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RESUMO 

Minha dissertação se divide em três partes. A primeira é dedicada à trajetória de 
Alexander Kluge na televisão, no cinema e em sua incursão por outras formas 
midiáticas, de modo a verificar o percurso que tornou possível o projeto estético de 
“Notícias da Antiguidade Ideológica” (2008). A segunda é uma contextualização de 
“Notícias da Antiguidade Ideológica” (2008), que parte das anotações de Eisenstein, 
escritas entre 1927 e 1929, sobre filmar O Capital de Marx segundo a lógica de Ulysses, 
de James Joyce, e é concluída com uma análise de como Kluge se aproximou de tais 
ideias do diretor russo. A terceira parte é composta por quatro análises de entrevistas 
apresentadas em “Notícias da Antiguidade Ideológica” (2008) - com Galina 
Antoschewskaja, Peter Sloterdjik, Oskar Negt e Jean-Luc Godard -  que evidenciam 
como Kluge usa exemplos do processo tradutório para reivindicar uma leitura mais 
poética de O Capital de Karl Marx. 

Palavras-Chave: Notícias da Antiguidade Ideológica. Ensaio Audiovisual. Alexander 
Kluge. Literatura. Tradução. Filosofia. 

 

ABSTRACT 

 

My dissertation is divided in three parts. The first one is dedicated to the trajectory of 
Alexander Kluge in television and cinema and his incursion into other media, in order to 
verify the path that made the aesthetic project "News from Ideological Antiquity - 
Marx/Eisenstein/Das Kapital" (2008) possible. I devote the second part of my 
dissertation to contextualizing "News from Ideological Antiquity - Marx/Eisenstein/Das 
Kapital", that moves from the annotations of Eisenstein about filming Das Kapital 
according to the logic of Joyces's Ulysses, written between 1927 and 1929, concluding 
with an analysis of how Kluge approached such ideas from the Russian director. The 
third part is composed of four analyses of interviews belonging to "News from 
Ideological Antiquity - Marx/Eisenstein/Das Kapital" (2008) - with Galina 
Antoschewskaja, Peter Sloterdjik, Oskar Negt and Jean-Luc Godard - that show how 
Kluge uses examples of the translation process to claim a more poetic reading of Das 
Kapital by Marx.  

Keywords: "News from Ideological Antiquity - Marx/Eisenstein/Das Kapital". Visual 
Essay. Alexander Kluge. Literature. Translation. Philosophy. 
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Introdução 

 

Estudar o trabalho de Kluge em “Notícias da Antiguidade Ideológica” (2008) é buscar 

entender de que modo esta obra enfrenta o desafio de criar um modo de expressão 

contemporâneo que possa unir cinema (o projeto de Eisenstein de filmar O Capital), 

pensamento (as ideias de Marx, Kant, Adorno, Horkheimer), história (a história das 

revoluções modernas e dos conflitos políticos contemporâneos), arte, literatura, estética 

(ópera, música erudita, Homero e James Joyce), televisão (Kluge utiliza nesta obra 

audiovisual procedimentos e imagens já apresentados em seus programas televisivos) e 

tradução (tema de algumas entrevistas) – sendo que o último item teve importância 

crescente ao longo da pesquisa de mestrado.  

É importante ressaltar que “Notícias da Antiguidade Ideológica” é uma obra multimídia, 

composta por 3 DVDs  de aproximadamente 3 horas cada, e por um livro de 

comentários.  Cada DVD possui um título próprio  e é subdividido em capítulos e 

subcapítulos, além de sempre incluir algum (ou vários)  extra (s).  Alexander Kluge 

retoma nesta obra o projeto de Eisenstein de “cinematografar” O Capital de Marx 

segundo a lógica de Ulysses, de James Joyce. Toda a estrutura da obra sugere a estrutura 

de um livro teórico, porém audiovisual. 

Mesmo que esse ato de fazer uma obra que seja múltipla, polifônica e transmidiática 

não seja uma novidade  (há, por exemplo, “Histórias do Cinema” (1988-1998) de Jean-

Luc Godard ) , é importante tentar entender que esse trabalho de Kluge é também um 

diálogo com as ideias de Theodor W. Adorno, de quem Alexander Kluge foi discípulo e 

amigo íntimo. É sabido que Adorno alimentava desconfianças a respeito do potencial do 

filme e da televisão. Em seu artigo “Notas sobre o Filme”, contudo, o filósofo parece 

mudar de ideia, e cogita-se que muito disso se deve ao  contato com Kluge, 

principalmente com os filmes do Novo Cinema Alemão dos anos 1960, os quais ele 

elogia por uma espécie de pureza do improviso.  

Apesar de já muito distante de suas posturas enquanto cineasta autoral, em “Notícias da 

Antiguidade Ideológica” (2008) Alexander Kluge parece tentar responder a este antigo 
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ceticismo de seu mestre, por meio de uma obra audiovisual que não pode ser 

considerada nem cinema e nem televisão, mas que contudo procura evocar as 

potencialidades de ambas.  

É importante lembrar que há ainda uma homenagem (se não várias) a Adorno em 

“Notícias...” (2008), de forma mais explícita na reprodução de trechos de  Dialética do 

Esclarecimento (de Adorno e Horkheimer), por meio de uma sequência de intertítulos, 

no DVD final, que apresentam  um trabalho gráfico apurado da palavra como imagem, 

em cores e disposições variadas e sugestivas, imagens de arquivo e referências dos 

autores da escola de Frankfurt. 

 

DVD 3, Capítulo 4 - Imagem de arquivo do autor (1) 
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DVD 3, Capítulo 4 - Imagem de arquivo do autor (2) 

 

 

Referência que segue a apresentação dos trechos, no DVD original alemão 

 

 

 

DVD 3, Capítulo 4 - Exemplo de trecho de “Dialética do Esclarecimento”, na obra original alemã, 

retrabalhado nos intertítulos em forma de uma espécie de poesia audiovisual –acompanhada por trilha 

sonora 

 



8 

 

É notório que a forma de “Notícias...” (2008) em muito se aproxima ao ensaio 

audiovisual, principalmente se pensarmos nas definições de ensaio adornianas em “O 

Ensaio como Forma”, em especial quando se referem ao rigor da exposição do ensaio. 

A tradução de “Notícias...”(2008) em nosso país, provavelmente na tentativa de 

transmitir com eficácia a mensagem política e social da obra, privou o filme da carga 

estética da plasticidade da grafia da língua germânica, bem como se perderam jogos de 

cores enfatizando vocábulos específicos da língua original, ao substituir os intertítulos 

originais alemães, elaborados por Kluge (como o da figura anterior), por outros, criados 

graficamente no Brasil. Outra opção seria o simples acréscimo de legendas. Esta 

menção parece válida, pois o acesso da versão brasileira de “Notícias...” (2008) talvez 

prejudique o esforço de pensa-lo enquanto ensaio, já que parte da exposição original (e 

rigorosa, como pressupõe Adorno em “O Ensaio como Forma”) foi perdida. 

A questão também é relevante porque, como veremos ao longo desta dissertação, 

“Notícias da Antiguidade Ideológica” (2008) aborda a temática tradutória em pelo 

menos 3 de suas entrevistas (duas delas analisadas nesta dissertação), além de fazer uso 

da palavra (em língua alemã) como imagem, em intertítulos ao estilo do cinema mudo 

trabalhados graficamente, em cores e formatos variados.  

Como já foi mencionado, há, no entanto, uma versão para download na internet que 

parece mais interessante no caso específico dos propósitos da pesquisa: nesta versão (de 

onde retirei as últimas figuras) vemos os intertítulos alemães originais acompanhados de 

legendas. Ou seja: temos acesso aos intertítulos originais, pensados por Kluge, além de 

uma tradução mais apurada do poema de Brecht exibido no DVD2. 

Inicialmente o projeto se chamava “Adorno, Eisenstein e Televisão em Notícias da 

Antiguidade Ideológica”, tendo em vista a notável influência da TV na obra. Contudo, a 

questão tradutória se tornou cada vez mais objeto de pesquisa, tanto em função de 

minha formação e experiência como tradutora, quanto devido à percepção mais forte, à 

medida dos sucessivos acompanhamentos da obra na íntegra, do lugar essencial da  

Tradução (em maiúscula - enquanto assunto e objeto de teoria) como assunto em 

algumas entrevistas  - além de Galina Antochewskaja (sobrinha-neta da tradutora de 

Lênin),  a obra conta ainda com entrevistas de mais três tradutores (Dietmar Dath, Hans 

Magnus Enzensberger e Durs Grünbein). Portanto, o objetivo de estudar a influência do 

percurso televisivo de Kluge na obra tomou um lugar introdutório na pesquisa (Capítulo 
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1), enquanto modo  de demonstrar como se tornou possível o projeto estético e 

estrutural desse trabalho de Kluge (Capítulo II), e a Tradução ganhou um espaço mais 

central (Capítulo III).  

Quanto a Adorno, durante o processo de pesquisa tomei conhecimento do lançamento  

de mais dois DVDs de Alexander Kluge que formam uma trilogia junto à “Notícias...” 

(2008), sendo que um deles (“Früchte des Vertrauens”, de 2009) é explicitamente 

dedicado às trocas de correspondência entre o diretor e seu amigo e mestre Adorno. 

Optei então por aprofundar o estudo desta relação em um posterior estudo de 

Doutorado. Aqui Adorno atua como inspiração de Kluge, e ponto de partida para uma 

discussão mais geral acerca da potencialidade da mídia audiovisual enquanto fazer 

filosófico. As discussões e procedimentos que enfatizam o processo tradutório 

evidenciam essa nova forma de filosofar proposta por Alexander Kluge em “Notícias...” 

(2008), que pode ser identificada como ao mesmo tempo uma crítica e uma homenagem 

a Theodor W. Adorno. 1 

 

Para estudar as questões temáticas da Tradução,  tomei como ponto de partida o trecho 

que em que ela aparece pela segunda vez como assunto2, na entrevista da tradutora 

Galina Antoschewskaja (subcapítulo 3.1 do Capítulo III), em especial quando ela 

enfatiza a impossibilidade de se traduzir alma (Seele) em alemão para o russo, pois a 

noção de alma russa abrangeria uma ideia de solidariedade, ausente na concepção do 

significado de Seele no alemão. A tradução de Seele é talvez a mais controversa da 

língua alemã, principalmente devido à tradução das obras de Freud para o inglês por 

James Strachey, que traduziu essa palavra por “mind”, ao invés de por “soul”, como 

seria o esperado (Bettelheim, 1982). Portanto, não parece ser por acaso que Kluge 

aborda justamente essa questão tradutória (central nas discussões sobre tradução de 

língua alemã [Bettelheim, 1982]) na entrevista com Antoschewskaja. Este modo de 

discutir a tradução usando como meio os procedimentos audiovisuais assemelha-se a 

um fazer filosófico na medida em que aproxima as questões tradutórias a problemas 
                                                           
1
 Apesar do caráter sucinto  da presença Adorniana na pesquisa, o nome do filósofo seguiu no título pois a 

consciência de sua inadequação neste lugar só se deu depois da defesa de mestrado e do término da bolsa 
FAPESP, o que impossibilitou a mudança do título, devido às regras da USP e da FAPESP no que diz 
respeito às alterações posteriores ao final da bolsa e da aprovação da dissertação. 
2
 A tradução aparece como tema pela primeira vez no DVD1, quando a biógrafa de Eisenstein, Oksana 

Bilgakova, enfatiza que o cineasta russo escrevia em alemão em seus diários e que, portanto, o alemão 
seria sua “língua subjetiva”. 
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relativos à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais e estéticos, à 

mente e à linguagem.3 

Na sequência desta entrevista temos também intertítulos animados, e bastante lúdicos, 

enfatizando os sentidos sensoriais humanos e seus respectivos papéis no entendimento 

do mundo. A tentativa foi observar de que modo se dá essa articulação entre a 

entrevista, as imagens de arquivo e os intertítulos durante esse trecho, de modo a 

comprovar a intenção de Kluge de usar o processo tradutório como meio de requisitar 

uma leitura mais poética de O Capital, de Marx por meio de um fazer filosófico que se 

dá através do audiovisual. 

As outras duas entrevistas selecionadas em sequência,  para a análise (Supcapítulos 3.2 

e 3.3 Capítulo III), com Peter Sloterdijk e Oskar Negt, parecem complementar a 

sugestão de uma dimensão humana requisitada a ser incluída nas dicusssões sobre 

Eisenstein e Marx, a mesma dimensão que está em jogo quando a Tradução é discutida 

na entrevista com a tradutora. A última entrevista (Subcapítulo 3.4 do Capítulo III), com 

Jean-Luc Godard é analisada como uma síntese das anteriores: tanto por voltar ao 

assunto da dimensão humana do conhecimento (por meio da evocação de temas como 

“amor”, “passado”, “futuro”, e como a literatura e o cinema lidam com isso), quanto por 

questionar, em sua própria forma de apresentação, o lugar do tradutor – nos termos do 

ensaio audiovisual, por meio de sua exposição. 

Tudo é exposto de maneira muito lúdica,  e por isso toda a dissertação procura associar 

o trabalho de Kluge dos intertítulos, das imagens de arquivo e dos cenários com os 

temas tratados nas entrevistas. Por exemplo - como já foi mencionado - no terceiro 

DVD, Capítulo 4, encontra-se uma sequeência, em intertítulos, de trechos  da Dialética 

do Esclarecimento, de Adorno e Hoerkheimer. 

 Para ressaltar este caráter lúdico, vale a pena observar que quando o intertítulo anuncia  

“A Gênese da Burrice” o que se segue é, primeiro, um trecho de Fausto de Goethe, 

depois interligado ao texto de Adorno e Horkheimer. Parece evidente que Kluge, ao 

fazer isso, quer ressaltar o caráter poético de Adorno e Horkheimer em Dialética do 

Esclarecimento, algo de extrema significância, se pensarmos, como comenta Michel 

Laub (2011), o quanto não se dá ênfase ao caráter “cômico” de escritores como Adorno 

                                                           
3
 Teichman, J.; Evans, K. C. Philosophy: a beginner's guide. Terceira edição. Oxford: Blackwell. 
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e Dostoievski, e na forma como Kluge tenta de certo modo compensar isso por meio de 

uma espécie de ensaio audiovisual que discute a potência do próprio meio em discutir 

filosofia e literatura de uma forma inovadora. 

Em “O ensaio como forma”, Adorno afirma que o ensaio auxilia na relação entre 

linguagem e conceito. A tradução só é possível porque existem conceitos, porque 

apenas por meio da linguagem podemos concordar que, por exemplo, cachorro 

(português), Hund (alemão) e dog (inglês) “querem dizer” a mesma coisa, ou seja, 

fazem parte de um conceito comum.  O uso dos intertítulos em “Notícias da 

Antiguidade Ideológica” (2008) parece pôr em movimento este auxílio entre linguagem 

e conceito observado por Adorno no ensaio: a visualidade das palavras, compostas em 

variadas formas e cores (ao estilo do concretismo, se pensarmos em termos literários) 

cria novas ênfases e direções para as frases expostas, por meio de sobreposições e 

atropelamentos gramaticais. É perceptível que em “Notícias da Antiguidade Ideológica” 

(2008) este trabalho estético com as palavras tem uma  função que ultrapassa a mera 

“pontuação” do que acontece na tela (antes ou depois do intertítulo).  

Como exemplo do modo como esse procedimento aparece em várias partes da obra, 

podemos citar o caso da palavra “mercadoria” (Ware), que é posta em associação 

(cromática) com duas outras palavras alemãs: uma flexão do verbo “ser” (wäre) e o 

adjetivo “verdadeiro” em certas declinações (wahre), o que foi perdido na edição 

brasileira. Apesar de manterem as cores da versão original, os intertítulos brasileiros 

excluem os vocábulos germânicos e, assim, desordenam a frase, de modo que as cores 

não fazem mais sentido nem no destaque do caráter estilístico da entonação de Adorno e 

Horkheimer e nem no destaque das semelhanças entre alguns vocábulos (como no caso 

de wahre, Ware e wäre), tendo sido mantido apenas um caráter de estímulo visual.  

Procurei delimitar as especificidades de tais procedimentos de Kluge tendo como base o 

texto de Adorno, “O ensaio como forma”, o artigo de Max Bense “Über den Essay und 

seiner Prosa” (Sobre o ensaio e sua prosa) e partes do livro de Georg Lukács Die Seele 

und die Formen (A alma e as formas). Como corpus de referência, foi de grande valia o 

livro  de Dubois, Cinema, vídeo, Godard no que se refere à parte sobre tradução 

audiovisual, os livros de Eisenstein A forma do filme e O sentido do filme, os dois 

ensaios audiovisuais anteriores de Kluge – “O Poder dos Sentimentos” (1983) e “O 

ataque do presente contra o resto dos tempos” (1985), mas também com a devida 
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atenção voltada ao percurso histórico destes ensaios, cujas características essenciais já 

estão presentes nos seguintes filmes de Kluge: “Despedida de Ontem” (1966), “Artistas 

na cúpula do circo: perplexos” (1968) e “Trabalho ocasional de uma escrava” (1973). 

No primeiro capítulo da dissertação, além das incursões de Kluge pelo cinema e outras 

mídias, também investigo brevemente a trajetória de Kluge na televisão, já que o 

cineasta utiliza muito deste trabalho televisivo em “Notícias da Antiguidade ideológica” 

(2008).  A perceptível crença de Kluge no potencial da televisão o aproxima mais uma 

vez das ideias de Adorno, quando este último enumera o surgimento da imprensa 

(enquanto meio de comunicação) como uma das três invenções mais determinantes da 

história da humanidade na Dialética do Esclarecimento. Ao  mesmo tempo,  pode-se 

pensar que ele estaria também discordando do filósofo, ao replicar o ceticismo de 

pensadores como ele, em relação a uma possível “televisão de qualidade”. 

Para o aprofundamento do estudo da obra enquanto possível ensaio audiovisual, tomei 

como ponto de partida a concepção de ensaio presente no referido artigo de Max Bense, 

segundo a qual a relação do ensaio com seu objeto deve ser de “virar e revirar o objeto 

do avesso, questioná-lo e apalpá-lo, prová-lo e submetê-lo à reflexão.” Esta concepção 

parece próxima das ideias de Adorno, para o qual o ensaio remete a uma liberdade do 

espírito e à possibilidade de expressão de uma reflexão séria, mas não dogmática. Parto 

da concepção desse filósofo de que não é importante definir se o cinema (ou, no caso, a 

obra lançada em DVD) é arte ou não (pois sua essência não estaria na origem), para ele, 

assim como para Kluge e Eisenstein, o importante parece ser o processo, as mediações. 

Segundo Valls4, Adorno posiciona-se em favor de uma estetização radical da filosofia, o 

que significa que a filosofia não só recorre à arte, mas se transforma, ela mesma, em 

artística; o que parece ocorrer em “Notícias...”(2008). 

Entende-se que o “antifilme” (presente no ensaio audiovisual), ou seja, aquele que 

problematiza as mediações técnicas entre a experiência e a realidade, responde a tais 

ideias de “filosofia artística”. Kluge diz que a realidade não é realista.  É possível 

reconhecer tal posicionamento no estilo do cineasta em “Notícias da Antiguidade 

Ideológica” (2008), que denota uma simplicidade (quase uma falta de apuro) estética 

que não esconde a artificialidade (encarnando a característica de ser “metodicamente 

sem método” que Adorno confere ao ensaio).  

                                                           
4
  p. 156 
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Podemos perceber isso nas colagens (propositalmente mal) feitas por Kluge de fotos de 

atores (desempenhando seus respectivos papéis em “Notícias da Antiguidade 

Ideológica”), em cima de fotos de arquivo de ativistas falecidos. Ao contrário de Stalin 

(implicado diretamente na obra), que ordenava que fossem “apagadas” das fotografias 

as pessoas assassinadas em seu círculo político. Kluge “insere” novas fotografias em 

cima de fotos de pessoas mortas. Enquanto Stalin subtrai os elementos da história, 

Kluge os ressignifica. 

 Segundo Loureiro (2002) 5, o realismo de Kluge está próximo do que Marx afirmou 

nos Manuscritos de Paris: sentir é sofrer. Ao invés de uma afirmação da realidade, 

Kluge se opõe a e protesta contra ela e contra os horrores que causam sofrimento 

humano. De acordo com o teórico, o trabalho de Kluge opera com as colisões entre os 

desejos humanos e a realidade histórica. 

Os desejos humanos e a realidade histórica são mediados na obra de Kluge por uma 

“dinâmica da liberdade” (discutida por Kluge e pela tradutora Galina Antoschewskaja 

no DVD1 e no DVD3), baseada não em eliminar as regras, mas em flexibilizá-las.  

Podemos observar essas colisões com a realidade (e a flexibilização de certas regras) na 

maioria dos procedimentos formais de “Notícias da Antiguidade Ideológica” (2008), 

como, por exemplo, nas entrevistas nas quais Kluge se permite não fornecer o nome dos 

entrevistados (preferindo dar corpo a tais entrevistas, por meio de cenários litúrgicos, 

preparados de forma ritualística e simbólica) ou então fornecer nomes ficcionais, ou 

ainda nomes reais nas entrevistas que dispensam um corpo mais articulado (nas quais a 

característica documental da informalidade está presente no lugar de uma simbólica 

articulação do cenário).  

A neta de Kluge, Sophie Kluge, apesar de participar de “Notícias...” (2008) tanto como 

atriz (em trechos fictícios) como em uma breve entrevista, em nenhum momento é 

anunciada,  porém suas participações são bastante significativas pelo modo que se 

relacionam com os planos que as precedem e sucedem.  

No início do DVD2, vemos imagens de um cemitério londrino filmadas por ela (que 

podemos reconhecer pela voz). Sophie pergunta pelo túmulo de Marx. Um homem que 

cuida do cemitério dá a informação de que no jardim da frente há um monumento em 

                                                           
5
 2006, p. 184 
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homenagem a Karl Marx, mas que na verdade o seu corpo está enterrado no fundo do 

cemitério, junto com os corpos de outros judeus. Nesse momento (DVD2, 14:41) 

aparece um intertítulo (na versão original alemã) que diz: “Das Denkmal und das wahre 

Grab” (“O monumento e o verdadeiro túmulo”), sendo que o adjetivo wahre (verdade) 

está gravado em vermelho, não por acaso a cor tradicional dos movimentos de esquerda, 

e, também, provavelmente (pois esta é a hipótese levantada aqui) não por acaso a 

palavra wahre se assemelha muito à Ware (mercadoria, tema central de Marx e um dos 

focos de Kluge em muitos momentos da obra), e também à palavra wäre, flexão do 

verbo “ser” no Konjuktiv II – tempo verbal alemão que designa aquilo que “poderia 

ser”, mas não é, conhecido também como Irrealis. 

Tal observação gramatical parece importante se pensarmos, nos termos de Flusser 

(1985), na língua como formadora da realidade e, neste caso, como formadora de um 

objeto audiovisual. Logo após as cenas no cemitério, que enfatizam a questão da 

verdade (o “verdadeiro” túmulo), Kluge entrevista Sophie (sem nomeá-la) que defende 

que Marx é um poeta (na verdade usando palavras de um texto de Kluge, numa espécie 

de brincadeira com ficção e documentário típica do diretor), sugerindo com as palavras 

de Kluge que a obra (poética) de Marx tem sido tratada como mercadoria cultural, de 

forma contrastante ao que se propunha o filósofo.

 

DVD original alemão 
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DVD brasileiro, mesmo trecho  (a grafia correta seria “Talvez fosse um perfume (...)” 

