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Abstract 

This research in the area of visual poetics (multimedia) studies the 
becoming of a being losing one of his/its constituent potencies. 
Starting with the appropriation of a 35 mm strip of cinematographic 
film, from an unknown source, bought through the Internet, six  
poetic experiments were realized in a continuous composition. This 
experiment was carried out through different expressive mediums 
and questions the status of image during the passage from one 
medium to another: cinematographic image, frame, photography, 
video, print, installation art, board game.

Keywords: appropriation; cinematographic film, installation art, photography, video 

Resumo

Estudo, no plano das poéticas visuais (multimeios), sobre um ser 
em devir quando perde uma de suas potências constitutivas. A 
partir da apropriação de uma película cinematográfica de 35 mm, 
de origem desconhecida, comprada pela internet, foram realizados 
6 experimentos poéticos em composição contínua. Esta experiên-
cia foi operada em diferentes meios expressivos e problematiza 
o estatuto da imagem na passagem de um meio a outro – imagem 
cinematográfica, fotograma, fotografia, vídeo, gravura, imagem 
instalada no espaço e jogo de mesa.

Palavras-chaves: apropriação, película cinematográfica, instalação, fotografia, vídeo.
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A película cinematográfica em estado de inércia foi o disparador desta investigação de natureza poética. 
Lembro-me do momento primeiro em que divaguei a visualizar uma película cinematográfica aberta 
no espaço e passei a desfilar uma torrente de perguntas. Quantas imagens nesta imagem? Qual o 

número de fotogramas e qual a sua extensão? Qual a sua história e o seu destino com o avanço digital? Que 
outras potências poéticas poderiam ser atualizadas se a película fosse devolvida ao seu estado de matéria inerte? 

A vida e o corpo em constantes mutações exigem viragens, sobretudo após finalizações. Pensar uma película 
cinematográfica sem sua funcionalidade, que é se movimentar a 24 quadros por segundo, foi a chance de 
experienciar a mobilização de uma outra potência para o ser, e nisso, para mim. Vida e pesquisa poética se 
embaralham; e não podia ser diferente. 

Mas como apresentar o estudo em todo o seu fluxo, hoje, a partir do que ele se constituiu, após a jornada 
de alguns anos de pesquisa empírica de natureza poética e acadêmica? Abordado desde o agora, o trabalho 
se configurou como a experimentação da multiplicidade de um ser.

A partir de um rolo de filme, desconhecido, comprado pela internet, foram produzidos 6 experimentos 
poéticos em composição contínua. O rolo de filme aberto e inerte, registrado em fotografia, é transfigurado 
em véu. Seu corpo autopsiado, medido e analisado, dá origem a um gráfico de tempo, espaço e fotogramas. 
Do total de suas imagens, são extraídos 6 quadros fotográficos. Com 34 das suas legendas é construído um 
jogo de tabuleiro. A partir de um fotograma escolhido, inventa-se um vídeo. Aberto no espaço, com 6 caixas 
de luz, o filme compõe uma instalação. 

A película, desfigurada de sua natureza primeira – servir ao cinema –, tornou-se matéria-prima para os 
6 experimentos realizados em diferentes meios expressivos, todos em conexão e complementaridade, numa 
proposição que, além de trazer indagações sobre cada um destes universos de expressão, num campo ampliado, 
exprime a capacidade de transformação do ser, que sendo o mesmo tem a potência de diferir de si próprio. 

1
.

APRESENTAÇÃO
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2
.

SALA DEVIR CINEMA
Seis variações poéticas de uma 

película cinematográfica 
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2.1
.

QUASE MORTO

Fotografia P&B. Impressão 
sobre tecido.
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2.2
.

SEIS FRAGMENTOS 

Ensaio fotográfico. 6 fotografias. 

2.2.1.  Fotografia no 1 – Luz contra os olhos

2.2.2.  Fotografia no 2 – Espaço vazio

2.2.3.  Fotografia no 3 – Exercício de geometria

2.2.4.  Fotografia no 4 – Movimento e interrupção

2.2.5.  Fotografia no 5 – Rasgo para luz

2.2.6.  Fotografia no 6 – Matéria sobre matéria

As fotografias seguem nas próximas páginas nessa sequência.
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2.3
.

JOGO DE FALAS

Jogo. 48 peças e 1 dado.
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2.4
.

UM GRÁFICO DE 22.976

Instalação. Carimbo sobre 
papel de máquina de calcular. 
16 caixas.







46

2.5
.

UM

O vídeo Um é uma 
criação em coautorida 
com Raimo Benedetti. 
Video full HD - 6 minutos, 
22 segundos e 22 frames.
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2.6
.

ESPACIAL 

Instalação. Película cine-
matográfica de 436,55 m. 
Carimbo sobre cartão. 
6 caixas de luz.















6968

Narrar sobre o próprio percurso criativo é caminhar entre armadilhas, sobretudo 
quando se está inserido no espaço acadêmico, no centro da composição de um 
trabalho dissertativo. Guio-me pelas considerações de Leon Kossovitch1,  que 

dedica parte de seus cursos à leitura de textos de artistas, nos orientando a tomá-los 
como discurso, sem buscar neste uma explicação para a obra, ou nesta, uma ilustração 
para o texto. 

Como um aviso, lembro uma nota de rodapé de Georges Didi-Huberman (2010, p. 
76), que, ao se referir à declaração de um artista, sugeriu: “as obras traem com frequência 
os discursos (sem contar os casos em que os próprios discursos se traem)”. Então, como 
conduzir esta narrativa – imperiosa para mim, em primeira pessoa – com esses alertas? 

Buscava uma ideia para a composição deste texto, quando, depois de muita procura, 
encontrei a palavra órbita – um termo que desenha uma cartografia de forças. Pensei: 
quais elementos teriam sido sóis, planetas, asteroides em colisão, buracos negros ou 
lixo espacial de consequência considerável, neste espaço-tempo de fatura poética, de 
conhecimento e de reflexão sobre o processo? 

Proponho um texto que possa apresentar o ato criativo como um acontecimento in-
serido num fluxo de acontecimentos, agenciados em uma relação de forças. A elaboração 
e o enfrentamento de uma singular inquietação inaugural demanda imediata pesquisa; 
manuseio de matérias; levantamento de leituras; aquisição de novos conhecimentos; 
desenvolvimento de técnicas; incursões por outras experimentações artísticas; estranha-
mento do cotidiano e tudo o mais que orbita o núcleo do ato de criação.

1 Leon Kossovitch é professor doutor da Universidade de São 
Paulo, vinculado ao Departamento de Filosofia da FFLCH, 
onde é pesquisador e ministra cursos na área de Filosofia, 
com ênfase em Estética.

3
.

ÓRBITA
Considerações iniciais sobre esta 

construção dissertativa ou campo de 
forças processuais
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Neste processo que condensa múltiplas temporalidades e espacialidades, lembro dois 
momentos do ensaio “Sobre o conceito de história”, de Walter Benjamin. O primeiro é 
relativo à narração do passado: “O cronista que narra os acontecimentos, sem distinguir 
entre os grandes e os pequenos, leva em conta a verdade de que nada do que um dia 
aconteceu pode ser considerado perdido para a história” (BENJAMIN, 1993a, p. 223). 
O segundo é sobre o “anjo da história”, com seu rosto “dirigido para o passado”, onde 
“vê uma catástrofe única” e “gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os 
fragmentos”. Mas, em suas asas, prende-se uma tempestade, que o “impele irresistivel-
mente para o futuro” (BENJAMIN, 1993a, p. 226). Cada ação neste processo, cada ação 
propriamente criativa foi um agora, em que estiveram em contato memória e futuridade. 

O interesse sobre o tempo e a memória me conduziu para alguns autores e artistas, 
entre os quais destaco, sem ordem de gênero ou prevalência: Marcel Duchamp, Henri 
Bergson, Friedrich Nietzsche, Walter Benjamin, Maurício Lissovsky, Georges Didi-Hu-
berman, Carlos Drummond de Andrade, On Kawara, Giorgio Agamben, Gilbert 
Simondon, Paul Sharits, Agnès Varda, Man Ray, Jorge Luis Borges, Cristian Borges, 
Roland Barthes, Guimarães Rosa.

No âmbito da aquisição de novos conhecimentos, quero ressaltar o evento “aula”, 
porque credito à relação direta entre professores e estudantes a oportunidade de ex-
periências cruciais. Destaco as aulas, escritos e obras de: Leon Kossovitch, José Miguel 
Wisnik, Peter Pál Pelbart, Carlos Fajardo, Cristian Borges, Agnaldo Farias, Ismail Xavier, 
Philippe Dubois, Franklin Leopoldo e Silva, Raimo Benedetti e Branca Coutinho de 
Oliveira (orientadora, desde o primeiro sim).

No tópico 4, “Processos e reflexos”, apresento uma descrição das ações, procedimentos 
e operações desenvolvidas na fatura dos experimentos, com intercalação de apontamentos 
sobre pensamentos e experiências artísticas que tensionaram esse processo. 
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4.1. Reinvenções para uma película cinematográfica

Somos corpo, temos memórias, temos potências, mas há finitudes que exigem rein-
venções.

Esta investigação teve início com uma pergunta sobre a singularidade da película 
cinematográfica e seu destino diante das tecnologias digitais. A intenção inicial foi in-
vestigar outros destinos poéticos para essa matéria. 

A pesquisa foi realizada por meio de 6 experiências, conexas e complementares, que 
buscaram potencializar as qualidades estésicas originais de um rolo de filme comprado pela 
internet, de fonte desconhecida, inservível para ser exibido em projeções cinematográficas. 

A primeira experimentação, nomeada Quase morto, surgiu do ato de abrir o rolo de 
filme, do contato com sua matéria plástica, antes mesmo de conhecê-lo por suas imagens. 
Diante da visão da película desenrolada e depositada no chão, coberta com um plástico 
para sua proteção, decidi fotografar e imprimir a imagem deste corpo inerte em um tecido. 

A segunda experiência, Um Gráfico de 22.976, foi elaborada a partir do processo de 
conhecer a dimensão física da película: sua metragem, sua correspondência com o tempo 
de exibição do filme e seu número de fotogramas. Este trabalho consistiu na construção 
de um gráfico 1:1, que destaca o número de fotogramas, os segundos e os minutos, em 
16 fitas de papel de 27,36 m, que somam 436,55 m – mesma dimensão da película.

O terceiro experimento, Seis fragmentos, nasce do encontro com 6 grupos de 3 foto-
gramas que foram extraídos por escaneamento da película. Aqui o ponto central foi a 
escolha de fragmentos da película que, enquanto imagens fixas autônomas, têm potencial 
para interpelar o olhar e o pensamento. 

4
.

