o espaço-tempo é concebido no sentido de imprimir uma impressão de
realidade. Assim como a pintura e escultura realistas, o cinema de narrativa clássica
procura representar o mundo da maneira mais verossímil possível.
Alguns cineastas, no entanto, rompem com a proposta de imitação do real e,
adotando uma multiplicidade de referências visuais e literárias, abrem um vasto campo
de experimentação no universo da imagem em movimento. A proposta de um cinema
antiilusionista afeta, diretamente, a sua concepção espaço-temporal. Diretores como
Orson Welles, Andrei Tarkovski, Alain Resnais e Jean-Luc Godard muito influenciam o
trabalho de Peter Greenaway. No entanto, talvez esteja nas artes plásticas o maior
impulso que o leva a construir, no cinema, relações inovadoras de espaço e tempo.
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Influenciado também pelo teatro, pela literatura e pelas novas tecnologias, Greenaway
propõe no seu cinema uma multiplicidade de significações.
No intuito de exemplificar o conteúdo discutido até o momento neste trabalho,
selecionei quatro filmes de Peter Greenaway para uma breve análise, partindo do
princípio da sua espacialidade e da sua relação com outras linguagens artísticas. É
evidente que meu olhar de espectadora é especialmente influenciado pelas referências
que ele traz das artes plásticas. Tento mostrar, assim, a maneira como vejo essas
imagens, e sei que é apenas uma maneira dentro de muitas outras possibilidades.
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6.1 A ÚLTIMA TEMPESTADE:
NARRATIVA-LABIRINTO E DESLIZAMENTO DO OLHAR.

Me retiro a escribir um libro. Y
outra:
Me retiro a construir um laberinto.
(Luis Borges)

Nos seus olhos também posso ver
as vitrines te vendo passar. Na
galeria,...passas em exposição.
(Chico Buarque)

As casas tão verde-rosa que vão
passando ao nos ver passar. Os
dois lados da janela.
(Caetano Veloso)

A Última Tempestade (Prospero's Books) é uma releitura muito pessoal da obra
de William Shakespeare, A Tempestade. O personagem Prospero sustenta a construção
temporal antinaturalista do filme – ele escreve a sua história ao mesmo tempo em que a
narra e a interpreta. Assim como as peças de Shakespeare, compostas de citações e
fragmentos, A Ultima Tempestade, além de inserir o teatro no cinema, agrega imagens
das mais variadas procedências, o que o torna um filme extremamente híbrido. Nessa
película, Greenaway cria uma estreita ligação entre cinema e teatro. Isso se verifica
tanto na escolha do texto, como na escolha do ator principal – John Gielgud, um dos
grandes intérpretes shakespeareanos do século XX (Fig. Pass). A cenografia é
claramente artificial, assim como a iluminação. Os excessos visuais, o jogo de
contrastes (luz e sombra, fogo e água, pausas de silêncio e barulhos estridentes) e os
corpos nus, volumosos, vão compondo um imaginário barroco, enquanto várias cenas
que emergem das páginas dos livros fazem uma clara referência ao universo visual do
período renascentista. Na maioria das composições de plano, ele elabora uma exagerada
profundidade de campo, como fez Orson Welles, em Cidadão Kane. Mas, assim como
acontece no filme de Welles, essa profundidade em nada se aproxima de uma intenção
realista de representação espacial. A perspectiva geométrica, com o ponto de fuga no
centro, dos filmes de Greenaway, define a composição simétrica dos planos, que remete
imediatamente à estética do Renascimento. Essa rigidez, no entanto, é quebrada pela
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riqueza dos recortes aplicados à imagem e pela transgressão da seqüência lógica dos
fatos na narrativa.
A história de Prospero é muito simples. Ele perde o ducado de Milão e é
condenado ao exílio, após ter sido traído pelo seu irmão Antônio e pelo rei de Nápoles,
que lutava pelo poder. Prospero, então, é lançado ao mar juntamente com sua filha
Miranda, dentro de um navio à deriva, que naufraga e vai parar numa ilha. Ao ser
condenado a terrível destino, tem a sorte de receber seus livros mais estimados das mãos
de Alonso, aquele que deveria matá-lo. Essa ilha é povoada por seres mágicos que
interagem com Prospero, enquanto este, através da narração, vai conduzindo os fatos e,
depois, o destino dos seus inimigos que também naufragam na mesma ilha, levados
pelos poderes mágicos de Prospero. O personagem de Shakespeare usa seus
conhecimentos sobrenaturais para conduzir a história e os destinos dos personagens. Ele
vinga-se e repara os erros dos quais foi vítima. No entanto acaba perdoando seus
inimigos e renuncia a seus poderes mágicos ao destruir a sua biblioteca. Para isso, ele
recebe a ajuda de Ariel quando resolve atirar ao mar todos os seu livros, preservando
apenas o que traz na capa, o nome William Shakespeare, datado de 1623, e cujo título é
A Tempestade.
O filme começa com um close numa gota de água que cai e cujo som que
produz vai ritmando a seqüência de planos que se seguem. É o início da tempestade,
causadora do naufrágio que leva Prospero à ilha. A tempestade é construída por
Greenaway, não como a veríamos comumente no cinema. A imagem da gota que cai
vai-se intercalando com imagens de diferentes universos aquáticos, que aparecem
quando Prospero abre o Livro da Água. Toda uma poesia material constitui a
apresentação do elemento água, em desenhos, fotografias, sons e animações. A cena que
mostra a mão de Prospero escrevendo sua própria história também é tomada bem de
perto, em close, e isso nos causa um prazer sensual, pois sentimos o som da pena
riscando o papel. Há uma materialidade e uma construção sonora fictícias, que
convocam os sentidos do espectador para as qualidades sensíveis dos objetos na tela.
A presença dessas imagens confere um valor plástico-visual à narrativa, mas a
sua coexistência em um mesmo plano engendra uma temporalidade de passados e
presentes simultâneos, de múltiplos pontos de vista. Greenaway constrói um tempo
próprio dentro do tempo de duração do filme, onde os limites entre ficção e realidade
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nada significam, pois trata-se de um tempo que opera a imagem no cinema como uma
potência do falso, conforme discutimos no Capítulo 2. Por isso, em Prospero’s Books,
Greenaway não utiliza a montagem tradicional, ou seja, o método que liga os planos uns
aos outros através de uma relação de continuidade e que tem como objetivo estabelecer
uma ilusão do tempo mais próxima possível do real.
No momento em que se abre o primeiro livro, o Livro da Água, o filme nos
aponta a direção da narrativa, ou melhor, a sua falta de direção. Daí em diante, a melhor
forma de se entregar à experiência de fruidor é justamente deixar-se perder nos
caminhos labirínticos desfiados pelas superposições e interpenetrações, não só de
imagens, mas de tempos que se alternam entre presentes e passados, realidade e
imaginação, sem explicitar os limites exatos que separam um e outro. Atreladas ao
tempo, surgem enigmáticas composições de diferentes espaços que coexistentes em um
mesmo plano. Ou surge um só espaço que se fragmenta, que mistura vários princípios
estéticos na composição de sua aparência material, e cujo resultado se assemelha a uma
pintura de “técnica mista”. São muitos livros que vão abrindo suas páginas para o
espectador: o Livro das Cores, onde ele mostra as primárias, secundárias, terciárias; o
Livro da Geometria, com figuras que se movimentam como num desenho em descritiva
(Fig.70). Já o Livro da Anatomia faz uma clara referência às pinturas de Rembrandt,
como A Lição de Anatomia do Doutor Tulpi. O Livro da Cosmografia Universal traz
imagens contidas na publicação de Robert Fludd (1626), autor já citado neste trabalho,
que reúne uma coleção de imagens do universo renascentista. O Livro da Terra
apresenta Calibã, um criado rebelde, encenado por um dançarino que desenvolve um
excelente trabalho de corpo no filme.
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Fig.70 - Peter Greenaway, 1991
Prospero’s books
(filme)
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Como no teatro de Shakespeare, o suporte da história é a narração. Não
existem ações para representar os fatos. O naufrágio é simplesmente narrado pelo
personagem Prospero, que também interpreta a voz de vários outros personagens. A
cena de um naufrágio, que seria uma superprodução ilusionista em um cinema
comercial, se resolve na delicadeza de um barquinho de brinquedo, que é manipulado
por Prospero dentro de uma piscina. Outras imagens vão surgindo daí, numa
configuração rizomática, em que, de qualquer ponto, pode brotar e se multiplicar nova
imagem de mundos aquáticos. As trilhas de um labirinto, cuja penetração implica perder
a direção, vagar e se encontrar em novos cruzamentos, constituem o modelo de leitura
para os livros de Prospero, que vão sendo abertos e apresentados ao público. Suas
imagens se animam, transformam-se e se “materializam” nos olhos do espectador,
enquanto Prospero vai passando as suas páginas, apontando o rico universo de
referências usado por Greenaway. A forma do labirinto sugere também os caminhos de
leitura para o próprio filme. Ao descrever a natureza de um livro e do próprio saber,
Deleuze e Guattarri, em Mil Platôs, nos inspiram a percorrer os caminhos de leitura para
os livros de Prospero e para a instigante narrativa de A Última Tempestade:
Um livro não tem objeto nem sujeito; é feito de matérias
diferentemente formadas, de datas e velocidades muito diferentes.
[...]. Num livro, como em qualquer coisa, há linhas de articulação ou
segmentaridade, estratos, territorialidades, mas também linhas de
fuga, movimentos de desterritorialização e desestratificação.
[...].
Não há diferença entre aquilo de que um livro fala e a maneira como
é feito.[...]. Não se perguntará nunca o que um livro quer dizer,
significado ou significante, não se buscará nada compreender num
livro, perguntar-se-á com o que ele funciona, em conexão com o que
ele faz ou não passar intensidades, em que multiplicidades ele se
introduz e metamorfoseia a sua.
[...].
Escrever nada tem a ver com significar, mas com agrimensar,
cartografar, mesmo que sejam regiões ainda por vir.102