 

  

 
DVD original alemão  
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DVD brasileiro 

 

Na figura anterior, que mostra o intertítulo do DVD brasileiro, é digno de nota não 

apenas a perda da semelhança formal entre os vocábulos marcados em vermelho na 

versão alemã, como também a discrepância estética entre ambos os designs gráficos. É 

importante mencionar que o trabalho gráfico dos intertítulos de tradição germânica 

chamam atenção desde a época do Expressionismo (pelo trabalho estético do fundo e 

das letras góticas), como se pode notar na Figura 1, que mostra cartela de um filme 

alemão de 1926: 

                               

                                                Fausto (1926), de F.W. Murnau - Alemanha 
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O diretor F. W. Murnau deu seguimento ao trabalho estético dos intertítulos mesmo 

depois que foi trabalhar em Hollywood,6 como podemos observar no exemplo abaixo: 

 

                                

Aurora (1927), de F.W. Murnau - E.U.A. 

  

Portanto, de forma introdutória, pretendo demonstrar, com a reprodução destes  

intertítulos, como Kluge propõe uma reflexão sobre o próprio meio audiovisual, 

recorrendo à uma ressignifação dos intertírulos da época do cinema mudo. Não é á toa 

que o ano de 1929, bastante em foco em “Notícias...” (2008)7,  é também o ano que 

marca a passagem do cinema mudo para o cinema sonoro. Ao mesclar todos esses 

temas, podemos observar como Kluge crê na potência do meio audiovisual em se fazer 

uma espécie de receptáculo pedagógico e provocador, das questões políticas e culturais 

correntes na sociedade contemporânea, coisa que sempre foi um desejo no cinema 

moderno e dos cineastas modernos que não por acaso se dedicaram à televisão, como 

seu ídolo Godard. 

 Partindo da premissa de que para o diretor alemão a TV seria um dos caminhos mais 

prolíficos do cinema moderno, quando passa a apostar no formato DVD Kluge parece 
                                                           
6
 pois mudou-se para os E.U.A., como muitos outros profissionais do meio cinematográfico germânico, 

devido à Guerra 
7
 Devido à crise econômica e à época das anotações de Eisenstein bem como do nascimento de grande 

parte dos filósofos entrevistados em “Notícias...” (2008) 
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buscar um novo caminho de discutir filosofia – por meio de entrevistas, imagens de 

arquivo, e do uso da palavra como imagem, a fim de criar um impacto teórico mais 

visceral no espectador, o que talvez também justifique o fato de os intertítulos animados 

serem acompanhados por músicas típicas de filmes de terror.  

Segundo os teóricos Léger, Blum & Clausen (2012), estudiosos da obra de Kluge, em 

conversa sobre “Notícias da Antiguidade Ideológica” (2008) publicada na revista Fuse 

MJL: (…) Kluge pode até rejeitar a ideia de que seu trabalho está de certa forma 

ilustrando teoria, apesar disso ele diz que seus modelos de linguagem cinematográfica 

são Karl Marx e Rosa Luxemburgo. 

MB: O filme não expressa teoria, ele é teoria. (...) Para ele o filme e a teoria estão 

combinados. O filme dele está cheio de teoria porque ele trabalha com linguagem.  

BC: Kluge não ilustra, ele nos dá acesso à teoria e à filosofia. 
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Capítulo 1 

                       A trajetória de Alexander Kluge na Televisão e no Cinema 
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1.1 Televisão 

Desde 1988 Alexander Kluge está no ar em diversos programas culturais para canais 

privados da TV alemã, produzidos pela produtora dctp, fundada por ele e inicialmente 

ligada à Filmverlag der Autoren, uma distribuidora de filmes alemã planejada também 

por Kluge e por outros cineastas representantes do cinema novo alemão dos anos 1960 e 

1970, como Werner Herzog, Rainer Werner Fassbinder e Wim Wenders.  

É importante retomar o contexto da Filmverlag der Autoren porque ela surge pelo 

mesmo motivo que influencia Alexander Kluge a se dedicar à dctp e à televisão: a 

frustração destes cineastas  com a dificuldade de adquirir recursos para subsidiar os 

próprios filmes,  em um mercado em parte direcionado ao comércio e em parte 

dependente de questões estatais. Portanto, o que por vezes pode parecer estranho – o 

fato de um cineasta filiado às ideias da Escola de Frankfurt como Alexander Kluge 

produzir programas para canais privados, que se sustentam graças à publicidade – faz 

todo o sentido. As interrupções dos programas televisivos de Kluge para que sejam 

exibidos os comerciais acabam fazendo parte do show, assumindo um tom irônico, pois 

permanece a ideia de que a revolução por meio das imagens não pode se processar 

alheia ao modo como o mundo funciona. 

Os cineastas do novo cinema alemão dos anos 1960 e 1970 sentiam que o 

financiamento estatal os deixava com menos liberdade tanto nos roteiros quanto no 

modo de filmar. Por isso surgiu a Filmverlag der Autoren (a “editora de filmes dos 

autores”) em 1971,  e 16 anos depois surge a dctp, uma produtora GmbH.8 A dctp tem 

sede em Düsseldorf e pertence a Alexander Kluge (37,5 %), Dentsū (37,5 %), Der 

Spiegel (12,5 %) e  Neue Zürcher Zeitung AG (12,5 %).   De acordo com os dados do 

website pessoal de Alexander Kluge9, em 20 anos foram mais de 1500 horas de 

transmissões produzidas. O objetivo de Kluge na televisão tem sido, desde o início e até 

agora, “manter a televisão como um canal aberto ao que acontece fora dela.”10 O 

                                                           
8 Gesellschaft mit beschränkter Haftung (abreviada GmbH) é o termo alemão para “companhia de 
responsabilidades limitadas”, um tipo de entidade legal muito comum na Alemanha, Áustria, Suiça e 
outras países da Europa Central onde o alemão é a língua oficial. O termo enfatiza que os proprietários da 
entidade (“Gesellschafter”; associados, ou “membros”) não são pessoalmente responsáveis pelas contas 
do canal, que é considerado uma pessoa jurídica sob as leis germânicas e austríacas.  
9 http://www.kluge-alexander.de/ 
10 “Sein Ziel ist es, das Fernsehen offen zu halten für das, was außerhalb des Fernsehens stattfindet” 
(Tradução minha) IN: http://www.kluge-alexander.de/ 
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resultado rendeu a Kluge, dentre outros prêmios, o Prêmio Theodor W. Adorno, 

recebido na Paulskirche em 2009.  

O modo como Kluge denomina seu principal conjunto de transmissões televisivas, 

“Kulturmagazine” (“revista de cultura”) revela o alvo e dá pistas sobre o conteúdo do 

conjunto de programas: uma revista para ser exibida na televisão, uma leitura sem 

palavras impressas, mas visualizadas; um trabalho da palavra enquanto imagem e da 

informação enquanto experiência audiovisual. Existe aí um objetivo de trabalhar a 

experiência do espectador, no sentido alemão do termo (Erfahrung), a partir da 

combinação de procedimentos estéticos (a longa duração das entrevistas versus a 

velocidade frenética dos intertítulos; a densidade dos conteúdos em pauta versus o tom 

de leveza da exposição e das perguntas de Kluge) com um apelo que parece explícito ao 

conhecimento enciclopédico do espectador, mas que na verdade assume outra conotação 

– mais focada na vivência deste espectador, nas associações que ele consegue 

estabelecer.  

Helge Schneider, um dos atores preferidos de Alexander Kluge, em geral interpreta 

personalidades que Kluge gostaria de entrevistar, mas não pode. Por exemplo, um 

traficante de drogas, que por motivos óbvios não concederia a entrevista, ou o músico 

que compunha as trilhas sonoras de Eisenstein, por ser já falecido (episódio incorporado 

em “Notícias da Antiguidade Ideológica” [2008]). Os personagens interpretados por 

Helge Schneider e entrevistados por Kluge, principalmente no programa chamado Facts 

and Fakes, são inúmeros. Nas palavras do diretor11 “Nos fatos sempre há algo de falso, 

e no que se falseia encontra-se sempre mais verdade do que no próprio fato.” 

                                                           
11 Expostas na parede da exposição “Kluge in Halberstadt” que dá acesso à sala dedicada ao seu trabalho 
televisivo. 
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Helge Schneider no papel do cirurgião dentário (fictício) Paolo Polini, em programa 

produzido pela dctp 

 

 

Helge Schneider interpretando Mozart em programa produzido pela dctp 
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Hleger Schneider interpretando Napoleão Bonaparte em programa produzido pela dctp 

 

 

Helger Schneider representando o “primo de Asterix” em programa produzido pela dctp 
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Helger Schneider no papel do escritor Robert Frank em programa da dctp 

 

Estes personagens, sejam eles baseados em pessoas reais ou fictícias, são sempre 

entrevistados por Alexander Kluge em um contexto peculiar  aos trabalhos humorísticos 

do diretor: Kluge não aparece em cena, e o cenário é sempre explicitamente teatral, com 

caracterizações exageradas, beirando o kitsch, de forma a criar um clima que mistura o 

cômico com o grotesco. Os temas são sempre sérios, porém a abordagem é pautada pelo 

viés da comédia, com muitas piadas internas e nenhum indício de tentativa de facilitar 

as coisas para o espectador. Kluge parece mostrar, assim, que questões dolorosas, 

complexas ou delicadas precisam ser tratadas por meio de um resgate do cômico. 

Conhecido por ser um filósofo e escritor “sério”, seu trabalho na televisão, e em 

“Notícias da Antiguidade Ideológica” (2008), revela o outro lado do autor.  

Este aspecto assume um tom mais refinado em “Notícias...” (2008), principalmente no 

DVD III, quando Ute Hanning (na subparte 3) interpreta “A Concierge de Paris”, numa 

entrevista que apesar de fictícia não se apresenta como tal, justamente por estar 

misturada a outras entrevistas reais, o que aproxima Kluge do gênero mockumentary12. 

                                                           
12

  “A mockumentary (a portmanteau of the words mock and documentary) is a type of film or television 
show in which fictional events are presented in documentary style to create a parody. These productions 
are often used to analyze or comment on current events and issues by using a fictional setting, or to 
parody the documentary form itself” IN: CAMPBELL, Miranda (2007). "The mocking mockumentary 



25 

 

Esta forma de Kluge brincar com as entrevistas (que pode se pensar associada à 

brincadeira no sentido do “Spiel” freudiano)13 fica bastante explícita no terceiro DVD 

de “Notícias...” (2008), que apresenta tanto diálogos extremamente sérios, como  a 

conversa com Oskar Negt sobre “Como se lê o Capital” (subcapítulo 9) quanto outros 

bastante cômicos, como o de encerramento da obra (subcapítulo 16), quando Helge 

Schneider interpreta Atze Mückert (um operário fictício), Karl Marx e, por fim, o 

compositor das trilhas sonoras dos filmes de  Eisenstein.  

Neste encerramento com as interpretações de Helge Schneider, ao contrário do que 

ocorre na interpretação de Ute Hanning, já não se percebe nenhum esforço em confundir 

o espectador a respeito de a entrevista ser fictícia ou não, pois a interpretação de Helge 

Schneider é explicitamente cômica, com ele fantasiado com bastante exagero (chegando 

a vestir a barba de Marx como chapéu, em certo ponto), assim como acontece nos 

programas de televisão de Kluge. Na interpretação de Ute Hanning, como o cenário é 

praticamente o mesmo da entrevista com Dietmar Dath (na qual ele fala inclusive sobre 

o conceito do Spiel freudiano14 aplicado ao cinema e à literatura), ainda é possível 

pensar, inicialmente, que se trata de uma entrevista real. 

 

 

                                                                                                                                                                          
and the ethics of irony". Taboo: The Journal of Culture and Education 11 (1): 53–62. Retrieved 26 July 
2010. 
13 Freud considerava a brincadeira, originalmente “Spiel” (que também significa “jogo” em  alemão), algo 
sério, porque apenas quando há algum tipo de relaxamento envolvido é que se poderia extrair do paciente 
algo realmente significante sobre ele. Ele se refere a Spiel pela primeira vez no texto "Der Dichter und 
das Phantasieren", de 1908, a prpósito da análise das brincadeiras infantis. Freud diz que seria errado 
pensar que as crianças não levam o mundo a sério, porque o contrário da brincadeira (ou jogo) não é a 
seriedade, mas sim a realidade. No original: “Es wäre dann unrecht zu meinen, es nähme diese Welt nicht 
ernst; im Gegenteil, es nimmt sein Spiel sehr ernst, es verwendet groβe Affektbeträge darauf. Der 
Gegensatz zu Spiel ist nicht Ernst, sondern - Wirklichkeit" (FREUD, 1908/1982, p.171). 
14

 FREUD, Siegmund. "Der Dichter und das Phantasieren", IN: Studienausgabe. Band. X, p.169-179. 
Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag. 1982 
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Entrevista real com Dietmar Dath, no final do DVD I, nesta parte ele e Kluge discutem  o conceito de 

Spiel freudiano, o que soa como um adiantamento de como Kluge procederá ao longo de “Notícias...” 

(2008) 

 

 

Entrevista fictícia com Ute Hanning interpretando “A Concierge de Paris”, no DVD III, pode-se 

observar que o cenário, uma janela que dá para algum tipo de instituição de ensino, é o mesmo da 

entrevista com Dietmar Dath 
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Helge Schneider interpretando um operário que frequenta um curso sobre Marx. Aqui a entrevista é 

visivelmente fictícia, no mesmo estilo das interpretações de Helge Schneider nos programas de 

televisão de Kluge 

 

 

Helge Schneider interpretando Marx, logo após interpretar o operário fã de Marx. Pode-se notar que 

as interpretações vão ficando cada vez mais explicitamente fictícias, com uso de fantasias cada vez 

mais exageradas, e a típica lâmpada que ilumina as entrevistas de Kluge, tanto nas reais quanto nas 

fictícias, e tanto nos programas de televisão quanto em “Notícias...” (2008) 
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Entrevista real com Joseph Vogt, também no DVD 3, com o mesmo cenário típico da entrevista fictícia 

de Helge Schneider interpretando o operário.  

 

 

Última entrevista de “Notícias...” (2008), com Helge Schneider interpretando o compositor das trilhas 

sonoras dos filmes de Eisenstein, mais uma vez ao estilo das interpretações do ator nos programas 

televisivos de Kluge 
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Arlindo Machado15 considera Alexander Kluge um expoente da “televisão de 

qualidade”, no entanto, talvez fosse mais prolífico entende-lo como um representante de 

uma espécie de televisão de criatividade peculiar, tendo em vista que, em comparação a 

outros expoentes considerados diretores de televisão de qualidade (como Peter 

Greenaway, Jean-Luc Godard e Pier Paolo Pasolini) o trabalho de Alexander Kluge se 

mostra bastante diverso, pois não denota a seriedade implícita do termo e nem a 

densidade dos trabalhos de Greenaway, Godard ou Pasolini.  O trabalho televisivo de 

Alexander Kluge não nos leva a crer que ele possui como objetivo gerar um 

conhecimento complexo, mas sim torna-lo caótico, como se fosse este conhecimento 

apenas mais um personagem do mundo (como aqueles interpretados por Helge 

Schneider), algo volúvel e passível de deslocamentos. 

A requisição do conhecimento enciclopédico do espectador (que estaria ligada a uma 

suposta televisão de qualidade), portanto, não é tão óbvia quanto parece. Não se trata de 

um conhecimento específico, no caso, por exemplo, de Helge Schneider interpretando o 

compositor das trilhas sonoras de Eisenstein ou um traficante de drogas, a respeito do 

diretor russo ou da situação do tráfico de drogas na Alemanha.  

O que Kluge requisita é o desenvolvimento da empatia com os procedimentos estéticos 

de modo a incentivar a imaginação, que só seria possível por meio do estabelecimento 

de um diálogo interno do espectador com ele mesmo, quando é despertada sua 

Erfahrung (experiência) que, em oposição à Erlebnis (vivência) em geral assume o 

sentido de que o vivente está somando algo ao seu conhecimento ao invés de apenas o 

vivenciando, algo que não tem a ver com o conteúdo do que está sendo exposto, mas 

com o processo da interação do espectador com essa exposição e a relação entre os 

planos.   

Não se trata de assistir a um programa de televisão e adquirir o conhecimento que ele 

supostamente transmite, mas de levar o próprio conhecimento ao encontro desses 

procedimentos audiovisuais para que algo surja entre o Gedächnis 

(pensamento/memória) do espectador e sua Erlebnis (vivência): para que se processe a 

Erfahrung (experiência), por meio dos métodos de exposição.  

                                                           
15

 MACHADO, Arlindo. “Kluge e a televisão.” In: ALMEIDA, Jane (Org). Alexander Kluge - o quinto ato. 
São Paulo: Cosac Naify. 2007. p.68-78 
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Não parece por acaso que as personalidades entrevistadas por Kluge, tanto nos 

programas de televisão quanto em “Notícias...” (2008) são em geral poetas, tradutores 

ou atores. Todas essas profissões lidam justamente com o que está “entre” (na exposição 

de) conhecimento (pensamento/memória) e realidade: o poeta lida com a linguagem 

metafórica, o tradutor com a interpretação possível entre duas realidades e o ator com a 

encenação de uma realidade. Todos eles, tanto em suas profissões quanto em suas 

participações nos trabalhos de Kluge, buscam gerar algum efeito no mundo, ao jogar 

com o pensamento ou com a memória do leitor ou espectador e aquilo que ele vivencia. 

No caso dos trabalhos audiovisuais de Kluge, a experiência (Erfahrung) surgiria desta 

relação do espectador (e sua memória) com aquilo que ele assiste (sua vivência). Para 

usar os termos do Eisenstein16, esta Erfahrung não estaria nos planos revelados pela 

câmera, mas “entre” os planos, em um sentido dialético, como o diretor russo defendia.  

Como a ideia não é somar (adquirir novos conhecimentos) ou dividir (reconhecer e 

compartimentalizar um conhecimento prévio), e sim acumular experiências, pode-se 

arriscar dizer que quanto menos o espectador souber sobre o assunto, mais irá vivenciá-

lo esteticamente, e não em termos de conteúdo, e assim irá adquirir uma espécie 

diferente de conhecimento que o ajudará não tanto no sentido enciclopédico (de cultura 

geral), e sim no sentido do entendimento de sua própria forma de lidar com o mundo e a 

história, por meio da interação desta exposição cômica com a própria experiência do 

que ele entende por mundo e história.  

No casos dos programas televisivos, a entrevista de Napoleão Bonaparte interpretado 

por Helge Schneider, por exemplo, um longo plano de cerca de três minutos com um 

cenário de paisagens históricas dispostas em ritmo acelerado é seguido por outro plano 

onde o ator toca gaita (ainda vestido de Napoleão) com uma igreja ao fundo, e depois 

ainda por outro plano onde o ator interpreta uma empregada doméstica norte-americana. 

O que Kluge deseja nos transmitir com isso? Pode-se pensar que o mesmo que tenta 

transmitir com as diversas interpretações de Helge Schneider (do operário, de Marx e do 

compositor) em “Notícias...” (2008): que o que está em jogo é o Spiel freudiano17, a 

capacidade de brincar com conhecimentos sérios (novamente o conceito de “brincadeira 

séria” de Freud) para despertar algo essencialmente genuíno no espectador – sua 

                                                           
16

 EISENSTEIN, Sergei M. A forma do filme. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002. 
17

 FREUD, Siegmund. "Der Dichter und das Phantasieren", IN: Studienausgabe. Band. X, p.169-179. 
Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag. 1982 (Para mais detalhes consulte a nota 12) 
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experiência pessoal enquanto entrega absoluta, pois estes conhecimentos não são 

apresentados de forma direta, mas de um modo aparentemente fragmentado, 

despretensioso, leve e cômico. 

O tema principal de Kluge em seu trabalho para a TV já há muito tempo denota uma 

espécie de labirinto histórico onde o homem deve se perder para que possa se encontrar: 

por isso o eterno retorno à sabedoria da Idade Antiga, época em que o ser humano 

lidava com a História de modo diferente, pois tinha menos bagagem e possibilidades de 

documentação. Não que Kluge defenda uma espécie de “desconhecimento ideal” para o 

entendimento (“O homem não pode aprender a desaprender”)18, pois entende-se que não 

é possível desconsiderar a documentação histórica hoje existente. No entanto, o que fica 

claro nestes procedimentos usados em seus programas televisivos é o desejo de uma 

desordenação do que entendemos por História para que possamos entendê-la de uma 

forma diferente e mais viva. Se não se pode ignorar o excesso de informação, a única 

saída seria deslocar esses conhecimentos para que permaneça na memória apenas o que 

importa (para cada espectador). 

A experiência (Erfahrung) sugerida por Alexander Kluge, assim como na tradição do 

termo germânico, exige, portanto, imaginação, um dos conceitos básicos de Kluge; 

aquela que, segundo ele, seria a única instância fora do controle social,19 a única coisa 

que torna um ser humano único no mundo.  

Quando Kluge intercala uma longa entrevista com imagens de arquivo e intertítulos que 

correm muito rápido na tela, ele está solicitando inferências dos espectadores para que 

formem seus próprios conceitos a partir da combinação dessas imagens, ele não está 

enfatizando a atenção ao conteúdo, até porque sua exposição é frenética demais. O que 

interessa também não são as imagens em si, mas seus pontos de relação, como uma 

espécie de constelação formada a partir de combinações insólitas, que em cada 

espectador irá se processar de uma forma diferente. 

No site da dctp20 é possível assistir ao canal ao vivo e também acessar vídeos da 

programação, que mudam de tempos em tempos, de acordo com as atualizações do que 

vem passando na TV. O conteúdo disponível no site soma em geral 140 minutos por 

                                                           
18 Frase de Anita G. no primeiro longa-metragem de Kluge, “Despedida de Ontem” (1966) 
19 In: ALMEIDA, Jane (Org.). Alexander Kluge - o quinto ato. São Paulo: Cosac Naify. 2007. 
20 http://www.dctp.tv/ (Acesso em 25/07/2014) 

http://www.dctp.tv/
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atualização. Os vídeos estão dispostos no webdesign como se fossem planetas que se 

desdobram (cada um é um mundo a parte) e a aparência da página é de fato a de uma 

constelação. No canto esquerdo superior da página ficam os grandes temas (Grossen 

Themen) com os quais Kluge trabalha, sendo o mais frequente deles o de “sistema 

solar”. (Outros temas são, por exemplo: Japão, Godzilla em Fukushima, Cosmos, 

Serviço Secreto, o Futuro da Via Láctea).  

 

Os “grandes temas” de Alexander Kluge divididos por links, cada um contendo um conjunto 

de vídeos 

 

No canto superior esquerdo fica outro conjunto de temas (sendo cada um também um 

link que dá acesso a diversos vídeos), denominado “Jardim das Curiosidades”.  Em 

2014 foi lançada a tradução para o espanhol de um livro de Kluge intitulado “El 

contexto de um Jardín: Discursos sobre las artes, la esfera pública y la tarea de 

autor”21.  

É perceptível que o trabalho audiovisual de Kluge está imbricado com os livros que 

escreveu. Assim como nos filmes, DVDs e programas televisivos ele se dedica tanto à 

ficção quanto ao documentário, suas obras escritas também variam entre ficções (como 

o livro Lebensläufe, que contém um conto no qual foi baseado o primeiro longa-

metragem de Kluge, “Despedida de Ontem”, de 1966) e obras políticas e filosóficas, 
                                                           
21

 Autor: Alexander Kluge; Tradução: Carla Imbrogno. Caja Negra Editora (2014) 
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como Experiência e Esfera Pública e História e Obstinação, ambos em parceria com 

Oskar Negt. 