PROCESSOS
E REFLEXOS
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4.2. O acaso 

O movimento de obter um filme cinematográfico para realizar o estudo implicou 
uma abertura para o acaso.

A primeira ação necessária ao início do experimento foi obter uma película para 
manusear. Pensara em conseguir uma cópia de um filme já visto, mas, para minha sorte, 
os caminhos nessa direção não se abriram. A singular experiência de conhecer parte 
de um filme apenas pela visualização dos fotogramas se deve ao insucesso da primeira 
intenção. Se esta experiência tivesse partido de um filme inteiro e conhecido, a percepção 
da imagem em movimento iria sempre se impor sobre a percepção fragmentária e in-
completa proveniente da visão dos fotogramas inertes. No momento em que parei de 
buscar um filme específico e decidi buscar uma película qualquer à venda na internet, o 
acaso penetrou esta experiência.

Deleuze, na sua análise sobre o pensamento de Nietzsche, fala a respeito do acaso: 
“Saber afirmar o acaso é saber jogar” (DELEUZE, 1976, p. 14-15). No jogo de dados, 
o bom jogador afirma o acaso uma única vez, esposa o destino, deseja o eterno retorno. 
O mau jogador conta com vários lances, busca uma probabilidade que lhe interessa, 
pensa que é livre ao impor sua vontade, mas está a serviço de um fim. O universo não 
tem finalidade. O lance de dados é “não uma probabilidade repartida em muitas vezes, 
mas todo o acaso em uma só vez; não uma combinação final desejada, querida, aspira-
da, mas a combinação fatal, fatal e amada, o amor fati [...]” (DELEUZE, 1976, p. 15). 

Figura 01 - 3 stoppages padrão. 
DUCHAMP (1913?).    

O quarto exercício se deu no plano da imagem/palavra. A partir das legendas que são o 
aspecto visual das falas do filme, foram selecionadas 34 frases para a elaboração de um jogo de 
mesa. Jogo de falas – que contém 48 peças e um dado – proporciona aos jogadores formar novas 
narrativas em diálogos ou versos.

A quinta experimentação, que se chamou Um, concerne à busca pela reinvenção do movimento, 
ausente na matéria plástica inerte da película cinematográfica. A volta ao movimento a partir de 
1 fotograma (unidade mínima escolhida do total de 22.976 fotogramas) foi realizada pela operação 
da montagem na produção de uma peça videográfica. 

O sexto experimento, Espacial, mostra a película cinematográfica, como corpo imóvel, em toda a 
sua extensão. Resulta da criação de uma instalação onde a película, com marcações de sua extensão 
física e do decurso de tempo correspondente, pode ser vista estendida e suspensa no espaço. Com-
pondo a instalação, junto à película são dispostas 6 caixas pequenas de luz (45,6 cm x 5,7 cm), que 
permitem ver 24 fotogramas do filme inanimado (1 segundo). Fontes de luz iluminam a matéria, 
projetando sua sombra.

Concluídos os experimentos, não foi apenas sobre imagem, meios expressivos e poética híbrida 
que pude pensar, mas sobretudo sobre a pergunta que se atualiza no processo de uma reinvenção, 
na metamorfose de um ser e sua conexão com outras multiplicidades. 
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4.3. Apropriação e ambiguidade

Desde o início, havia determinado que o experimento se daria sobre uma película 
existente, produzida para o cinema, à qual daria outro sentido, ainda em aberto, numa 
operação de apropriação, para propiciar reflexões sobre as potências de um ser, para 
além da tendência primeira traçada no seu nascedouro. 

O recurso da apropriação, tantas vezes utilizado por tantos artistas, envolve um 
amplo arco de modos e operações. O intuito de estudar esse recurso me levou a Marcel 
Duchamp. Engatei várias leituras, embarquei em suas anotações e, sempre mais interessa-
da, visitei museus e a coleção do Philadelphia Museum of  Art. O que era para ser uma 
primeira aproximação investigativa tornou-se afeto e convívio, uma amizade. Com esse 
mergulho, Duchamp passou a ser referência, conversa constante, não só sobre o para-
digma processual da apropriação, mas sobre o modo-arte e o modo-vida. A meu amigo 
imaginário, sempre perguntei: E agora, Duchamp? Se Freud explica, se Drummond 
indaga, Duchamp, com humor, afirma.

Em 19 de outubro de 1961, no MoMA (Museum of  Modern Art, Nova York), 
Duchamp pronunciou a palestra “Apropos of  ‘Readymades’” (DUCHAMP, 1975, p. 
141-142). Do texto que foi a base de sua fala, podemos extrair que o ready-made é uma 
forma de manifestação; não há sujeição ao deleite estético; a operação é uma escolha 
baseada na indiferença visual e na ausência de gosto; o título provoca um deslocamento 
do campo visual para o verbal; a repetição coloca em perigo o ready-made; a réplica não 
perde valor em relação ao original.

Figura 02 – Fonte. 
DUCHAMP (1917).

O acaso também é elemento fundamental nas invenções de Marcel Duchamp. Em Três stoppages 
padrão (Figura 1), Duchamp se diverte em conservar o acaso, o puro acaso “como um meio de se ir 
contra a realidade lógica” (CABANNE, 2012, p. 78). Três vezes “um fio reto, na horizontal, de um 
metro de comprimento, caindo de um metro de altura sobre um plano horizontal com sua própria 
deformação, conforme seu capricho” (CABANNE, 2012, p. 78-79). Sobre três placas de madeira, 
as três formas se transformam em três réguas, em uma unidade de medida própria, “um metro em 
conserva” (CABANNE, 2012, p. 79), que Duchamp usa em outras obras: Nove moldes málicos, Redes 
de stoppages, A noiva despida por seus celibatários, mesmo (O grande vidro). Essa operação evidencia o modo 
de o artista se relacionar com a normatividade: inventa sua regra, que pode variar ao infinito e se 
fixar em função do acaso. 

Afirmar o devir era receber a película sem nada esperar. Abracei a película que chegou pela internet, 
sem saber sua origem, quais imagens poderia trazer ou a que totalidade pertenceu. Não importavam 
gênero, gosto, afinidade. Tinha lançado os dados para a combinação fatal.

O acaso tem sua força. Eu tinha aberto o caminho para que o desconhecido se apresentasse.
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Jorge Luis Borges fala sobre “o tempo ambíguo da arte”, um estado engendrado 
pelo autor. Ao tecer uma análise do verso 75 do penúltimo canto do Inferno, sobre a 
incerteza de ter havido canibalismo na morte dos filhos de Ugolino na prisão, Borges 
argumenta: “Dante não quis que pensássemos, mas que desconfiássemos que isso acon-
tecera. A incerteza é parte de seu desígnio” (BORGES, 2011, p. 25). Para Borges, o problema 
estético é de índole diferente do problema histórico: “Negar ou afirmar o monstruoso 
delito de Ugolino é menos horripilante que vislumbrá-lo” (2011, p. 26). E conclui:

No tempo real, na história, toda vez que um homem se vê diante de várias alterna-
tivas, opta por uma e elimina e perde as demais; o mesmo não acontece no tempo 
ambíguo da arte, semelhante ao da esperança e ao do esquecimento. Hamlet, nesse 
tempo, é são e é louco. Na treva de sua Torre da Fome, Ugolino devora e não devora 
os cadáveres amados, e essa ondulante imprecisão, essa incerteza, é a estranha matéria 
de que é feito. Assim, com duas possíveis agonias, sonhou-o Dante e assim o sonharão 
as gerações (BORGES, 2011, p. 26-27).

A operação de apropriação que “sonhei” praticar é a que mantém a tensão entre dois 
estados de um ser, que afirma esse “tempo ambíguo”, ao oscilar entre o sentido original da 
matéria apropriada e o sentido inventado, campo de forças entre o passado e o presente.

Figura 04 - Roda de Bicicleta. 
DUCHAMP (1913).

Da leitura, concluo que “indiferença” – associada à questão do gosto: bom, mau ou 
indiferente – é a premissa de onde o artista parte para a produção do ready-made. A “in-
diferença” visual estaria, assim, na base da escolha do objeto, ao qual se soma a inscrição 
de um título, cuja finalidade seria produzir na mente do espectador um deslocamento 
do campo visual para o verbal, para fazer oscilar os significados de um significante, 
alterando a natureza do signo. A “indiferença”, nesta leitura, é um dos elementos para 
reabrir as possibilidades de sentido de um objeto, no qual, pela soma de um gesto ou 
inscrição, uma diferença se instaura.

Um aspecto que me intriga no procedimento de Duchamp é o quanto o sentido 
original do objeto apropriado permanece, resiste e coexiste com o novo sentido inau-
gurado. Em Fonte (Figura 2), o mictório não é mais um mictório, mas nunca deixa de 
sê-lo. Em L.H.O.O.Q. (Figura 3), a Gioconda, reproduzida em cartão, com o acréscimo 
de um bigode, faz referência indissociável ao original do Louvre. Em Roda de bicicleta 
(Figura 4), o banco e a roda formam um novo ser que nunca deixa de apontar a origem.

Muito se disse sobre ready-made nos seus 100 anos de provocação, mas nesta experiên-
cia ele é a referência da ambiguidade produzida pela reminiscência do antigo no novo, 
como se a transformação se operasse sempre no presente. É neste lugar do entre, que 
nunca se esgota, que reconheço se instalar a potência da ambiguidade.

Figura 03 - L.H.O.O.Q.. 
DUCHAMP (1919).
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só uma atividade: despejar. Sua necessidade de ar fresco e espaço livre é mais forte que 
todo ódio” (BENJAMIN, 1995, p. 236).

Já os ready-mades de Duchamp podem se associar a outras assertivas benjaminianas: “O 
caráter destrutivo é jovial e alegre” (BENJAMIN, 1995, p. 236); ou “O caráter destrutivo 
está sempre trabalhando de ânimo novo” (1995, p. 236); ou “O caráter destrutivo não 
está nem um pouco interessado em ser compreendido” (1995, p. 236); ou 

O caráter destrutivo está no front dos tradicionalistas. Alguns transmitem as coisas, 
tornando-as intocáveis e conservando-as; outros transmitem as situações, tornando-as 
manejáveis e liquidando-as. Estes são os chamados destrutivos (BENJAMIN, 1995, p. 237).

Desenrolei a película com alegria e coragem, porque sem isto não haveria a possibi-
lidade de produzir o novo. Abrir o filme, é importante dizer, foi uma experiência física 
forte. A matéria resistia em sua forma circular, seu antigo estado. Era preciso ficar com 
a matéria e expulsar dela suas curvas. O fio voltava a se enrolar e se embaralhar. Um 
filme enrolado é mais que um objeto, é também uma maneira de estar desse objeto. Para 
desfazer aquela circularidade insistente, travei uma pequena batalha. Foi o trabalho de 
um corpo desfazendo a forma tomada por outro corpo. 