A configuração de uma biblioteca é justamente a forma ampliada desse livrolabirinto, pois a biblioteca oferece infinitas direções de leitura em meio a tantas
doutrinas. Quem se aventura na arquitetura difusa de uma biblioteca inicia uma aventura
de caminhos falsificantes e repetitivos. A imagem do labirinto nos remete às artimanhas
poéticas de Borges. Esse escritor, quase cego, lançou seus leitores em uma estética de
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simulacros, imitando idiomas desconhecidos, de épocas passadas, escrevendo ensaios
sobre livros que nunca foram escritos ou inventando histórias que eram apresentadas
como reais. Borges também escreveu biografias de pessoas nunca nascidas e alternou
humor e erudição com ironia. Assim como os livros de Prospero e a narrativa
cinematográfica de Greenaway, os livros de Borges e sua biblioteca são metáfora de um
labirinto:
A biblioteca , para Jorge Luis Borges, é a imagem do labirinto. [...]. A
biblioteca não é uma mediadora do conhecimento, um local onde se
encontram respostas e soluções. Antes, é uma metáfora, um espaço de
articulação da diferença, para se relacionar o diferente ao diferente.
As estantes cheias de volumes deflagram uma percepção do mundo
pela ótica do excesso e não da falta.[...]. Ela é o simulacro, a
possibilitar o descentramento dos círculos.103

Greenaway coloca sob conflito a construção narrativa do filme. O dinamismo
dos fragmentos de imagens em movimento, que se justapõem e se interpenetram,
coexiste com a duração distendida dos planos gerais e dos longos travellings de
acompanhamento. Esse conflito ocasiona uma tensão na construção do tempo e espaço.
Ocorre um choque na percepção do espectador, que está muito mais familiarizado com a
temporalidade concebida na narrativa linear. Ao utilizar esses longos travellings,
Greenaway convida o espectador a acompanhar essa seqüência contínua de imagens.
Pode-se dizer que ele faz uma alusão à figura do flâneur citada por Walter Benjamin104,
quando a câmera-olho desliza pelo cenário de Prospero's Books passeando
descomprometidamente, num perambular mesclado de fascinação, como por uma
galeria ou uma paisagem urbana.
Esse passeio descomprometido pode ser experimentado pelo espectador do
filme, em uma de suas primeiras cenas, quando Prospero caminha lentamente em
direção a sua gruta e é acompanhado lateralmente pela câmera. O caminho de Prospero
é instigante, pois uma variedade de ações performáticas, realizadas pelos atores, vai
compondo esse longo caminho. Pelos dicionários, flânerie seria como um passeio sem
rumo e sem objetivo específico. Um deslizar casual do olho sobre a paisagem.
Benjamim precisa esta definição, no entanto, colocando a flânerie num contexto
103
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histórico, como sendo o passeio num ambiente urbano, numa pesquisa de mercadorias,
que se dá vagando no meio da multidão. Uma visão de relances que motiva a fantasia do
passante, nas galerias da cidade de Paris entre o século XIX e XX (Fig.71). A flânerie
consiste num perambular mesclado de fascinação, volubilidade, expectativas, surpresas
e outros componentes que suscitam o desejo e o que está escondido no subconsciente do
homem urbano.
Para o romance realista, a flânerie ganha uma importância fundamental.
Autores como Balzac, Daudet, Flaubert e, depois, Baudelaire e muitos outros, tiram das
suas excursões pela cidade observações sistemáticas sobre a espécie humana e seu
comportamento. Eles fazem disso a matéria-prima para suas narrativas. A flânerie,
como ato de voyerismo compulsivo, influencia a literatura até hoje. Arnold Döblin, John
dos Passos e James Joyce, que representam marcos da literatura do século XX, assim
como George Grosz na pintura expressionista, compõem as suas obras com o aparente
caos das multidões que eles observam nas ruas das metrópoles.
A idéia do passeio indeciso do flâneur instaura um estado de semelhança entre
movimento de câmera e a sensação de deslocamento do espectador na platéia, através
das tomadas em grandes travellings. A câmera-olho de Greenaway passeia pelas
primeiras cenas de Prospero’s Books, onde ações corporais estão sendo desenvolvidas
pelos atores. São movimentos de dança, da arte circense, performances, conjugados ao
canto (Fig.03). A câmera desliza por um corredor “barroco”, de contrastes visuais entre
luz e sombra, fogo e água, de ritmos sonoros alternados, repleto de corpos nus que se
misturam e se movimentam sem nenhum compromisso com o representar. Em outros
momentos ouvem-se vozes de crianças, cantos de pássaros e o tilintar constante de um
objeto metálico, que marca um ritmo constante. Prospero's Books é uma ópera dentro
do cinema.
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Fig.71 - C. Marville, s/d
“Passagem da Ópera, Galerie du Barometre”
(fotografia)
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Como um flâneur, o espectador também se sente deslizar por essas "galerias",
ou essa passagem, onde elementos do desejo que habitam o imaginário de cada um se
presentificam no filme. O espectador também espera pela próxima imagem, ansioso por
saber o que será visualizado a seguir pelo deslizamento lento e constante da câmeraolho de Greenaway. Na última, a câmera se afasta, assim como acontece em O Bebê
Santo de Mâcon, e os personagens-atores aplaudem Ariel, que corre por entre os
corredores do cenário, em direção ao espectador. Num longo salto, seu corpo adere a
uma superfície plana, que é trabalhada como uma pintura abstrata numa folha de papel.
A imagem fílmica de Ariel funde-se a uma pintura, tornando-se um só “corpo” e
traduzindo, nessa última cena, o próprio espírito do cinema de Peter Greenaway.
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6.2 O BEBÊ SANTO DE MÂCON:
SIMETRIA, PERSPECTIVA E ANTIIILUSIONISMO DO TEATRO FILMADO
As colheitas estão fracas.
Os animais estéreis.
Os pomares escassos.
A água baixa.
Homens e mulheres
pararam de brincar na
cama.
A cópula é um negócio
sério
e poucos são os resultados.
Exceto pelas doenças e
a tristeza.
(Greenaway)

Logo no início do filme, um personagem narra as condições precárias da
cidade de Mâcon e de seus habitantes. Sentado numa gangorra, que aparece contra um
fundo escuro, esse ator desenvolve um trabalho virtuoso de corpo e de voz. Nota-se que
é um trabalho muito próprio da sua experiência pessoal e profissional na arte do teatro, e
cujo estilo se distancia da representação tradicional. Sua atuação é um fragmento
esteticamente autônomo dentro do contexto da narrativa. Quando a cena termina, a
gangorra despenca no vazio e tem início a história propriamente dita. A câmera está
posicionada de frente para um palco, que é enquadrado num plano geral e mostra as
cortinas que estão se abrindo, deixando transparecer o início da peça que começa a ser
encenada. Alguns atores entram acompanhados pela câmera num movimento de
travelling, trazendo nas mãos um estandarte que anuncia: primeiro ato.
Em O Bebê Santo de Mâcon (1993), Greenaway recria um drama inspirado na
época da Contra-Reforma, século XVII, no estilo de um auto sacramental, uma espécie
de peça de teatro que se parece com uma missa, pois é conduzida por um padre e
cantada por um coro de mulheres que entoam um canto gregoriano no espaço da
encenação. Nesse drama, a Igreja e o teatro se entrelaçam num espaço cênico
semelhante a um templo renascentista. Na arquitetura do cenário vêem-se alguns arcos
plenos e colunas com capitéis da ordem Jônica (Fig.72). Um imenso retábulo, que
remete à última fase do período gótico, ocupa o centro do espaço. Esse retábulo entra e
sai de cena diversas vezes durante o filme, arrastado pelos próprios atores. Todo o filme
se passa neste cenário artificial e conta a história do nascimento de uma criança, filho de
um homem idoso e de uma mulher fisicamente defeituosa, o que já se constitui em um
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paradoxo acerca da gênese de um menino santo. Greenaway descreve uma parte da
história do catolicismo sob uma forte ironia crítica, que afeta diretamente os dogmas da
Igreja. O teatro foi usado pela Igreja Católica, durante a Contra-Reforma, como meio de
propagar suas idéias. Nesse filme, de maneira inversa, o teatro é usado como uma
possibilidade de desmascarar a ideologia que está escondida por trás dos dogmas da
Contra-Reforma. A filha mais velha do casal resolve aprisionar os pais e assumir a
maternidade do menino, seu irmão, pois vê nessa criança a possibilidade de se tornar
rica e poderosa. Ela explora, em troca de dinheiro e notoriedade, a fé da população, que
é persuadida a acreditar que o nascimento do menino é um milagre, ou seja, é um
nascimento virginal. Ela prega que este menino trará prosperidade para o povo de
Mâcon, e com isso, o menino se transforma em uma espécie de divindade. Sua irmã,
então, que se apresenta como mãe, aproveita a oportunidade para fazer com que as
pessoas tragam presentes e benefícios materiais para a criança, que induzida pela falsa
mãe, vai abençoando os pobres habitantes dessa cidade fictícia. Tal cena se passa tendo
ao fundo do cenário o retábulo, posicionado frontalmente à câmera. Nos vários nichos
que compõem esse retábulo, alguns atores ficam estáticos, como uma espécie de
escultura viva. Estes atores representam os santos da Igreja Católica, como se vê na
pintura dos períodos gótico e renascentista (Fig.73). No centro do retábulo, está sentada
a irmã com o menino ao colo. Ela tem um manto sobre a cabeça, e o conjunto da cena
funciona como um tableau vivant de pinturas religiosas, que trazem a Virgem e o
Menino como tema (Fig74). Em determinado momento do filme, ela conversa com o
filho do bispo, que é um homem da ciência e que desconfia do seu estado de virgindade.
Ela dirige-se a ele e diz: “A Igreja está cheia de ícones da Virgem e de seu Filho, nós
apenas lhes demos crença”. No decorrer da história, a irmã do menino seduz esse rapaz,
o filho do bispo. A cena se passa numa espécie de estábulo, onde circulam vários
animais. Ele morre de maneira violenta quando é atacado por um boi, mas a culpa recai
sobre ela. A Igreja, então, toma-lhe a criança e passa a dominar o jogo quando vê a
possibilidade de também converter o menino em objeto de lucro. Como num comércio
de mercadorias, cujo espírito é inerente das romarias e devoções católicas, a Igreja
leiloa os fluidos corporais do menino a preços altos. Num ato de vingança, a irmã mata
o garoto e, com sua morte, a prosperidade da cidade acaba.
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Fig.72 - Peter Greenaway, 1993
O bebê santo de Mâcon
(filme)
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Fig.73 - Simone Martini, 1333
Anunciação
(pintura s/ madeira)
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Fig.74 - Miguel Sittow, 1490
A Virgem dos Reis Católicos
(pintura s/ madeira)
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Por ter matado o irmão, ela é condenada e entregue à milícia da cidade para ser
violada tantas vezes quanto foram as cristãs pelos Macabeus, e mais 13 vezes, e mais
13, numa soma ilógica que chega a 208, ocasionando a sua morte (Greenaway sempre
relaciona números e coisas nos seus filmes e estas listas revelam a arbitrariedade de
qualquer sistema classificatório). Instaura-se, então, na cidade, um clima de exaltação e
de fanatismo que legitima o sacrifício de qualquer um que se oponha a esses dogmas,
repetindo assim a história de torturas e mortes, determinadas por julgamentos
arbitrários, que foram praticadas no período da Contra-Reforma, quando a Inquisição
levou milhares de vítimas para a fogueira. Com essa violenta cena de estupro,
Greenaway, ironicamente, reafirma sua descrença no dogma da virgindade. Para essa
seqüência angustiante, que relata as 208 penetrações, ele cria um cenário extremamente
rígido. O espaço cênico é estruturado simetricamente, dentro de uma geometria bem
regular que aparece no desenho quadriculado do chão, onde está disposta, também com
excessiva regularidade, uma enorme quantidade de bastões em posição vertical. Eles se
insinuam como símbolos fálicos, ajudando a agudizar, no espectador (do filme, e da
peça que se apresenta no filme), o grau de violência da cena. Essa simetria e
regularidade, próprias da estabilidade formal verificada na pintura renascentista, entram
em um contrastante choque com os gritos da moça e a natureza grotesca da encenação
(Fig.75). Um outro ponto de tensão também gerado pela referência à pintura em
perspectiva, diz respeito à sua natureza ilusionista. No contexto da arte moderna essa
pintura é considerada como “janela transparente” para o mundo105, um padrão de
representação que presidiu os princípios da espacialidade na arte bidimensional por
muitos séculos. Greenaway retoma esse modelo de espacialidade, originado no
Renascimento, e aplica na concepção cenográfica de O Bebê Santo. Em oposição, ele
desmistifica o cinema como uma “janela transparente”, acentuando sua natureza
artificial. Aliás, perspectiva linear, ponto de fuga central, simetria e profundidade de
campo são características que acompanham muitos dos trabalhos artísticos realizados
por Greenaway não só no cinema, mas também nas suas óperas multimídia (Figs.76, 77,
78 e 79). Vale lembrar também, que ele foi fortemente influenciado pelo cinema de
Alain Resnais, mais especificamente pelo filme O ano passado em Marienbad (1961),
que agrega essas mesmas características (Fig.80).
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Fig.75 - Peter Greenaway
O bebê santo de Mâcon
(filme)
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Figs. 76 e 77 - Peter Greenaway, 1994
Rosa
(ópera multimídia)
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Fig.78 - Peter Greenaway, 1982
O contrato do desenhista
(lápis sobre papel / desenho concebido para o filme)