 Nestes livros que escreveu com Oskar Negt (que participa de duas das mais longas 

entrevistas de “Notícias...” [2008]) já é possível ter acesso a conceitos que Kluge 

trabalhará no formato audiovisual, como, por exemplo, os mencionados conceitos de 

“experiência” e “imaginação”.  

Já seus trabalhos literários, assim como seus ensaios audiovisuais, são pautados pela 

premissa de que “A forma é um sentimento” (Die Form ist ein Gefühl)22. A forma de 

constelação na qual está dividida o website da dctp talvez seja uma referência a esta 

constelação formada por toda sua obra (tanto literária quanto audiovisual).  

É importante notar, também, que assim como “Notícias...” (2008), toda sua obra 

literária e teórica foi lançada pela Editora Suhrkamp, uma parceria que deixa ainda mais 

claras as relações entre as obras. Kluge parece acreditar que quanto mais variadas forem 

as obras artísticas que podem se relacionar entre si mais rica será a imaginação e a 

experiência do espectador ou leitor (ou ambos). Como um legítimo proveniente do 

“cinema de autor” dos anos 1960, a ideia de Kluge é a de que um autor não é 

estritamente aquele que escreve uma obra literária, mas sim um artista que imprime sua 

marca em qualquer obra artística, não importa o formato.  

E a marca de Kluge seria justamente essa tentativa de mostrar como é possível formar 

uma constelação entre os formatos escritos e audiovisuais. Como escreve Henrique P. 

Xavier no livreto que acompanha a versão brasileira de “Notícias...” (2008), o intuito de 

Kluge parece ser despertar “ecos” e “ressonâncias” por meio dos “ritmos da poesia, nas 

síncopes entrecortadas das músicas, nas entrelinhas da narração, nas margens borradas 

das pinturas, nas disrupções da montagem cinematográfica”.23 

A própria editora alemã Suhrkamp tem como slogan “Não publicamos escritores, mas 

autores”.  Esta seria uma semelhança possível entre Kluge e realizadores de programas 

televisivos provenientes dos novos cinemas dos anos 1960, como Greenaway e Godard: 

o fato de todos se portarem como autores, como soberanos em suas produções, que não 

                                                           
22

 http://www.kluge-alexander.de/literarischer-autor.html (Acesso em 19/06/2014) 
23  XAVIER, Henrique P. (Org.)“Notícias da Antiguidade Ideológica – Marx, Eisenstein, O Capital”, 
vários autores. Livreto que acompanha o conjunto de DVDs na versão brasileira de “Notícias...” (2008), 
p.3 

http://www.kluge-alexander.de/literarischer-autor.html
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se rendem a nenhum tipo de esquema fixo. O modo como fazem isso, porém, é muito 

diferente entre si. Alexander Kluge realmente se aprofunda na relação do audiovisual 

com as artes literárias, como se pode notar pela própria concepção da dctp, que não é 

apenas direcionada à produção televisiva, mas antes disso, como já foi citado, se 

autodenomina produtora de uma “revista cultural”, apresentada no site. No meio da 

lateral direita do site da emissora pode-se acessar o “modo revista” (Magazine Modus) 

do canal, que é a versão escrita do site da dctp. 

 

 

“Modo revista” do site 

 

Há ainda mais dois conjuntos “planetários” de links no canto inferior esquerdo e direito. 

O esquerdo dedicado a “Notícias” (que vão desde música clássica até assuntos 

esportivos, tudo tratado em tom irônico) e o direito dedicado a eventos relacionados a 

Alexander Kluge, revelando a diversidade de suas produções; diversidade que é 

evidente não apenas nos diferentes formatos aos quais se debruça, mas também nos 

diferentes temas, aparentemente sem conexão, mas que se comunicam por meio do 

estilo com o qual são apresentados: pelo apelo à atenção do espectador aos sentimentos 

que eles despertam, pelo requisito à imaginação – o importante não é o que se conta (ou 

o que se mostra), mas sim o esforço em demonstrar que as informações com as quais 



35 

 

lidamos no mundo moderno (sejam elas fictícias, realistas - visuais ou escritas) são tão 

confusas quanto o próprio ser humano que as acessa, de modo que sua força de impacto 

em cada um é o material com que o espectador deve lidar.  

Trata-se da ideia de “a forma ser um sentimento” apresentada no site do diretor. Esta 

prerrogativa seria uma forma de protesto à realidade objetiva, oposta ao sentimento, à 

imaginação ou à experiência.24 Aí é possível perceber por que o site da dctp não tem 

uma forma tradicional, mas sim faz referência (em seu formato de constelação) ao céu, 

dimensão antagônica à realidade objetiva (aquela que está na “terra”), mais ligado ao 

abstrato e ao subjetivo. 

 

 

Planeta de “Notícias”: Atualidades, Esportes e a curiosa última sessão sobre música, 

intitulada “Quem tem esperanças morre cantando” 

 

É importante ressaltar que o diretor também expõe instalações artísticas de vídeo em 

galerias e museus. Um desses eventos anunciados no site é, atualmente25, a exposição 

“70.000 anos em um dia”26, em cartaz em no Museu do Filme e da Televisão em Berlim 

                                                           
24

 http://www.kluge-alexander.de/literarischer-autor.html, acesso em 19/06/2014 
25

 Acesso em 24/04/2014 
26

 “70.000 Jahre wie eine Tage” 

http://www.kluge-alexander.de/literarischer-autor.html
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(Museum für Film und Fernsehen), que conta a história da TV, paralela à história da 

evolução da humanidade,  de modo não convencional, com vídeos interativos, sofás 

com fones gigantes, acesso a documentos impressos, pinturas diversas, e frases poéticas 

escritas em giz de cera nos quadros negros que forram as  paredes –  o antigo e o 

moderno convivendo em harmonia, porém não no sentido convencional do termo, pode-

se dizer que em “harmonia artística”, onde se faz necessária a junção da beleza com o 

caos, mais uma vez, em prol da Erfahrung, que surge com mais força no embate de 

opostos.  Esta exposição deixa claro como o diretor alemão encara o acesso da esfera 

pública ao conhecimento: não se trata de facilitar por meio da linguagem, mas 

simplesmente de oferecer acesso facilitado a sua obra.  A visitação ao Museu custa 

cerca de 8 euros, mas apenas a exposição de Kluge (no terceiro e quarto andar) é de 

visitação gratuita para o público interessado. 

 

 

 

 

Entrada do Museu anunciando que a entrada  para a exposição de Kluge é gratuita 
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Vídeo para acesso gratuito do público disposto na entrada (proveniente do trabalho 

televisivo do cineasta e composto em sua maioria pelos clássicos intertítulos de Kluge) 

 

 

Nas paredes, ao lado dos sofás com aparelhos televisivos e fones de ouvido para os 

visitantes, frases poéticas e filosóficas em disposição livre, misturadas a fotografias artísticas 

de peso histórico (furacões, guerras, etc) 
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 A relação dos fatos históricos e políticos com a natureza (presente na obra de Kluge 

desde seu primeiro curta, “Brutalidade na Pedra”, de 1961) á incitada também, por 

exemplo, no início de “Notícias...”(2008), que incorpora alguns trechos de programas 

televisivos de Kluge, com a intercalação de entrevistas com explicações, por meio de 

figuras e esquemas ao estilo power point, de como os marinheiros se orientam pelas 

estrelas.  

“Orientação”, na obra audiovisual de Kluge, é uma palavra-chave, pelo que fica visível 

no uso que o diretor faz da televisão e, atualmente, da internet e da videoinstalação 

como meios complementares de transmissão desses programas televisivos (adicionando 

a eles novas explicações, teorias e poesias), a ideia é que o espectador se oriente por 

meio do caos – ou seja, tendo que se esforçar para lidar com o acúmulo, como diz o 

nome de sua atual exposição, tendo de lidar com o peso de uma vida que é feita de 

“70.000 anos em um dia”.   

 

1.2. Trabalhos em 35 mm e em DVD 

Como trabalhos cinematográficos de Kluge entende-se seus curtas-metragens (24 

filmes) feitos entre 1960 e 1990, e os longas-metragens em 35 mm (17 filmes). Já 

“Notícias da Antiguidade ideológica” (2008) e seus outros 2 filmes lançados em DVD 

estão categorizados, no site do diretor, como “Coleção DVD”.  Há ainda um quarto 

lançamento em DVD, e terceira parte da trilogia que inicia com “Notícias” (2008), 

ainda não incluso no site, mas que certamente entrará também para tal categoria. 

Pode-se dizer que a diferença básica entre os filmes e os lançamentos em DVD é que o 

segundo grupo é produzido de forma colaborativa, um modo de produção que o afasta 

da ideia de “cinema de autor”.  

Os temas e procedimentos empregados, no entanto, seguem a mesma linha das 

produções cinematográficas pós anos 80, os chamados ensaios audiovisuais, concepção, 

na Alemanha, consolidada por Theodor W. Adorno em “O ensaio como forma”. 

Segundo Adorno  

 a exposição é [...] mais importante para o ensaio do que para os procedimentos que, 

separando o método do objeto, são indiferentes à exposição de seus conteúdos 

objetivados. O ‘como’ da expressão deve salvar a precisão sacrificada pela renúncia à 
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delimitação do objeto sem todavia abandonar a coisa ao arbítrio de significados 

conceituais decretados de maneira definitiva.27 

 

Anteriores a “Notícias...” (2008), talvez os ensaios audiovisuais mais expressivos de 

Alexander Kluge sejam “O poder dos sentimentos” (1983) e “O ataque do presente 

contra o resto dos tempos” (1985). Nestes filmes já está presente a mistura de 

ilustrações e fotos com colagens alternadas com entrevistas e cenas fictícias, o que 

ressalta o caráter de fragmentação atribuído por Adorno ao formato ensaístico, sem 

abandonar a meticulosidade da exposição, que é composta por procedimentos 

característicos de Kluge: como a combinação de imagens de arquivo com cenas de 

ópera e atores realizando perfomances curtas para demonstração de conceitos antes 

apresentados nos intertítulos – tudo isso também presente em “Notícias...” (2008)28.   

Ambos os filmes dos anos 1980 se complementam, pois na relação entre eles fica 

implícita a ideia de que o poder dos sentimentos (que em contato com a realidade 

geraria a experiência) é o único ataque possível do presente contra o resto dos tempos 

(passado e futuro), sentimentos esses que podem ser provocados por meio das 

combinações de todas essas matérias de expressão. Kluge atingirá o ápice desse 

procedimento em “Notícias...” (2008), como veremos no final deste capítulo.  

Já no início do seu livro The utopia of film – cinema and its futures  in Godard, Kluge 

and Tahimik (2013), Christopher Pavsek define Alexander Kluge como um dos alunos 

de Adorno mais interessado no filósofo frankfurtiano, pois, na tradição da Escola de 

Frankfurt, Kluge faz uso da utopia como um conceito muito rico e impossível de ser 

ordenado, dotado de complexas dimensões temporais que ligam o presente com o 

passado e o futuro.29  Segundo Pavsek, para Kluge, a utopia do filme, em sua 

formulação mais básica, é “a ideia de que pode existir algo mais do que este presente 

insuficiente que é o momento atual”.30 

                                                           
27

 ADORNO (2003), p. 29. 
28

 É preciso chamar atenção para o fato de que apenas a fragmentação por si só não caracteriza o ensaio, 
seu pressuposto de um formato extremamente ligado ao modo bem planejado da exposição (como 
explicitado na citação adorniana acima) contradiz essa ideia. 
29

 PAVSEK (2013), p.1. 
30 PAVSEK (2013), p.1 – tradução minha. 
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O título do filme de 1985, “O poder dos sentimentos” (Die Macht der Gefühle) é 

importantepara entender os desdobramentos da obra de Kluge, pois explicita seu 

principal tema: a soberania do Gefühl (sentimento/sensação) sobre o pensamento. 

Gefühl em alemão tem sua origem de sentido na capacidade do homem em distinguir o 

frio do quente. Não é apenas uma questão de sentir (no sentido emocional), mas de 

intuir processos naturais articulados pelo ser humano. O primeiro curta-metragem de 

Alexander Kluge (“Brutalidade na Pedra: A eternidade de ontem”, de 1961, dirigido em 

parceria com Peter Schamoni), por exemplo, é composto de uma sequência de imagens 

da arquitetura germânica alterada pela II Guerra, e trata justamente dessa alteração da 

natureza processada pela mão humana, a articulação dessa arquitetura com a narração 

do filme é possivelmente “a forma que é o sentimento” da nação germânica 

traumatizada pela II Guerra. A única coisa a qual temos acesso neste curta-metragem 

além dessa sequência de “pedras brutalizadas” é uma narração em off  de comentários 

nacionais-socialistas anti-humanos – o que compõe um diálogo de opostos (a 

brutalidade das ideias nacionais socialistas em contraste com a brutalidade visível na 

arquitetura alterada, destruída). É o início da influência da dialética adorniana na obra 

de Kluge. 

Brutalidade na Pedra (1961) 
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Este filme já mostra aquilo com o que Alexander Kluge vai se ocupar depois, tanto nos 

programas para TV quanto nos DVDs: a tentativa de despertar sentimentos históricos 

por meio da experiência direta com os resultados e diálogos históricos - a aniquilação da 

arquitetura alemã durante o período nazista, mostrada no curta, é uma apresentação 

visual de um sentimento de trauma. A experiência (Erfahrung) que Kluge 

provavelmente deseja despertar provém da articulação da imagem com a palavra 

narrada, articulada com imagens documentais dos resultados da II Guerra. 

 O próprio subtítulo de “Brutalidade na Pedra” (1961) (“a eternidade de ontem”) já 

revela o fio condutor de todo o trabalho audiovisual do cineasta, a relação do passado 

com o presente e o futuro, de modo a demonstrar que eles formam uma só dimensão: a 

realidade subjetiva. Em “Brutalidade na Pedra” (1961) a realidade apresentada é a do 

barbarismo. De acordo com Pavsek31, Kluge se aproxima aí de Walter Benjamin, ao 

assumir que todo documento cultural é um documento de barbarismo, o que contém em 

si uma dimensão utópica, “a promessa de um mundo e de uma vida melhor do que 

aquelas presentes em um autêntico conteúdo”, que não se realizou. A utopia estaria não 

no passado, mas no futuro, embora um “vago” conhecimento do que aconteceu no 

passado seja um pressentimento do que acontecerá no futuro.32 

Em “Notícias...” (2008) Kluge discute o assunto longamente com Oskar Negt no DVD 

II, nos subcapítulos “ 7 – O que significa falhar na sociedade do risco” e  “ 9 – 

Revoluções são as locomotivas da História”, sendo que neste último os dois discutem a 

ideia de Benjamin (em dialética com o título do subcapítulo) de que as revoluções 

seriam na verdade “os freios” da História, por revelarem seus fracassos. Trata-se da 

potência do fracasso como produtor dos sentimentos mais genuínos, os únicos capazes 

de mudar alguma coisa, se não na História, no próprio homem – pois o processo de 

mudar a História como um todo seria constituído de um longo caminho de mudanças 

individuais, só possível por meio da Erfahrung. 

Outro filme importante para entender essa ideia é a ficção “Despedida de Ontem”, de 

1966, protagonizado pela irmã de Kluge, Alexandra Kluge, e que tem como diretor de 

fotografia outra figura-chave do novo cinema alemão dos anos 1960 e parceiro de 

                                                           
31PAVSEK, Christopher. The utopia of film – cinema and its futures  in Godard, Kluge and Tahimik. 
Columbia University Press, New York, 2013. 
32 PAVSEK, Christopher. The utopia of film – cinema and its futures  in Godard, Kluge and Tahimik. 
Columbia University Press, New York, 2013. p.2. 
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Kluge, Edgar Reitz. Este é o primeiro longa-metragem de Kluge e já começa com um 

intertítulo33, cuja tradução é: “O que nos separa de ontem não é um abismo, mas uma 

mudança de posição”. Este subtítulo é seguido pelo plano de Anita G. (Alexandra 

Kluge) sendo interrogada por um policial por ter roubado um casaco de uma colega de 

quarto. O motivo? “Eu tinha frio”, ela diz. Vemos aqui, mais uma vez, a soberania do 

Gefühl (sentimento/sensação) sobre o pensamento racional. 

 

 

“Brutalidade na Pedra: a eternidade de ontem” (1961) 

                                                           
33

 O uso de intertítulos (ou “cartelas”) é um dos procedimentos preferidos de Alexander Kluge - em 
“Notícias...” Kluge faz uso de mais de 1000 intertítulos. 



43 

 

 

Primeiro plano de “Despedida de Ontem” (1966): “O que nos separa de ontem não é um 

abismo, mas uma mudança de posição” 

 

Outro filme de forte diálogo com este tema que Kluge irá aprofundar em “Notícias...” 

(2008) é “Artistas na Cúpula do Circo: perplexos”, de 1967.  Este filme conta a história 

da dona do circo, Leni Peckert, interpretada por Hannelore Hoger34, que quer melhorar 

o circo, conferindo a ele mais naturalidade, e para isso tem a ideia de colocar os 

elefantes “na cúpula do circo”, como verdadeiros soberanos da instituição circense, ao 

invés de animais enjaulados usados como fantoches. 

 Novamente, vemos aí a dicotomia básica presente na obra de Kluge: o embate da 

natureza com as intenções humanas. Leni Peckert, obviamente, enfrenta dificuldades 

para realizar este sonho, especialmente financeiras, pois ninguém quer mais investir no 

circo. Ela passa, então, a trabalhar na televisão – da mesma forma que Kluge desiste do 

formato tradicional do cinema para trabalhar com maior empenho na televisão, e depois 

                                                           
34 Outra grande parceira de Kluge que, assim como Helge Schneider, em vários programas televisivos do 
diretor, participando de entrevistas interpretando diversos personagens. 
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para passar ao formato DVD com “Notícias...” (2008).  “Artistas na Cúpula do Circo” 

não tem uma narrativa tão linear quanto a de “Despedida de Ontem” (1966), de modo 

que nele Kluge começa já a flertar com um estilo mais ensaístico, no qual irá se 

aprofundar nos anos 1980 nos longas-metragens em 35mm e que atingirá o ápice em 

suas produções em DVD. 

Nas palavras do próprio Kluge, o motivo de ele não fazer mais filmes em 35 mm desde 

1986 é que ele não tem mais vontade de ser um autor (como se considerava nos anos 

1960, quando era conhecido como “o Godard alemão”), como afirmou em 200735, 

porém, se encontrar algum parceiro disposto a produzir um filme em 35 mm de forma 

colaborativa, ele voltará a se dedicar a esse formato.  

Mais uma vez, fica evidente (nos termos em que Adorno define o ensaio) a 

meticulosidade de Kluge em apresentar suas ideias por meio da exposição, através de 

um formato em sintonia com o presente, onde as obras produzidas por grupos de artistas 

estão cada vez mais em alta, em oposição ao antigo “cinema de autor”. 

De acordo com o que produziu desde então até 2014, parece que no formato DVD tem 

sido ideal para o diretor trabalhar deste modo, como é notório, por exemplo, na 

incorporação do curta-metragem de Tom Tikwer em “Notícias da Antiguidade 

Ideológica” ou mesmo na incorporação de suas produções para a TV nesta obra de 

2008, como o caso da entrevista com a atriz Sophie Rois, “O amor no sentido das 

mulheres é mais duro que pedra”. 

Reforçando a característica de uma constelação formada por toda a sua obra, o tema da 

força da mulher também está presente nos trabalhos audiovisuais de Kluge desde o 

ínicio. “Despedida de Ontem” (1966) é baseado na história de “Anita G.”, conto 

publicado no primeiro livro de ficção de Alexander Kluge,36 que apresenta a história 

desta jovem que, depois de roubar um casaco, tenta refazer sua vida na Alemanha pós-

guerra, passando por dificuldades que vão desde encontrar um emprego digno até ser 

respeitada em diálogos com homens ou pessoas de poder aquisitivo mais alto. 

Estas dificuldades estão sempre também atreladas a questões relativas à língua, em um 

dos diálogos do filme (entre pessoas de poder aquisitivo maior do que de Anita e do 

                                                           
35 KLUGE, Alexander. “Magazine des Glücks”.  Hueber.  2007. (catálogo da exposição de mesmo nome) 
36 KLUGE, Alexander. Lebensläufe. Stutgart: Suhrkamp, 1962. 



45 

 

qual ela não participa, apenas escuta, pois é visivelmente considerada inferior pelos 

protagonistas), os personagens discutem se o artigo correto para anteceder a palavra ser 

humano em alemão (Mensch) seria “das” (neutro) ou “der” (masculino), o que enfatiza 

ainda mais a dificuldade de Anita de se estabelecer em um mundo essencialmente 

masculino, que no máximo talvez seja neutro, mas nunca feminino. Isso também reforça 

o caráter das produções de Kluge centrado naquilo que está entre a realidade e a 

subjetividade, sendo a língua talvez o maior exemplo dessa relação. 

Numa das sequências documentais do filme, Alexandra Kluge vai a uma agência de 

empregos real e pede emprego como se fosse Anita G. Depois disso, ela passa a vender 

kits para aprender línguas estrangeiras em casa (do tipo que recomenda que se durma 

ouvindo uma fita cassete rodando a língua que se deseja aprender), o que enfatiza ainda 

mais a ideia presente do intertítulo do primeiro plano: o que a separa do passado (e do 

mundo) não é um abismo (uma questão de lugar), mas uma mudança de posição (uma 

questão de articulação, da forma correta de se comunicar no mundo). O passado seria aí 

um tempo ideal, antes dos desastres causados pela II Guerra, que separaram Anita de 

seus pais e a tornaram uma estrangeira dentro do próprio país (aí talvez o motivo da 

referência aos idiomas estrangeiros).  

Durante todo o filme também são utilizados muitos intertítulos, o último deles diz “Ela 

quer melhorar”, e anuncia a ida de Anita G. para prisão, onde se entrega pelo roubo do 

casaco, porque fica grávida de um homem que a despreza e vê na penitenciária 

possibilidades melhores de aprimorar sua condição do que na sociedade. A mulher é, 

portanto, vencida pela sociedade. 

Já em “Trabalho ocasional de uma escrava” (1973) a protagonista, também interpretada 

por Alexandra Kluge, é uma mulher não só inserida no mundo corporativo (uma médica 

reconhecida) como age sobre ele de modo revolucionário, praticando abortos nas horas 

vagas. Este filme também contém intertítulos, e uma das primeiras imagens  é a de um 

feto morto sendo retirado de uma vagina, tudo filmado em close.  

Kluge ainda aprofunda esta questão da mulher também em “Notícias da Antiguidade 

Ideológica” (2008) – na já referida entrevista com Sophie Rois; firmando-se como um 

dos únicos cineastas homens feministas da atualidade. No que diz respeito à sintonia de 

Kluge com o presente, talvez seja interessante ressaltar que em “Notícias...” (2008) uma 
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das protagonistas das cenas fictícias não é sua irmã Alexandra, mas sim sua neta Sophie 

Kluge (atriz e cineasta).  

O engajamento político de Alexander Kluge tem origem em sua formação em Direito, 

área na qual recebe seu Doutorado em 1956, e o tema de sua tese era uma proposta de 

reforma na administração universitária (desde sempre conhecida na Alemanha por seu 

caráter elitista). O espírito revolucionário do cineasta também explica porque ele foi o 

principal redator do manifesto “Papa Kino ist Tot” (o cinema do papai está morto) em 

prol de um novo cinema alemão nos 1960.  