Três dias depois, estava diante de um grande volume. Um volume que recobrava a ima-
gem de um corpo quase morto. Numa escala de variação dos modos de apropriação – do 
objeto original ao apagamento total –, onde estaria minha ação? Essa pergunta foi feita no 
decorrer da experiência. Quanto da película apropriada permaneceu? Quanto se aniquilou? 

4.4. Destruição corpo a corpo 

O ato de desenrolar a película e estendê-la traz em si um modo de destruição, 
porque nega à matéria o retorno ao seu estado anterior. Esta intervenção implica 
selar uma finitude. 

Sobre a coragem necessária para arruinar algo, lembro-me de um texto de Walter 
Benjamin, no qual faz 12 afirmações sobre o “caráter destrutivo”. Em uma das asser-
tivas, diz: 

O caráter destrutivo não vê nada de duradouro. Mas eis precisamente por que vê 
caminhos por toda parte. [...] Nenhum momento é capaz de saber o que o próximo 
traz. O que existe ele converte em ruínas, não por causa das ruínas, mas por causa 
do caminho que passa através delas (BENJAMIN, 1995, p. 237). 

Não ver nada como duradouro é olhar para a matéria em sua finitude, para o corpo 
como mortal, é ver o curso da vida colocando limites logo aqui e ali. Abrir espaço, mes-
mo que de forma simbólica, significa enxergar novos caminhos, que, se não impedem 
a finitude, fazem dela uma problemática intrigante.

Uma das maneiras de apropriação artística mais destrutivas que conheço é Erased De 
Kooning Drawing, 1953 (Figura 5), de Robert Rauschenberg. A obra de Rauschenberg é 
o apagamento da obra de outro artista – um desenho de Willem de Konning. Mesmo 
assim, diante desse ato de apagamento radical, o outro, anterior, ainda existe: é aquilo 
que definitivamente não se pode mais acessar. Talvez essa ação se associe à primeira 
assertiva do texto de Benjamin: “O caráter destrutivo só conhece um lema: criar espaço; 

Figura 05 - Erased de Kooning Drawing. 
RAUSCHENBERG (1953).
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Deleuze analisa a noção de multiplicidade no pensamento de Bergson, que se distingue em dois 
tipos: qualitativa e quantitativa. Sobre a multiplicidade qualitativa e contínua da duração, diz Deleuze:

Na verdade, a duração divide-se e não para de dividir-se: eis por que ela é uma multiplicidade. Mas 
ela não se divide sem mudar de natureza; muda de natureza, dividindo-se: eis por que ela é uma 
multiplicidade não numérica, na qual, a cada estágio da divisão, pode-se falar em “indivisíveis”. 
Há outro sem que haja vários; número somente em potência. Em outros termos, o subjetivo, ou a 
duração, é o virtual. Mais precisamente, é o virtual à medida que se atualiza, que está em vias de 
atualizar-se, inseparável do movimento de sua atualização, pois a atualização se faz por diferen-
ciação, por linhas divergentes, e cria pelo seu movimento próprio outras tantas diferenças de 
natureza (DELEUZE, 2012, p. 36).

Deleuze segue em sua exposição, para diferenciar a multiplicidade quantitativa ou numérica 
da multiplicidade qualitativa ou não numérica:

Tudo é atual em uma multiplicidade numérica: nesta, nem tudo está “realizado”, mas tudo nela 
é atual, comportando ela relações apenas entre atuais e tão somente diferenças de grau. Ao 
contrário, uma multiplicidade não numérica, pela qual se define a duração ou a subjetividade, 
mergulha em outra dimensão, puramente temporal e não mais espacial: ela vai do virtual a sua 
atualização; ela se atualiza, criando linhas de diferenciação que correspondem a suas diferenças 
de natureza (2012, p. 36).

4.5. Devir e multiplicidade

O percurso desta pesquisa poética foi marcado pelo meu encontro com o pensamento 
de Henri Bergson. O estudo de seus textos acabou por formar um substrato teórico que 
está na base da minha experiência. A inquietação inaugural tem relação profunda com 
a questão do tempo, da duração e da multiplicidade. 

O processo criativo, em torno do qual se sustentou toda a investigação, reverbera no 
pensamento de Bergson, que reconhece a intuição como condutora de conhecimento. 
Nas palavras de Gilles Deleuze, a intuição como método de conhecimento em Bergson 
“é sobretudo o movimento pelo qual saímos de nossa própria duração [...] para afirmar 
e reconhecer imediatamente a existência de outras durações acima ou abaixo de nós” 
(DELEUZE, 2012, p. 26).  

Para Bergson, nossa dificuldade de perceber a realidade está em coincidirmos com ela, 
estamos mergulhados em realidades: “estamos mudando sem cessar” (BERGSON, 2010, 
p. 16) e “o próprio estado já é mudança” (2010, p. 16). Para falar de nosso modo limitado 
de conhecer o real – que é reinvenção contínua da forma –, Bergson usa a metáfora da 
fotografia e do cinema. Nossa apreensão do real é estática, ligada à forma, “apenas uma 
fotografia tirada durante uma transição” (2010, p. 329). Nosso mecanismo de conhecimento 
vulgar é “de natureza cinematográfica” (2010, p. 333), alinha visões instantâneas da realidade 
ao longo de um devir abstrato, imóvel, invisível. Por essa maneira de conhecer, apenas 
imitamos o devir infinitamente variado, móvel, contínuo. O conhecimento que se faz 
pela inteligência e os sentidos – voltados à ação útil – a partir do exterior do objeto não 
alcança o devir dos seres. O devir radical pode ser captado pela intuição. Para conhecer 
a duração, “é preciso instalar-se nela de uma só vez” (2010, p. 325).
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4.6. Mais que a unidade

Gilbert Simondon (2003), na sua ontogênese, se orienta pelo princípio da “conservação do ser 
pelo devir” (SIMONDON, 2003, p. 102). Sua atenção não se detém no ser individuado, pronto e 
acabado, mas alcança a realidade pré-individual, ligada ao indivíduo enquanto fonte de trans-
formações, que o desdobra e o defasa. Nessa circunstância, a película pode ser considerada como 
realidade pré-individual e como indivíduo em processo de individuação.

“A individuação corresponde à aparição de fases no ser” (2003, p. 101), enquanto “o ser pré-individual 
é o ser em que não existe fase” (2003, p. 101), é “mais que a unidade” (2003, p. 102). A individuação 
é processo que “não esgota de uma única vez os potenciais da realidade pré-individual” (2003, 
p. 101). Essa realidade é anterior e “permanece associada ao indivíduo” (2003, p. 106), como 
“fonte de estados metaestáveis futuros de onde poderão sair novas individuações” (2003, p. 106). 
A individuação em progresso é nomeada como operação transdutora: “há transdução quando 
há atividade, estrutural e funcional, partindo de um centro do ser e estendendo-se em diversas 
direções a partir desse centro, como se múltiplas dimensões do ser aparecessem em torno desse 
centro” (2003, p. 112).

Se a intenção primeira foi criar uma nova forma para uma película cinematográfica, como 
multiplicidade, como virtualidade que se atualiza na diferenciação de si, ao encontrar o pensa-
mento de Simondon passei a posicionar minha atenção no espaço entre duas individuações. 

Se de uma película podem advir novas individuações, o que estas guardariam de uma reali-
dade anterior que não se diferencia, que não se defasa? Na convergência com Simondon, meu 
pensamento e ação se voltaram para o processo de defasagem, com atenção para o que é novo e 
o que é conservação no processo de transformação da película.

Adiante, em sua análise, Deleuze fala da coexistência de todos os níveis de distensão 
e contração em um Tempo; e explica porque “Bergson não se contradiz ao falar de 
intensidade ou de graus diferentes em uma coexistência virtual, em um Tempo único, 
em uma Totalidade simples” (2012, p. 81):

A duração é tão somente o mais contraído grau da matéria, e a matéria é o grau mais 
distendido da duração. Mas, do mesmo modo, a duração é como que uma natureza 
naturante, e a matéria é como que uma natureza naturada. As diferenças de grau 
são o mais baixo grau da Diferença; e as diferenças de natureza são a mais elevada 
natureza da Diferença. Já não há qualquer dualismo entre a natureza e os graus. 
Todos os graus coexistem em uma mesma Natureza, que se exprime, de um lado, nas 
diferenças de natureza e, de outro, nas diferenças de grau (2012, p. 80).

“O universo dura” (BERGSON, 2010, p. 25). Eu sou duração. O objeto de meu estudo 
é duração. Se “duração quer dizer invenção, criação de formas, elaboração contínua do 
inteiramente novo” (2010, p. 25), qual a próxima possível forma que esta película pode 
ter? Essa foi a inquietação da qual derivaram os 6 experimentos realizados.

Nos experimentos, a película irá se diferenciar de si mesma, em natureza e grau, 
como multiplicidade virtual-intensiva e atual-extensiva, quando transformada em véu, 
fotografias, gráfico, jogo de mesa, vídeo e instalação.
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4.7. Sobre Quase morto

Estudava os rayogramas de Man Ray quando pensei na matéria da película. Um 
passo depois pensei na película cinematográfica como matéria carregada de imagens. 
Irrompe aí a pergunta: o que é ver um filme? Seria apenas assisti-lo enquanto imagem 
em movimento ou também seria examinar a sua matéria singular enquanto película?

Na prática, o processo teve início no encontro com um rolo de filme. A película 
foi comprada pela internet (no site Mercado Livre), de um vendedor que não soubera 
informar o título do filme. Foi uma aposta, um tiro no escuro, uma porta para o acaso. 

Anúncio – Mercado Livre: “Rolo De Filme Cinema 35 Mm”; R$ 49,99; Frete 7,31; 
“único disponível”; “bom estado”; “não sei a que filme se refere”. Essas eram as infor-
mações. Um clique. Um boleto. Comprei o filme em 31 de janeiro de 2016. 

O filme desconhecido chegou pelo correio em 3 de fevereiro de 2016. O pacote 
fechado trazia a experiência de estar diante do objeto encoberto e desconhecido. A 
partir de então, tudo seria desvelamento. 

Conhecer a película é a primeira experiência. Foram 3 dias para desfazer, a braçadas, 
o rolo de filme, tirar da película seu insistente estado de curva: eis que sempre voltava 
a se enrolar.

Terminada essa jornada, coloquei o material no centro da sala em que trabalhava 
e o cobri com plástico bolha. O corpo da película deitado, coberto, assemelhava-se a 
um homem jazido. Sutis movimentos, contudo, abalavam a imobilidade e a assertiva 
de uma morte.
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A figura de um morto ou quase morto ficou cada vez mais presente no cotidiano 
da sala de trabalho, a ponto de existir como problemática. Fotografei, com a câmera a 
pino (presa no teto), a película nua depositada no chão, e, para experimentar diferentes 
formas de velatura, fotografei a película coberta com variados materiais (tecido, plástico 
transparente, plástico bolha).