Fig.79 - Peter Greenaway, 1982
O contrato do desenhista
(filme)
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Fig.80 - Alain Resnais, 1961
O ano passado em Marienbad
(filme)
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Com o advento da fotografia, comemora-se a possível duplicação real do
espaço. Mas, com o nascimento do cinema, a fotografia ganha a força do movimento e
imprime um degrau inesperado de realismo na representação. No entanto, nesse
momento, o realismo da representação já estava sendo contestado pela arte moderna.
Esse sistema, que começa a ser diluído no Barroco, é simplesmente dilacerado pelas
vanguardas artísticas do início do século XX, mas, no cinema, ele se torna
preponderante. O artista moderno, no entanto, passa a trabalhar na pintura, aquilo que se
chama de “opacidade”, ou seja, um princípio em que a obra de arte passa a revelar as
marcas de sua construção. Greenaway retoma estes princípios da simetria, profundidade
de campo. Princípios que, na história da arte e em certas teorias do cinema, como pode
ser visto no pensamento de André Bazin, contribuem para dar um grau a mais de
realismo à cena. Isso sustentou, inclusive, a estética do Neo-Realismo italiano. No caso
de Greenaway, no entanto, essa ilusão de profundidade é acentuada ao extremo, para,
posteriormente ser negada pelo padrão antilusionista da narrativa, constituindo-se em
mais um choque estético, dentre tantos que ele propõe ao trabalhar os vários níveis de
contraste que podem ser presenciados nos seus filmes.
O Bebê Santo de Mâcon apresenta-se como uma Caixa Chinesa, que quando
aberta, revela outra caixa, que por sua vez, contém outra, que contém outra. Ao longo
do filme, Greenaway vai deslocando a posição do espectador, causando uma situação de
instabilidade e distanciamento (num sentido só relativamente próximo àquele do teatro
brechtiano). Greenaway cria uma constante ambigüidade entre ficção e realidade. A
caixa maior seria configurada pela platéia que ocupa o espaço do cinema, em frente à
tela, onde se desenvolve o filme. Mas, logo no início, a câmera mostra uma encenação
de teatro que, por sua vez, tem sua própria platéia, e essa seria a segunda caixa. Mas a
platéia da peça que está sendo encenada no filme também participa da encenação e
ocupa, eventualmente, o papel dos atores, deixando-nos confusos entre o que é
encenação da peça ou do filme que vemos, e aí se abre uma terceira caixa. Ele
desconstrói, assim, as relações causais da narrativa linear, forçando àqueles que estão na
platéia do cinema a relativizar a sua posição de espectador. Ele reafirma constantemente
a natureza ficcional do próprio cinema. Por outro lado, a consciência no espectador de
que o filme é uma construção fictícia, parece minimizar os efeitos de constrangimento
diante das cenas de violência explícita que são exibidas.
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De certa maneira, pode-se fazer uma aproximação das intenções estéticas de
Peter Greenaway, especialmente neste filme, das idéias de Antonin Artaud e do seu
“teatro da crueldade”, como das práticas épicas de Bertolt Brecht. Sem maiores
aprofundamentos, vale alertar que o termo “crueldade” não se refere, necessariamente,
àquele tipo de teatro que, concebido sob o signo de Artaud, expõe cenas de violência
gratuita, sadismo e horror, sem um devido distanciamento. A crueldade nada tem a ver
com violência, mas com necessidade e rigor, com a aproximação do teatro à vida.
Algumas características comuns podem ser identificadas entre o cinema de Greenaway
e as idéias de Artaud, como por exemplo, em relação à concepção híbrida da encenação:
“Praticamente, queremos ressuscitar a idéia do espetáculo total, onde o teatro saberá
como retomar ao cinema, ao espetáculo de variedades, ao circo e à própria vida aquilo
que sempre lhe pertenceu”106. Em relação à espacialidade, Artaud sugere a utilização
dos mais diversos planos possíveis, em múltiplas perspectivas, profundidade e altura.
Para ele, essa idéia se uniria à idéia particular do tempo que é diretamente ligada à do
movimento. Em relação ao espectador, este estaria em comunicação direta com o
espetáculo, no meio da ação e envolvido por ela, onde palco e platéia se misturam em
um único espaço. Ele também propõe a simultaneidade de cenas, desmistificando o
caráter de ilusão do espetáculo, características nítidas também do filme de Greenaway.
Quanto a Brecht, também existem pontos em comum entre seus princípios teatrais e O
Bebê Santo, embora não se possa classificar o cinema de Greenaway como épico.
Brecht pretende um distanciamento político, em que um dos focos é a efetividade
didática do seu teatro, o que não ocorre com Greenaway. Brecht contrapõe o seu teatro
épico aos princípios aristotélicos, que, por sua vez, formalizam uma dramaturgia
conservadora. Brecht substitui o drama pela narrativa além de romper com a
organização harmoniosa da progressão dramática (opera com fragmentos, hibridismo de
linguagens, simultaneidade de cenas etc.). Ele intervém em todos os níveis da
representação com o intuito de conduzir o espectador a assumir uma atitude crítica, a
partir de um ponto de vista social e político. O distanciamento brechtiano é um método
rigoroso e, como método, representa, dentro da sua práxis teatral, o elemento mais
importante para incentivar e conduzir a recepção crítica do espectador.
Podem-se notar alguns pontos de identificação entre as práticas teatrais de
Brecht e a concepção do filme O Bebê Santo. A partir da relativização da ação, com a
106