 

1.3. O diálogo com outras mídias 

Hoje o espírito revolucionário de Kluge está direcionado à combinação das novas com 

as velhas mídias, como é possível observar na atual exposição dedicada a sua obra 

dividida em dois lugares em sua cidade natal Halberstadt: em um museu está a parte da 

exposição dedicada à sua obra literária (na Gleimhaus) e no outro (na Herrenhaus), 

como parte do John Cage Projekt37, a parte dedicada às suas obras audiovisuais. Tudo 

isso, no entanto, se mistura (como em suas próprias obras), sendo que na exposição de 

seu trabalho como escritor é possível interagir com um iPad e uma grande tela que 

mostram suas entrevistas, bem como com um aparelho de som no qual podemos ouvir 

Kluge lendo suas histórias.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 O que se justifica por Kluge ser também músico e pela proximidade do tom de sua obra audiovisual 
com o estilo de John Cage, que investe no prolongamento do tempo. 
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Exposição “Alexander Kluge in Halberstadt”, dedicada ao trabalho literário de Kluge, que incorpora 

também o diálogo com as novas mídias, na Gleimhaus 
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Já na Herrenhaus, onde está exposto seu trabalho audiovisual, podemos ver embaixo de 

cada cartaz dos filmes livros dispostos no chão, marcados com etiquetas coloridas nas 

partes relativas a tais filmes, para consulta do visitante. A palavra é presença constante 

nesta exposição, não apenas nos livros como nas paredes, que ilustram frases de seus 

filmes, e nos cartazes, sempre autoexplicativos. 

 

 

 

Exposição dedicada ao trabalho audiovisual de Kluge, na Herrenhaus, com frases de seus filmes nas 

paredes. Tradução livre da frase da parede esquerda: “Por que dizemos que o tempo passa e não 

ressaltamos que ele permanece?”/ Tradução livre da frase da parede direita: “O tempo precisa passar 

para que o espectador consiga absorver o ‘montante do espectador’ (Zuschauermenge)” 
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Exposição dedicada ao trabalho audiovisual de Kluge, na Herrenhaus. Cartazes, fotos e documentos 

da época, ao fundo o trabalho televisivo: vários programas de entrevista ficam passando ao mesmo 

tempo em vários aparelhos 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

 

 

Exposição dedicada ao trabalho audiovisual de Kluge, sendo esta sala totalmente dedicada à obra 

televisiva, com livros, revistas, entrevistas e os relativos DVDs da obra completa, recém-lançada nesse 

formato, dispostos no chão 
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Exposição na Herrenaus: a câmera que Edgar Reitz e ele usaram para a filmagem de “Despedida de 

Ontem” (1966), e os cartazes de lançamento de seus filmes em 35mm. Pode-se observar que quanto 

mais ensaístico são os filmes (como no caso de “Poder dos Sentimentos / Macht ser Gefühle” [1985]) 

mais espaço ocupam as palavras nos cartazes 

 

 

 

É preciso também ressaltar o quanto o fato de Halberstadt ter sido totalmente destruída 

durante o bombardeio de abril de 1945 afetou profundamente a infância e o 

desenvolvimento da criatividade de Alexander Kluge, motivo pelo qual a exposição 

enfatiza também a relação com seu pai, reconhecido médico da cidade. Kluge se 

tornaria, posteriormente, um pretenso “curador de almas”, um acionador de sentimentos 

por meio de outra espécie de corpo - aquele que dá forma a seus filmes e escritos. Em 

um conto fictício, porém autobiográfico (“Heilige Abend”), do livro Glückliche 

Umstände, leihweise, de 2008, ele explicita que seu pai, médico, não enxergava o “eu” 

dos pacientes, dedicando-se apenas ao corpo, e como se isso fosse um pressuposto. 

Pode-se encarar o trabalho de Alexander Kluge, portanto, como complemento e 

prolongação da carreira do pai: primeiramente na literatura e, após o desenvolvimento 
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de sua relação com Theodor Adorno (que o apresenta a Fritz Lang para “salvá-lo” do 

que ele chamava de inferno da carreira literária), no cinema.38 É visível que a relação 

com Adorno, bem como o estreitamento do contato com a obra de Eisenstein, também o 

influenciam a, mais tarde, partir para novos formatos, onde passa a especular seus 

principais interesses históricos, filosóficos e literários por meio de labirintos midiáticos. 

De acordo com Pavsek (2013)39, o formato audiovisual, para Kluge, tem uma afinidade 

específica com a mente humana, já que sua estrutura essencial  oscila entre o contexto 

dos documentos visuais, os estímulos que eles provocam e sua relação com  as 

“possibilidades conceituais da montagem.” Pavsek argumenta que Alexander Kluge, já 

em seu primeiro ensaio sobre o cinema, “The Utopia of Film”, começa a esboçar um 

programa para um cinema kantiano, assumindo francamente que “o filme é orientado 

pela cognição.” E um ano depois, em “Word and Film” ele também cita Kant para 

explicitar que o cinema utópico seria aquele que movimenta a cognição entre os dois 

polos extremos da sensação e do entendimento; da intuição e dos conceitos. Em outras 

palavras, para Kluge o formato audiovisual tem o poder de tornar os conceitos 

“sensíveis”, em alemão sinnlich (aquilo que tem sentido).  

Voltando à ideia de fracasso, é interessante notar que Adorno, em sua Dialética 

Negativa, ressalta que a filosofia, que pode parecer  ultrapassada (überholt), continua 

viva porque o momento de sua realização se perdeu.  Adorno via o século XX como a 

mais consistente falha da filosofia marxista em se realizar como construção de uma 

sociedade verdadeiramente humana, da mesma forma que Kluge vê a história do 

formato audiovisual como um fracasso em realizar sua vocação utópica – e este fracasso 

seria a verdadeira razão de continuar se dedicando a esse formato. Ainda segundo 

Pavsek (2013), Kluge veria o cinema como ultrapassado (überholt) devido ao 

desenvolvimento de novas formas midiáticas, primeiro a televisão, e depois os New 

Media. 

Em História e Obstinação, Kluge e Negt já discutiam sobre o conceito de Marx de 

acumulação primitiva: o retorno à condição histórica anterior à acumulação primitiva 

seria impossível. Como diz um intertítulo de “Artistas na Cúpula do Circo” (1967), a 

“Utopia melhora cada vez mais enquanto esperamos por ela” – citação que dá nome a 

                                                           
38

 O primeiro contato de Kluge com o cinema foi como assistente de Fritz Lang em “O tigre de bengala”. 
IN: ALMEIDA, Jane (Org.) Alexander Kluge: O Quinto Ato. Cosac Naify, 2005. 
39 P. 160 
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um dos capítulos do livreto que acompanha a edição brasileira de “Notícias...” (2008)40 

– reforçando mais uma vez a constelação entre todas as obras de Kluge. A questão seria: 

realmente desejamos uma sociedade utópica e uma forma artística bem-sucedida ou 

desejamos persistir no nosso desejo disso, ao projetar esta falta como algo que dá 

significado às nossas vidas e ao nosso trabalho e ao mesmo tempo estrutura nossas 

existências?Pavsek (2013) ilustra isso com uma passagem de “Artistas na Cúpula do 

Circo” (1967): 

 

Leny Peckert diz: “Eu quero mudar o circo porque amo o circo.” 

Resposta: Porque ela ama o circo, ela não irá muda-lo. 

Por quê? Porque o amor é um impulso conservador. 

 

Este amor de Leny Peckert pelo circo pode ser um paralelo ao amor de Kluge pelo 

cinema, e o amor de Kluge pelo formato audiovisual, por sua vez, pode ser uma alegoria 

ao amor dele pelo mundo: a vontade mudar o mundo não pode vir apenas de uma visão 

negativa dele, mas deve sim nascer de uma afeição profunda pelo mundo como ele é: 

algo longe da perfeição.41 Kluge afirma que, quando acredita entender alguma coisa, ele 

se coloca em movimento: viaja, age, filma ou escreve alguma obra teórica. Portanto, 

parece impossível separar o trabalho prático do cineasta e escritor de suas ideias, que 

aparentemente culminam em “Notícias...” (2008).  

“Notícias da Antiguidade Ideológica” (2008) tem como subtítulo “Marx, Eisenstein e O 

Capital” – e trata deste movimento entre três instâncias que lidam com dimensões 

aparentemente distantes (o filósofo Marx, o cineasta Eisenstein e o livro O Capital).  

Para Kluge, como fica claro em várias entrevistas ao longo desta obra de 2008 

(principalmente nas entrevistas com Durs Grünbein, Peter Sloterdjik e Oskar Negt) O 

Capital seria um livro “poético”, que deveria ser lido “embaixo da mesa” (e não nas 

escolas) e acompanhado da leitura das Metamorfoses de Ovídio.   

                                                           
40 XAVIER, Henrique P. (Org.)Minicatálogo que acompanha “Notícias da Antiguidade Ideológica” 
(2008), p.16 
41 KLUGE, Alexander, “Neue Geschichte: Hefte 1-18: Unheimlichkeit der Zeit, 9. 
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Nesta ideia é notório o caráter da intenção de Kluge de trabalhar as relações que podem 

ser estabelecidas entre diferentes dimensões, autores e obras, ao mesmo tempo em que 

faz ele mesmo isso com suas próprias obras literárias e audiovisuais.  

O fato de Eisenstein ter desejado filmar O Capital de acordo com o formato de Ulysses, 

livro escrito por James Joyce, também é ressaltado muitas vezes ao longo das quase 10 

horas de materiais audiovisuais, e permite que se pense mais uma vez no caráter 

ensaístico da obra. Kluge não retoma o projeto de Eisenstein, mas sim seus próprios 

métodos de filmar na televisão e no cinema, associando-as de tempos em tempos às 

ideias de Eisenstein (principalmente no DVD I, mas depois se distanciando cada vez 

mais dessas ideias em prol de suas próprias e de outros teóricos) de modo que compõe a 

obra mais fragmentada de sua carreira, na qual não busca retomar o projeto de 

Eisenstein, mas refletir sobre ele. 

A exposição de ideias, não só de Marx e Eisenstein, mas também de Adorno e de outros 

pensadores alemães, franceses e da antiguidade, em relação entre si por meio da 

montagem,  intercala frases desses pensadores nos intertítulos com entrevistas que tanto 

discutem os temas apresentados pelos intertítulos quanto apelam para a dimensão 

cômica que essas ideias podem tomar. Isso revela a maturidade de um procedimento ao 

qual Kluge vem se dedicando não só desde o início de seus trabalhos para o cinema e 

para a TV, como também desde o começo de sua carreira como escritor teórico e de 

ficção.  

A vontade de atingir a esfera pública por meio da facilidade do acesso à sua obra é 

visível nas exposições que podem ser visitadas gratuitamente, no lançamento das obras 

em DVD e nos diversos materiais disponíveis em seu site pessoal e no site da dctp. Já os 

sentimentos que quer ativar nos espectadores para despertar a experiência constituem 

um desejo exposto de forma teórica em “Notícias...” (2008), disposta por meio de 

imagens de arquivo, intertítulos e entrevistas – todos esse métodos já presentes em suas 

obras audiovisuais anteriores, como foi aqui demonstrado, mas que no entanto nunca 

haviam se fundido de forma tão explícita como neste trabalho, principalmente porque a 

obra tem quase 10 horas de duração.  

Trata-se de um legítimo mosaico de possibilidades (visuais, sonoras, teóricas, poéticas) 

de pensar O Capital de Marx nos dias de hoje que constitua talvez a obra mais 
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ensaística de Kluge até então (e não apenas fragmentária). “Notícias...” (2008), 

portanto, se configura como a maior busca do cineasta, até então, de:   

encontrar uma forma de expressão capaz de configurar-se a si própria (sem 

recorrer a algum princípio que lhe seja exterior) à medida que o pensamento 

reflete sobre o objeto e avança para além dele, considerando a historicidade 

como seu elemento constitutivo; nesse movimento, o pensamento reflete sobre 

si mesmo e pensa o conceito de forma não-conceitual, em mosaico.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 SOARES, Silnei Scharten, IN:  “O ensaio como Adorno”,  Revista da Associação Nacional dos 
Programas de Pós-Graduação E-compós, Brasília, vol. 14, número 1,  janeiro/abril, 2011 
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Capítulo II 

“Notícias da Antiguidade Ideológica” (2008): contextualização 
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2.1. O projeto de Eisenstein de filmar “O Capital” como uma obra literária 

Em 12 de outubro de 1927 Eisenstein escreveu: “A decisão foi tomada: filmar o Capital 

com base no cenário de Karl Marx – esta é a única possibilidade formal.”43 A intenção é 

tão clara quanto enigmática. Em suas anotações, Eisenstein dá poucas explicações a 

respeito de como isso poderia ser realizado. Tudo que ele  deixou foram pistas. Um dia 

depois ele escreve: “Aqui encontramos perspectivas fílmicas completamente novas; 

uma aurora de possibilidades que será realizada no meu novo trabalho – no “Capital”, 

baseado no livreto de Karl Marx. Será um tratado fílmico”. 44  

Eisenstein, que na época havia acabado de filmar “Outubro” (1927), também menciona 

o “princípio da des-anedotização”. Este princípio já havia sido fundamental para o filme 

recém-acabado, mas, em essência, também representa “parte do que está por vir”, isto é, 

uma pré-condição para sua próxima empreitada: “O Capital”45. 

 O romance Ulysses de James Joyce serviu como modelo para Eisenstein, a princípio 

por oferecer um modelo de narrativa que abrange toda a História Mundial na abreviação 

temporal de um único dia.  

No enredo que serve como base para o filme, a ideia é acompanhar um único 

dia na vida de duas pessoas, do amanhecer à meia-noite, mais ou menos como 

em Ulysses está descrito o dia de Leopold Bloom [...], enquanto cadeias de 

associação e de subtextos estarão presentes para evocar a história da 

humanidade desde Tróia.46  

O romance de James Joyce, particularmente o capítulo de “Perguntas e Respostas”, 

parece ter inspirado a vontade do cineasta russo de radicalizar sua própria linguagem e 

dar um adeus definitivo à narrativa linear.47  

No Ulysses de Joyce [...] há um capítulo sensacional escrito à maneira do 

catecismo escolar. Questões são impostas e respostas são dadas. Questões sobre 

                                                           
43 EISENSTEIN, Sergei. ‘Notate zur Verfilmung des Marxschen “Kapital”’, In: Sergei Eisenstein, 
Schriften, ed. Hans Joachim Schlegel (Munich: Hanser, 1975), p. 289. (Tradução minha) 
44 EISENSTEIN, Sergei., ‘Notate zur Verfilmung des Marxschen “Kapital”’, In: Sergei Eisenstein, 
Schriften , ed. Hans Joachim Schlegel (Munich: Hanser, 1975), p. 290. (Tradução minha) 
45 EISENSTEIN, Sergei., ‘Notate zur Verfilmung des Marxschen “Kapital”’, In: Sergei Eisenstein, 
Schriften, ed. Hans Joachim Schlegel (Munich: Hanser, 1975), p. 291. (Tradução minha) 
46 EISENSTEIN, Sergei., ‘Notate zur Verfilmung des Marxschen “Kapital”’, In: Sergei Eisenstein, 
Schriften , ed. Hans Joachim Schlegel (Munich: Hanser, 1975), p. 292. (Tradução minha) 
47 SCHULTE, Christian. “Television and Obstinacy” p.318-331. In: FORREST, Tara (Org.). Raw 
Materials for the Imagination. Amsterdam University Press. Amsterdam, 2012. 
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como acender uma lâmpada de querosene.48 As respostas são de ordem 

metafísica. (Leia este capítulo, isso pode ser metodologicamente útil.)49  

 

Esta citação é importante porque revela o entendimento de Eisenstein de que o estilo 

narrativo de Joyce em Ulysses não se resume a um mero exercício formal de 

exacerbação do desenrolar do cotidiano de um ser humano durante 24 horas. Não se 

trata de uma questão de alargamento da narrativa em prol da apresentação de detalhes 

prosaicos do suposto dia-a-dia do personagem. Trata-se mais de questionar os detalhes 

deste dia na vida de Bloom, de forma que o todo se assemelha mais a uma colcha de 

retalhos do que a um novelo de lã que vai se desenrolando. As 24 horas na vida de 

Bloom não se arrastam, ramificam-se em questionamentos internos que, por sua vez, 

desembocam em diversos caminhos interpretativos. 

 No livro Seis Passeios pelo Bosque da Ficção,50 Umberto Eco escreve sobreas várias 

possibilidades interpretativas que se abrem a partir de uma obra de ficção, seja ela 

literária ou cinematográfica. O título do livro faz referência à metáfora de Jorge Luís 

Borges, segundo o qual um bosque (a ficção) é um jardim com caminhos que se 

bifurcam (as interpretações). Para explicar isso, Eco compara o filme de ficção com o 

filme pornográfico. No filme pornográfico, mesmo quando há uma narrativa envolvida, 

por exemplo, quando os personagens passam do cenário de um quarto para um ambiente 

ao ar livre, como uma praia, a narrativa se concentra na ação. Não há intermediações 

que deem vazão a possibilidades interpretativas. Não vemos os personagens em um 

avião ou em um ônibus se transportando para a praia, a não ser que haja atividades 

sexuais envolvidas na cena. O foco não está nos caminhos que o espectador pode tomar, 

mas nos efeitos imediatos das imagens.  

Com isso, Eco provavelmente quer dizer que quanto mais uma obra é fictícia, mais ela 

está aberta à interpretação. Para se atingir os predicados da ficção é preciso que haja 

perguntas, questionamentos: o que está se passando nesta viagem até a praia? Por que os 

personagens não conversam? O que estão fazendo? Para onde vão?  

                                                           
48

 A imagem (intertítulo)  que ilustra a passagem do romance Ulysses em “Notícias da Antiguidade 
ideológica” (2008) está reproduzida na página 68 deste capítulo. 
49

 EISENSTEIN, Sergei., ‘Notate zur Verfilmung des Marxschen “Kapital”’, In: Sergei Eisenstein, 
Schriften, ed. Hans Joachim Schlegel (Munich: Hanser, 1975), p. 292. (Tradução minha) 
50 ECO, Umberto. Seis passeios pelos bosques da ficção. 1 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 
Trad. Hildegard Feist. 
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Se estivessem a fazer sexo (cumprindo as prerrogativas do filme pornográfico) as 

respostas estariam dadas e a ação revelaria seu foco e seu objetivo de entretenimento e 

não de arte narrativa. Se os filmes pornográficos são artísticos ou não do ponto de vista 

pictórico é outra questão, aqui se trata de considerar questões audiovisuais do ponto de 

vista da ficção, no sentido de Aristóteles em sua Poética. 

 Aristóteles pressupõe que a ficção tem como prorrogativa a mimesis, cujo propósito é 

“mostrar” o que está acontecendo com as personagens através não só de suas ações, mas 

também de seus pensamentos traduzidos em ações. Na arte mimética a ação tem como 

função representar os pensamentos, o que se relaciona com o conceito de poesia 

enquanto imitação de ações. A poesia (ápice da ficção) estaria focada no sujeito 

individual, pois, por exemplo, segundo Hegel51, é  no mundo interno que o poeta 

encontra as paixões de seu próprio coração e espírito. 

A partir deste prisma, pode-se dizer que quanto mais possibilidades interpretativas são 

abertas (quanto mais “caminhos pelo bosque da ficção” são possíveis) mais uma obra é 

autenticamente poética (no sentido de Aristóteles). Em 8 de abril de 1928, Eisenstein 

escreve sua frase definitiva: “A parte formal de meu filme será dedicada a Joyce.”52 

Eisenstein parecia desejar fazer um filme que, sobretudo, se abrisse ao máximo de 

interpretações possíveis (mas não ilimitadas).53 

Em suas anotações, Eisenstein ainda acrescenta que pretende criar uma obra 

cinematográfica que a partir de um prato de sopa vá até os navios britânicos afundados 

pela Inglaterra. Neste ponto de seus escritos, o cineasta russo diz que durante todo o 

filme a esposa prepararia uma sopa para o marido que retorna, e que estes seriam os 

dois temas associados: a esposa que cozinha e o marido que retorna. 

 A seguir, quiçá pelos efeitos dos alucinógenos sob os quais escreveu o rascunho do 

projeto54, o diretor considera a ideia “completamente idiota” e acrescenta que ela seria 

                                                           
51

  A respeito da Poética de Aristóteles em Estética VIII, de 1832, capítulo sobre “A poesia”.  
52 Sergei Eisenstein, ‘Notate zur Verfilmung des Marxschen “Kapital”’, in Sergei Eisenstein, Schriften, 
ed. Hans Joachim Schlegel (Munich: Hanser, 1975), p. 307. (Tradução minha) 
53 Aqui é preciso tomar cuidado para não confundir “máximo de interpretações possíveis” com 
“possibilidades ilimitadas”, e por isso os caminhos pelo bosque da ficção de Eco são 6 e não mais do que 
isso. É claro que este não é um número estanque, mas indica que a autêntica ficção não é uma ficção feita 
de modo impensado, que relega tudo à imaginação do leitor ou espectador sem cogitá-lo como 
leitor/espectador ideal.  
54 Informação que nos é fornecida por Osana Bulgakowa, biógrafa de Eisenstein, na primeira parte de 
“Nóticias...” (2008). 



60 

 

útil apenas nos primeiros estágios de uma hipótese de trabalho e que na terceira parte, 

por exemplo, a associação partiria da pimenta com a qual a mulher tempera sopa. 

“Pimenta. As ilhas Cayenne. A ilha do Diabo. Dreyfus. O chauvinismo francês. O 

Figaro nas mãos de Krupp. A Guerra. Os navios afundados no porto.”55 

Segundo Jameson (2010)56 Eisenstein se propôs a fazer aquilo que Brecht tentou fazer 

na sequência do debate sobre o café no metrô no filme “Kuhle Wampe” (1932) , ou 

seja: traçar o caminho que nos leva dos sintomas visíveis às suas causas ausentes ou não 

totalizáveis.  

Mas há nesta proposta algo ainda mais elaborado do que abrir a ampla gama de 

possibilidades interpretativas à qual me referi como pressuposto da autêntica ficção. Ao 

que tudo indica há ainda uma intenção de fazer do seu próprio projeto de filmar O 

Capital uma análise metalinguística do fazer cinematográfico, como se Eisenstein 

tivesse escrito um enredo sabendo que jamais o levaria a cabo, deixando o cinema no 

reino da “possibilidade aberta”..  

Independentemente de ter usado drogas ou não durante a redação de seu projeto, parece 

sintomático que todas suas ambições mais altas quanto a ele sejam intercaladas com 

frase como “completamente idiota” ou “apenas um primeiro rascunho”. Jameson (2010) 

diz que é neste ponto que descobrimos que o que Eisenstein realmente tinha em mente 

era uma versão marxista da livre-associação de Freud: a cadeia de ligações escondidas 

que leva da superfície da vida e da experiência cotidianas à própria origem da produção.  

Eisenstein parte da própria origem da produção (o rascunho do que viria a ser um filme) 

já pressupondo a cadeia de ligações escondidas.   Porém, enquanto na filosofia (como 

em Adorno, por exemplo) isso funciona como procedimento filosófico (só se pode 

colocar em movimento dialético conceitos já existentes), no planejamento fílmico isso 

parece como um embuste, pois é preciso partir das imagens e não de suas supostas 

mensagens subliminares.  