Duas evocações ressoaram: a primeira, o Véu de Verônica, que remete à máscara mor-
tuária, como imagem que se decalca do morto e ocupa seu lugar quando este já não 
está; e a segunda, que alude à respiração, enquanto sutil mobilidade que confirma a 
permanência da vida.

O experimento se desenvolveu como fotografia da película inerte no chão, impressa 
em um tecido.
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Volto à película cinematográfica que é o centro deste estudo. Ver a película desenro-
lada no chão, coberta por um plástico, trouxe-me a sensação de morte. “Ver é sempre 
uma operação de sujeito, portanto uma operação fendida, inquieta, agitada, aberta. 
Todo olho traz consigo sua névoa, além das informações de que poderia num certo 
momento julgar-se o detentor”, diz Georges Didi-Huberman (2010, p. 77). Era essa a 
“névoa” que meu olho trazia?

O termo imago, encontrado nos textos de Plínio, o Velho, na Roma do século I, tem 
um sentido jurídico, cívico (DIDI-HUBERMAN, 2015). Refere-se à máscara mortuária, 
moldada em cera, extraída por contato do rosto de um romano para, na sua ausência, 
figurar no cortejo de um funeral da família. Através da máscara o parente ausente tinha 
sua presença perene na família, na casa, nos rituais fúnebres. 

O Santo Sudário e o Véu de Verônica: figuras formadas num pano pelo sangue do corpo 
e da face de Jesus – objetos que conflitam estatutos de relíquia e lenda – também são 
ícones que associam morte e figura impressa por contato. 

A máscara mortuária, o Santo Sudário e a rayografia são figurações extraídas do contato 
com um corpo. Quando essas referências vêm a mim, neste experimento, elas têm em 
comum a alusão à morte, como estado de tensão entre presença e ausência. 

Acionado desde o primeiro insight obtido com a rayografia de Man Ray, configurado 
na presença do corpo da película cinematográfica desenrolada sobre o chão à espera, 
o jogo de olhar entre mim e a película se estabeleceu: “O que vemos só vale – só vive – 
em nossos olhos pelo que nos olha”, diz Didi-Huberman (2010, p. 29). A sensação de 
finitude foi o ponto inicial para a metamorfose da película cinematográfica. 

Figura 07 – The first photograph. 
NIÉPCE (1826?a).

Figura 08 - Paysage à Saint-Loup 
de Varennes. NIÉPCE (1826?b).

2 Os pesquisadores divergem sobre a data desta imagem, alguns 
indicam o ano de 1826, outros, 1827. Cito o site do Maison 
Nicéphore Nièpce, sobre a imagem: Point de vue à Saint-Loup 
de Varennes. Disponível em: <http://www.photo-museum.org/
wp-content/uploads/2015/01/catalogue-Niepce-View_Le_Gras.
jpg>. Acesso em: 17 set. 2017.

4.7.1. Ver, visto, devir 

Retomo a imagem que provocou o primeiro insight desta pesquisa poética: uma rayo-
grafia de uma película fotográfica (Figura 6). Man Ray construiu imagens fotográficas 
pelo contato direto entre um objeto e o papel emulsionado. Quando Man Ray escolhe 
a película fotográfica para ser fotografada, elege como assunto justo um dos objetos que 
dispensou no seu processo fotográfico. Quando olho para esta rayografia, vejo num só 
golpe o passado e o futuro das imagens fotográficas.

A ausência da película na formação da imagem remete à mais antiga fotografia 
que o mundo guarda. Em 18262,  Nièpce colocou uma placa de metal recoberta com 
betume branco da Judeia no interior de uma câmera obscura e imprimiu a imagem de 
seu quintal (Figuras 7 e 8). A ausência da película, amplamente utilizada desde o final 
do século XIX, também remete à atualidade, inundada por imagens digitais. Em 1923, 
Man Ray dispensou a película no seu processo fotográfico. Na rayografia, a película é 
referente e não processo, numa leitura que só pode acontecer no “Agora” e que põe em 
choque dois tempos históricos da fotografia: o século XIX e o século XXI.

A imagem produzida por Man Ray, vista hoje, nos empurra para o passado barthesiano, 
ao “isto-foi” (BARTHES, 1984, p. 120) da película; como também nos empurra para o 
porvir benjaminiano, ao “lugar imperceptível em que o futuro se aninha” (BENJAMIN, 
1993b, p. 94). Citando Barthes, posso dizer da película, referente eleito, que é o “corpo real, 
que estava lá” (1984, p. 121), do qual “partiram radiações que vêm me atingir, a mim, que 
estou aqui” (1984, p. 121). Mas, ainda citando Benjamin, posso dizer que também ali a 
“pequena centelha do acaso, do aqui e agora, com a qual a realidade chamuscou a imagem” 
(1993b, p. 94), chega até mim para dizer de sua existência hoje como objeto dispensável. 

Figure 06 -  Rayograph. RAY (1923).
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4.8.1. Sobre fotografia nº 1 – Luz contra os olhos

Este fragmento foi escolhido pela situação luminosa única, só passível de ser per-
cebida em sua plenitude na forma fixa, ou seja, como fotografia. Na velocidade de 
24 quadros por segundo, este fotograma central se reduz simplesmente a um pisco 
de luz, quase imperceptível. 

No canto esquerdo da imagem, que seria o primeiro fotograma, temos uma situ-
ação de escuridão. No centro da imagem, uma situação de plena luz dirigida para a 
câmera ou para o observador. No canto direito da imagem, passamos de um pequeno 
ponto de luz para o retorno à escuridão.

A luz que se dirige para a câmera e para o observador é algo muito raro no 
cinema e na fotografia. O flare – incidência da luz sobre as extremidades da lente – em 
muitos contextos é considerado um defeito ótico, um erro técnico. Nesses três foto-
gramas vamos da escuridão completa para a máxima luz e retornamos à escuridão. 
Isto que é evidente nesta situação de fixidez do fotograma, quando a imagem está 
em movimento, só é percebido como um pisco de luz.

Essa luz em direção à lente e aos olhos foi o acontecimento visual esperado para o 
corte de um fragmento. E não é isso a fotografia? Mesmo sem um obturador, houve 
uma busca que já era uma espera, um encontro e um corte. Isso não é mais um filme, 
não é mais um fotograma, é uma imagem construída à maneira fotográfica.

4.8. Sobre Seis fragmentos

Percorri o rolo de filme por diversas vezes à procura de imagens que me afetassem. 
Quais fragmentos dessa imagem de 436,55 metros, composta de 22.976 fotogramas, 
carregam em si uma questão? Quais fragmentos são capazes de frear a ordem dos 
acontecimentos externos e ativar o meu pensamento? Quais imagens possuem força 
de resistência?

Durante o ato fotográfico, o olho atrás da câmera vê o mundo passar num contínuo, 
enquanto o dedo aguarda a ordem para acionar o obturador. A seleção do aspecto, no 
disparo do obturador, designa qual fragmento do todo se individualiza como imagem 
fotográfica. Duas temporalidades num ato: o tempo da espera e o tempo da captura.

A experiência de escavar uma ruína em busca de um fragmento é da natureza de 
uma espera. A experiência do freamento, no encontro de uma imagem, é da natureza 
de uma captura. 

Neste percurso estabelecido entre o olho escavador e a película, Seis fragmentos configu-
raram um encontro capaz de interromper a busca, assim como o obturador interrompe 
o tempo da espera do fotógrafo no ato fotográfico. Em razão desta experiência temporal, 
que envolve espera e captura, própria ao ato fotográfico, chamo esses fragmentos de 
fotografias.

Na sequência, realizo uma pequena descrição destes seis encontros de fragmentos.
 



9998

4.8.4. Sobre fotografia nº 4 – Movimento e interrupção

Neste fragmento duas coisas são percebidas: o movimento da câmera cinematográfica 
que cria um rastro e a interrupção da continuidade entre um fotograma e outro. 

Quando a câmera se desloca em velocidade, ela cria uma imagem que é um borrão, 
um rastro, uma mancha. Esta imagem acusa o movimento que lhe deu origem e, ao 
mesmo tempo, remete, por sua própria visualidade, à ideia de passagem. Então, numa 
primeira visada, diante do rastro, dizemos que esta imagem refere-se a movimento.

Mas, de outro lado, neste mesmo fragmento, vemos a interrupção do contínuo entre 
um e outro quadro. Isso porque a câmera cinematográfica registra 24 quadros discretos 
por segundo, para no momento da projeção ser devolvida a experiência sensível do con-
tínuo. Este fragmento, fora do dispositivo de projeção, exibe a interrupção do contínuo 
de duas formas: pela linha que separa os quadros e pela descontinuidade dos rastros, 
que “saltam” de um quadro para o outro.

 

4.8.2. Sobre fotografia nº 2 – Espaço vazio

O segundo encontro. Procurava entender o sentido e o significado deste nada entre 
duas imagens. Qual o significado de um fotograma transparente estar entre dois planos de 
mesma família tonal? Aqui estávamos diante de uma imagem criada por um montador,  
que justapôs 3 fotogramas, sendo um deles vazio. Este é um corte com intermediação de 
um fotograma sem imagem alguma, onde a luz passa diretamente. Foi intencional? Foi 
um truque? Ou apenas a maneira de corrigir um equívoco na “copiagem” sem perder 
a sincronia? Longe de saber a intenção de sua origem, o branco total, o grau zero de 
informação encontrado entre 22.976 fotogramas é um achado único. Ele denuncia, 
anuncia ou simplesmente interroga. Paro, escaneio, recolho esta imagem como uma 
espécie rara. Uma relíquia. Uma imagem relíquia.

 
4.8.3. Sobre fotografia nº 3 – Exercício de geometria

O terceiro fragmento também é uma imagem só possível de ser percebida na pelícu-
la inerte. A geometria formada pela sucessão de losangos nunca será vista quando a 
película estiver em movimento. A imagem em movimento vai apresentar apenas uma 
forma geométrica - um só losango - e nunca a sucessão referida. 

Essa imagem fixa, como fotografia, tem autonomia em relação à sua natureza cine-
matográfica, porque nega o seu dispositivo originário; tornou-se nessa situação específica 
uma imagem única e sem lastro com as demais imagens que formam a sequência original 
de onde foi capturada.
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4.8.7. Fotograma, imagem cinematográfica e fotografia 

Conhecer um rolo de filme, fotograma por fotograma – com lupa, mesa de luz e 
escâner – propiciou uma experiência única. Nunca antes tivera a percepção real do que 
fosse um fotograma. Conhecer o fotograma é vê-lo na sua carência. O fotograma não 
é suficiente para uma imagem cinematográfica. É um ser da ordem da incompletude.