ARTAUD, Antonin. O teatro e seu duplo. São Paulo: Max Limonad, 1984. p.111.
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quebra da linearidade, o público é convidado a participar da encenação. A ruptura da
ação é conseguida com as canções, os comentários, pela presença dos músicos em cena,
e também quando os atores se dirigem ao público. O distanciamento se dá pela ruptura
do tempo linear, que permite a inserção de peças dentro de peças tornando o espaço e o
tempo relativos. No filme de Greenaway, personagens-espectadores da platéia sobem ao
palco, interpelam a ação, comentam os fatos. Existe um coro que canta em cena durante
quase todo o filme, música gregoriana. Existe também um narrador que interrompe a
seqüência, mesmo que irregular, dos acontecimentos. Cartazes escritos apontam o início
de cada ato. Uma multidão que agrega gente do povo, nobres e representantes da Igreja,
forma a platéia da peça em O Bebê Santo de Mâcon . Esta, por sua vez, vive a história
que é a mesma que aparece no filme.
Nada acontece fora desse espaço fechado, onde uma coisa remete a outra, que
remete também ao que Deleuze chama de “narrativa cristalina”, um conceito discutido
no Capítulo 2 desse trabalho. As pessoas na platéia, que são, ao mesmo tempo,
espectadores da peça e atores do filme, também passam a ser atores da peça que se
passa dentro do filme. Eles acompanham os acontecimentos, às vezes interferindo com
opiniões, ou mesmo com ações. A interferência da platéia no palco é característica do
teatro barroco. Como no teatro barroco, a platéia é iluminada, pois participa diretamente
do que está sendo encenado. O elemento barroco também é lembrado nas perucas e
roupas volumosas da indumentária, nos excessos formais das composições de plano e
nos fortes contrastes de luz e sombra da iluminação dramática. Os cenários se deslocam
e se transformam. O teatro transforma-se em catedral, as paredes do estábulo onde
morre o filho do bispo desabam e se abrem para outros espaços cênicos. O retábulo
gótico se desloca de uma cena para a outra, puxado com cordas por atores-figurantes. A
cama onde ficam os pais verdadeiros da criança ocupa um espaço abaixo do piso do
palco e, em certo momento, se transforma numa cela. “O mundo fechado numa cama”,
diz a canção que acompanha a cena. Nas mudanças de cenário, Greenaway expõe, nesse
filme, as práticas da cenotécnica barroca. Não existe nenhum compromisso com o
raccord. Os “atores- expectadores”, que formam a população da cidade, também se
deslocam pelo cenário, como nas encenações dos Mistérios Medievais. Não há uma
direção lógica no deslocamento espacial dos atores nem no posicionamento das peças
móveis do cenário. Além de tudo, ainda existem os longos deslocamentos laterais de
câmera, como em Prospero’s Books, que desfilam pela arquitetura renascentista do
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espaço cenográfico. Não há nenhuma referência espacial consistente que conduza ou
enfoque o olhar do espectador. A sua atenção, sim, movimenta-se com um eterno
deslocamento que, apesar da bidimensionalidade da tela do cinema, lança-o em um
espaço múltiplo e imprevisível, como numa instalação artística que é tridimensional. O
que constitui mais um paradoxo no cinema de Greenaway. Em uma das últimas cenas, o
corpo do menino é esquartejado por uma multidão exacerbada. Todos querem ter uma
parte do corpo do “menino santo” para si, como uma forma de bênção. Greenaway
constrói, com ironia, mais uma analogia com o ritual da missa, onde a hóstia é
distribuída entre os fiéis, como o corpo de Cristo
Nas cenas iniciais de O Bebê Santo, os atores que se maquiam para subir no palco, conversam
entre si sobre os seus papéis. No final, eles agradecem ao público da peça enquanto retiram sua
maquiagem. Mas o enquadramento de câmera coloca-os numa posição em que tais agradecimentos se
dirigem ao espectador que está no cinema. O Bebê Santo de Mâcon desmonta totalmente o esquema de
ilusão e transfere o público do cinema para dentro da platéia do teatro filmado. A câmera se afasta num
movimento de travelling em direção ao espectador do cinema, e vai enquadrando, de maneira
emblemática, o ambiente da encenação junto com os atores-espectadores da peça que estão batendo
palmas. A câmera continua esse movimento de recuo, e se direciona com velocidade para o próprio
espectador do cinema que, assim, se sente incluído no espaço ficcional do filme.
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6.3 O LIVRO DE CABECEIRA:
FRAGMENTAÇÃO E SIMULTANEIDADE DE ESPAÇO E TEMPO
Eu quero tudo, ao mesmo tempo, agora.
(Arnaldo Antunes)

Lado dela. Cotovêlo, braço. Êle. O
facho
do
vaga-lume
está
faiscando, amor. Alisação. Dedos.
Pergunta. Resposta. Sim. Chega.
Chega. Se era era. Tinha de.
(James Joyce)

O Livro de Cabeceira conta a história de Nagiko, uma menina nascida no
Japão que, ao se tornar adulta, passa a cultuar a escrita sobre a pele de seus amantes.
Quando pequena, seu pai, escritor e calígrafo japonês de Kioto, todos os anos, no dia de
seu aniversário, escreve sobre seu rosto e suas costas em caracteres japoneses. Esse
ritual marca a vida afetiva e a sexualidade de Nagiko. Mais tarde, seu pai comete
suicídio quando não suporta mais as humilhações e os abusos sexuais que lhe impunha
o editor de seus livros. Nagiko recebe da sua tia, que lhe costumava ler histórias antes
de dormir, o livro de cabeceira de uma escritora e cortesã da Dinastia Imperial japonesa
do século X. Seu nome é Sei Shonagon, e ela completaria seu milésimo aniversário
quando Nagiko estivesse com vinte e oito anos. Ao se tornar adulta, ela se casa com o
sobrinho do editor e logo após se separa, partindo em busca de um grande amor que
pudesse compartilhar com ela o ritual da escrita, escrevendo sobre seu corpo como fazia
seu pai, quando era menina. Nagiko segue para Hong Kong onde se torna uma top
model, e passa a se dedicar à busca de amantes que fossem também bons calígrafos para
que escrevessem na sua pele. Ela transgride as regras em um mundo de poder
masculino, exatamente como o fez Sei Shonagon na sua época. Após vários desencantos
amorosos e trabalhando como modelo em Hong Kong, Nagiko regressa a Kioto, no
Japão, onde conhece e se apaixona por Jerôme, um tradutor inglês que também mantêm
relações homossexuais com o mesmo homem que editava os livros do seu pai. Nagiko
deseja publicar seu próprio livro de cabeceira e aproxima-se, assim, de Jerome para
chegar até o editor. Ela planeja escrever treze livros e, para isso, usa como suporte o
corpo de seu amante. Jerome se transforma no primeiro livro que chega às mãos do
editor, que por sua vez, aprova o jogo proposto por Nagiko, um jogo que envolve
literatura e erotismo. Jerome morre e, sobre o seu corpo, ela escreve o Livro do Amor. O
editor viola o túmulo de Jerome e retira a sua pele, guardando-a consigo em forma de
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livro. Posteriormente, depois da morte de Jerome, ela usa o corpo de belos homens que
são enviados ao editor, como amantes e como suporte dos seus textos. Ela continua a
escrever dessa maneira e, finalmente, com a chegada do Livro da Morte, o editor lê sua
sentença, que foi escrita por Nagiko, no corpo opulento de um samurai que lhe corta a
garganta. Na cena final, após ter recuperado a pele do amante, Nagiko aparece
amamentando seu filho e escrevendo no rosto da criança como fizera seu pai.
O Livro de Cabeceira se passa em um Japão modernizado, no final da década
de noventa, mas traz referências da tradicional cultura japonesa. O filme conta uma
história com início, meio e fim, no entanto a maneira como é contada distancia a sua
narrativa do formato clássico. No decorrer de todo o filme, aparecem janelas de
formatos e tamanhos variados. Essas janelas superpõem a seqüência espaço-temporal
dos acontecimentos e são elaboradas dentro de padrões estéticos da pintura moderna. As
janelas são fragmentos que colocam em simultaneidade imagens de origem díspares,
que se atritam, se chocam, causando uma forte tensão de contraste. Greenaway é um
admirador do cubismo e, em O Livro de Cabeceira, a multiplicidade das imagens coloca
em operação princípios das colagens cubistas. Esse contraste visual também se reflete
na relação entre os recortes e justaposição de imagens que aparecem na tela. Uma
imagem se funde em outra e reaparece em momentos posteriores, numa dimensão
narrativa a que Deleuze, em A imagem-tempo, denomina de “cristalina”, ou seja, uma
narrativa que comporta uma mobilidade entre presentes e passados, ou presentes
simultâneos e passados coexistentes, sem necessariamente definir essas fronteiras.
Os livros de Nagiko são compostos de pequenos textos, que valem muito mais
pelo seu resultado plástico do que pelo seu conteúdo poético. Os textos de Nagiko, que
descrevem poucas coisas, ganham uma nova dimensão estética quando desenhados no
corpo. A caligrafia japonesa, nos seus delicados traços, se converte em imagens que
também aparecem projetadas nas paredes, no corpo dos personagens, nos elementos do
cenário (Fig.81). Um dos trabalhos teóricos, de Sergei Eisenstein, O princípio
cinematográfico e o ideograma(1929), foi justamente sobre o ideograma e sua relação
com o processo de montagem. As teorias que ele formulou para a “montagem
intelectual” se assemelham ao princípio da escrita ideográfica. Tanto no cinema de
Eisenstein como na escrita ideográfica, cada plano ou símbolo tem um significado
próprio. No caso da escrita, ao se juntar dois símbolos de significados diferentes, um
terceiro significado nasce desse agrupamento. O mesmo é válido para a montagem.
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Planos diferentes, contrastantes, colocados em justaposição provocam uma colisão, um
choque estético107. Eisentein trabalha o contraste tanto na composição que está dentro
do plano, quanto na composição entre planos, assim como Greenaway. O Livro de
Cabeceira, ao citar a escrita japonesa, não se refere diretamente a essa característica do
ideograma o qual Eisenstein adota como princípio de montagem cinematográfica. Por
outro lado, a própria construção do filme é moldada por esse conceito, pois nele não se
observa a tradicional linearidade da narrativa clássica que implica relações de
causalidade e obediência à cronologia dos acontecimentos.
Como na maioria dos filmes de Greenaway, O Livro de Cabeceira desfila uma
enorme lista de coisas. Essas listas são arbitrárias e fazem parte de uma tendência à
taxonomia adotada por ele (Os Cem Objetos para Representar o Mundo, os 24 livros de
Prospero, dos quais nascem novas listas de cores, animais, ervas etc). As listas de Sei
Shonagon nada representam, apenas sugerem uma série de coisas que devem ser
sentidas e não interpretadas. Ela reúne coisas simples, para o exercício do olhar, do tato,
do olfato, dos sentidos, como na Lista das Coisas Esplêndidas:

Um brocado chinês
Uma espada com bainha dourada
O veio de madeira numa estátua budista
Uma procissão liderada pela Imperatriz
Um amplo jardim coberto pela neve

O Livro de Cabeceira não apresenta os excessos formais do Barroco e nem a
multiplicidade de elementos que vemos em A Última Tempestade. Como as gravuras
japonesas, a superposição dos planos é elaborada com leveza, deixando uma margem
larga que faz a composição respirar, passando tranqüilidade. A escrita japonesa aparece
ao fundo de alguns planos, compondo uma delicada textura que se vai dissolvendo em
outras imagens. Greenaway, mais uma vez, explora a tela do cinema como se fosse uma
superfície pictórica e, mais uma vez, toma como princípio a estética moderna da
fragmentação e justaposição do cubismo e das colagens dadaístas. Tais princípios,
aliados aos meios tecnológicos de última geração que são usados no tratamento das
imagens, colocam o cinema de Peter Greenaway em um contexto de destaque nas
produções artísticas contemporâneas.
107