Aqui é interessante lembrar que Eisenstein tinha em mente o que queria gerar no 

espectador (juntando os planos para gerar um sentido específico), e que talvez o único 

                                                           
55 EISENSTEIN, Sergei. Notes for a Film of Capital. In: October: The First Decade. Cambridge, MA, 
1987. Tradução inglesa de Maciej Sliwowski, Jay Leda e Annette Michelson. IN: Jameson “Filmar O 
Capital?”. Revista Crítica Marxista, n.30, p.67-74. 2010.  
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objetivo de Kluge seja deixar o mais espectador livre possível. No entanto, isso não 

significa que as informações visuais são dispostas aleatoriamente, é o espaço a ser 

preenchido pelo espectador que é de um vazio mais amplo do que o sugerido por 

Eisenstein, se pensarmos na ideia de Eisenstein de que a montagem era pautada em 

termos de (plano) A + (plano) B = C. Com relação à Kluge em “Notícias...” (2008), 

pode-se dizer que a ideia de montagem se aproxima de algo como plano (A) + grande 

lacuna + (plano B) = (?). Não existe um resultado pré-determinado, porém a condição 

da existência deste resultado indeterminado é uma calculada distância de conexão entre 

o plano A e o plano B.   

Contudo, ao observar as anotações de Eisenstein, pode-se cogitar que ele sabia desde o 

início de sua carreira no cinema (prática e teórica) sobre a impossibilidade de que seus 

desejos quanto às potência do cinema se realizassem. Ele parece sugerir a força da 

potência do fracasso enquanto prática fílmica, fazendo de suas anotações uma 

verdadeira teoria sobre o audiovisual, na qual um ensaio (seu rascunho de enredo para 

“O Capital”) se constitui como reflexão de metalinguagem - ou seja, sobre o que de fato 

é o cinema. 

 O cinema, mais do que a forma artística mais apropriada para a aplicação da dialética, 

como Eisenstein não cansava de sugerir, criaria uma tensão  entre a ênfase marxista na 

produção, na distribuição e no consumo, e a verdadeira experiência humana, centrada na 

vida cotidiana.  

Ao contrário do que acontece na Literatura, onde o embate do escritor se dá, 

materialmente, apenas entre ele e o papel, no cinema o criador se depara em combate 

com o mundo como um todo: é possível filmar a mulher alemã que espera o marido 

preparando uma sopa, porém partir daí para as Ilhas Cayenne e para o naufrágio dos 

navios ingleses é algo mais complexo em termos de produção e associação de imagens.  

A associação imagética, embora mais direta, tem como pressuposto a perfeição (ou o 

que mais se aproxima disso) material de sua execução em termos físicos e não apenas 

intelectuais, como no caso de uma ficção literária. Em outras palavras, a viagem de um 

casal de dentro de casa para uma praia não pressupõe apenas a escolha correta das 

palavras e da ligação entre elas (esforço intelectual), mas exige uma definição estética 

(do meio de transporte envolvido, por exemplo) bastante precisa, que muitas vezes está 

além de possibilidades palpáveis, por exemplo, financeiramente.  



62 

 

Não parece coincidência que no início de “Notícias...” (2008) a biógrafa de Eisenstein 

ressalte que “Outubro” (1927)  foi um dos filmes mais caros da época, e que os projetos 

do diretor russo eram em geral ambiciosos neste sentido.  Conhecido por ser um 

autêntico transgressor de limites quando se fala em cinema, talvez com seu projeto de 

filmar “O Capital” Eisenstein desejasse ir ainda mais além: talvez sua intenção fosse 

filmar o impossível, para que a partir disso alguém, como o fez Alexander Kluge, 

tomasse seus escritos como rascunho, para criar uma obra que revelasse a potência do 

fracasso no cinema.  

Trata-se da “fome” (ou necessidade)57 como princípio criativo.  Como lembra Jameson 

(2010), sobre a parte da sopa, Eisenstein anotou que as virtudes domésticas da esposa 

do trabalhador alemão representam o “maior mal”; o “mais forte obstáculo a um levante 

revolucionário”, pois a esposa de um trabalhador alemão sempre terá algo quente para o 

marido, nunca o deixará ficar completamente com fome. Depois ele diz que é preciso 

observar a raiz do papel negativo que desacelera o ritmo do desenvolvimento social, e 

que no enredo isso poderia tomar a forma de uma “sopa rala” e seu significado em 

“escala mundial.” 

 

1.2. A aproximação de Kluge do projeto de Eisenstein em “Notícias da Antiguidade 

Ideológica” 

Aqui é interessante retomar que “Notícias da Antiguidade Ideológica” é uma obra 

multimídia: uma caixa composta por 3 DVDs e um minicatálogo que divide esses 

DVDs em capítulos e subcapítulos. Este material poderia ser considerado uma tentativa 

de Kluge de transformar em “objeto” (o DVD) aquilo que ele faz na televisão e o modo 

como dispõe esses programas na internet (Ver Capítulo 1): uma constelação de notícias 

que misturam diversos materiais - fotos de arquivo, intertítulos, entrevistas.  

Na parte final do primeiro DVD, na entrevista com o escritor Dietmar Dath há uma 

frase dele que resume o escopo dos três DVDs: “Não importa para onde vai o contexto, 
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a conexão fica.”58 Dath está neste momento comparando Joyce a Eisenstein, mas isso 

poderia se aplicar perfeitamente à obra de Kluge.  

A primeira cena de “Notícias da Antiguidade ideológica” (2008) são as mãos em close 

de uma pianista, acompanhas pela música que ela toca no piano. Em seguida há um 

corte brusco e nos deparamos com uma sequência de intertítulos que reproduzem as 

anotações de Eisenstein sobre seu projeto de filmar O Capital de Marx.  
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 DVD1 – Capítulo V,  “Como o dinheiro, caso falasse, se explicaria?”, subcapítulo 1 “O capital pode 
dizer “eu”?” Com Dietmar Dath (45’) 
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Primeira sequência de planos de “Notícias da Antiguidade Ideológica” (2008) 

 

Neste intertítulos, além do visível esforço didático de Kluge, podemos notar também o 

trabalho das cores e das mudanças de fonte. Nesta sequência inicial todos os 

substantivos (tudo que é objeto) são grafados com fonte e cor diferente do restante. Isso 

é importante porque ao longo de todas as 9 horas e meia de “Notícias...” (2008)  volta-

se vez ou outra ao tema do que pode e o que não pode ser transformado em material, o 

que pode ser “objetificado”,  aquilo que, por sua vez, dialoga com o princípio de des-

anotização de Eisenstein. Aqui pode-se entender a anedota como um pormenor curioso 

e pouco divulgado que ocorre em segundo plano (numa narrativa) sobre uma certa 

personagem ou evento histórico, sua anulação seria portanto tornar o que é 

aparentemente superficial em algo que fica no centro da narrativa, em torno do qual ela 

orbita. 

Isso também mais tarde irá se conectar com o que explica Peter Sloterdjik  sobre o 

conceito de “fetiche” no DVD 2, o qual não por acaso se chama “Todas as coisas são 

homens enfeitiçados”. O fetiche, considerando a etimologia da palavra, significaria 

dotar as coisas de uma força que não está nelas, mas no ser humano, como nos antigos 

bonecos africanos no qual cada prego representa uma parte da história, do sofrimento e 

da paixão de um homem. 
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 Pode-se pensar que esta dimensão do fetiche está presente na própria concepção dos 

DVDs de “Notícias...”, que por serem divididos em capítulos e subcapítulos, como um 

livro, e por durarem um tempo não convencional para este tipo de mídia,59 se 

assemelham a um objeto (a mídia DVD) dotado de uma força não tradicionalmente 

atribuída a ele – neste caso a força pode ser atribuída ao realizador da obra, que faz de 

seu meio de transmissão algo bastante inovador. 

Nos intertítulos de “Notícias...” (2008) pode-se também notar este esforço em dotar os 

objetos (no caso, as palavras) de uma força  que elas não contêm. Por meio de cores e 

efeitos gráficos Kluge confere poder às palavras germânicas e seu particular estilo de 

formação (Bildung), tornando-as objetos, ou as “coisificando” enquanto imagens, 

segundo a lógica de seu pensamento associativo.  

A antiga discussão sobre como transformar, ou “traduzir”, palavras em imagens é 

retomada por Kluge, mais uma vez, por meio do fracasso e da impossibilidade: a 

palavra só se torna imagem quando permanece palavra, essa transformação só é possível 

quando tomamos a própria palavra como objeto visual, portanto não faria sentido falar 

de “traduzir” as anotações de Eisenstein em imagens, pois neste mesmo DVD1, na 

entrevista com a sobrinha-neta da tradutora de Lênin, Kluge deixa bem claro o que quer 

dizer com tradução: a possibilidade de transformar palavras apenas em outras palavras. 

Já para a transposição de um projeto (escrito) de um filme para o filme de fato, Kluge 

prefere usar a pergunta “Como pensa o filme?”60 (no projeto de Eisenstein) ao invés de 

“como se traduz” as palavras de Eisenstein em imagens. Todo o DVD1 trata disso, e se 

chama “Marx e Eisenstein na mesma casa”.  

Depois desta sequência inicial de “Notícias...” (2008) temos a primeira montagem 

fotográfica (ou colagem) de Kluge: ele une as fotografias de Marx e de Eisenstein 

coladas na figura de uma casa. Eis o título do DVD1 em imagens, mais uma vez, de 

forma bem didática, e que pode inclusive soar ingênua, mas é apenas o início de uma 

cadeia de associações que se segue em imagens, em estilo semelhante ao que Joyce faz 

em Ulysses (parte do dia de um homem comum e retorna até a História de Tróia), por 

meio de conexões. O fato de a imagem mostrar Eisenstein e Marx cada um em uma 

janela, pelo lado de fora da casa, retoma ainda mais a ideia da potência do fracasso: a 
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 pois não se trata de uma série que tenha passado na televisão nem muito menos de um longuíssimo 
filme com uma só narrativa 
60 DVD1 – Intodução da entrevista com Dietmar Dath 
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conexão entre os dois pensadores só pode ser feita de modo externo (e essa força 

externa assumiria possivelmente uma relação com o fetiche), quando se olha de fora. 

Eisenstein e Marx na mesma casa, porém em quartos diferentes – e Kluge os 

observando de fora, por meio de sua cadeia de relações.  

 

Montagem de Kluge que mostra “Marx e Eisenstein na mesma casa”, logo depois da primeira 

sequência de intertítulos. 

 

Depois seguem-se mais intertítulos, ainda reproduzindo as anotações de Eisenstein, 

porém é interessante notar como eles vão ficando, nas palavras de Jameson (2010), 

“cada vez mais eletrizantes”. No rápido decorrer dos dois primeiros minutos de filme já 

é possível reunir uma gama de imagens que exemplificam muito bem o procedimento 

usado por Kluge ao longo dos 492 minutos de “Notícias...” (2008): suas imagens, e as 

representações contidas nela, vão se ramificando, ora em complexidades, ora em 

simplificações. Nos próximos intertítulos já podemos notar que Kluge não só trabalha as 

cores e as fontes das palavras, como também brinca com sua disposição na tela. Ao falar 

do capítulo de “perguntas e respostas” em Ulysses, o diretor dispõe as palavras 

“pergunta” e “resposta” na vertical, confrontando-as em direções opostas.  
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Intertítulos que explicam como é o capítulo de “Perguntas e Respostas” em “Ulysses” de James Joyce 

 

Aí pela primeira vez também podemos observar algo que se ramificará ao longo de 

“Notícias..” (2008): a ideia de que não existem perguntas e respostas, existem 

confrontamentos de ideias. Isso abre caminho para pensarmos que ao confrontar as 

ideias escritas de Eisenstein com as possibilidades fílmicas delas se tornarem realidade, 

Kluge está de novo respondendo ao ceticismo de Adorno quanto à potência dos meios 
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audiovisuais. Por ser uma arte do tempo, talvez o meio audiovisual seja o mais 

adequado para realizar, no mais curto espaço de tempo, o maior número possível de 

associações e conexões. Após os intertítulos que confrontam visualmente as palavras 

“pergunta” e “resposta”, e que explicam o referente capítulo de Ulysses, a próxima 

cartela é visivelmente mais graficamente trabalhada, em explosões luminosas de cores, 

e logo seguida pela imagem de Eisenstein. 
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Imagem de Eisenstein, disposta em um plano logo após as explicações sobre o livro de Joyce. 

 

O encadeamento de diferentes matérias de expressão (intertítulos, colagens, uso de 

imagens de arquivo) que Kluge faz neste momento inicial de “Notícias...” (2008) é o 

mesmo já usado por ele nos programas de televisão, segundo uma lógica de 

“constelação de informações” que é exemplificada no site de sua produtora dctp (Ver 

Capítulo I).  

Retomando o primeiro capítulo deste livro, uma ideia muito recorrente em toda a obra 

do diretor alemão, inclusive na forma como o site da dctp está disposto, é a lógica das 

estrelas. No minicatálogo que acompanha os 3 DVDs de “Notícias...” (2008) há uma 

clara referência ao modo como os navegadores se orientam (pelas estrelas), sendo essa a 

mais antiga forma de orientação, e aquela que guia o estilo de Kluge: os encadeamentos 

vão ficando cada vez menos lineares e mais esféricos. Trata-se da narrativa esférica a 

qual Dietmar Dath se refere em sua entrevista no final deste primeiro DVD  - 

semelhante à forma como se distribuem os capítulos em Ulysses e às conexões feitas 

por Eisenstein em suas anotações, porém que atinge seu ponto máximo de elaboração 

no trabalho audiovisual. Não é á toa que, neste ponto de “Notícias...” (2008), após a 

imagem de Eisenstein o que segue é a imagem de uma constelação que ilumina o mar, 

seguida por outra que mostra navios pela lente de uma câmera. 
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Nas figuras anteriores, dois planos rápidos que sucedem a imagem de Eisenstein, que por sua vez 

sucede os intertítulos explicativos sobre a conexão do projeto com “Ulysses” de James Joyce: uma 

série de conexões que enfatizam a frase dita por Dietmar Dath mais adiante, e que é um resumo do 

estilo de Alexander Kluge: “Não importa para onde vai o contexto, a conexão fica.” 
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Kluge fala de uma inflação de realidades antagônicas, ressaltando que a realidade não é 

apenas uma, mas várias.61 É interessante notar que todos os frames expostos até agora 

neste capítulo não ocupam mais do que 2 minutos de duração do DVD1, trata-se da 

legítima inflação de informações visuais e escritas, semelhante àquela na qual o homem 

se encontra hoje (Kluge dá o exemplo da realidade do “second life”)62, e acrescenta 

ainda que hoje a frase de Feuerbach, que diz que não basta os filósofos pensarem o 

mundo, pois é preciso transformá-lo, não faz mais sentido. O próprio pensamento já é 

uma transgressão do ritmo, tendo em vista o excesso de informações em meio ao qual 

vivemos, o que tem relação estreita com a evolução (ou involução, se pensarmos no 

sentido de Benjamin) da tecnologia e dos meios de comunicação.  

É visível o quanto Kluge faz uso desta mesma tecnologia (que corrompe o ritmo do 

homem) para denunciar seu fracasso. Com isso ele parece nos dizer – e principalmente a 

Adorno, in memoria – que só é possível criticar algo mergulhando a fundo no seu 

fracasso. Kluge não evitou a televisão, da mesma forma que não evitou o DVD, pois a 

única possibilidade de criticar o uso que o homem faz dessas formas de comunicação 

audiovisual é usando-as de uma maneira extremamente nova ou, no mínimo, peculiar e 

estranha.  

O próprio uso de recursos visuais como cartelas e colagens não assume uma magnitude 

de um trabalho godardiano, por exemplo, em “Histórias do Cinema”. Em “Notícias...” 

(2008) o que importa não é a magnitude do trabalho estético, mas sim a própria crítica 

deste procedimento. Obviamente Kluge é grande fã de Godard, no entanto ambos se 

encontram em dois extremos opostos: Kluge na denúncia teórica do fracasso do que se 

pensa que é a evolução do homem (por meio de procedimentos toscos, como colagens 

propositalmente mal feitas e cartelas ao estilo power point), involuindo propositalmente 

a estética em prol do foco nas conexões, e Godard na denúncia poética de um mundo 

onde a teoria supostamente não dá conta de nada – por isso a ênfase, na entrevista com 

Godard que está nos Extras de “Notícias...” (2008), no amor cego, ancorado nas 

palavras de Godard quando diz que faz filmes para cegos.  
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 Na página 17 do minicatálogo que acompanha a edição brasileira de “Notícias...” (2008) 
62 Na página 28 da mesma fonte acima. 
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Enquanto em “Notícias...” (2008) a maioria das cenas (principalmente as que contêm 

intertítulos) é acompanhada por músicas que mais se assemelham a uma trilha sonora de 

filme de terror, em “Histórias do Cinema” nos deparamos em grande parte com 

reproduções sonoras de grandes obras da história do cinema (cinema para “ouvir”). 

Pode-se pensar, portanto, que cada um ao seu tempo, Godard e Kluge fizeram dessas 

obras, nas maneiras possíveis à sua época, verdadeiros tratados fílmicos sobre os 

fracassos da História e a maneira como os homens lidaram com esses fracassos.  

Godard, no entanto, continua a elucidar isso causando um efeito de esplendor nos 

espectadores – que às vezes podem não “entender” seus filmes, mas ainda assim 

dificilmente não serão afetados pela força da beleza das imagens. Kluge tenta tratar 

dessa ideia causando estranhamento e quase repulsa em seus espectadores, no caso de 

“Notícias...” (2008). As imagens de Kluge são como a sopa rala da qual fala Eisenstein: 

aquela que a esposa alemã prepara para o marido operário e que para fazer sentido em 

seu filme (segundo suas anotações) deve demonstrar em sua própria imagem o fracasso. 

Não por acaso, as imagens que seguem o plano do navio pela lente da câmera no DVD1 

(recém expostas) se referem a essa ideia de Eisenstein. No entanto, depois de uma 

associação não linear (esférica) de matérias de expressão, Kluge retoma o didatismo, 

intercalando linearmente intertítulos com imagens toscas de uma panela e de uma mão 

que cozinha. Estes planos são de um primitivismo e de uma feiura tal que, para aqueles 

que conhecem a obra anterior do cineasta (principalmente a beleza de imagens como as 

de “Despedida de Ontem”[1966] e “Artistas na Cúpula do Circo”[1967]) é impossível 

não pensar que sejam assim propositalmente para criar repulsa. Como a sopa, são 

imagens “ralas”. Elas estão ali para teorizar e não para atingir algum tipo de ideal 

artístico. 
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Plano (ao estilo Godard) da “Artistas na Cúpula do Circo” (1967), que revela que Kluge também sabe 

filmar a beleza, porém em “Noticias...” (2008) talvez simplesmente não queira 

 

 

Imagem da mulher alemã que cozinha uma sopa para o marido, segundo o projeto de Eisenstein, em 

“Notícias...” (2008) -  a discrepância com o trabalho de Kluge nos filmes dos anos 1960 e 1970 é 

gritante, e dadas as ideias sobre as quais se debruça em “Notícias...” (2008) parece proposital 
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O trabalho estético apurado do intertítulo que segue a imagem tosca da mão que cozinha enfatiza 

ainda mais que o foco de “Notícias...” (2008) são as palavras - o que se quer dizer e não o que se quer 

mostrar 

 

As fotografias, pinturas e cenas de outros filmes que Kluge em certo momento passa a 

intercalar em “Notícias...” (2008) têm uma função didática, de exemplificar com 

imagens aquilo que as palavras (nos intertítulos) que as precedem querem comunicar.  

Não se trata, contudo, de exemplos explícitos, mas sim da referida narrativa esférica da 

qual Dietmar Dath fala. Aí pode se notar que da mesma maneira como há momentos em 

que as imagens imageticamente exemplificam (ramificando) o que é dito nos 

intertítulos, existem também momentos em que as palavras, proferidas pelos 

entrevistados, de uma forma que parece quase sem querer, acabam também por 

exemplificar as imagens e o modo como Kluge as encadeia. É como se o diretor 

estivesse a falar várias línguas (cinematográficas) dentro de um mesmo filme (a dos 

intertítulos, a das imagens de arquivo, a dos entrevistados, etc), usando 

indiscriminadamente e numa sucessão frenética (como acontece na fala) aquela que 

melhor lhe convém.  

Não é a toa que os idiomas estão em foco em “Notícias..” (2008), tanto na entrevista 

com a tradutora neta da tradutora de Lênin, quanto, mais uma vez, parecendo quase ao 
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acaso, na entrevista da biógrafa de Eisenstein. Aí se percebe a destreza de Kluge na 

condução dos diálogos, mesmo que quase nunca apareça em cena, e mesmo que suas 

intromissões sejam sempre mais didáticas do que inquisitivas ou confrontadoras. Como 

se o papel do confronto fosse resignado às conexões das imagens. Isso é muito visível 

se observarmos o quanto as entrevistas são longas e expositivas, e o quanto a sucessão 

dos intertítulos e das imagens de arquivo é rápida e complexa.  

 

 

 

 

A biógrafa de Eisenstein sobre o uso que ele fazia das 5 línguas que falava, usando sempre a palavra 

que mais lhe convinha, o que fazia com que às vezes ele usasse até 3 línguas numa mesma frase  
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As anotações de Eisestein sobre como seria seu filme “O Capital”. Segundo sua biógrafa ele escrevia 

em alemão porque essa seria sua “língua íntima” 

 

Quando nos deparamos, durante a entrevista da biógrafa Oksama Bulgakowa, com a 

intercalação que Kluge faz do diálogo com fotos dos diários de Eisenstein, fica claro 

mais uma vez que o que está em jogo em “Notícias...” (2008) é o uso da narrativa 

esférica – as próprias anotações de Eisenstein, da onde parte Kluge, são circulares: vão 

de desenhos para o texto e do texto de volta para desenhos. Em “Notícias...” (2008) o 

diretor alemão faz a mesma coisa ao intercalar diferentes modos de expressão visual. 

Eis alguns exemplos deste procedimento: 
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Foto de arquivo: a sopa rala que a esposa alemã serve ao marido operário 

 

 

Intertítulo: mistura de palavras com imagens que as descrevem (ou vice-versa). A partir da sopa se 

parte para a pimenta, para as Ilhas Cayenne – e finalmente para Dreyfus 
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Aqui um procedimento típico de Kluge em seus programas televisivos: imagens aceleradas e 

intercaladas numa mesma janela, ponto máximo do frenetismo com o qual se sucedem as 

informações visuais que ele apresenta. Vale notar que esses quadros não duram mais do que  3 ou 4 

segundos quando utilizados em “Notícias...” (2008), de forma que para o espectador menos íntimo da 

história do cinema é difícil identificar o que se passa em cada pequena janela, exigindo retorno e 

pausa quando se deseja um entendimento mais profundo 
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Imagem de “Os Nibelungos” de Fritz Lang, assim como muitas outras, exposta sem nenhuma legenda 

ou referência, enfatizando que ainda que as informações visuais sejam muitas são mesmo as conexões 

que importam mais do que o contexto. Aqui pode se pensar num retorno à antiguidade (a lenda do 

Anel dos NIbelungos) por meio da imagem cinematográfica 

 

 

Imagem do “homem máquina/robô”, recorrente em todo o trabalho audiovisual de Kluge, 

principalmente nos ensaios audiovisuais e nos programas de televisão 
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Intertítulo extremamente apurado, com a palavra “luta” em letras góticas, que antecede a 

performance de uma atriz manuseando meias de seda e um espartilho, filmada de forma 

antagonicamente simples, o que reforça o jogo de confrontos que se estabelece ao longo de todos os 

492 minutos de “Notícias...” (2008) 

 

A partir desses procedimentos podemos pensar em  “Notícias...” (2008) como uma 

resposta de Kluge a Eisenstein  a respeito da possibilidade de filmar uma obra filosófica 

do calibre de O Capital. 