Cristian Borges toma a noção de passagem como fundamento da imagem 
cinematográfica. Em sua análise, a imagem cinematográfica se encontra “além do 
fotograma e aquém do plano”; “só existe e pode ser considerada enquanto tal em 
movimento” (BORGES, 2011, p. 159); “estaria ligada não à relação ou à transição entre 
duas ou mais imagens, mas à movimentação no interior de uma mesma imagem” (2011, 
p. 159). Para o autor, enquanto a fotografia produz “uma espécie de concentração 
temporal em seu recorte espacial” (2011, p. 163), o cinema processa “uma diluição 
temporal, justamente por meio da passagem, já que nele é o próprio movimento que 
passa a ser simultaneamente detalhado, decomposto e recomposto” (2011, p. 163), 
onde o encontro da síntese com a análise “nunca se resolve, mantendo-se vivas as 
tensões entre a constituição do movimento na imagem e sua imediata decomposição” 
(2011, p. 163). 

Na captação da imagem cinematográfica, os fotogramas são gerados por fragmen-
tação mecânica e sequencial do contínuo que se coloca diante da câmera. A câmera 
cinematográfica é um dispositivo que captura imagens num “instante qualquer”. A 
diferença entre um fotograma e o seguinte é aleatória. O fotógrafo que opera uma 
câmera cinematográfica não vê fotogramas, mas a continuidade; não determina onde 

4.8.5. Sobre fotografia nº 5 – Rasgo para luz

Neste fragmento temos a própria materialidade da película como objeto de estudo. 
Como um flagrante, o olhar que percorre a película encontra um rasgo na matéria. Um 
ponto em que há ausência de matéria e, por decorrência, de imagem. 

Este rasgo, no processo de escaneamento, converte-se em uma imagem fotográfica 
pela passagem da luz sem a barreira fílmica, resultando em branco fotográfico. A forma 
do rasgo torna-se figura no centro da imagem.  

Na escavação do filme, como busca por fragmento, um acontecimento se dá: encontro 
a fenda na matéria plástica. Um segundo acontecimento sobrevém: no escaneamento 
da película, a passagem da luz pelo buraco do rasgo na matéria forma uma imagem 
imprevista, no entanto, aquela esperada.

 

4.8.6. Sobre fotografia nº 6 – Matéria sobre matéria

O último fragmento traz uma imagem formada pela sobreposição de duas matérias: 
a película e uma fita durex. Com o curso do tempo, mesmo retirada a fita durex, a marca 
permaneceu. A interação desta matéria provocou uma alteração de cor e de forma na 
imagem primeva. Sobre a figura curva – impressa na película – deitou-se o plano retilíneo 
da fita durex. A imagem resultante carrega a história desse acontecimento – um encontro 
ou uma aderência, que torna o original irremediavelmente outro.
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se dará o corte que constrói cada fotograma. O significado de cada fotograma de-
pende da cadeia de fotogramas. Sua existência, desde o início, está em função de um 
agrupamento de imagens. Sua força está em sua incompletude, em sua dependência 
de outros fotogramas.

A distinção entre fotograma e fotografia passa pela temporalidade envolvida na cons-
trução da imagem. Maurício Lissovsky investiga a temporalidade própria da fotografia 
a partir da experiência de espera durante o ato fotográfico: “Reúnem-se na expectação 
tanto um simples por-se à espera, como um dar-se a ver no aspecto” (LISSOVSKY, 2008, 
p. 59). Para o autor, o instante não seria um ponto de interrupção da duração, mas seria 
gestado no interior da espera, produzido por ela. Ao contrário do fotograma (imagem 
desprovida de tempo), o instantâneo fotográfico (aspecto) é “uma forma particular em 
que o tempo se manifesta pelo vestígio de seu ausentar-se” (2008, p. 60).

O experimento de escavar a longa linha de fotogramas para o encontro de fotografias 
parte da diferença de natureza entre eles. Para produzir cada fotografia foi necessário 
ver a fita de fotogramas como um contínuo, à espera do acontecimento, da situação que 
reinvindicasse um corte. Encontrado o aspecto, através de um escâner foi efetuada a ope-
ração material do corte espacial na extensão do filme. Reconhecido em sua autonomia 
e separado da totalidade, o aspecto escolhido deixa de ser um fotograma, um “instante 
qualquer”. A imagem produzida neste processo é uma dobra do presente/futuro sobre 
o passado – ato que atualiza uma virtualidade.



105104

A seguir, elenco as 12 frases curtas comuns aos jogadores (a anotação ao lado de 
cada locução é a medida de comprimento correspondente ao lugar em que a frase 
aparece na película): 

1. Estou aqui! 51,53 m  
2. Vamos... 77,96 m
3. Soltem-me! 88,90 m    
4. Devagar... 127,30 m  
5. Dane-se! 128,25 m 
6. Não. 151,70 m
7. Veja o que diz. 268,22 m
8. Está me ouvindo? 412,24 m
9. Escute só um segundo. 404,99 m
10. O que? 359,05 m
11. ...suas fotos... 264,54 m
12. Você está bem? 99,09 m

4.9. Sobre Jogo de falas

O diálogo de um filme muitas vezes ressoa em nós como um eco tardio. Solta-se do 
roteiro e adere a nossa história. É a frase alcançando um estado nuclear neutro, capaz 
de se encaixar em novos contextos.

O descolamento de uma frase de seu contexto inicial, que pode ocorrer por acaso no 
processo de fruição de um texto, é aqui a própria operação poética convocada.

Jogo de falas é um experimento no formato de jogos de mesa para um ou dois jogadores, 
constituído por um dado e 48 peças impressas com frases selecionadas dos diálogos entre 
os personagens do filme, objeto de toda a investigação. 

Extraí, dentre as legendas da película, 34 falas com maior potencial para a com-
posição de novas narrativas. A partir daí foram criadas as regras do jogo. Destas 34 
falas, 12 são bastante curtas, o necessário para iniciar uma conexão – ligação dialógica. 
Estas 12 falas estão igualmente disponíveis aos jogadores. As 22 falas mais longas foram 
divididas entre os participantes, sendo 11 frases para cada um. Uma das peças de cada 
jogador não tem nenhuma fala inscrita – que corresponde a um silêncio, uma resposta 
suspensa. Assim, no jogo, cada jogador receberá 24 peças, sendo 12 falas comuns, 11 
falas exclusivas e 1 “silêncio”. 
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As regras do jogo:
Cada jogador recebe 24 peças: 12 peças comuns, 11 peças exclusivas e um “silêncio”.
Os jogadores devem tirar “par ou ímpar” para sortear quem lançará o dado, que será 
jogado uma única vez.
O resultado do lance de dados definirá o número de falas que os jogadores terão. Assim, 
se o dado apontar 1, cada jogador poderá falar uma vez. Se apontar 2, cada jogador 
poderá falar 2 vezes; e assim por diante. 
O jogador que perdeu no “par ou ímpar” começa a falar. 
Em cada fala podem ser colocadas até no máximo 3 peças (1 a 3 frases seguidas ou 
1 “silêncio”).
Ninguém perde ou ganha. O Jogo de falas estabelece uma conversa com ou sem sentido. 
P.S. Os jogadores podem inventar suas próprias regras.

As peças têm dois tamanhos. As maiores correspondem a 1/4 de segundo (11,4 cm) 
e as menores a 1/8 de segundo (5,7 cm). O número de peças e o número de possibili-
dades do jogo de dados correspondem a múltiplos importantes no cinema: 6, 12 e 24.

Nas peças, compostas em arquivos digitais, estão impressos a frase extraídas das legen-
das e um desenho, cujo referente é forma do som inscrita na banda sonora (waveform). As 
cores das peças dependerão do material em que serão impressos os arquivos digitais. No 
caso de o substrato de impressão ser branco, as frases deverão ser visualizadas em marfim 
sobre fundo preto para um jogador, e com as cores invertidas para o outro. Marfim e 
preto correspondem às cores de dois fotogramas escolhidos do filme para compor as 
peças. Se a impressão for em acrílico ou outro material transparente, somente o preto 
será impresso, sendo vazada a segunda cor. Por fim, se a impressão for em madeira, as 
cores serão o preto e a cor da madeira. A impressão seguirá este procedimento sempre 
que não for possível a impressão da cor marfim.

As frases exclusivas para um dos jogadores são as seguintes: 
1. A verdade é que estou cansado de perseguir você. 105,92 m
2. Não sei o que é, mas seja o que for... 84,17 m
3. Quero que lembre deste momento. 120,31 m
4. 22 anos atrás. 358,20 m 
5. Como poderia ter sido e não foi. 121,31 m 
6. Há algo de especial nisso? 362,22 m
7. Se ficarmos à luz do dia, estaremos bem. Vamos. 357,17 m
8. Está dançando sobre lâminas. 413,00 m
9. Mas não trancaram o porão. 353,39 m 
10. Se ele parar de acreditar... 402,90 m
11. Temos um trato? 130,37 m 

As frases exclusivas para o outro jogador são as seguintes: 
1. Eu digo o quê e quando fazer. 100,98 m
2. Não tem medo do escuro, tem? 381,28 m
3. Isso pode ser bom. 393,44 m
4. Disse para não usar facas. 429,06 m
5. ...já prontos para partir... 406,94 m
6. Não nos feriu. 407,91 m
7. Acharam que estariam seguros. 252,77 m
8. Mate-me. É o que faria com você. 115,51 m
9. Disse que podíamos confiar. Que fizemos um trato. 397,82 m
10. Indo dormir e não acordando mais. 105,07m
11. Não sabe quando será. 386,94 m
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Exemplos de alguns diálogos possíveis, neste jogo:
1. Diálogo com 2 falas para cada jogador:
– Temos um trato?
– “Silêncio”.
– Está me ouvindo?
– Dane-se!
2. Diálogo com 3 falas cada jogador:
– ...suas fotos...
– Você está bem?
– A verdade é que estou cansado de perseguir você.
– Eu estou aqui!
– Não.
– “Silêncio”

Também é possível jogar sozinho e construir um poema ou situação:
1. ...suas fotos... Não nos feriu.
2. Como poderia ter sido e não foi. Indo dormir e não acordando mais.
3. Não tem medo do escuro, tem?

Fazer o experimento no formato de jogo com frases extraídas da película, e não 
rearranjos elaborados por mim, significa potencializar um campo interativo entre 
repertórios, perspectivas e mundos diferentes. A participação dos interlocutores é a 
própria função poética da linguagem em ato. 
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Nesse sentido, uma frase solta é uma fala que nos interpela. Há muitos anos faço 
“poesias de jornal”, apropriando-me de notícias do cotidiano. O exercício é ler a notícia 
com distanciamento do contexto e proximidade das palavras, para encontrar o poema 
que se esconde no texto. 