Sobre o princípio da escrita ideogramática no cinema ver: CAMPOS, Haroldo (Org.). Ideograma:
lógica, poesia, linguagem. São Paulo: Cultrix, 1977. Sobre o ideograma na poesia, confrontar: CARONE
NETO, Modesto. Metáfora e montagem. São Paulo: Perspectiva, 1974.
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Fig.81 - Peter Greenaway, 1995
O livro de cabeceira
(filme)
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6.4 O CONTRATO DO DESENHISTA:
PERSPECTIVA, DISPOSITIVO TÉCNICO E TABLEAU VIVANT

Os esboços, as telas, se eu os fizesse, não seriam
mais do que construções copiadas, baseadas nos
meios, sensações e desenvolvimentos sugeridos
pelo modelo, mas eu digo sempre a mesma coisa.
(Paul Cézanne)

Também conhecido como O Contrato do Amor (1982), este filme relata a
história de uma trama labiríntica, que mistura sexo, vaidade e desenho de paisagem. É
um filme ambientado numa casa de campo, no final do século XVII, e conta a história
de um desenhista, Mr. Neville, um homem irreverente e ambicioso, que faz um contrato
para realizar uma série de desenhos dessa propriedade. Seriam, ao todo, 12 desenhos,
que deveriam ser executados em 6 dias. Esses números reafirmam o gosto de
Greenaway pelas listagens arbitrárias, que constantemente aparecem nos seus filmes. O
jovem desenhista, atraente e ingênuo, começa a ter um envolvimento com Mrs. Herbert,
a dona da propriedade. Essa troca de favores sexuais é cláusula do contrato e parte do
pagamento pelos desenhos. No decorrer do filme, a trama se inverte, e com manobras
dissimuladas e ágeis de outros personagens, nobres que também freqüentam a mansão, o
desenhista é lançado numa chantagem bem elaborada, dentro de uma intriga doméstica,
que o torna suspeito do adultério de Mrs. Herbert e de outros acontecimentos estranhos
que ocorrem na propriedade.
O desenhista compartilha a teoria de que a perspectiva não é uma cópia, mas
uma imanência daquilo que existe, ou seja, uma narrativa parcial. Por esta razão, ele
adota como técnica de desenho o aparato ótico do plano transparente para representar as
paisagens, as pessoas e a arquitetura do lugar. Essa técnica, que começou a ser
exercitada no Renascimento, permite um registro quase fotográfico da paisagem, sem
interferência subjetiva do artista. No filme, Mr. Neville é questionado por aplicar esta
técnica para executar seus desenhos, ou seja, esta ordenação geométrica que pretende
exercer um controle mimético sobre a apreensão da natureza. Mas, ele insiste na sua
prática, convicto de que, ao colocar fragmentos do mundo real dentro do espaço
reduzido de uma moldura, poderá assim representá-lo efetivamente. Mr. Neville é preso
ao desenho, do mesmo modo como é preso na trama do filme. Em O Contrato do
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Desenhista, Greenaway destaca as limitações de toda criação, pois o Mr. Neville não
consegue preservar a estabilidade desse campo visual aparentemente fixo, no momento
em que um rebanho de ovelhas atravessa o seu enquadramento. Por outro lado, também
não consegue evitar que evidências do crime pelo qual é responsabilizado se revelem
nesses desenhos. Desse modo, Greenaway articula uma trama que nos faz refletir sobre
a impossibilidade de decifrar o mundo através do enquadramento fixo do olhar.
Mr. Neville carrega consigo este aparato ótico sempre quando sai para exercer
o seu ofício. Este aparelho é composto por dois quadros: um maior para o
enquadramento daquilo que se deseja representar no papel, e outro, menor, como apoio
para a visão (fig.82). O quadro maior é dividido, com delicados fios, em retângulos
menores, na mesma proporção dos retângulos que aparecem riscados no papel que serve
de suporte aos desenhos. Este método consiste na colocação de um plano translúcido em
frente à paisagem a ser desenhada e, de uma certa distância, o artista fixa a posição do
olho. Algumas xilogravuras de Durer ilustram esse método, que é adotado desde o
século XV para a realização de desenho em perspectiva (Fig.46).
Os desenhos que aparecem no filme são, com freqüência, utilizados como
modelo idêntico a alguns planos cinematográficos, dando ênfase à natureza
bidimensional da tela do cinema, ou seja: a volumetria aparente dos objetos no filme é
uma ficção, assim como na pintura em perspectiva. A tela do cinema se confunde com o
suporte material do desenho, que é a folha de papel (Fig.83). Em outras cenas,
Greenaway constrói o enquadramento do enquadramento, em que o plano
cinematográfico é superposto exatamente ao quadro do desenhista, acentuando, mais
uma vez, a natureza ficcional do cinema. Peter Greenaway estabelece uma relação entre
o quadro pictórico e o quadro cinematográfico, ao condicionar o fluxo dinâmico do
filme à imobilidade dos enquadramentos.Como um pintor, ele também valoriza a
composição de cada plano e concebe o cinema como uma sucessão de planos imóveis.
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Fig.82 - Peter Greenaway, 1982
O contrato do desenhista
(filme)

Fig.83 - Peter Greenaway, 1982
O contrato do desenhista: Mr. Talman no jardim
(lápis s/ papel)
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Algumas tomadas no filme, principalmente aquelas que são construídas como
tableaux vivants dos desenhos também realizados por Greenaway, permanecem na tela
por um período de tempo muito mais distendido do que o “normal”, alterando a lógica
convencional do desenvolvimento da narrativa. Os desenhos adquirem duplo
significado: visual e narrativo. Eles também apontam os indícios que, discretamente,
conduzem

o

desenvolvimento

da

intriga

e,

simultaneamente,

reafirmam

a

impossibilidade de se conhecer o mundo através da sua simples representação e de seu
rígido enquadramento geométrico. Esse jogo, que é articulado no filme por Greenaway,
pretende dissimular os limites entre ficção e realidade, além de definir a própria
condução da trama em O Contrato do Desenhista. David Pascoe chama atenção para tal
aspecto:
Each close-up shot of the painting elicits another new question, which
emerges into a continuum, in which the account of the painting begins
to correspond with the plot of the film. The key elements of the film
(garden, infidelities, time, intrigue and finally murder) are all present,
refracted like light through a prism, or reflected as in a mirror.108

Greenaway afirma, dessa maneira, que as pinturas desenvolvidas a partir do
uso da perspectiva linear foram elaboradas, por seus artistas com o auxílio de aparatos
óticos como este, usado pelo desenhista do filme, Mr. Neville. Isso não diminui a
qualidade estética do resultado do trabalho, confirma apenas que a pintura nunca foi
exatamente um pedaço do mundo real, como se perpetuou desde o Renascimento até o
século XIX. Sabemos que, hoje, os artistas costumam usar aparatos técnicos e
tecnológicos na construção de suas obras, e isso é uma qualidade da arte
contemporânea. É, também, uma qualidade do cinema de Greenaway.
O artista plástico David Hockney 109fez um estudo recente que revela como artistas do porte de
Caravaggio, Velázquez, os irmãos Van Eyck, Holbein, Leonardo da Vinci, Ingres e outros, usaram os
espelhos e as lentes na função de aparelhos técnicos de auxílio ao desenho. Ele também mostra como as
imagens são tratadas hoje na área da manipulação digital. Mas ao expor esses aparatos de construção da
obra de arte, Greenaway está, de certa maneira, provocando esteticamente os espectadores. Os
personagens, em diversos momentos, são enquadrados por esse dispositivo óptico, que permite a
108

PASCOE, David. Peter Greenaway: museums and moving images. London: Reaktion Books, 1997.
p.70. Tradução da autora deste trabalho: “Cada close-up tomado na pintura elucida uma outra questão, a
qual emerge dentro de uma continuidade, na qual o relato da pintura começa a corresponder com a trama
do filme. Os elementos-chave do filme (jardim, infidelidade, tempo,intriga e, finalmente, morte) estão
todos presentes, refratados como luz através de um prisma, ou refletidos como num espelho”.
109

David Hockney documenta o uso de aparelhos óticos na pintura dos séculos XV ao XVIII no seu
recente livro, O conhecimento secreto: redescobrindo as técnicas perdidas dos grandes mestres. São
Paulo: Cosak & Naify, 2001.
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construção ilusionista do espaço e dos objetos e, nesse enquadramento, os personagens do filme se tornam
personagens daquela trama doméstica. Greenaway revela o artifício do desenho e, ao mesmo tempo,
desmistifica a ilusão da representação quando enquadra o próprio personagem naquele aparato técnico,
deixando à mostra as emendas dessa superposição. Trabalhando

no sentido de desmistificar a

narrativa clássica, Greenawey opera o confronto de várias referências artísticas. Ele
insere no filme alguns planos que são exatamente os desenhos concebidos na técnica de
lápis sobre papel, alternando-os com tomadas cinematográficas que têm a mesma
composição desses desenhos.
Em algumas cenas internas, os personagens são iluminados pelas velas que
estão acesas ao seu redor, delineando na composição um acentuado jogo de luz e
sombra. Greenaway faz uma referência direta e constante à pintura de Georges de la
Tour, através da construção desses tableaux, que repetem arranjos criados nas pinturas
de la Tour (Figs.84 e 85). Outras cenas internas são também tableaux de quadros do
pintor inglês William Hogarth. Da mesma forma, algumas tomadas externas trazem
como referência de composição de plano a pintura de outro artista inglês, Thomas
Gainsborough (Fig.31 e 32). A opção de Peter Greenaway pelos tabeaux vivants rendem
homenagema a esses artistas, ao mesmo tempo em que reafirma, a artificialidade da
construção cinematográfica, mostrando que toda composição de cena é um arranjo
criado com objetivos específicos.
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Fig.84 - Peter Greenaway, 1982
O contrato do desenhista
(filme)