Kluge faz uma obra que mescla várias correntes filosóficas (Kant, Marx, Adorno, 

Habernas, etc) a partir da ideia do fetiche, noção recorrente em O Capital de Marx. É 

importante lembrar que: 

Karl Marx desenvolveu uma teoria econômica e política para o fetiche que é aplicada, 

por exemplo, à crítica dos meios de comunicação de massa, da mercadoria e do capital. 

Para a escola marxista, o fetiche é um elemento fundamental da manutenção do modo 

de produção capitalista. Consiste numa ilusão que naturaliza um ambiente social 

específico, revelando sua aparência de igualdade e ocultando sua essência de 

desigualdade. O fetiche da mercadoria, postulado por Marx, opõe-se à idéia de "valor 

de uso", uma vez que este refere-se estritamente à utilidade do produto. O fetiche 
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relaciona-se à fantasia (simbolismo) que paira sobre o objeto, projetando nele uma 

relação social definida, estabelecida entre os homens.63   

 

O fetichismo da mercadoria parece interessar a Kluge no sentido de que a mercadoria 

dissimula por detrás da aparência de uma relação das coisas “entre si” a realidade das 

relações sociais que a produção e as trocas implicam na sociedade capitalista. Segundo 

Marx, o fetichismo é uma relação social entre pessoas, mediatizada por coisas. O 

resultado é a aparência de uma relação direta entre as coisas e não entre as pessoas, e o 

que parece estar em jogo em “Notícias...” (2008) é este fator humano camuflado na 

troca.  

Se levarmos em conta o desinteresse de Kluge em camuflar a artificialidade de suas 

entrevistas, montagens e intertítulos, pode-se observar o foco no fator humano (e, 

portanto, imperfeito) das coisas. No início do DVD II de “Notícias...” (2008), o curta-

metragem de Tom Tikwer se debruça justamente sobre isso, e termina com uma citação 

de Marx, que diz que à primeira vista uma mercadoria parece uma coisa trivial e que se 

compreende por si mesma mas, no entanto, sua análise (como Kluge busca fazer nesta 

obra audiovisual) mostra que é algo muito complexo, “cheia de sutilezas metafísicas e 

de argúcias teológicas....”.64  

Já nas interpretações de Helge Schneider no programa Facts and Fakes (ver Capítulo I), 

é possível  constatar a estreita relação de Kluge com tal dimensão fetichista da ficção: 

ela é dotada daquilo que a realidade não pode oferecer, uma representação de 

possibilidades, do que “poderia ser” um determinado homem ou personagem.65 Já a 

realidade é a concepção por si só dos fatos. “Notícias da Antiguidade Ideológica” 

(2008) toma os fatos apenas como ponto de partida. Talvez por isso o primeiro DVD 

(introdutório) é o que se ocupa das anotações de Eisenstein: elas são os únicos “fatos” 

envolvidos no projeto todo (tanto de Eisenstein quanto de Kluge) - todo o resto se 

constitui de cogitações e desdobramentos, que sempre refletem mais sobre como algo 

poderia “ter sido” do que propriamente se ocupam de ilustrar os fatos. E não seria 

exatamente este o intuito da filosofia, refletir o mundo a partir de desdobramentos 

                                                           
63 PFEIFER, Wolfgang.em  Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. 4. Auflage. dtv, München 1999, 
S. 338 
64 “Notícias da Antiguidade Ideológica” (2008), DVD II, 12min. 
65 Mais uma vez pode-se pensar no conceito de “devir” de Adorno. 
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possíveis entre os conceitos e a realidade? Considerando esta ideia, talvez “Notícias da 

Antiguidade Ideológica” (2008) constitua-se como um modo prolífico de sugerir novas 

possibilidades referentes às interpretações de O Capital do Marx e da própria prática 

audiovisual enquanto processo utópico.  

Kluge66 associa a impossibilidade de uma revolução europeia com a descrença que 

surge em relação a mudar o mundo por meio da tentativa de transformação da 

consciência das pessoas (o que parece ser o substrato de O Capital de Marx.) Ele 

demonstra seu desejo de colocar a realidade em confronto com outras duas épocas-

chaves recorrente ao longo de “Notícias...”(2008): o ano de 1872, que é ao mesmo 

tempo o ano do lançamento de O Capital e o ano de nascimento da vó de Kluge, como o 

cineasta faz questão de ressaltar, e o ano de 1929, ano da crise econômica e dos 

nascimentos de Hans  Magnus Enzensberger (entrevistado em “Notícias...” [2008]) e de 

Jürgen Habernas (cujas citações são também frequentes ao longo dos DVDs). Kluge 

ainda diz que nesta obra 

Podemos nos confrontar com os pensamentos estranhos de Marx e com o 

esquisito projeto de Eisenstein como num jardim, porque representam notícias 

da antiguidade ideológica. (...) Não precisamos declarar nada de novo, julgar 

nada de modo conclusivo, podemos mudar pouco e não precisamos mudar 

nada da realização de Marx ou Eisenstein.67
 

Este desejo de confrontamento de possibilidades interpretativas e a provável menção à 

já referida metáfora de Borges68 (que mais uma vez nos aproxima de Umberto Eco em 

Os Seis Caminhos pelo Bosque da Ficção), somado ao desinteresse quanto a uma 

conclusão, remete também mais uma vez às concepções de Adorno sobre o ensaio com 

sendo algo “em aberto”, não em sentido livre, mas sim como algo mais dado às 

bifurcações do que aos fechamentos (de sentido, de linearidade). Kluge refere-se várias 

vezes durante “Notícias...” (2008) à dimensão poética de Marx e de O Capital, do que 

pode-se inferir que o que interessa nesta obra audiovisual são as associações 

inauguradas por Marx neste livro, onde disseca as relações humanas representadas no 

dinheiro.  

                                                           
66 No prefácio do minicatálogo que acompanha a versão brasileira de “Notícias da Antiguidade 
Ideológica” (2008) 
67 no minicatálogo que acompanha a edição brasileira de “Notícias da Antiguidade Ideológica” (2008) 
68 ver a segunda página deste capítulo 
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Na entrevista com a tradutora neta da ex-intérprete de Lênin, por exemplo, Kluge 

pergunta, aparentemente do nada, mudando de assunto muito de repente, se “o capital 

tem alma”. É curiosa a tentativa dele, em todas as entrevistas, de subverter os 

conceitosque coloca em cena. . 

Isso se faz presente sempre na forma de outras perguntas do estilo, como a que introduz 

a entrevista com Dietmar Dath (“Como pensa o filme?”).  Impondo tais questões Kluge 

está mais uma vez atribuindo força a algo ao qual a realidade não confirma a força, ao 

mesmo tempo em que se mostra impotente sobre tal objeto. No último caso citado, 

Kluge está inferindo poder ao filme (objeto) ao subverter a ordem lógica do mundo 

refletida na língua. Mais comumente estamos habituados com perguntas como “Como 

se pensa o filme”69, pois a capacidade de pensar pode ser atribuída apenas a um ser 

humano, jamais a um objeto. 

É possível cogitar que Kluge usa essas brincadeiras linguísticas no estilo do Spiel 

freudiano70 (Ver Capítulo 1): ele pressupõe algo sério, porém expõe de forma jocosa. 

Este algo sério seria justamente a noção de fetiche, pois nestas brincadeiras Kluge 

confere poder a objetos que consideramos sem capacidades autônomas. Como ele e 

Dietmar Dath concordam, o que interessa em O Capital é a viagem (interna) do homem 

no mundo do dinheiro. O Capital não seria sobre um sistema, mas sobre os seres 

humanos, e o quanto a moeda e as relações de troca e de valor são a melhor metáfora 

(no sentido ficcional) para as relações humanas. 

 Para Sophie Rois, no DVD 1, Kluge pergunta se é possível comprar o amor, Sophie 

Rois responde que não, e acrescenta que isso é o mais triste e o motivo do fracasso dos 

ideais marxistas: o homem não pode comprar amor, e isso nem o comunismo e nem o 

capitalismo podem resolver. Daí, talvez, “Notícias...” (2008) surja como uma espécie de 

manifesto, semelhante em reinvindicações àquele do novo cinema alemão dos anos 

1960: por uma nova relação com o audiovisual, pautada pelas lições de outrora. 

 A Antiguidade é a época ideal, pois, como conclui o personagem operário de Helge 

Schneider no DVD III, se Marx houvesse nascido nos dias de hoje estaria praticando a 

                                                           
69

 Em alemão este “se” é substituído pelo substantivo “Der Mann” – então a tradução literal desta frase 
em alemão seria sempre “como o homem pensa o filme?”, o que ressalta ainda mais o potencial humano 
atribuído a essas relações. 
70

 FREUD, Siegmund. "Der Dichter und das Phantasieren", IN: Studienausgabe. Band. X, p.169-179. 
Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag. 1982 (Para mais detalhes consulte a nota 12) 
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cultura do “YO” –  faria ioga e tomaria iogurte. Traduzindo, talvez, isso queira dizer 

que ele seria um fracasso enquanto idealista de ambas as formas, mas o que interessa 

não é sua dimensão política, ou melhor, é o caminho mais fácil e menos prolífico a 

tomar o de considera-lo por uma ótica política e econômica, é preciso antes considerar 

(ao menos ao assistir “Notícias...” [2008]) a dimensão humana de O Capital.  

Talvez este seja o recado de Kluge com “Notícias da Antiguidade Ideológica” (2008): 

uma tentativa de considerar as coisas pelo que não foram, pelo insólito. Quiçá a relação 

estreita de Kluge com a literatura seja a chave para entender porque sua abordagem 

mais radical em termos de recorrência ao insólito (da duração dos DVDs e da extrema 

variedade de temas e ligações aparentemente aleatórias) não poderia se dar de outra 

forma se não na forma de ensaio audiovisual. Quem sabe a linguagem audiovisual não 

seja mesmo a única capaz de realmente usar a filosofia para agir sobre a esfera pública, 

não para mudar consciências, mas para gerar experiências (Erfahrung). 
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Capítulo III 

Notícias da Antiguidade Ideológica (2008) e a Tradução:  

como Kluge usa exemplos do processo tradutório para teorizar em imagens sobre a 

necessidade do retorno à poesia para a compreensão de Marx 
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3.1. Análise da entrevista com Galina Antoschewskaja, “tradutora e sobrinha-neta 

da ex-intérprete de Lênin Galina”  (DVD 1/Capítulo 3, subcapítulo 6) 

 “Notícias da Antiguidade Ideológica” (2008) parece refletir sobre as heranças culturais 

(textuais, imagéticas, linguísticas) da civilização ocidental e suas ressignificações e 

equívocos. Um dentre muitos temas presentes na obra, a tradução aparece aqui em sua 

dimensão de impossibilidade da comunicação cem por cento equivalente, quando se 

transpõe um idioma para outro. Tal impossibilidade fica bastante nítida nas duas 

entrevistas com a tradutora Galina Antoschewskaja.71 

É interessante observar o lugar que essa primeira entrevista com Galina Antoschewskaja 

ocupa na obra, especificamente na sexta subparte do capítulo intitulado “Cantar sua 

própria melodia às relações petrificadas para fazê-las dançar”. Este capítulo inicia com a 

subparte chamada “Tornar líquido”, com a apresentação de dois intertítulos animados 

que dizem “Tornar líquido..” (intertítulo 1) “... é tornar transparente” (intertítulo 2), 

seguidos de imagens de arquivo de uma conferência na Escola de Frankfurt intitulada 

Esfera Pública (Öffentlichkeit). Esfera pública, como já foi mencionado, é um termo 

usado pelos pensadores frankfurtianos e discutido por Kluge e Negt no livro Esfera 

pública e experiência. Segundo Stollman (2007), para Kluge a esfera pública seria o 

contraponto possível para a impossibilidade de se fazer entendido na coletividade, 

impossibilidade que Kluge chama de “tirania da intimidade”.  

No caso de “Notícias...” (2008), essa proposta de se fazer entendido na coletividade 

parece presente não apenas na figura metafórica da tradução como também na 

articulação dos materiais de expressão: trata-se de um entendimento (proposto ao 

espectador) muito distante de um entendimento pragmático, “palavra por palavra”, ou 

“plano após plano”; trata-se da proposição de um entendimento que pretende se 

processar na fantasia do espectador (a partir de como ele “imagina” que os planos se 

liguem), na construção dos cinco sentidos por meio da poesia, de um entendimento mais 

fluido, ou, como se refere Kluge, mais líquido.  

A entrevista com a tradutora tem início com sua imagem sozinha em plano médio 

(Kluge não aparece em nenhum momento) lendo a seguinte frase em alemão (com 

                                                           
71

 Entrevista que faz parte do quarto capítulo do DVD 1 (1h35min),  chamado “Cantar sua própria 
melodia às relações petrificadas para fazê-las dançar”,  subcapítulo 6: A sobrinha-neta da intérprete de 
Lênin: “A formação dos cinco sentidos é um trabalho de toda a história do mundo”, com Galina 
Antoschewskaja  (duração: 23 minutos). 
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legendas em português): “Não são apenas os cinco sentidos, mas sim os assim 

chamados sentidos espirituais...”, seguida pela interpretação da mesma frase em russo 

(sem legendas), e depois seguida por sua continuação em alemão (com legendas em 

português): “os sentidos práticos: querer, amar. Em suma, a sensibilidade humana, 

a humanidade dos sentidos...”, seguida novamente pela tradutora interpretando a 

última frase em russo (sem legendas), e depois concluindo em alemão (com legendas): 

“surge somente através da existência do objeto, através da natureza humanizada.”  

Nesse ponto é possível perceber claramente que o alemão é a língua oficial da obra, pois 

apenas quando a tradutora/intérprete fala em alemão contamos com a legendagem, logo, 

nas partes em russo estabelece-se uma espécie de “relação de confiança” com o 

espectador, ou seja, há uma combinação implícita de que a tradução para o russo é 

idêntica e correta. Logo após esse trecho, a tradutora diz o nome do subcapítulo, e então 

vemos a seguinte figura: 

 

 

Segue-se a leitura do texto em tradução simultânea nos mesmos moldes, mas agora é a 

voz de Kluge que lê em alemão. Quando o texto envereda para o assunto do surgimento 

da civilização, vemos mais imagens de arquivos, desta vez de trabalhadores de fábricas 

dos primórdios, enquanto a tradução simultânea segue, sempre acompanhada de 

legendas apenas nas partes em alemão (tanto na versão original quanto na brasileira): 
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Depois de 7 minutos de tradução simultânea, Kluge interrompe o procedimento para 

perguntar se é possível dizer “natureza humanizada” em russo, ao que Galina responde 

que sim, com uma só palavra, “Ochelovechit”. Aí tem início a discussão sobre as 
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questões tradutórias, numa conversa entre Kluge e Galina sobre a tradução de várias 

palavras, mas que se revela um diálogo quase combativo entre duas culturas muito 

distantes em termos de sentimentos e suas denominações gramaticais: a russa e a alemã. 

Outra discussão que já surge neste início do diálogo é aquela sobre a dimensão 

imagética da palavra: depois que Galina traduz a expressão “natureza humanizada” para 

o russo, ela enfatiza que se trata de uma palavra “grande e redonda”, enquanto gesticula 

para mostrar como seria o formato dessa palavra como imagem. 

 

 

 

 

Aqui é interessante notar como se processa o que Jameson (2010) chama de montagem 

de sentimentos quando se refere ao trabalho de Kluge: trata-se dessa espécie de 

elucidação que lida com as potencialidades da provocação mental do espectador, 

presente na articulação das imagens da tradutora com as diversas matérias de expressão 

– intertítulos, desenhos, imagens de arquivo – articulados junto à apresentação do 

referido texto em tradução simultânea, que possibilita uma compreensão mais indireta 

do que está sendo exposto, com ênfase mais no processo do que no resultado da 

compreensão.   
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Além da dimensão formal do que considero uma espécie de cinema psicanalítico (ou de 

sentimentos) aparentemente idealizado por Kluge, isto é, apesar de a relação do 

audiovisual (no caso de “Notícias...” [2008]) com a psicanálise se estabelecer a partir da 

proximidade do modo de produção de sentido de ambos - que também se assemelham 

ao processo de produção de sentido poético, ao partirem da superfície, centrados na 

potência lúdica da linguagem – é importante notar que nessa primeira entrevista a 

psicanálise surge também enquanto tema do diálogo entre Kluge e a tradutora Galina 

Antoschewskaja, durante a discussão sobre a tradução da palavra “alma” do russo para o 

alemão, como veremos mais adiante. 

A relação estabelecida entre tradução e psicanálise na entrevista é importante para 

demonstrar o que acredito ser a idealização de Kluge por tal cinema psicanalítico (que 

não busca provocar o espectador em direção a um sentido preconcebido, mas sim parece 

pretender que o espectador procure respostas nele mesmo), o que é possível observar 

tomando corpo, por exemplo, nessa parte de “Notícias...” (2008), tanto por meio do 

diálogo com a tradutora quanto por meio da articulação deste diálogo com outras 

matérias de expressão.  

O cinema psicanalítico seria aquele que busca provocar o espectador de maneira lúdica, 

no sentido do Spiel freudiano72: da brincadeira enquanto jogo sério, em sua condição de 

entrega absoluta (já mencionado nos dois capítulos anteriores). Freud, uma das 

influências da obra de Kluge, concedeu lugar privilegiado em sua obra a analogias entre 

aparelhos ópticos e o aparelho psíquico. Na psicanálise, o paciente analisado também é 

convidado a adentrar em um jogo de relações de cenas e imagens, “que não 

necessariamente vem de suas lembranças, mas de suas fantasias” (Silva, 2010). 

A fantasia é um dos conceitos principais com os quais Alexander Kluge trabalha tanto 

em sua obra escrita quanto audiovisual. De forma semelhante a Eisenstein, o diretor 

alemão acredita que o corte entre os planos, no cinema, abre espaço para essa fantasia, 

que seria, segundo ele, a única dimensão subjetiva que teria a potência para se situar 

fora do controle social (Stollmann, 2007). Ainda segundo Silva (2010), a própria ação 

psicanalítica pode se apresentar como uma obra na qual a fantasia dos pacientes se 

estrutura como um enredo de uma cena imagética. Muito semelhante ao cinema, entre 

                                                           
72

 FREUD, Siegmund. "Der Dichter und das Phantasieren", IN: Studienausgabe. Band. X, p.169-179. 
Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag. 1982 (Para mais detalhes consulte a nota 12) 
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as imagens e cenas narradas pelo analisando pouco importa se se tratam de lembranças 

ou fantasias, pois são imagens que marcam e perturbam, que atraem ou repulsam o 

paciente – parecem ser estas as forças construtoras dos cinco sentidos do homem ao 

longo de sua história, implicadas no título da entrevista com Galina Antoschewskaja. E 

ainda  “sempre existe uma “outra cena”, que é “apresentada” pelo sintoma, sendo que o 

foco de observação do analista está nessa “outra cena” que não se pode ver.”73  

Como também podemos observar nesta entrevista, o discurso audiovisual de Kluge  na 

obra se aproxima do ensaio (no sentido de Adorno), pois visa elucidar uma reflexão 

sobre o processo de criação de sentidos na linguagem a partir dessa própria linguagem, 

ao estabelecer uma espécie de paralelo entre as possibilidades da língua e do 

audiovisual a partir não só de seu tema como também de suas formas de exposição; 

possibilidades, em certo sentido, análogas às do discurso escrito, quando se trata de 

ensaio – possibilidades ligadas a refletir sobre si mesmo a partir da forma. 

No caso desta primeira entrevista com a tradutora, grande parte do diálogo se resume à 

exposição de imagens de Galina traduzindo simultaneamente trechos de Marx em 

alemão (ditados por Kluge) para o russo, e o tema da tradução aparece por meio da 

discussão do significado de três termos: “alma”, “pele” e “natureza humanizada”. Ou 

seja: Kluge opera a partir de exemplos, ele não expõe a teoria, mas a coloca em 

processo; criando, talvez, a partir de tal articulação, uma espécie de sistema audiovisual  

pedagógico. 

Apesar de explicar o significado do termo para alma na língua russa, dusha, 

Antoschewskaja defende não ser possível (de fato) traduzir alma (em alemão, língua do 

filme, Seele) para o russo, pois nessa língua a definição mais precisa de alma envolve a 

caracterização daquele que tem alma, aquele que (por outro), como diz um ditado russo, 

“doaria até sua última camisa.” Ou seja, não seria possível, em língua alemã, uma 

tradução que totalizasse o sentido de alma em russo, sendo esse sentido apenas possível 

em relação. Isso parece nos aproximar da ideia do rosto (ou face) em Levinas: só existo 

(como ser humano ético) em minha relação (linguagem) com o outro, relação suscitada 

pelo rosto, pelo frente a frente. 

                                                           
73

 SILVA, 2010, p. 11. 



93 

 

Segundo Antoschewskaja, a palavra em alemão (Seele) não comporta tal sentido de 

“relação com o outro”. Ela dá como exemplo, para explicitar a noção de dusha, outro 

ditado russo, que poderia ser traduzido para algo como “quem chora comigo não chora 

no meu ombro, mas sim no ombro do meu colete”, o que significa “quem chora comigo 

nunca chora”, pois um colete não tem ombros. A tradutora explica que ter alma 

significa, na Rússia, mais do que compartilhar o meu problema com o outro, significa 

ajuda-lo em seus problemas. Pode-se associar esta concepção de alma russa com a 

relação entre o eu e o rosto em Levinas, ou seja: responder ao choro do bebê não 

implica apenas ouvir o choro, mas atender (reagir) a esse choro, não só compartilhar o 

sofrimento, mas auxiliar. 

Em outro ponto da entrevista, tal concepção da alma russa parece ainda mais próxima 

da relação ética com a face que descreve Levinas em Totality and infinity. Trata-se de 

quando Antoschewskaja afirma que a alma não pode ser agarrada, ela diz: “Não posso 

viver sozinha, assim, agarrada com minha alma, como um Crusoé”. Kluge completa “a 

alma não é nenhum Crusoé”. 

Com vistas a esclarecer ainda mais a concepção de alma em sua língua materna, Galina 

Antoschewskaja fala de sua impressão de que na Alemanha as pessoas não estão 

dispostas a bater na porta de um amigo e pedir consolo. Antoschewskaja conta que só 

recentemente, na Rússia, surgiu uma profissão há muito tempo popular nos Estados 

Unidos e na Europa: a do psicólogo (e aqui surge o tema da psicanálise). Tal fenômeno 

seria explicável a partir da impressão de Antoschewskaja de que na Rússia há o costume 

de “pedir consolo aos amigos” (interpelar o outro diretamente), o que não seria um 

costume na Alemanha. Kluge e Antoschewskaja, a partir dessa reflexão, chegam à 

conclusão de uma necessidade de “alfabetização da alma”: o aprendizado de ser 

responsável pelos outros. Kluge pergunta “O relógio tem alma?” Antoschewskaja 

responde que não, e que justamente por isso é difícil pensar na tradução perfeita de alma 

(Seele) para o russo, pois para alguém cuja língua materna é a russa o que um alemão 

chamaria de “alma” seria um mecanismo, e o ser humano, na concepção de Galina, não 

poderia viver segundo um mecanismo (como um relógio).  