Com Jogo de falas proponho compartilhar a experiência de construção de novas histórias, 
abrir espaço para interlocução. As frases são cartas na mesa (ou cartas na manga) de um 
jogador. A fala provoca o diálogo, e o diálogo constrói o contexto. O jogo propõe que a 
relação entre enunciador e receptor seja algo que se inventa. Transformar as legendas 
de uma película num jogo de tabuleiro é um processo aberto de apropriação, que se 
atualiza a cada jogada.

Diálogo aberto ou fechado. Conversa coerente ou absurda. O jogo é uma brincadeira. 
Brincar de dizer uma bobagem qualquer ou brincar de jogar na mesa a fala profunda 
que se precisa dizer. O jogador, aqui, é como o leitor da narração para Benjamin: “Ele 
é livre para interpretar a história como quiser, e com isso o episódio narrado atinge uma 
amplitude que não existe na informação” (1993c, p. 203).

Da minha infância me lembro do jogo de tômbola, tradição na noite de ano novo; 
me lembro do dominó, presente nas tardes de domingo; do jogo da memória, construído 
pelo meu pai com revistas duplicadas e plaquinhas eucatex. 

Giorgio Agamben, no texto “O país dos brinquedos: reflexões sobre a história e 
sobre o jogo” (AGAMBEN, 2005), investiga o estatuto do jogo, quando o associa: ao 
sagrado (“Brincando, o homem desprende-se do tempo sagrado e o “esquece” no tempo 
humano” (2005, p. 85)); ao mito e ao calendário (“o rito fixa e estrutura o calendário; o 
jogo, ao contrário, mesmo que não saibamos ainda como e por que, altera-o e destrói” 

4.9.1. Conversação

“[...] 
Penetra surdamente no reino das palavras.
Lá estão os poemas que esperam ser escritos.
Estão paralisados, mas não há desespero, 
há calma e frescura na superfície intata.
Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário.
[...] 
Chega mais perto e contempla as palavras.
Cada uma
tem mil faces secretas sob a face neutra 
e te pergunta, sem interesse pela resposta,
pobre ou terrível, que lhe deres:
Trouxeste a chave? [...]”
(ANDRADE, 2005, p. 247-49)

Nossa voz e a voz do outro. Nossa fala e a fala do outro. O que é dito, o que aguarda 
uma oportunidade para ser dito. O cotidiano exige que falemos muito, mas quantas 
falas se precipitam desnecessárias, quantas são falhas, quantas se calam e quantas não 
conseguimos sequer elaborar? 

Às vezes, uma frase dita por outra pessoa que nos avizinha pode se encaixar com 
precisão em nossa história. Como se as frases pudessem retornar a um estado neutro 
que lhes permitisse viajar de um contexto a outro; como se pudessem retornar ao estado 
de dicionário para então migrarem em direção a um novo roteiro.
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Ao falar de brinquedos, Agamben lembra que o significado etimológico de ilusão 
se associa ao lúdico, in-ludere (2005, p. 86). Assim como o jogo, que, estruturado na 
fragmentaridade nos permite outra dimensão do tempo – “na qual as horas correm 
num ‘lampejo’, e os dias não se alternam” (2005, p. 85) –, o cinema, estruturado na 
ilusão do movimento, nos permite também vivenciar a duração para muito além do 
tempo cronológico, principalmente quando numa sala escura...

 

(2005, p. 84)); à história (“O brinquedo é uma materialização da historicidade contida 
nos objetos, que ele consegue extrair por meio de uma manipulação particular” (2005, 
p. 87)); à temporalidade humana (“o brinquedo, desmembrando e distorcendo o pas-
sado ou miniaturizando o presente – jogando, pois, tanto com a diacronia quanto com a 
sincronia – presentifica e torna tangível a temporalidade humana em si, o puro resíduo 
diferencial entre o “uma vez” e o “agora não mais” (2005, p. 87)); às transformações 
do coletivo diante da morte e do nascimento (“Ritos fúnebres e ritos de iniciação têm 
então como objeto a transmissão da função significante, que deve resistir e durar além 
do nascimento e da morte [...] a fim de que os fantasmas se tornem mortos, e as crianças, 
homens vivos” (2005, p. 104)). E conclui o autor: “a regra fundamental no jogo da história 
é que os significantes da continuidade aceitem trocar de lugar com os significantes da 
descontinuidade, e que a transmissão da função significante é mais importante que os 
próprios significados” (2005, p. 106).  

Citando Lévi-Strauss, Agamben associa o jogo à bricolagem e frisa que aquilo com 
que se “joga” não são fragmentos ou peças, mas a ”fragmentariedade”, “que está contida 
sob forma temporal no objeto ou no conjunto estrutural do qual faz parte” (2005, p. 87). 

Jogo de falas é a fragmentação do roteiro, para que os jogadores construam novos 
diálogos, apropriando-se da potência relacional que cada frase contém para interpelar 
e provocar o outro (ou a si mesmos), em uma investida lúdica, mas não menos profunda.
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unidades de fotogramas que constitui qualquer filme dessa duração? Um gráfico de 22.976 
procura problematizar a relação entre unidade e totalidade, múltiplo e multiplicidade 
e, por fim, visibilidade e invisibilidade. 

Seguindo o cálculo da marcação extensiva da película, foi feita uma guia em 
papel para ser fixada na superfície da mesa de vidro, com notação da dimensão de 
48 fotogramas, correspondendo cada um a 1,9 cm; cada grupo de 24 fotogramas 
correspondendo a 45,6 cm – 1 segundo; e o grupo de 48 fotogramas correspondendo 
a 91,2 cm – 2 segundos. Com o uso desta nova guia, foram carimbadas marcas para 
os 22.976 fotogramas, em 16 bobinas de papel para máquina de calcular (1440 foto-
gramas por bobina). A forma do papel remete à forma da película cinematográfica. 
Cada bobina estendida mede 27,36 m – 1 minuto. Foi usado um carimbo automático 
de numeração para gravar em tinta verde a localização de cada fotograma – de 000001 
a 022976 a cada 1,9 cm. Além disso, em frente aos números, de 45,6 cm em 45,6 cm foi 
carimbada a palavra “segundos” junto com seu correspondente numérico – de 1 a 957.

Para apresentar o gráfico, equivalente a 15’57’’, foram construídas 16 caixas – uma 
para cada minuto (1 bobina de 27,36 m). Cada lado da caixa mede 45,6 cm, que 
corresponde à extensão de 24 fotogramas, que por sua vez corresponde à duração de 
1 segundo. A altura das laterais mede 11,4 cm, ou, neste paradigma, ¼ de segundo. 

Com isso, cada caixa possui um segundo de lado (45,6 cm) por ¼ de segundo de 
altura (11,4 cm), com 1 minuto de conteúdo (27,36 m).

A tradução em gráfico da relação entre tempo, espaço e unidades de fotogramas da 
película cinematográfica objeto de estudo fica visível na composição instalada das 16 caixas. 

4.10. Sobre Um gráfico de 22.976

Um gráfico da película cinematográfica na escala 1:1 parece algo tão absurdo como 
realizar um mapa do tamanho do território. Um gráfico de 22.976 é o resultado de um 
estudo das dimensões espacial e temporal da película, assim como da quantidade de 
fotogramas que o rolo de filme possui.

A película tem 35 milímetros de largura, mas e seu comprimento? Quanto mede 
esta película? Para medir a extensão do rolo de filme, construí um sistema. Fixei em 
uma mesa de vidro uma régua de metal milimetrada (1,05 m) e marquei com caneta 
de retroprojetor de cor variável, metro a metro, a película. A cada 10 metros fiz uma 
sinalização de cartão cinza estampado em preto com dois carimbos, um de números e 
outro de letras. A cada 100 metros foi feita outra sinalização com cartão prateado. O 
total somou 436,55 metros. Quantos segundos e minutos contém esse filme? E quanto 
dura? A distância entre 2 fotogramas mede 1,9 centímetros, 24 fotogramas correspondem 
a 1 segundo, portanto a extensão de um segundo é correspondente a 45,6 centímetros; 
da mesma forma, a extensão de 60 segundos, ou seja, 1 minuto, corresponde a 27,36 
metros. Logo, sua duração total é de 15 minutos e 57 segundos. O rolo de filmes au-
topsiado recebeu marcas de tempo com cartões marfim e dourado, carimbados com os 
mesmos recursos da medição extensiva. Os segundos e minutos do filme foram marcados 
na seguinte sequência: no ponto 0, em seguida nos segundos 1’’, 5’’, 10’’, 30’’, e depois 
a cada minuto até 15’57’’. 

Mas quantos são os fotogramas? O número de fotogramas é igual à dimensão total 
do filme (436,55 metros) dividida pela distância entre fotogramas (0,019 metros). Isso 
corresponde a 22.976 fotogramas. Como ter a sensação da relação entre tempo, espaço e 
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On Kawara. Tenho como certo que a origem mais remota deste exercício aconteceu 
na zona de impacto provocada pelo encontro com esse artista.

Durante quase 50 anos, On Kawara  pintou os dias do calendário. Today é um con-
junto de pinturas, realizadas a partir de 1966, que apresenta apenas o dia, o mês e o 
ano de sua produção. A série Today (Figura 9) segue algumas regras fixas: a data, feita 
de números e letras, é sempre pintada em branco com tinta acrílica sobre outra cor cha-
pada, monocromática, de forma centralizada, na superfície de uma tela, com variação 
de dimensões. A série pode ser montada de diferentes modos, por exemplo, com cada 
pintura acompanhada de sua caixa e do jornal local do dia em que foi pintada. Toda a 
série é acompanhada da produção de inventários com anotação das datas, cores e di-
mensões utilizadas (Figura 10). Em paralelo, por mais de uma década, o artista também 
produziu trabalhos como: I Went (Figura 11) – um arquivo com mapas desenhados a 
partir de seu trajeto diário; I Met (Figura 12) – um arquivo com os nomes das pessoas 
encontradas em cada dia; I Got Up (Figura 13) – cartões postais carimbados com a hora 
em que se levantava, enviados da cidade em que estava; I Read (Figura 14) – coleção 
diária de artigos de jornais. Entre 1970 e 2000 o artista produz a série I Am Still Alive 
(Figura 15), composta de telegramas enviados a várias pessoas com a frase I Am Still 
Alive. Em 1970 inicia One Million Years: Past – 12 volumes datilografados com 1 milhão 
de anos que antecedem o ano em que está. Em 1980 inicia One Million Years: Future – 12 
volumes datilografados com 1 milhão de anos contados em direção ao futuro a partir 
do ano em que está (Figuras 16 e 17). Entre outras obras, pintou calendários, marcando 
os dias que viveu e os dias em que pintou.