Fig.85 - Georges de la Tour, 1616
Madalena arrependida
(óleo s/ tela)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estudar o cinema de Peter Greenaway me fez despertar uma profunda
curiosidade. Diante do envolvimento de tantas convenções estéticas e de tantas áreas
diversas na concepção artística de seus filmes, passo a me questionar, não apenas sobre
os rumos do cinema, mas também sobre o próprio rumo da arte. Greenaway, ele mesmo,
afirma que o cinema morreu com Godard, ou melhor, que ele ainda nem nasceu. Isso
significa que ainda há muito a se fazer pelo cinema, para que o mesmo entre num
domínio que lhe é próprio, o da invenção de imagens. “Estagnado há pelo menos duas
décadas, o cinema se encontra diante de uma desesperada necessidade de reinvenção:
ele precisa se reinventar para sobreviver”, afirma Greenaway110.
Acredito no cinema que preza a qualidade da experiência estética, que
investiga novas possibilidades para a imagem, que corrompe as histórias
melodramáticas apresentadas em narrativas pré-formuladas e explicitadas nos manuais
de montagem. Admiro o artista que se arrisca, deixa-se passar por metamorfoses e
perambula nas “terras de ninguém”, entre as artes, como fizeram os artistas maneiristas
e, posteriormente, os artistas do período barroco. O que está em jogo não é o simples
desejo de segregar o cinema, ou seja, de elitizá-lo, voltando sua produção para aquele
grupo restrito de pessoas que se dizem intelectualmente preparadas para compreender a
irreverência da produção artística contemporânea. O que está em jogo, penso eu, é
justamente a possibilidade de ampliar os limites de significação da obra de arte. Que ela
seja capaz também de atrair e fascinar aquele espectador “desinformado”. Gostaria de
passar um filme de Greenaway numa pequena localidade, na qual as pessoas ainda
tivessem pouco contato com programas de TV, novelas e filmes enlatados da bilionária
indústria hollyoodiana. Seria esse filme acessível ao público? Acredito que sim. O
homem é capaz de conservar um estado de “inocência visual”, permanecendo com sua
sensibilidade apta à recepção de uma obra de arte, que não é exatamente aquela que
atrai o grande público.
Ensino uma disciplina ligada à percepção visual, para turmas iniciantes do
Curso de Publicidade de uma faculdade em Salvador. Tive uma inesperada satisfação ao
fazer com que esses alunos assistissem ao filme Prospero’s Books. A princípio, parecia
110

GREENAWAY, Peter. Entrevista concedida ao crítico Leonardo Garcia Tsao, em Cannes, maio de
1996, após a exibição de Pillow Book. Cinemais-Revista de cinema e outras questões audiovisuais, Rio
de Janeiro, Secretaria do Ministério da Cultura, n. 1, set./out 1996. p.3.
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não ser muito indicado, pois eles não teriam os conhecimentos prévios para facilitar a
leitura do filme. De fato, senti a impaciência de muitos dos alunos. O ritmo no qual é
lançada a nossa experiência perceptiva nos meios de comunicação de massa restringe a
possibilidade de vivências temporais múltiplas. Nos primeiros planos de Prospero’s
Books, a gota que cai sobre a água, num ritmo constante e lento, invadindo
estranhamente os sentidos do espectador, não é exatamente o que um jovem espera num
cinema.
Mas, por outro lado, também pude ouvir os depoimentos de alunos que ficaram
maravilhados com o potencial da plasticidade da imagem em Prospero’s. Eles relataram
a experiência de assistir ao filme, em pequenas redações, cujo conteúdo, por certo, não
fazia qualquer alusão às teorias de cinema, mas aquelas imagens haviam despertado seu
afeto e curiosidade. Para minha surpresa, eles foram de uma sensibilidade arrasadora.
Uma aluna me surpreendeu quando explicitou o incômodo que sentia nos contrastes
visuais das cores, da luz e da sombra, nas primeiras cenas do filme. Ela pôde observar a
arquitetura sonora que alternava espaços de silêncio com ruído de vozes e sons de
objetos cotidianos, juntamente com a performance circense dos atores, num espaço que
ia sendo revelado continuamente pelo movimento de travelling da câmera. Ela admitiu
que se sentia deslocada, mas que esse deslocamento lhe abria novas perspectivas
estéticas, e que, de alguma forma, ela se via diante de uma experiência cinematográfica
diferente daquela a que estava acostumada, ou melhor, para a qual estava “adestrada”.
O ser humano tem uma capacidade de compreensão que é imprevisível e
ampla. Tudo é uma questão de oportunidade, de conhecer e experimentar. Mas o olhar
dos jovens tem sido formado na ditadura da indústria cultural em que os filmes
comerciais dominam os circuitos das salas de cinema e são divulgados massivamente
nos meios de comunicação, atraindo milhões de pessoas.
Coloco, então, nestes últimos comentários, uma questão. Como pode a obra de
arte múltipla e híbrida cumprir seu destino até o espectador, se não for capaz de suscitar
também múltiplos níveis de significação?
Vejo no cinema de Greenaway um campo poético que agrega infinitos
significados, que nascem do fluxo das imagens e das suas múltiplas referências,
estabelecendo uma configuração labiríntica, na qual perder-se faz parte do mesmo jogo
de se achar e achar o sentido da obra de arte. Uma imagem que nos remete à biblioteca
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de Borges que, estando cego, podia apenas andar e perder-se pelos seus corredores
estreitos. Podia tocar nos livros, no entanto, via apenas a sua sombra e não o seu
conteúdo, mas essa aventura lhe despertava um enorme prazer. E ele diz:

[...]. El hombre, que esta ciego,
Sabe que ya no podrá descifrar
Los hermosos volúmenes que maneja
Y que no le ayudarán a escribir
El libro que lo justificará ante los otros,
Pero en la tarde que es acaso de oro
Sonríe ante el curioso destino
Y siente esa felicidad peculiar
de las viejas cosas queridas.111

111

BORGES, Jorge Luis. Elogio da sombra: um ensaio autobiográfico. Tradução de Carlos Nejar e
Alfredo Jacques. São Paulo: Globo, 1968. p.42. Citado por LOPES, Cássia. Um olhar na neblina: um
encontro com Jorge Luis Borges. Salvador: Secretaria da Cultura e Turismo: Fundação Cultural: EGBA,
1999. p.93. Tradução da autora deste trabalho: O homem, que está cego, / Sabe que já não poderá decifrar
/ Os famosos volumes que manuseia / E que não o ajudarão a escrever / O livro que o justificará ante os
outros, / Porém na tarde que é por acaso de ouro / sorri diante do curioso destino / E sente essa felicidade
peculiar / das velhas coisas queridas.

193

REFERÊNCIAS

ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS (ABL). Vocabulário ortográfico da língua
portuguesa. Rio de Janeiro: A Academia, 1999.
AGEL, Henri. Estética do cinema. Tradução de Armando Ribeiro Pinto. São Paulo:
Cultrix,1982.
ALBERA, François. Eisenstein e o construtivismo russo: a dramaturgia da forma em
“Stuttgart”. Tradução de Eloísa Araújo Ribeiro. São Paulo: Cosac & Naiyf, 2002.
ALMEIDA, Carlos Helí de. O belo horrível. Bravo, São Paulo, n.10, p.54-59, jul. 1998.
AMIGUET, Luis (do jornal La Vanguardia). Tudo ao mesmo tempo agora. Tradução de
Sérgio Molina. Folha de S. Paulo, São Paulo, 3 ago. 2003. Mais, p. 3.
ANDREW, J. Dudley. As principais teorias do cinema: uma introdução. Tradução de
Teresa Ottoni. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1976.
ARAÚJO, Bruno Q. A influência da pintura e do onírico nos filmes de Norman
McLaren e
na vídeo-arte de Bill Viola. 1996. 32f. Monografia (Conclusão do curso de graduação)–
Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, Salvador,1996.
ARAUJO, Inácio. Cinema: o mundo em movimento. São Paulo: Scipione, 1995.
ARRIOLA, Magali. Peter Greenaway: cinema e pintura, ambigüidades e artifícios. In:
OS 100 OBJETOS para representar o Mundo; catálogo da ópera. São Paulo: Centro
Cultural Banco do Brasil: SESC São Paulo, 1998.
ARCHER, Michael. Arte contemporânea: uma história concisa. Tradução de Alexandre
Krug e Valter Lellis Siqueira. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna. Tradução de Denise Bottmann e Federico
Carotti. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora.
Tradução de Ivone Terezinha de Faria. São Paulo: Pioneira, 1992.

194

ARNHEIM, Rudolf. O cinema como arte. Tradução de Maria da Conceição Lopes da
Silva. Lisboa: Edições 70, 1988.
ARNHEIM, Rudolf. O poder do centro: um estudo da composição nas artes plásticas.
Tradução de Maria Elisa Costa. Lisboa: Edições 70, 1988.
ARTAUD, Antonin. O teatro e seu duplo. Tradução de Teixeira Coelho. São Paulo:
Max Limonad, 1984.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 6023:
Informação e documentação. Referências. Elaboração. Rio de Janeiro, ago. 2002.
AUMONT, Jacques. A estética do filme. Tradução de Marina Appenzeller. Campinas,
São Paulo: Papirus, 1993.
AUMONT, Jacques. A imagem. Tradução de Estela dos Santos Abreu. Campinas:
Papirus, 1993.
AUMONT, Jacques. L’oeil interminable: cinéma et peinture. Paris: Séguier, 1995.
AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. Dicionário teórico e crítico de cinema. Tradução
de Eloísa Araújo Ribeiro. Campinas, São Paulo: Papirus, 2003.
LIMA, Rita de Cássia Gomes Barbosa. Todos os tempos: uma interpretação sobre o
trabalho de Sandra Kogut, 1997. 105f. Tese (Doutorado em Comunicação e Semiótica)
- Departamento de Comunicação e Semiótica da PUC, São Paulo, 1997.
BARTHES, Roland. A câmara clara: nota sobre a fotografia. Tradução de Castañon
Guimarães. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.
BARTHES, Roland. O óbvio e o obtuso: ensaios críticos III. Tradução de Lea Novaes.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.
BATCHELOR, David. Minimalismo. Tradução de Célia Euvaldo. São Paulo: Cosac &
Naify, 2001.
BATTCOCK, Gregory. A nova arte. Tradução de Cecília Prada e Vera de Campos
Toledo. São Paulo: Perspectiva, 1975.