Sobre se seria possível um homem viver sem alma, essa questão abriria muitas 

possibilidades de se discutir sobre o estatuto do sociopata, a quem uma face não 

pressionaria em direção à lei da condição autêntica (impelido, podemos dizer, por sua 
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alma), ou seja, a lei de que vivo em relação ao outro, por meio da linguagem. O 

sociopata seria aquele que em sua infância não foi auxiliado a se comunicar e, portanto, 

não teria aprendido a amar; para ele é impossível amar o outro sem que haja uma 

inclinação a destruí-lo. O psicopata seria um ente, de certa maneira, destituído de 

linguagem74, que julga (de forma ilusória) que a aniquilação da face seria o único modo 

de possuí-la. Em Levinas, vemos claramente que isso não é possível (o assassinato é 

aniquilação da face). Nesse sentido, a discussão sobre o conceito de alma, na entrevista 

citada, talvez ajude a compreender de que linguagem Alexander Kluge (assim como 

Levinas) está tratando – uma linguagem mais próxima da psicanálise do que da 

gramática. 

 

 

 Linguagem x Pronúncia Absoluta  

 

O tempo é requisito da linguagem e do pensamento e, neste sentido, a obra artística ou 

qualquer instrumento criativo que procura elucidar o pensamento (como “Notícias da 

Antiguidade Ideológica” [2008]) pode indicar a direção para uma linguagem que vá 

além do simples dizer, que vá além de seus códigos, além da “pronúncia absoluta”. 

Segundo Timm, em palestra na PUCRS, em 2010, Levinas se referia à sua época como 

a época do “relógio de 3 ponteiros” em oposição à época em que o tempo era medido 

por uma ampulheta. De acordo com o teórico, toda a questão da justiça em Levinas está 

ligada a uma necessidade de “fazer valer o meu tempo” e o grande problema do mundo 

contemporâneo seria a crença (como a do autodidata de A Náusea, em Sartre) de que 

existe um conhecimento enciclopédico a ser apreendido e que me auxiliaria a lidar com 

o tempo (como um cosmético capaz de organizar o caos), a crença de que o tempo seria 

pensável, quando na verdade ele é a única coisa impensável. 

 

 O tempo seria a própria linguagem, algo que não encontra espaço tranquilo no século 

XX e no século XXI, época da funcionalidade, onde a própria tecnologia (internet, e-

mail, redes sociais) seria uma espécie de interdição da linguagem, um substituto do cara 

a cara. O homem seria uma máquina que dá impressão de se movimentar quando na 
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verdade essa riqueza de movimentos só significa frenetismo sem sentido; o homem 

funciona como o “mecanismo do relógio” que Galina Antoschewskaja associa à 

concepção europeia e norte-americana de alma. Timm argumenta que é preciso 

reabilitar a “paixão do dizer”, a “reverbalização” dos verbos (como o faz Levinas), onde 

os verbos renascem de si mesmos, como na história narrada. Pensar no sistema narrativo 

supõe tempo (há o exemplo de Mil e Uma Noites), uma metáfora de segmento. Segundo 

Timm (2010) “Não digo nada, digo algo a alguém. Me digo (traduzo a mim) a alguém; 

e isso não tem espaço tranquilo no século XX e XXI”, por questões de tempo (sendo o 

tempo o tempo do outro).  

 

Para elucidar o conceito de pronúncia absoluta (em oposição à verdadeira linguagem –  

discutida por Kluge e Galina), podemos pensar na anatomia, que é uma pronúncia 

absoluta, no sentido de que chega aos mínimos detalhes do funcionamento do corpo 

humano, mas sem saber o que ele realmente é, o que o fundamenta: uma ciência que 

tem conhecimento dos músculos que se movem para que se possa pegar um copo, mas 

não sabe da vontade que faz com que se queira de fato pegar o copo e do tempo 

necessário para pegar o copo. Logo, a temporalidade sustentaria a linguagem e, 

consequentemente, a tradução, que parece mais ligada à arte do que à anatomia. Nesse 

sentido, essa primeira entrevista da tradutora faz  reverência à temporalidade, ao colocar 

na linguagem algo além do dizer, além da pronúncia absoluta. Timm (2010) 

exemplifica:  
“uma bula de remédios se encerra em si mesma, naquilo que diz, pronunciou de uma 

vez por todas, se autodelimitou; a obra literária tem pulsão que aponta necessariamente 

para além do que está dizendo, e é por isso que a relemos, porque a cada vez lemos 

outra obra, porque o tempo passou. O tempo ao passar significa que há a possibilidade 

ainda aberta de linguagem, aquilo que ainda não se esgotou na pronúncia absoluta.”  

 

É possível perceber nesta entrevista a reivindicação por uma linguagem (subjacente ao 

assunto da tradução das palavras) que se basearia em uma triangulação entre tempo, 

língua e justiça, pois a principal busca humana provavelmente é esta de “fazer justiça ao 

nosso tempo por meio da linguagem”; para Derrida (Timm, 2010) a loucura de justiça é 

a única forma de não ficarmos de fato loucos. Não temos direito de desistir nunca, 

porque algo nos puxa para fora de nossa circularidade absoluta. A justiça não seria um 

arranjo geopolítico, mas sim assumiria uma espécie de tonalidade metafísica, no sentido 
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do que está para além do naturalmente existente (Timm, 2010). Vontade de justiça seria 

o equivalente a responder ao bebê que chora, o que seria também equivalente a esperar 

que haja esse tipo de diálogo na complexidade do mundo. 

 

No entanto, para que seja possível pensar nessa chave, parece preciso que se trate antes 

da mentalidade funcionalista contemporânea, que se estende necessariamente na 

linguagem. A obra de Kluge, “Notícias da Antiguidade Ideológica” (2008), lida com a 

questão de como O Capital de Marx teria sido usado como instrumento teórico de 

manipulação ao longo de sua existência, ao invés de como uma espécie de obra poética 

(logo, aberta à temporalidade).  

 

O que fica claro tanto nesta entrevista como em outros momentos da obra é que a 

linguagem aqui em questão, portanto, está além do dizer: ela é temporalidade. A 

interlocução (do ponto de vista onde todos os sinais de existência são eloquentes) não é 

uma opção, é necessidade; tudo é linguagem. Se não for assim, cessa o processo de 

compreensão de mim mesmo. A literatura (e a poesia, o cinema, a arte em geral) seria a 

válvula de escape para a estreiteza de nossa concepção de linguagem, uma fuga dos 

códigos estabelecidos. A arte é sempre polifônica e, consequentemente, sua tradução é 

um trabalho da riqueza polifônica. Segundo Timm (2010), “Nós somos uma obra 

literária” (ou mesmo arte, em um sentido mais amplo), esta é nossa possibilidade de 

identificação com a arte.  

 

 Linguagem e língua  

 

Quando Alexander Kluge se propõe a retomar o projeto de Eisenstein de filmar O 

Capital de Marx (de acordo com a lógica formal de Ulysses, de James Joyce) a partir de 

entrevistas com teóricos, poetas e intelectuais que teriam intimidade com tais obras e 

autores, ele está requisitando um esclarecimento “frente a frente” de ideias que o 

intrigam (especificamente, no que diz respeito ao projeto de Eisenstein).  

Independentemente da tradução para visage (ou “rosto”) na obra de Levinas, esse 

“frente a frente” também parece ser a essência do que se quer implicar com a face (ou 

rosto, ou Olhar) em sua teoria. No caso de “Notícias da Antiguidade Ideológica” (2008), 

o frente a frente é explícito na opção pelas entrevistas como modo de reencenar a forma 



97 

 

de Ulysses, já que a viagem na alma (tanto de Bloom quanto da abstração monetária em 

O Capital) só parece possível na relação com Outrem (talvez a figura feminina).  

 

Em outra das entrevistas de “Notícias...” (2008), o filósofo Peter Sloterdijk diz que a 

melhor forma de compreender O Capital é por meio da fábula (Märchen), o que 

explicita bastante a reivindicação da mudança de paradigma da relação estabelecida 

com a obra Marx. Essa nova proposta de relação entre as obras (Sloterdijk diz também 

que é preciso ler Marx acompanhado da leitura de Ovídio) só é viável por meio da 

discussão frente a frente, que só é possível a partir da interação humana. Isso parece 

explícito nessa entrevista com Galina Antoschewskaja, pois apenas por meio do diálogo 

direto (talvez mais “frente a frente” do que “lado a lado”, como se pode pensar que é o 

caso da tradução simultânea) ela e Kluge conseguem traduzir com mais precisão o que 

desejam. 

 

Um “cara a cara” mais imponente entre os entes que pensam e discutem o mundo 

contemporâneo é proposto por Kluge em “Notícias...” (2008) por meio de uma série 

entrevistas. A entrevista estudada neste subcapítulo dura 23 minutos, mas ao longo da 

obra elas chegam a durar 40, 50 minutos.  Não parece ser por acaso que Kluge e 

Antoschewskaja discutem a concepção de alma em alemão e em russo, pois, apesar da 

procedência russa, Eisenstein só escrevia em seus diários pessoais em língua alemã. Ou 

seja, o alemão era língua subjetiva de Eisenstein, a língua da sua interioridade (na qual 

se dava sua Erfahrung ou experiência). Também não parece coincidência que a tradução 

seja um dos focos da obra, e que esse foco tenha sido apresentado, dentre outras formas, 

como a tradução simultânea de textos que Kluge lê em alemão e Antoschewskaja traduz 

oralmente para o russo. 

 

Linguagem e tradução  

 

Acredito que é preciso considerar a linguagem nesta obra de Kluge como interpelação 

(e não como palavra ou idioma), no sentido que explicita Vieira Rodrigues (2007) sobre 

Levinas:  

 
“O Rosto inaugura a linguagem, pois se apresenta como interlocutor e porque interpela 

o Mesmo. A linguagem, neste momento, é entendida essencialmente enquanto 
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interpelação, isto é, na sua dimensão de vocativo. A linguagem se abre pela 

interpelação constante do Outro que rompe com a tendência à permanência da palavra 

num conceito ou idéia.”75 

 

Ou seja, a linguagem não é necessariamente palavra, ela pode ser o (famoso) som do 

bebê chorando desesperado, ao qual não responderá (de acordo com a psicanálise) 

apenas aquelas pessoas com distúrbios mentais mais severos. Não parece também 

gratuito, portanto, o fato de Kluge representar por meio de intertítulos justamente um 

trecho da “Dialética do Esclarecimento” (de Adorno e Hoerkheimer) que fala sobre 

como um trauma pode afetar o desenvolvimento de uma criança enquanto ser humano. 

O trauma afeta a forma de entendimento do mundo, logo, a linguagem. Nesse sentido, a 

língua (idioma), que é essencialmente palavra (código), é apenas uma forma pela qual a 

linguagem se expressa, mas, ao mesmo tempo, é uma forma que envolve o “dizer além” 

do código, no que diz respeito à variedade de possibilidades de ressignificações e 

traduções. Os idiomas são, assim, formas infinitas de expressar a linguagem, cuja 

riqueza polissêmica é o material de trabalho das artes literárias, escritas e orais (inclui-

se aqui o áudio-visual).  

 

A partir dos temas tratados e dos materiais de expressão que se articulam durante esta 

primeira entrevista com Galina Antoshewskaja, pode-se notar a busca de Kluge por uma 

valorização da imaginação por meio da língua (enquanto poesia e não utilitário 

comunicativo) que é central em toda a obra do diretor alemão, e que culmina em 

“Notícias da Antiguidade ideológica” (2008). 

 

Para apoiar essa hipótese, é possível argumentar que Kluge enfatiza a dimensão de 

Marx como poeta em vários outros momentos de “Notícias... (2008)”, como na 

entrevista com sua neta e na referida entrevista com Peter Sloterdijk, aliando-se à 

afirmação de Schiller de que não há fronteiras entre poesia e teoria, citando a frase de 

Schiller, “Eu escrevo pensamentos”, na entrevista com Durs Grünbein (outro tradutor).  

 

Análogo a Schiller, Kluge parece “filmar  pensamentos”, como fica claro na entrevista 

com Galina, durante a tradução simultânea, pois a tradução simultânea é ela mesma o 

próprio pensamento em processo. Considerando isso, a eliminação dos intertítulos 
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originais na versão brasileira de “Notícias...” (2008) parece uma eliminação do próprio 

pensamento que articula a obra. Resulta disso uma tradução totalizadora que, ao invés 

do infinito das significações, privilegia a limitação de uma suposta essência que estaria 

na palavra como representação idêntica do pensamento, e não como linguagem. Como é 

possível observar por meio do breve relato sobre a entrevista da tradutora 

Antoschewskaja e de outros aspectos deste trabalho de Kluge, tal procedimento 

tradutório, na tentativa de tornar a suposta mensagem da obra mais clara, na verdade 

obscurece uma atmosfera de discussão sobre o sentido (da língua, da linguagem e da 

história) presente tanto no conteúdo temático quanto nos materiais de expressão deste 

trabalho audiovisual.  

 

A partir de uma reflexão sobre este problema na tradução de “Notícias da Antiguidade 

ideológica” (2008) talvez seja possível chegar, com apoio em Levinas, no que tange à 

responsabilidade, mais do que pelo outro, pela diferença do outro. Diferença que 

Levinas pontua a partir da linguagem e da subjetividade, a partir do discurso enquanto 

interpelação, enquanto, mais do que desejo e resultado, necessidade. A necessidade 

reivindica, justamente, linguagem, e não a pronúncia absoluta. A diferença só pode ser 

estabelecida pela linguagem, logo, é preciso que se preserve a diferença, pois traduzir 

não significa tornar igual na outra língua, e sim auxiliar na linguagem.  

 

É possível concluir, a partir da observação mais detida desta entrevista com a sobrinha-

neta da intérprete de Lênin e da leitura de Totalidade e Infinito, que a questão ética só 

pode existir na linguagem (e consequentemente no tempo), na medida em que, no 

momento em que cessa a linguagem, cessa também a possibilidade de escolha. A 

apresentação dos intertítulos em português, sem legendas, furta do espectador a escolha 

de optar por usufruir do trabalho gráfico em cima da língua germânica presente na 

versão original, onde, na versão que temos disponível para download “pirata” na 

internet, é acompanhada por legendas em português. 

 

Nesse sentido, a ética na tradução seria uma responsabilidade pela riqueza polissêmica, 

pela poesia que ainda é possível enquanto houver tempo, pois sem tempo não há 

linguagem, e sem linguagem não há tempo; um pressupõe o outro, não só para suas 

existências, mas para suas possibilidades de ressignificação. Também não parece ser 

coincidência que justamente agora, enquanto se reivindica aqui uma tradução mais 
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adequada da forma do pensamento audiovisual de Alexander Kluge, esteja em 

andamento uma nova tradução das obras completas de Freud, a qual privilegia a 

dimensão literária (poética, ao invés de funcional) desse pensador que, além de 

influenciador dos rumos da psicanálise, é também o ídolo literário de Thomas Mann, 

Herman Hesse e Albert Einstein, que afirmavam não conhecer nenhum outro autor 

contemporâneo capaz de apresentar seu assunto com tamanho domínio da língua alemã.  

 

Tanto a questão tradutória aqui envolvida quanto a questão da responsabilidade ética a 

partir da linguagem que pode ser observada em Levinas parecem reivindicar uma 

mesma coisa: que o esforço seja direcionado mais para a diferença e para o infinito, e 

menos para a igualdade e a totalidade. Essa também parece ser a reivindicação daqueles 

que hoje traduzem a obra de Freud com atenção à dimensão literária de seus escritos, 

estes que talvez tenham influenciado o mundo inteiro de forma equivocada, a partir da 

tradução (considerada funcionalista e pragmática) de James Strachey para o inglês. Vale 

aqui lembrar, de modo conclusivo, que um dos problemas mais conhecidos da tradução 

de Freud é a palavra alma (Seele), substituída em inglês, na tradução de Strachey, por 

mind. Uma alma (como mind), portanto, que mais se assemelha ao mecanismo de um 

relógio; uma alma que nada tem a ver com o que nos propõe Alexander Kluge em 

“Notícias da Antiguidade Ideológica” (2008). 

 

3.2. “Todas as coisas são homens enfeitiçados”, análise da entrevista de Peter 

Sloterdjik 

 

 

O título da entrevista com  Peter Sloterddjik dá também o nome do DVD II. Este DVD 

tem início com um curta de Tom Tikwer, uma filmagem de elementos de uma rua em 

Berlim onde se analisa a história da mercadoria, depois animada num dispendioso 

processo em 3D. À medida que o narrador vai dissecando a origem de cada material que 

se apresenta nesta rua (uma maçaneta, um chiclete, uma bolsa feminina, um bueiro, etc), 

o local aparentemente vazio vai sendo povoado pelos seus significados – pela força do 

trabalho que está por trás de todos esses elementos. Este curta inicial de Tom Tikwer 

procura de certa forma desfetichizar as imagens, revelando o fator humano de cada 

objeto em cena, e introduzindo a entrevista com Peter Sloterdjik.  
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Todo o DVD II trata da questão do fetichismo da mercadoria, questão hoje também 

recorrentemente trazida às discussões sobre o fetichismo no cinema – o que pode nos 

levar a pensar que o que está em pauta não é apenas a questão da mercadoria, mas de 

como a própria imagem também pode ser uma forma de fetiche. Marques (2014), por 

exemplo, ressalta a obra de Marx em seu artigo “A cinefilia é uma forma de 

fetichismo?”: 

 
É na sua obra nuclear, O Capital (1897), que Marx desenvolve o conceito de 

Fetichismo da Mercadoria, a partir do facto de que a troca de mercadoria é decorrência 

indissociável das relações sociais e um elo de mediação entre elas, evidenciando o 

fetichismo como uma demonstração de valorização irreal e infundada com base numa 

relação imaginária de valor que “desumaniza” a mercadoria e lhe concede uma carga 

simbólica autónoma, assim obliterando o princípio de base de que esta é produto de 

força de trabalho humana. Num presente em que sociedade ocidental e sociedade de 

consumo são sinónimos, não pára de crescer o massivo aparato em que a publicidade 

explode para elaborar artificialmente o significado de cada gesto de consumo, 

fetichizando produtos e despertando faltas imaginárias no consumidor manipulado.76 

 

Apesar do artigo de Marques tratar, posteriormente, de outros tipos de obras 

audiovisuais que muito pouco se assemelham à  “Notícias...” (2008), talvez esta obra de 

Kluge coloque em discussão, também com o apelo inevitável a Marx, a questão do 

fetichismo no audiovisual. Justamente por Kluge usar  algumas matérias de expressão 

de forma que parece propositalmente “tosca”, pode-se pensar que a obra propõe tal 

discussão ao desfetichizar o que se concebe por filme, afinal nem mesmo sabemos se é 

possível chamar “Notícias...” (2008) de “filme”, o que por si só já remete a esta quase 

desfilmização da obra audiovisual, que poderia servir não apenas para que se façam 

“filmes” num sentido tradicional, mas também para explicitar teorias por meio de 

imagens.  

 

O que  parece em questão em “Notícias...” (2008) não é a beleza das imagens em um 

sentido sensual, de apelo ao espectador em um sentido publicitário ou mesmo num 

sentido mais artístico, incentivando-o a uma interpretação ficcional. Pode-se pensar que 

existe, como demonstra o diálogo entre Peter Sloterdjik e Kluge, uma tentativa de 
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discutir essas questões, no que diz respeito ao uso do meio audiovisual como forma de 

filosofar, de colocar em articulação diferentes ideias e questionar noções consagradas. 

Aqui nos aproximamos mais uma vez da ideia do ensaio audiovisual, no sentido de 

Adorno, quando diz que  

 
 [...] o ensaio se aproxima de uma autonomia estética que pode ser facilmente acusada 

de ter sido tomada de empréstimo à arte, embora o ensaio se diferencie da arte tanto por 

seu meio específico, os conceitos, quanto por sua pretensão à verdade desprovida de 

aparência estética.77 

 

Na introdução da entrevista já é possível notar, nos intertítulos feitos ao molde daqueles 

também presentes nos programas de Kluge para a televisão, a requisição de Kluge por 

uma interpretação do projeto de Eisenstein (e talvez do próprio Capital) pelo viés da 

Linguagem (mais próxima à literatura) e não da Pronúncia Absoluta (mais próxima à 

publicidade), se voltarmos mais uma vez aos termos de Levinas. Como foi discutido no 

subcapítulo anterior, a Literatura, em sua dimensão ficcional, seria a Linguagem por 

excelência e, por isso, não deve ser à toa que os intertítulos, ao introduzirem mais uma 

vez o projeto de Eisenstein, se refiram primeiro ao livro de Joyce, e apenas depois ao 

Capital. Parece que o que está em jogo em “Notícias...” (2008) é esta abertura de 

possibilidades que a literatura (na figura de Ulysses de Joyce) oferece, indicando que o 

filme que Eisenstein pretendia fazer começa da base literária: parte de Joyce para Marx 

e não ao contrário. O primeiro intertítulo da entrevista anuncia que em 1929 o diretor 

russo planejava a filmagem de dois livros 1. Ulysses de James Joyce (portanto situado 

em primeiro lugar, como ponto de partida) e  2. O Capital de Karl Marx.  
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Em seguida, outro intertítulo questiona quais imagens em movimento e transformações 

(metamorfoses) seriam necessárias para colocar este projeto em prática. Kluge pergunta 

a Sloterdjik o que ele acha que Eisenstein via nisso e quais imagens há em Marx. 

Sloterdjik responde que o paralelismo entre os dois textos (Ulysses e O Capital) é só 

aparentemente inexplicável, pois Eisenstein teria compreendido que em O Capital  há o 

arquétipo do aventureiro, e de certa forma uma teoria do sistema da aventura – onde a 

viagem pelo mundo da alma é sobreposta pela viagem no mundo do dinheiro. O filósofo 

acredita que assim entramos num mundo que na concepção de James Joyce consiste 

inteiramente de metamorfoses, afinal, seu Ulysses já não é só um homem que viaja pelo 

Mediterrâneo, ao invés disso ele experimenta a completa transformação no decorrer de 

um dia - ele não precisa de muito mais tempo do que isso para sofrer uma metamorfose. 

Ele surgiria como mentiroso e contaria histórias para ganhar hospitalidade, e isso 

transformaria seu destino, e na verdade, a ele mesmo.  

 

Ulysses tem sérias dificuldades para voltar à forma original, em Ítaca, e o mesmo 

aconteceria com o dinheiro.  Sloterdjik explica ainda que Homero nos dá dois dos 

maiores epípetos que já foram dados a uma pessoa em relação ao seu Odisseu que em 

latim se torna Ulysses: polymetis, aquele que tem muita astúcia, e polymechanos, aquele 

que tem muitas estratégias.  Um estrategista seria justamente o homem que usa da 

astúcia para fazer com que o material faça o que ele não pode fazer. É o que o dinheiro 
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faz também, pois segundo o filósofo o dinheiro é um grande estrategista. “Um grande 

artista em transformação que chama a matéria ao camarim”. 

 

Na imaginação de Eisenstein, o mundo teria forças que geram transformações por si 

mesmas. Isto é, convidam a matéria, que tem fama de volátil, de maleabilidade, até de 

devassidão, para o maior camarim que já existiu: a indústria capitalista. Para Peter 

Sloterdjik, o essencial da obra de Marx é a “História teatral do homem”, a história 

conjunta do homem e da matéria, pois Marx sempre procura mostrar que nada é o que 

parece ser, tudo está disfarçado.  