Figura 10 – Journals. KAWARA 
(1966-2013b).

Figura 11 - I went. KAWARA 
(1968–79a).

4.10.1. Tradução espaço/tempo em gráfico 

Um gráfico de 22.976 surge do espanto com a dimensão estrutural de uma película 
cinematográfica. Foi construído em um papel a partir da repetição de três variáveis: 
unidade fotograma (1 a 22.976), unidade tempo (1 a 957 segundos; 1 a 16 minutos) 
e unidade espaço (45,06 cm; 27,36 m e 455,36 m). Neste gráfico, o que corresponde 
a um fotograma difere do seguinte pela sua numeração e pelo lugar que ocupa na 
extensão do papel de mesmo tamanho da película. Do mesmo modo, diferem-se os 
segundos entre si. Na tradução gráfica da extensão da película, a partir das variáveis 
espaço e tempo, cada elemento é repetição e é diferença. 

Olhar a materialidade da película de um filme é ver longas sucessões de imagens 
praticamente iguais. Dentro de um plano (espaço entre dois cortes), comumente há 
um mar de imagens quase idênticas. Se a fala de um personagem tem duração de 3 
segundos, por exemplo, então ocupa 72 fotogramas ou 136,8 cm. Um diálogo pode 
levar dezenas de metros para se concluir. Uma regra numérica sustentaria a ilusão do 
cinema. Se a imagem projetada propicia uma experiência de duração, a película inerte 
mostra o quanto o cinema se estrutura sobre um tempo espacializado, mecanizado, 
como num relógio. 

Um gráfico de 22.976 é um experimento que desconecta a extensão da película da 
qualidade das imagens que carrega. Sua função é exibir a relação da sequência de 
fotogramas como tempo espacializado. O uso de bobina de papel de máquina de 
calcular e carimbos associa o experimento a um mundo objetivo e burocrático. 

A experiência de Um gráfico de 22.976 evoca a compossibilidade de repetição e 
diferença. Começou a ser elaborada meses depois que fiz um mergulho na obra de 

Figura 09 - Today Series/Date Paintings. 
KAWARA (1966-2013a).



131130 Figura 15 - I Am Still Alive. KAWARA (1970-2000).

Figura 17 - One Million Years. 
KAWARA (1970-1998b).

Figura 16 - One Million Years. KAWARA (1970-1998a).Figura 14 - I Read. KAWARA (1966-95).

Através de processos mecânicos (máquina de escrever e carimbos) e materiais de uso 
comum (mapas, telegramas, cartões postais), utilizando meios públicos de comunicação 
(jornais, correios), o artista concebeu e executou uma obra baseada na notação objetiva 
de repetições e diferenças no curso do tempo. On Kawara é o artista que, instalado na 
duração, apresenta o tempo na agoridade do presente. 

Muitas vezes, durante a realização de Um gráfico de 22.976, perguntei-me sobre a 
pertinência do trabalho. Qual seu real fundamento? Tinha algum sentido? Valia tanto 
esforço físico ou tanto tempo gasto? Nesses momentos continuava, só continuava. O tra-
balho repetitivo, por outro lado, abre o caminho para digressões longínquas, divagações. 
São imagens que invadem as brechas da experiência metódica. Muitas das reflexões aqui 
relatadas foram concebidas durante a feitura de Um gráfico de 22.976. Por sua dimensão 
temporal e espacial, pelo seu modo de fatura extensivo e intensivo, posso dizer que este 
experimento foi o epicentro de toda a pesquisa, tendo reverberado em todos os outros.

 

Figura 12 - I Met. KAWARA (1968–79b).

Figura 13 - I Got Up. 
KAWARA (1968–79c).
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mecanismo de engrenagem da câmera/projetor, e com isso garantiu um arraste da 
película com precisão e estabilidade. A perfuração é a parte do mecanismo responsável 
pela intercalação sincrônica da imagem e do plano negro (obturador), fundamental para 
a ilusão da imagem em movimento. Quando esse mecanismo não está perfeitamente 
regulado, a cintilância fica evidente ao olhos, como piscos de luz.

Na primeira parte do vídeo Um, dedicada à perfuração, a cena é construída por 
duplas de imagens, muito semelhantes, porque derivadas de uma mesma matriz, porém 
não idênticas. A montagem, ao alternar repetidamente cada imagem da dupla, forja a 
sensação de um movimento latente, ainda por vir. Através da aceleração progressiva dessa 
alternância, a montagem induz, por simulação, a visualização da estrutura maquínica 
que permite a ilusão do movimento.

Este recurso de montagem “anima” a perfuração da película, como metonímia do 
próprio recurso que propicia a ilusão do movimento na imagem cinematográfica. Do 
caráter fixo à qualidade dinâmica latente, da precipitação do movimento à sua quase 
fluidez, a operação de montagem desse experimento cria o efeito de cintilância, que 
revela a natureza ilusória do cinema. 

A trilha sonora é elemento essencial na construção do vídeo. Na primeira cena, a 
modificação e a fragmentação do som de um projetor cinematográfico produzem um 
pulso sonoro que remete a obturador, relógio e trem em aceleração. Um som forte estanca 
o movimento e introduz a segunda parte do vídeo Um, onde o protagonismo passa da 
perfuração à banda sonora. 

4.11. Sobre Um 

Um foi uma experiência videográfica composta a partir de um só fotograma, que 
resultou em um vídeo full HD, com duração de 6 minutos, 22 segundos e 22 frames.

Como produzir um vídeo com um único fotograma, sendo que o princípio cinético 
da imagem em movimento é baseado na sucessão de imagens fixas sequenciadas? 

A imagem escolhida para ser animada foi um fragmento de 35 mm por 19 mm da 
película cinematográfica, correspondente a um fotograma propriamente dito – espaço 
retangular onde se encontra a imagem que é fruto da fixação indicial da luz –, mais a 
área do seu entorno, que abrange a banda sonora e 8 perfurações.

Depois de digitalizado o fotograma escolhido, procedeu-se, através de programas 
de tratamento e de manipulação digital de imagem, a uma sucessão de operações que 
incluíram novas fragmentações, múltiplos reenquadramentos, ampliações progressivas 
até chegar ao primeiríssimo primeiro plano (do cinema), alcançando, nesse agiganta-
mento, escala milimétrica de expansão. Para a experimentação foram considerados 
três aspectos básicos constitutivos da imagem original objeto do estudo: o campo da 
visualidade, a banda sonora e as perfurações. Com a seleção de áreas potencialmente 
significativas, procurou-se formar um acervo de quadros capazes de construir um 
discurso investigativo e expressivo.

Esses três aspectos constitutivos se transformaram em temáticas, que deram origem 
a três cenas. A perfuração do fotograma foi eleita o elemento de introdução à narrativa.

Na história das tecnologias que resultaram no dispositivo de captação e reprodução 
cinematográficas, a perfuração foi o aperfeiçoamento que faltava para a execução da 
imagem animada. Esse invento tornou possível o engate da película fotossensível a um 
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A segunda cena apresenta a visualidade da onda sonora. A waveform é a forma visual 
do espectro sonoro. A sua grafia, capaz de transmitir uma informação, é fruto de 
moduladores que interpretam as características sonoras e criam equivalentes visuais. 
Seu aspecto é capaz de transmitir uma informação. Quanto mais elevada a onda, mais 
volume se tem na pista e vice-versa. Não sabemos o que se ouve na banda sonora do 
fragmento escolhido, mas sabemos que sua duração corresponde a um bip, a menor 
unidade sonora de um filme. O bip é utilizado no início dos filmes para a sincronização 
de imagem e som. O equivalente visual do bip seria o pisco de luz. Uma banda sonora 
parada não é capaz de produzir som, mas aqui, onde sua imagem é convocada como 
referência temática, ela constrói uma cena.

A montagem desta segunda cena é marcada pelo movimento horizontal, linear e 
constante do fragmento escolhido, em variação de velocidade – da lentidão à aceleração 
aguda – e em contraponto com a montagem da cena anterior. A trilha sonora da banda 
sonora é composta com o ruído (modificado) de uma fita magnética quando acelerada 
(fast foward) no aparelho gravador/reprodutor. A aceleração máxima atrai a terceira cena.

A terceira e última cena é dedicada ao fotograma propriamente dito. A montagem 
faz uso de sobreposições e deslocamentos sutis em várias direções, apresentando cores, 
formas e densidades plásticas do núcleo do fragmento escolhido. As cores da imagem 
original foram alteradas pela deterioração do tempo e pela sobreposição de uma fita durex. 
Os movimentos lentos produzidos pela montagem, combinados com o som melodioso 
de uma caixinha de música, misturado à pulsação aleatória dos sons de um sino e de 
pipoca estourando – todos ralentados e com reverberação –, conduzem a narrativa a 
uma experiência de diluição temporal.

O looping reintroduz a narrativa de 6 minutos, 22 segundos e 22 frames.
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e a montagem da imagem videográfica foram atualizações de virtualidades. Ao final, a 
nova imagem em movimento nega e afirma, ao mesmo tempo, sua fonte. Nega quando 
exclui a narrativa de onde foi extraída; afirma quando problematiza sua gênese ontológica.

O fotograma e a materialidade da película, com suas perfurações e banda sonora, 
são os temas do vídeo, em sua duração de 6 minutos, 22 segundos e 22 frames. O foto-
grama escolhido traz a deterioração pelo tempo e pelo contato com outras matérias. É 
um ser com memória, em sua natureza de cinema e de despojo que coexistiu com uma 
fita durex.  As cores, as linhas e as manchas da imagem contam esta história.

A película manuseada nesta experimentação vem do dispositivo cinema, com todos os 
elementos que sua forma hegemônica envolve: imagem em movimento projetada sobre 
uma tela em sala escura para público pagante (produto da indústria cinematográfica 
de entretenimento). No entanto, numa direção oposta à de sua matriz, o vídeo Um tem 
como fundamento exibir a menor imagem de uma película, expor a sua materialidade 
e o funcionamento do dispositivo. 

Recobrando a experiência de Pasolini, Didi-Huberman pensa a pequena luz dos 
vaga-lumes e sua sobrevivência apesar da luz dos projetores ferozes: “Para conhecer os 
vaga-lumes, é preciso observá-los no presente de sua sobrevivência: é preciso vê-los dançar 
vivos no meio da noite, ainda que essa noite seja varrida por alguns ferozes projetores” 
(DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 52). Um mostra o fotograma: um ser único, delicado, 
quase invisível no mar de fotogramas projetados: uma imagem vaga-lume; contudo uma 
imagem que, em sua singularidade, expressa o que é comum a todos os fotogramas.