195

BAXANDALL, Michael. O olhar renascente: pintura e experiência social na Itália da
Renascença. Tradução de Maria Cecília Preto da Rocha de Almeida. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1991.
BAZIN, André. O cinema da crueldade. Tradução de Antonio de Pádua Danesi. São
Paulo: Martins Fontes, 1989.
BELLOUR, Raymond. Entre-imagens. Tradução de Luciana A. Penna. Campinas:
Papirus, 1997.
BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. Tradução
de José Carlos Barbosa e Hemerson Baptista. São Paulo: Brasiliense, 1989.
BERGER, John. Modos de ver. Tradução de Ana Maria Alves. Barcelona: Ed. Gustavo
Gili, 1974.
BOSI, Alfredo. Reflexões sobre a arte. São Paulo: Ática, 1986.
BRASIL, Assis. Joyce: romance como forma. Rio de Janeiro: Livros do Mundo Inteiro,
1971.
BURCH, Noel. Práxis do cinema. Tradução de Marcelle Pithon e Regina Machado. São
Paulo: Perspectiva, 1992.
CALABRESE, Omar. A idade neobarroca. Lisboa: Edições 70, 1993.
CALIL, Ricardo. A elegância discreta das meninas: em Writing to Vermeer, o cineasta
inglês Peter Greenaway compõe a intimidade das mulheres do pintor holandês. Gazeta
Mercantil, São Paulo, 21, 22, 23 jul. 2000. Artes, p.16.
CALVINO, Ítalo. Seis propostas para o próximo milênio. Tradução de Ivo Barroso. São
Paulo: Companhia das Letras, 1990.
CAMPOS, Haroldo (Org.). Ideograma: lógica, poesia, linguagem. São Paulo: Cultrix,
1977.
CAÑIZAL, Eduardo Peñuela (Org.). Urdidura de sigilos: ensaios sobre o cinema de
Almadôvar. São Paulo: ECA/USP: Annablume, 1996.

196

CANONGIA, Ligia. Quase cinema: cinema de artista no Brasil, 1970/80. Rio de
Janeiro: Edição Funarte, 1981.
CARONE NETO, Modesto. Metáfora e montagem. São Paulo: Perspectiva, 1974.
CHARNEY, Leo; SCHWARTZ, Vanessa R. (Org.). O cinema e a invenção da vida
moderna. São Paulo: Cosac e Naify, 2001.
COHEN, Renato. Performance como linguagem. São Paulo: Perspectiva: Edusp, 1989.
COHEN, Renato. Work in progress na cena contemporânea. São Paulo: Perspectiva,
1998.
CONNOR, Steven. Cultura pós-moderna: introdução às teorias do contemporâneo.
Tradução de Adail Sobral e Maria Stela Gonçalves. São Paulo: Edições Loyola, 1993.
COSTA, Flávia Cesarino. O primeiro cinema. São Paulo: Scritta, 1995.
CUNHA, Paulo C. da. A incrível viagem de Eugène Kress ao coração do cinema
primitivo: imagem, técnica, ideologia. Recife: Editora Universitária da UFPE, 1995.
DANTAS, Giovana. O entrelaçamento: uma visita ao Grande Interior Vermelho Matisse. In: Encontro Nacional da ANPAP - Associação Nacional de Pesquisadores em
Artes Plásticas, 10., 1999, São Paulo. Anais...São Paulo, 1999. v.2, p. 76.
DEBRAY, Regis. Vida e morte da imagem. Tradução de Guiolherme Teixeira.
Petrópolis: Vozes, 1994.
DELEUZE, Gilles. A imagem-tempo. Tradução de Eloísa de Araújo Ribeiro. São Paulo:
Brasiliense, 1990.
DELEUZE, Gilles. A dobra: Leibniz e o barroco. Tradução de Luiz B. L. Orlandi.
Campinas: Papirus, 1991.
DELEUZE, Lilles; GUATARRI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia.
Tradução de Aurélio Guerra Neto e Célia Pinto Costa. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995.
v. 1.

197

DERRIDA, Jacques. A escritura e a diferença. Tradução de Maria Beatriz Marques.
São Paulo: Perspectiva, 1971.
DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. Tradução de Paulo Neves.
São Paulo: Editora 34, 1998.
DORT, Bernard. O teatro e sua realidade. Tradução de Fernando Peixoto. São Paulo:
Perspectiva, 1971.
DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios. Tradução de Marina
Appenzeller. Campinas: Papirus, 1993.
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 1986.
EISENSTEIN, Sergei. A forma do filme. Tradução de Tereza Ottoni. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Editor, 1990.
EISENSTEIN, Sergei. O sentido do filme. Tradução de Tereza Ottoni. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Editor, 1990.
FABRIS, Mariarosaria. O neo-realismo cinematográfico italiano: uma leitura. São
Paulo: EDUSP: FAPESP, 1996.
FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas.
Tradução de António Ramos Rosa. São Paulo: Martins Fontes, 1966.
FREIRE, Cristina. Poéticas do processo: arte conceitual no Museu. São Paulo:
MAC/USP: Iluminuras, 1999.
FRANCASTEL, Pierre. Pintura e sociedade. Tradução de Elcio Fernandes. São Paulo:
Martins Fontes, 1990.
GALIZIA, Luiz Roberto. Os processos criativos de Robert Wilson. São Paulo:
Perspectiva, 1986.
GARCIA, Wilton. Introdução ao cinema intertextual de Peter Greenaway. São Paulo:
Annablume: UniABC, 2000.

198

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Perspectiva,
1988.
GLUSBERG, Jorge. A arte da performance. São Paulo: Perspectiva, 1987.
GODARD, Jean-Luc. Introdução a uma verdadeira história do cinema. Tradução de
Antonio de Paula Danesi. São Paulo: Martins Fontes, 1989.
GODWIN, Joscelyn. Robert Fludd: hermetic plilosopher and surveyor of two worlds.
London: Thames & Hudson, 1979.
GOMBRICH, Ernest H. Arte e ilusão: um estudo da representação da psicologia
pictórica. Tradução de Raul Sá Barbosa. São Paulo: Martins Fontes, 1986.
GONÇALVES FILHO, Antonio. A palavra naufraga: ensaios sobre cinema. São Paulo:
Cosac & Naify, 2001.
GREENAWAY, Peter. The cook, the thief, his wife & her lover. Paris: Dis Voir, 1989.
GREENAWAY, Peter. [Epígrafe inserida em folha de rosto]. Cinemais-revista
de cinema e outras questões audio-visuais. Rio de Janeiro, Ministério da
Cultura, n.1, set./out. 1996.
HACKLER, Ewald. Caspar Neher and Bertolt Brecht: a cenographic contribuition to
Epic Theater. 1983. 320p. Thesis (PhD in Dramatic Art) – Dep. of Dramatic Art of
California University, Berkeley/USA,1983.
HACKLER, Ewald. Notas de aula. Disciplina: Encenação e Cenografia. Programa de
Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFBA, Salvador, 2003.
HACKLER, Ewald. Fragmentação, colagem e montagem no século XX. Salvador,
1999. Aula pública proferida em concurso para Professor Titular do Departamento de
Técnicas do Espetáculo da Escola de Teatro/UFBA. Xerocopiado.
HARVEY, David. A condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da
mudança cultural. Tradução de Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. São Paulo:
Edições Loyola, 1993.

199

HEARTNEY, Eleanor. Pós-modernismo. Tradução de Ana Luiza Dantas Borges. São
Paulo: Cosac & Naify, 2002.
HOCKNEY, David Hockney. O conhecimento secreto: redescobrindo as técnicas
perdidas dos grandes mestres. Tradução de Teresa Gouveia. São Paulo: Cosak & Naify,
2001.
KRAUSS, Rosalind. Caminhos da escultura moderna. Tradução de Julio Fischer. São
Paulo: Martins Fontes, 1998.
KRAUSS, Rosalind. The originality of the Avant-Gard and other modernist miths.
Cambridge: MIT Press, 1986.
LANDSCAPE. Paisagem - uma visão contemporânea; catálogo de exposição coletiva.
São Paulo: Museu de Arte de São Paulo, 2001.
LAWRENCE, Amy. The films of Peter Greenaway. Cambridge University Press, 1997.
LEONE, Eduardo; MOURÃO, Maria Dora. Cinema e montagem. São Paulo: Ática,
1993.
LIMA, Rita de Cássia. Todos os tempos: uma interpretação sobre o trabalho de Sandra
Kogut. 1997. 120f.Tese (Doutorado em Cinema) – Dep. de Semiótica da PUC, São
Paulo, 1997.
LOPES, Cássia. Um olhar na neblina: um encontro com Jorge Luis Borges. Salvador:
Secretaria da Cultura e Turismo: Fundação Cultural: EGBA, 1999.
MACHADO, Arlindo. A ilusão especular: introdução à fotografia. São Paulo:
Brasiliense: FUNARTE, 1984.
MACHADO, Arlindo. A arte do vídeo. São Paulo: Brasiliense, 1988.
MACHADO, Arlindo. Máquina e imaginário: o desafio das poéticas tecnológicas. São
Paulo: Edusp, 1993.
MACHADO, Arlindo. Pré-cinemas e pós-cinemas. São Paulo: Papirus, 1997.

200

MAMED, José Carlos. Cinema experimental e a dimensão estética em Prospero’s
Books de Peter Greenaway. In: FERNANDES, Thareja et al. O sentido e a época:
ensaios sobre cultura na era da comunicação. Salvador: FACOM/UFBA, 1995. p.110124. (Textos de comunicação e cultura contemporâneas).
MANTOVANI, Anna. Cenografia. São Paulo: Ática, 1989.
MARTIN, Marcel. A linguagem cinematográfica. Tradução de Paulo Neves. São Paulo:
Brasiliense, 1989.
MARTINS, Luiz Renato. Conflito e interpretação em Fellini: construção da
perspectiva do público. São Paulo: EDUSP: Instituto Italiano de Cultura, 1993.
MENDES, Cleise. O corpo como texto: erotismo e pornografia. Cadernos do IFUFBA,
Salvador, Instituto de Física da UFBA, vol.7, n.1/2, p.71-91, mar. 1995.
MERLEAU-PONTY, Maurice. O visível e o invisível. Tradução de José Artur Gianotti
e Armando Mora. São Paulo: Perspectiva, 1992.
MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. Tradução de Carlos
Alberto Ribeiro de Moura. São Paulo: Martins Fontes, 1994.
MERLEAU-PONTY, Maurice.Textos Escolhidos. Seleção de textos, traduções e notas
de Marilena de Souza Chauí. São Paulo: Abril Cultural, 1998 (Os Pensadores).
NORMAN McLaren: the criative process. In: LANTERNA Mágica. São Paulo: TV
Cultura, 1991. Produção da National Film Board of Canada.
NUNES, Pedro. As relações estéticas no cinema eletrônico: um olhar intersemiótico
sobre A Última Tempestade e Anjos da Noite. João Pessoa: Editora da UFPB; Natal:
Editora Universitária da UFRN; Maceió: Editora Universitária UFAL, 1996.
O’DOHERTY, Brian. No interior do cubo branco. A ideologia do espaço na arte.
Tradução de Carlos Mendes Rosa. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
OS 100 OBJETOS para representar o Mundo; catálogo da ópera. São Paulo: Centro
Cultural Banco do Brasil: SESC São Paulo, 1998.