4.11.1. Vide o vídeo

Um único fotograma foi extraído da totalidade de uma película cinematográfica 
para, numa experiência videográfica com processos digitais, reencontrar o movimento. 

O início do processo aconteceu com a escavação da película em estado de inércia 
para a escolha de um único fotograma. Encontrado o fotograma, com o uso de um 
escâner, essa fração foi individualizada da antiga totalidade. A imagem matriz passou 
a ser o fotograma propriamente dito e seu entorno (banda de som e perfurações). Esta 
unidade mínima foi muitas vezes multiplicada, por meio de uma série de procedimentos 
digitais – que envolveram cortes, ampliações variadas, manipulações dos parâmetros de 
luminância e crominânica –, para constituir um acervo de imagens. Através do processo 
de montagem, estes novos fragmentos voltaram a constituir uma imagem em movimento.

Essa nova imagem em movimento remete a dois gêneros de filmes. De um lado, 
pode ser considerada found footage, uma vez que se apropria de imagem alheia e a ressig-
nifica (ADRIANO, 2015). De outro lado, o procedimento de montar uma imagem em 
movimento a partir de imagens fixas aproxima este experimento de outras narrativas 
históricas que animaram fotografias, tais como: La Jetée, de Chris Marker (1962); Salut 
les Cubains, de Agnès Varda (1963); Les Années-déclic (Os anos reveladores), de Raymond 
Depardon (1984).  

“Diferenciar-se é o movimento de uma virtualidade que se atualiza”, diz Deleuze (2012, 
p. 131), ao analisar o pensamento de Bergson sobre a multiplicidade. Nesta experiência, 
muitos movimentos de diferenciação aconteceram desde a apropriação da película. Cada 
etapa do processo partiu de um ser individuado e chegou a novas individuações. A es-
colha do fotograma, a sua reprodução, a sua multiplicação, a constituição de um acervo 
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4.12. Sobre Espacial 

A película tem 35 milímetros por 436,55 metros. Nesta dimensão, contém 22.976 
fotogramas. Considerando-se 24 quadros por segundo, temos 15 minutos e 57 segun-
dos de filme. 

Abrir uma película de 35 milímetros por 436,55 metros e sustentá-la suspensa no 
ar foi uma resposta ao desejo de dar a ver o corpo plano, brilhante, flexível e plástico 
da película. É uma intenção direcionada à invenção de um composto de sensações que 
traduzam essa materialidade extensa, colorida, perfurada e carregada de milhares de 
imagens em sequência linear.

A película, com as marcações dos experimentos anteriores, é suspensa no ar a partir 
de fixações no teto e nas paredes (com ganchos, fios de nylon, madeira, parafusos), de 
modo a se expandir pelo ambiente programado. No chão, ao longo da sua extensão, 
são colocadas seis caixas de luz, medindo 45,6 cm x 5,7 cm, que iluminam sequências 
de 24 fotogramas da película estendida, quando esta as toca. As sequências iluminadas 
foram escolhidas para produzir uma experiência de cor e luminosidade. Em uma destas 
sequências, porém, há uma figura: o primeiríssimo primeiro plano de um olho.

O fruidor deste experimento pode ver a película em sua dimensão total, mas tam-
bém pode se deter nas 6 sequências de fotogramas destacadas pelas caixas de luz, que 
corresponden a 6 segundos de filme iluminados.

Espacial foi montada duas vezes em meu ateliê, com propostas composicionais 
diferentes de fixação da película, como estudo prévio para a instalação futura, em 
conjunto com os demais experimentos (Quase morto; Seis fragmentos; Um gráfico de 22.976;  
Jogo de falas; Um), que, relacionados, mostram a potência de novas expressões para 
uma película. 
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Figura 18 – La Cabane de Agnès. VARDA (2009a)

Figura 19 – La Cabane de Agnès. VARDA (2009b)

Essa cabana tem uma história. Era uma vez dois bons e belos atores que atuaram em 
um filme que foi um fracasso. Como boa catadora que sou, peguei as cópias aban-
donadas desse filme e desenrolei todos os rolos. E os dois bons e belos atores viraram 
paredes, muros atravessados pela luz. A luz que vem de algum lugar capturada por 
imagens, mais ou menos escuras ou coloridas (VARDA, 2008). 

Em 2009, Agnès Varda repetiu essa instalação na Xème Biennale de Lyon: La Cabane 
de Agnès (Figuras 18 e 19). Nessa obra são relevantes tanto a ação de expor a película 
cinematográfica em sua extensão como a de lhe dar uma nova constituição. Essa criação 
coloca a transitoriedade entre os meios expressivos em foco e questiona o estatuto da 
imagem original. 

Outra experiência singular que apresenta a película cinematográfica em estado de 
imobilidade é Frozen Film Frames (Figuras 20 e 21), de Paul Sharits. No trabalho de Sharits, 
vemos a película de seu filme exposta como se fosse uma pintura, fixada entre placas de 
Plexiglass, em um arranjo de tiras colocadas lado a lado. Nessa composição, podemos ver 
a totalidade dos fotogramas de uma única vez, ou podemos acompanhar sua sequência, 
da direita para a esquerda, de cima para baixo, semelhante à leitura de um livro, como 
instruiu o artista. Em uma declaração para o 5th Internacional Experimental Film Festival 
(Knokke, dezembro de 1974) (BEAUVAIS, 2008, p. 131), Sharits fala sobre sua intenção 
de projetar o filme Ray Gun Virus (1966) – um flicker film – e ao mesmo tempo mostrá-lo 
no espaço enquanto objeto extenso, palpável.

4.12.1. O dispositivo exposto
  

Abrir a película no espaço foi minha primeira intenção e minha última ação. No 
intervalo, a película foi a virtualidade dos experimentos que vieram a encarnar sua multi-
plicidade intensiva. Em cada experimento, conexões entre meios e linguagens (fotografia, 
gráfico, vídeo, objeto múltiplo, instalação) permitiram a expressão do corpo em devir. 

Logo no início deste processo, ocorreu-me a lembrança de uma cena do filme As 
praias de Agnès (2008). No final da narrativa, a artista mostra uma cabana feita com 
película cinematográfica. Essa visão me intrigou desde sempre. Aquilo era um filme ou 
um acervo de fotogramas?

Nesse filme autobiográfico, que mistura cenas documentais e ficcionais, Agnès 
Varda narra sobre sua vida e seus trabalhos. Para contar sua história, mescla todos os 
meios expressivos com que operou em sua vida: fotografia, documentário, cinema de 
ficção, performance e instalação. Esses meios expressivos se apresentam inseridos um 
no outro, ativando-se reciprocamente. Muitas situações cênicas em As praias de Agnès 
são instalações e/ou performances: espelhos na praia; fotografias enterradas na areia; 
carroça transportando tela e projetor de cinema (em funcionamento) pelas ruas de um 
vilarejo; montagem de uma exposição de fotografia; e, entre outras formas híbridas, uma 
instalação feita com a película de um de seus filmes: La Cabane de l’échec.

Em 2006, para uma exposição retrospectiva na Fundação Cartier, Agnès construiu 
uma cabana com a película de seu filme Les créatures (1966). A artista fala dessa instalação 
no seu documentário: 
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Figura 22 - Frozen Film Frames Series. 
SHARITS (1971-1976b). 

Figura 20 - Frozen Film Frames. 
SHARITS (1971-1976a).

Figura 21 – Frame Study 22. SHARITS (1976)

O processo de elaboração de seus filmes já compreende o trânsito entre meios 
expressivos e linguagens. Para a realização de um filme, o artista antes compõe uma 
“partitura”, com notação colorida da posição sequencial de cada fotograma em uma 
escala temporal. Em paralelo, faz um desenho da estrutura da narrativa, para a visão do 
todo (Frame Study, Figura 22). Seus filmes, além de imagens em movimento, são também 
pinturas, desenhos, gráficos, partituras musicais, objetos, instalações; todos implicados 
desde a gestação. 

Agnès Varda e Paul Sharits foram referência durante esta pesquisa pela característica 
comum de produzirem obras na confluência de vários meios expressivos e realizarem 
trabalhos em que a película cinematográfica se apresenta no espaço expositivo desen-
rolada e em situação de imobilidade. 

Em SALA DEVIR CINEMA, o corpo da película se relaciona com todos os outros 
experimentos dele derivados. A abertura da película foi um desejo que se manteve suspenso 
pelo tempo em que os outros experimentos aconteceram. A película que paira no espaço 
é começo e fim (sempre provisório) das suas múltiplas derivações, multiplicidades. Na ins-
talação, cada experimento poético isolado se compõe com os outros experimentos e com 
a sua matéria matriz – a película inerte, aberta, exposta. Citando uma vez mais Bergson: 

Aqui, o tempo de invenção identifica-se com a própria invenção. É o progresso de um 
pensamento que muda à medida que vai ganhando corpo. Enfim, é um processo vital, 
alguma coisa no gênero do amadurecimento de uma ideia (BERGSON, 2010, p. 370). 
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4.13. Estudo gráfico para instalação SALA DEVIR CINEMA

Projeto para instalação em 
espaço de 17 m x 7 m. 
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Quando volto ao mais remoto acontecimento referente a este trabalho, lembro-me de olhar 
com surpresa para a película e indagar sobre seu ser, seu estado e seu devir. Não tenho 
dúvida de que esta pergunta também se dirigia a mim. Se um campo de operações se 

abriu, é porque a situação da película e a minha, naquele momento, coincidiram.
Volto ao projeto apresentado em 2014 e encontro a seguinte frase introdutória: “O projeto 

Sala de Cinema quer perguntar sobre a sobrevivência de um corpo quando destituído de uma 
função primordial.” 

Volto à introdução do texto para qualificação (2016) e encontro a pergunta revisitada e revista: 
“Como prismar a experiência da finitude para alcançar a noção de processo, movimento, devir?”.

Viver o presente no choque entre o passado e o futuro é abraçar o nosso ser em estado de 
metamorfose. Se realizei SALA DEVIR CINEMA, esta também me realizou. Tanto eu trans-
formei a película em seis novos entes, como a matéria tocada me transformou. Somos outros, 
agimos um corpo sobre outro corpo. 

O senhor... Mire veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas não estão 
sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou 
desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isso que me alegra, montão (ROSA, 
1986, p. 21).

Perguntei-me, em retrospectiva, o que de fato tinha ocorrido no percurso. Visualizei que no 
entre o que fomos (eu e a película) e o que somos, tinha se efetuado uma mudança de natureza 
em resposta à profundidade da inquietação com a finitude. Visualizei um entre que não para 
de acontecer.

5
.

CONCLUSÃO 
– A pergunta revisitada e revista 
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