201

ORICCHIO, Luiz Zanin. Seu próximo filme deve ser um suicídio artístico. O Estado de
S. Paulo, São Paulo, 11 dez. 1996.
OSTROWER, Fayga. Universos da arte. Rio de Janeiro: Campus, 1991.
OSTROWER, Fayga. A sensibilidade do intelecto: visões paralelas de espaço e tempo
na arte e na ciência/a beleza essencial. Rio de Janeiro: Campus, 1998.
PADUA, Elisabete. Metodologia da pesquisa: abordagem teórico-prática. Campinas:
Papirus, 1997.
PANOFSKY, Erwin. A perspectiva como forma simbólica. Tradução de Elizabete
Nunes. Lisboa: Edições 70, 1999.
PARENTE, André. Ensaios sobre o cinema do simulacro: cinema existencial, cinema
estrutural e cinema brasileiro contemporâneo. Rio de Janeiro: Pazulin, 1998.
PARENTE, André (Org.). Imagem-máquina: a era das tecnologias do virtual. Tradução
de Rogério Luz et al. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993.
PARENTE, André. Narrativa e modernidade: os cinemas não-narrativos do pósguerra. Tradução de Eloísa Araújo Ribeiro. Campinas: Papirus, 2000.
PAREYSON, Luigi. Os problemas da estética. Tradução de Maria Helena Garcez. São
Paulo: Martins Fontes, 1997.
PASCOE, David. Peter Greenaway: museums and moving images. London: Reaktion
Books, 1997.
PEIXOTO, Nelson Brissac. Paisagens urbanas. São Paulo: SENAC: FAPESP, 1996.
ROUBINE, Jean-Jacques. A linguagem da encenação teatral. Tradução de Yan
Michalski. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
ROSENFELD. Anatol. O teatro épico. São Paulo: Perspectiva, 2002.
SAMAIN, Etienne. O fotográfico. São Paulo: Hucitec, 1998.

202

SCHULER, Evelyn; LEHMANN, Thomas H. Corpo e cinema pela boca aberta de Peter
Greenaway. Sexta-Feira: antropologia, artes e humanidades, São Paulo, Pletora, n. 4,
p.16-29, [199-].
SGANZERLA, Rogério. Por um cinema sem limite. Rio de Janeiro: Azougue, 2001.
SONTAG, Susan. Contra a interpretação. Tradução de Ana Maria Capovilla. Porto
Alegre: L&PM, 1987.
STAM, Robert. O espetáculo interrompido: literatura e cinema de desmistificação.
Tradução de José Eduardo Moretzsohn. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.
SZONDI, Peter. Teoria do drama moderno (1880-1950). Tradução de Luiz Sérgio
Repa. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.
TARKOVSKI, Andrei. Esculpir o tempo. Tradução de Jefferson Luiz Camargo e Luis
Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 1990.
TASSINARI, Alberto. O espaço moderno. São Paulo: Cosac e Naify, 2001.
TAVEIRA, Maurício Cândido. Entrelaçamentos, interfaces, hibridismos, passagens em
Anjos da noite, A dama do cine Shangai e Cidade oculta, 2000. 122f. Dissertação
(Mestrado em Cinema) - Departamento de Cinema, Escola de Comunicação e Arte da
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.
VANOYE, Francis; GOLIOT-LÉTÉ, Anne. Ensaio sobre a análise fílmica. Tradução
de Marina Appenzeller. Campinas: Papirus, 1994.
WOOD, Paul et al. Modernismo em disputa: a arte desde os anos quarenta. Tradução
de Tomás Rosa Bueno. São Paulo: Cosac & Naify, 1998.
WOLLHEIM, Richard. A pintura como arte. Tradução de Vera Pereira. São Paulo:
Cosac & Naify, 2002.
XAVIER, Ismail. Sétima arte: um culto moderno. São Paulo: Perspectiva, 1978.
XAVIER, Ismail (Org.). A experiência do cinema: antologia. Rio de Janeiro: Graal:
Embrafilmes, 1983.

203

XAVIER, Ismail (Org.). O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984.
XAVIER, Ismail (Org.). O cinema no século. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
XAVIER, Ismail. O olhar e a cena. Cosac & Naify, 2003.
YOSHIDA, Kiju. O anticinema de Yasujiro Ozu. Tradução do Centro de Estudos
Japoneses da Universidade de São Paulo. São Paulo: Cosak & Naify, 2003.
WOODS, Alan. Being naked, playing dead: the art of Peter Greenaway. Manchester:
Manchester University Press, 1996.

204

APÊNDICES

A - FILMOGRAFIA DE PETER GREENAWAY
Trem (Train) 1966 / 5min.
Intervalo (Intervals) 1969 / 7 min.
‘H’ de House (‘H’ is for House) 1973 / 9 min.
Água (Water) 1975 / 5 min.
Janelas (Windows) 1975 / 4 min
Caro Telefone (Dear Phone) 1977 / 17 min.
Uma Caminhada pelo ‘H’ (A walk through ‘H’) 1978 / 41 min.
Refazendo Detalhes Verticais (Vertical Features Remake) 1978 / 45 min.
Os Falls (The Falls) 1980 / 185 min.
Atos de Deus – Relâmpagos (Act of God – Lightening) 1981 / 25 min.
O Contrato do Desenhista (The Droughtsman’s Contract) 1982 / 108 min.
Quatro Compositore Americanos (Four American Composers) 1983 / 4x60min
Philip Glass – John Cage – Robert Ashley – Meredith Monk.
Tchibum: um sucesso (Making a Splash) 1984 / 25 min.
26 Banheiros (26 Bathrooms) 1985 / 25 min.
Um Z e Dois Zeros (A Zed and Two Noughts) 1986 / 112 min.
A Barriga do Arquiteto (The Belly of an Architect) 1987 / 105 min.
Afogando em Números (Drowning by Numbers) 1988 / 108 min.
Medo de Afogar (Fear of Drowning) 1988 / 26 min.
Morte no Sena (Death in the Seine) 1988 / 44min.
Dante para TV (A TV Dante) 1988-1989 / 8x11 min.
O Aperto de Mão de Hubert Bals (Hubert Bals Handshake) 1989 / 5 min.
O Cozinheiro, o Ladrão, sua Mulher e o Amante
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(The Cook, the Thief, his wife and her lover) 1989 / 120 min.
A Última Tempestade (Prospero’s Books) 1991 / 123 min.
‘M’ de Homem, Música e Mozart (‘M’ is for Man, Music and Mozart) 1991 / 29 min.
Rosa (Rosa) 1992 / 6 min 40 Seg.
O Bebê Santo de Mâcon (The Baby of Mâcon) 1993 / 120 min.
Darwin (Darwin) 1993 / 52 min.
Escadas 1 – Genebra: uma enciclopédia de ficção
(Stairs 1 – Geneva: A Fictional Encyclopedia) 1994 / 100 min.
Lumière and Company (Lumière e Ci.) 1995 / 52 seg.
Escadas 1 (Stairs 1 Geneva) 1995 / 100min.
O Livro de Cabeceira (The Pillow Book) 1995 / 123 min.
A Ponte (The Bridge) 1997 / 11min.
Oito Mulheres e Meia (8,5 Women) 1999 / 120 min.
A Morte de um Compositor
(The Death of a Composer: Rosa, a Horse Drama) 1999 / 90 min.
Filme da opera Rosa, realizada em Amsterdam, em 1994/1998.
O Homem no Banho (The Man in the Bath) 2001 / ?
As Maletas de Tulse Luper, Episódio 3.
(The Tulse Luper Suitcases, Episod 3. Antwerp) 2003 / ?
As Maletas de Tulse Luper: A história de Moab
(The Tulse Luper Suitcases: The Moab Story) 2003 / ?

B - DADOS

BIOGRÁFICOS DE PETER GREENAWAY

Peter Greenaw nasce na Inglaterra, em 1942. Aos 16 anos assiste ao filme O
Sétimo Selo, de Ingmar Bergman, que lhe desperta o desejo de se tornar um cineasta.
Com grande admiração por Godard, Resnais e Truffaut, tenta ingressar na Royal
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College of Art Film, mas não consegue. Passa, então, a

dedicar-se à pintura no

Walthamstow College of Art. Depois de suas primeiras mostras individuais, começa a
desenvolver um trabalho, a partir de 1965, no Britsh Film Institute, onde realiza a
montagem de uma série de filmes-documentários para o governo inglês – atividade que
se prolonga até 1975. Em paralelo a essa atividade, Greenaway continua pesquisando e
produzindo como artista plástico. Jamais abandona a pintura e permanece em constante
reflexão sobre arte, processos criativos e produções experimentais, iniciando a
realização de curtas e médias montagens para salas comerciais. Alcança seu primeiro
êxito no circuito do cinema industrial com a projeção da película O Contrato do
Desenhista ( The Draughtsman’s Contract ), em 1982. Em seguida, Greenaway lança
Um Z e Dois Zeros ( A Zed and Two Noughts ), em 1984; A Barriga do Arquiteto ( The
Belly of na Architect ), em 1986.
Suas intervenções artísticas, contudo, não se limitam à produção pictórica ou
cinematográfica. Como artista contemporâneo e pesquisador, ele investe em outros
territórios das artes. Nos últimos anos, Greenaway tem feito incursões no gênero
instalação, ópera multimídia e performnces, que passam também a compor o universo
de seus filmes, nos quais busca uma espécie de cinema tridimensional. Greenaway tem
atuado como curador de grandes exposições em diversos museus da Europa e eventos
de arte.
Peter Greenaway nunca abandonou a pintura e, como cineasta, ele volta às suas
origens, descrevendo um percurso em voltas quando ativa no cinema sua experiência
nas artes plásticas. É na atuação que exerce como artista contemporâneo que está
assentada a base da criação de seus filmes.