 

Neste primeiro trecho da entrevista já é possível perceber o início da discussão sobre o 

fetichismo. A “história teatral do homem” pode ser pensada justamente como a relação 

do ser humano com as máscaras sob as quais seu trabalho está escondido: as 

mercadorias. 

 

Aqui se pode mais uma vez estabelecer um paralelo entre o que se discute nas 

entrevistas e o fundamental que transparece em “Notícias...” (2008): esta obra 

audiovisual não é o que parece ser (um filme), mas sim uma cuidadosamente matizada 

discussão filosófica “disfarçada” de objeto multimídia. Ela é como um fetiche ao 

contrário - uma mercadoria que ao invés de ocultar (fetichizando a matéria) procura 

demonstrar o que está por trás dos objetos: o fator humano – não só do Capital, mas da 

própria potência do meio audiovisual enquanto linguagem. “Notícias...” (2008) é como 

um propulsor de discussões, as quais podem gerar inúmeras interpretações, já que não 

ficam apenas na dimensão teórica, mas apelam também à imaginação do espectador, ao 

intercalar as entrevistas com imagens de arquivo, curtas-metragens, cenas fictícias e 

intertítulos animados.  

 

Como já foi aqui tantas vezes referida, uma das características dos trabalhos de 

Alexander Kluge, tanto na TV quanto em “Notícias...” (2008),  é a tentativa de abordar 

assuntos sérios por meio de procedimentos cômicos, o que parece ter uma estreita 

relação com o que Sloterdjik diz a seguir nesta entrevista. Kluge explica que há um 

confronto entre essas duas inteligências que Sloterdjik cita (aquela ligada à astúcia e a 

outra ligada à estratégia): uma nos convence a levar tudo a sério e outra que diz que 

nada é o que parece ser. Ele complementa dizendo que Marx faz parte da primeira 
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geração de intelectuais que vem depois do ciclo sério de inteligência que culminou em 

Hegel. Marx, portanto, teria colocado essas duas inteligências em luta aberta entre si, ao 

inventar a figura do burguês como um personagem dramático, algo que já aparecia antes 

em Balzac na figura do avarento.  

 

Mais uma vez podemos perceber como volta e meia se retoma, em “Notícias...” (2008), 

se não por meio de imagens, por meio de diálogos, a questão (e até mesmo a suposta 

primazia) da Literatura enquanto linguagem. Ao longo de toda a obra, é frequente a 

retomada de algum livro de ficção (principalmente de Ovídio ou Balzac) quando a 

discussão é sobre uma obra filosófica. Talvez seja justamente isso aquilo que está de 

fato em jogo aqui: a forma mais prolífica de fazer filosofia com um meio audiovisual 

seria comparar o que supostamente é um tratado filosófico com um livro de ficção (ou 

vários), e discutir este processo através de imagens. 

 

 Era aparentemente esta a pretensão de Eisenstein, mas, como já foi comentado, talvez 

essa pretensão tivesse mesmo a meta de permanecer enquanto possibilidade, ou 

impossibilidade; enquanto potência do fracasso. “Notícias... (2008)” seria como “a obra 

da obra sobre a obra”, um labirinto esférico, uma teoria sobre as imagens em forma de 

ensaio audiovisual, que em sua tentativa de abertura máxima talvez tenha por fim se 

tornado hermética demais.  

 

Se nem a literatura e nem a filosofia são capazes de lidar com tamanhos excessos, talvez 

o audiovisual o faça com uma facilidade tão grande, associando imagens a textos e 

diálogos com um frenetismo que só este meio possui, ao ponto de confundir o 

espectador. No entanto, parece que é exatamente esta confusão que Kluge acredita ser 

prolífica, pois põe em debate as possibilidades do audiovisual com os limites do ser 

humano enquanto espectador. 

 

Neste ponto da entrevista, Kluge retoma a ideia contida nos livros de Peter Sloterdjik, 

de que a matéria não é tão objetiva, mas sim qualidades humanas cristalizadas; pessoas 

encantadas, “como nos contos de fada” (mais uma vez o retorno à Literatura). 
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Segundo Peter Sloterdjik, a paisagem da indústria (tantas vezes usada em “Notícias...” 

[2008], se não em imagens aceleradas, como pano de fundo de algumas entrevistas) 

seria como “um livro aberto da psicologia humana”. A ideia é a de que se apreenderia 

desta imagem uma força externa da industrialização onde se processam metamorfoses 

semelhantes dentro do homem e enormes forças são geradas, que reingressariam na 

economia como motivação. 

 

Kluge questiona se seria possível aproximar-se do Capital escrevendo uma história 

sobre o amor, uma sobre a ira, outra sobre a atração e daí por diante. E, então, mais uma 

vez retomando a  Literatura, Peter Sloterdjik defende que a melhor abordagem do 

universo de Marx em O Capital estaria na analogia com os contos de fadas. A história 

do capitalismo, para o filósofo, seria  uma ampliação gigantesca do conto “Os 3 fios de 

cabelo de ouro do diabo” – sempre que se busca uma libertação, um tesouro, é preciso 

de um ajudante; um auxiliar, como na morfologia do conto.  

 

Nos contos de fadas estes ajudantes com frequência são as mulheres, porém estes 

auxiliares poderiam ser pessoas ou artifícios/amuletos. Aqui podemos pensar 

novamente no audiovisual com esta espécie de auxiliar (ou mesmo como um amuleto) 

da sabedoria (em si, um tesouro) e não apenas do entretenimento. 
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É então que Peter Sloterdjik, retomando a ideia de que Marx foi o primeiro a 

compreender que a mercadoria não é só o que parece ser (pois nela sempre se oculta 

uma pessoa, ou muitas pessoas) dá o título do DVD II, ao propor que “todas as coisas 

são homens enfeitiçados.” Por esta perspectiva, Peter Sloterdjik defende que fica claro 

que o melhor contador de histórias seria aquele que melhor conseguiria adentrar no 

mundo de Marx, “o mundo da mais brilhante análise do encantamento”. E como é 

preciso partir deste encantamento, ele complementa dizendo que deveria ser proibido ler 

O Capital sozinho, pois esta obra deveria ser lida ao lado das Metamorfoses de Ovídio –  

e o leitor que não fizer isso estaria no caminho errado. 

 

Partindo desta mesma ideia, é possível pensar que também é desaconselhável refletir 

sobre “Notícias...” (2008) apenas sob uma perspectiva estanque ou mesmo “séria”, pois 

trata-se sobretudo de uma obra “encantada”, que oculta muitas proposições por vezes 

aparentemente enigmáticas, mas que no entanto constituem o ponto de onde talvez se 

devesse partir: novamente, do Spiel freudiano78, antes de se pensar em Marx ou 

Eisenstein. Daí o ponto de partida ser Ulysses de Joyce – a dimensão literária, lúdica, do 

projeto. É também este o motivo que nos leva a pensar a obra pelo viés do ensaio no 

sentido de Adorno – uma forma literária (aqui audiovisual) que reflete sobre si mesma 

não por partir de um assunto específico, mas das relações entre os assuntos propostos, 

por meio da exposição. 

 

Na sequência da entrevista, Kluge diz que também se poderia musicar Marx e  seus 

textos, e assim eles se transformariam. Peter Sloterdjik concorda, e acrescenta que o 

marxismo formou um cânone errado nos seus clássicos: por exemplo, no trio Marx, 

Engels e Lênin. Sem Ovídio tratar-se-ia de um marxismo amputado. Basicamente o 

marxismo positivista.  

 

Para Sloterdjik a ruína do marxismo foi ter excluído seu componente maravilhosamente 

metafísico e ter competido com o positivismo, criando uma geração de falsa 

objetividade.  Ele defende que no fundo se confundiu uma utopia de pequenos grupos 

com uma teoria de grandes grupos, pois somos essencialmente animais de rebanho, que 

funcionam em grupos de 20, 50, no máximo 100 pessoas. Tudo que supere essa cifra 

                                                           
78

 FREUD, Siegmund. "Der Dichter und das Phantasieren", IN: Studienausgabe. Band. X, p.169-179. 
Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag. 1982 (Para mais detalhes consulte a nota 12) 
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precisaria ser tratado com abstrações, com representações simbólicas. “Não é possível 

transformar o mundo em um círculo de amigos”, completa Sloterdjik.  

 

A leitura de Marx como um conto de fadas político sobre transformar o mundo em uma 

comunidade de amigos teria nos levado a criar ídolos falsos, como o conceito de nação. 

E isso seria um tremendo engano emocional, pois o ser humano não é capaz de transpor 

sentimentos de família para 50, 100 milhões de pessoas.  

 

Esta ideia está nitidamente se contrapondo à primeira entrevista aqui analisada, se 

pensarmos na comparação que Galina Antoschewskaja faz da “alma russa” com a “alma 

alemã”, dividindo, portanto, a alma em nações, ao mesmo tempo em que critica o 

“mecanismo de relógio”, que parece tão pragmático e redutor quanto a referida 

comparação. Ao decidir pela inclusão desta entrevista com a “tradutora sobrinha-neta da 

intérprete de Lênin” (subtítulo que também parece bastante irônico, principalmente 

neste ponto da entrevista com Sloterdjik, quando ele critica o cânone marxista), talvez 

Kluge esteja propondo um debate entre várias discussões que “nunca são o que parecem 

ser”, e que revelam mais do que supomos sobre fetichismos e preconceitos.  

 

Não parece ao acaso que durante a entrevista com Sloterdjik Kluge se mostre bastante 

menos irônico e mais à vontade. Na entrevista com Antoschewskaja, há um momento 

em que o diretor aparenta tanto incômodo que chega a corrigir a pronúncia da tradutora, 

em um momento crucial em que ela está falando justamente sobre o conceito de alma 

nas diferentes “nações”. Ele diz “é seelisch [da alma] e não selig [abençoado]”.79 

 

Voltando à entrevista com Peter Sloterdjik, segue a partir do último ponto uma longa 

discussão sobre o que seria o fetichismo, e Sloterdjik retoma a origem do termo; no 

comércio português com a África, quando se faziam estátuas da iconografia humana, 

com traços horrendos, e depois de processava um ritual de dotar essas figuras com 

forças da alma. Daí surgiram os homens de prego do Congo, com até 100 pregos no 

corpo, onde  cada prego representa um desejo ou uma maldição que é incluído no corpo 

do fetiche. Este diálogo sobre as práticas culturais, tratado de modo mais amplo (no 
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 Entrevista com Galina Antoschewskaja em “Notícias da Antiguidade Ideológica” (2008), DVD 1. 
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nível do ser humano e não do cidadão “russo” ou “alemão”) parece empolgar bem mais 

Alexander Kluge. 

 

Ao levarmos em conta que ao longo de todos os 3 DVDs de “Notícias...” (2008) Kluge 

intercala imagens de cenas de filmes consagrados na história do cinema (principalmente 

de Sergei Eisenstein, Jean-Luc Godard, F. W. Murnau, Fritz Lang e G.W. Griffith), é 

possível estabelecer uma associação desta discussão com a questão do fetichismo no 

cinema, o que mais uma vez leva a crer que “Notícias...” (2008) é uma obra que reflete 

sobre as possibilidades do meio audiovisual. Murnau, por exemplo, cujos filmes são 

retomados por meio da reprodução de várias cenas ao longo de “Notícias...” (2008) foi 

um dos percursores na arte de mostrar que a palavra no cinema, enquanto imagem (nos 

intertítulos), é bem mais do que parece ser.80 

 

Marques (2014) nos lembra que na edição  holandesa de Juliette, a obscenidade das 

gravuras pornográficas que ilustram a obra descreve a vontade do seu autor, Claude 

Bornet, de sublinhar o prazer da explicitação – o gesto de tornar visível a fantasia que 

o cinema também reclamará para si. A autora acredita que isso talvez explique as 

inúmeras adaptações de Sade ao cinema, principalmente por Jesús Franco, mas também 

por Pasolini, Buñuel, Skorecki, etc. 

 
Apesar da proibição das obras de Sade, à época perseguido pela monarquia, a arte 

pornográfica que Bornet acrescenta ao texto não vem apenas tornar manifesta a 

existência encoberta e marginal das práticas narradas e vividas pelo próprio Sade, mas 

ainda sublinhar o carácter material do livro enquanto possível objecto-fetiche. 81 

 

Marques (2014) acredita que a excitação secreta da transgressão que decorre da posse 

do objeto moralmente condenável encontrará correspondências nos “lugares secretos” 

dos cinéfilos, pois se é inerente ao homem a vivência em sociedade, todos os 

constrangimentos aí implicados não se coadunam com liberdade natural do espírito e o 

desejo de escape é tão privado quanto universal – o que podemos aqui aproximar do 

conceito de Esfera Pública (que se situaria na fissura entre o privado e o universal) 

elaborado por Kluge e Negt em Experiência e Esfera Pública, quando associado ao 

cinema. 
                                                           
80 Exemplos destes intertítulos podem ser consultados na Introdução desta Dissertação. 
81

 Marques (2014) 
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Neste artigo, porém, a autora trata da “recusa de um certo cinema em participar da 

realidade (alheio à política, à moral, à catarse) de onde provém”, o que o transformaria 

num lugar de fuga. É notável, contudo, que “Notícias...” (2008) não pode ser designado 

como este tipo de cinema referido, mas sim, quem sabe, como uma espécie de obra 

audiovisual que põe em questão tal potencialidade do cinema. Marques (2014) cita 

também Baudrillard, usando duas frases que de certa forma resumem o que Kluge e 

Sloterdjik estão discutindo nesta entrevista sobre a apropriação do fetiche pelo mercado 

capitalista: 

 
“O objecto/sistema publicitário consiste num sistema de significação mas não de 

linguagem, pois falta-lhe uma sintaxe activa: tem a simplicidade e a eficácia de um 

código. (…) É, sem dúvida, a mais empobrecida das linguagens: cheia de significação e 

vazia de significado. É uma linguagem de sinais.” (Jean Baudrillard) 

 

Esta questão da linguagem que limita (ao invés de abrir-se a novas possibilidades de 

ressignificação), trabalhada mais detalhadamente no subcapítulo anterior, é algo há 

muito tempo também colocado em foco por Adorno e outros pensadores da Escola de 

Frankfurt, e contra o qual Kluge vem se posicionando desde os anos 1960, ao realizar 

obras cada vez mais abertas a múltiplas interpretações.  

 

Ao mesmo tempo, o cineasta não se exime de realizar este tipo de protesto intelectual no 

contexto de vários âmbitos considerados porta-bandeira da sociedade capitalista. 

Quando ele se volta ao trabalho na televisão, por exemplo, e mesmo quando inclui 

partes desse trabalho em “Notícias...” (2008) (como a entrevista com Godard) ele está 

mostrando mais uma vez que “nada é o que parece ser”, e que especificamente os 

trabalhos audiovisuais são apenas o que os homem fazem, ou querem e tentam fazer, 

deles – sua potência não está fadada a responder aos apelos consagrados nos meios 

pelos quais são vinculados, mas sim atrelada à concepção de quem a articula, ao 

conteúdo e ao modo de exposição.  

 

As mercadorias, incluindo os DVDs (lançados diretamente para o mercado, sem passar 

por salas de cinema ou submeterem-se à programação televisiva; portanto a “mercadoria 

audiovisual” em si, em termos de objeto), podem também ser usadas para outros fins, 
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ou, ao menos, pode-se apontar para essa possibilidade, nem que disso se extraia apenas 

a reflexão sobre a potência de seu fracasso. Assim como Kluge discute aqui com 

Sloterdjik sobre as diferentes possibilidades de interpretação do Capital, talvez  

“Notícias...” (2008) também sirva para que se discuta as possibilidades  que o meio 

audiovisual poderia ter, e se é realmente tarde demais para isso. O espaço e o tempo são 

temas constantes ao longo da obra, do frenetismo das exposições à articulação das 

imagens: antigas, modernas demais, aceleradas, toscas ou distorcidas quanto ao seu uso 

tradicional.  

 

3.3  “Como se lê O Capital?”, análise da entrevista com Oskar Negt (DVD  III  – 

Capítulo 9) 

Esta entrevista de Oskar Negt no Capítulo 9 do DVD III (“Paradoxos da Sociedade de 

Troca”) é apenas uma dentre muitas participações de Negt em “Notícias....” (2008).  A 

primeira delas é no DVD II, Capítulo 7 (“O que significa falhar alegremente na 

sociedade de risco?”) e já introduz aquilo que será tratado centralmente no DVD III: a 

atualidade do pensamento de Marx quando observado sob a ótica das forças espirituais 

do homem camufladas pela sociedade de troca. Já nesta primeira e curta participação de 

Negt no DVD II ele enfatiza que vivemos numa sociedade onde há mais perdedores do 

que vencedores, e sugere que isso provavelmente está ligado à velocidade da 

desvalorização, num mundo onde o novo passa a ter cada vez mais valor simplesmente 

pelo fato de ser novo (novamente a questão do tempo).   

Esta entrevista é antecedida por um poema de Brecht (“Canção Milchsack” II) exposto 

intertítulos que intercalam o texto com imagens aceleradas de paisagem e o famoso 

homem-robô de Kluge82. O poema de Brecht compara o ser humano com uma máquina, 

e pode-se pensar que seu ápice ocorre na declaração de que o eu do poema (a máquina) 

bebe óleo lubrificante enquanto o ser humano bebe cerveja. Aí podemos notar mais uma 

vez a exposição de Kluge, por meio de imagens, da comparação da mercadoria e o que a 

produz (a máquina) com aquilo que a criou e está por trás dela (o ser humano). Porém 

podemos pensar que este trecho vai ainda mais além, pois reflete também sobre a 

jornada de trabalho, outro tema central da entrevista com Oskar Negt no DVD III, que 

será discutida aqui. 

                                                           
82

 ver  reprodução no final do Capítulo II 
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É importante recordar que a parceria de Kluge com Negt é antiga, ambos filósofos 

filiados à Escola de Frankfurt, eles escreveram dois livros juntos, História e Obstinação 

e Experiência e Esfera Pública.  

História e Obstinação, um livro de 1283 páginas que Jameson83 chama de “algo como 

um filme teórico”, justapõe uma variedade de textos – assim como “Notícias...” (2008) 

sobrepõe uma imensa variedade de imagens.  Estes textos variam desde  de ensaios de 

cunho econômico, histórico e  estatístico até contos de fada, artigos sobre física, 

engenharia, psicanálise, diálogos com Wilhelm Reich e anedotas sobre Marx. Os 

autores usam também diferentes e contrastantes tipos de fontes, frames, trechos em 

preto e branco, intercalados com muitos tipos diferentes de diagramas, fotografias, 

posters e stills de filmes, ilustrações científicas e populares. Algo semelhante a esta 

heterogeneidade gráfica e discursiva pode ser observado também nos ensaios 

audiovisuais de Kluge. 

Já Experiência e Esfera Pública não é um livro tão “multimídia”, porém centra no tema 

que está em foco ao longo de todo este DVD III (intitulado “Paradoxos da Sociedade de 

Troca”): trata-se da tentativa de alcançar a esfera pública (Öffentlichkeit) por meio da 

experiência (Erfahrung) despertada no espectador, na medida em que ele infere suas 

próprias associações. Porém, isso também gera paradoxos. Ao mesmo tempo em que 

“Notícias...” (2008) parece requisitar esta linguagem da qual fala Levinas e que fica 

explícita na entrevista com Galina Antoschewskaja, nos deparamos às vezes ao longo 

desta obra com entrevistas como esta com Oskar Negt. Enquanto Antoschewskaja fala 

de alma e de sentidos espirituais (assuntos de acesso mais amplo) intercalando isso com 

traduções simultâneas de Marx, Negt e Kluge engatam desde o início uma conversa 

talvez acadêmica demais, para que possamos considera-la nos termos de esfera pública, 

como eles mesmos defendem. 

Segundo Kluge e Negt em Experiência e Esfera Pública, a esfera pública seria o 

contexto situado entre os eventos considerados públicos (eleições federais, cerimônias 

olímpicas, uma sala de cinema)84 e outros eventos considerados privados, como a 

criação dos filhos, o trabalho na fábrica, assistir televisão entre quatro paredes, etc. Os 

autores consideram que as experiências (Erfahrung) sociais reais dos seres humanos, 

                                                           
83 Prefácio de Experiência e Esfera Pública, p.23 
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 Experiência e Esfera Pública, p.41 
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produzidas no dia-a-dia e na jornada de trabalho, causam rupturas em tais divisões. A 

questão é se a articulação deste tipo de entrevista de cunho mais hermético com outras 

matérias de expressão mais lúdicas (como intertítulos, cenas de filmes e encenações 

fictícias) é capaz de criar esta fissura pretendia entre o privado e o público que geraria a 

experiência. 

No início desta entrevista, chamada “Como se lê o Capital?”, Kluge faz esta pergunta-

título a Negt, que responde que O Capital não deveria ser lido da forma convencional, 

mas sim de uma forma com o qual o nosso pensamento se parece – não sistemática (e, 

pordemos pensar, semelhante ao modo como “Notícias...” [2008] está organizado em 

termos de exposição).  

Negt sugere que o leitor não comece do início, o que seria sistemático, mas sim do 

capítulo que descreve a jornada de trabalho – e é possível interpretar que ele está 

sugerindo que se comece pelo “fator humano” do Capital.  Ele diz que é preciso 

começar tornando visível a fenomenologia, “um dia de tempo de vida” seria o bastante. 

Assim a conversa parece se aproximar da ideia de Eisenstein de filmar o dia na vida da 

mulher que espera o marido operário preparando uma sopa. A sopa rala seria a imagem 

da impressão dos fenômenos do capitalismo que geram dor.  Novamente o que está em 

foco é o fator humano, e Negt comenta sobre a conquista dos trabalhadores pela redução 

da jornada de trabalho.  

A seguir, Kluge faz um comentário aparentemente chave para o que se implica em toda 

esta obra audiovisual: ele comenta que é incrível a forma como, “no romance, ou 

comentário” de Marx, fica claro como cada mercadoria carrega uma centelha de vida, 

que seria o elemento humano (o trabalho investido nas mercadorias). O interessante 

aqui é que Kluge parece requisitar, com bastante clareza, um outro estatuto para O 

Capital de Marx. Ao chama-lo de “romance ou comentário”, ele exclui a dimensão de 

tratado social do livro, ao chamar atenção para outros aspectos da obra. 

Logo depois,  Kluge pede que Negt fale sobre como seria Marx na linguagem de 

Hölderin, e a este trecho segue um intertítulo que enfatiza que Marx na linguagem de 

Hölderlin deveria ser interpretado pela lógica do “Reconhecimento” 

(Wiedererkennung). 
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Pode-se considerar este reconhecimento no sentido do reflexo: nas palavras de Oskar 

Negt, “na cobiça humana que se reflete nas ações dos personagens” (de Hölderlin). O 

socialismo seria como a reanimação do que está morto, pois quando estes reflexos 

cessam de existir é preciso retirá-los das mercadorias, do trabalho “morto”. 

Kluge fala da ressurreição dos mortos, Negt diz que isso seria teológico demais.  Negt 

fala então da superação dos objetos mortos, e Kluge pergunta se isso não seria 

liquefação, ao que Negt responde que o fundamental do socialismo é colher as riquezas 

de nossos ancestrais (o elemento humano). E então, abruptamente, Kluge pergunta 

como as imagens poderiam não apenas ilustrar, mas discutir e provocar (mais ou menos 

a mesma pergunta que faz a Sloterdjik na entrevista analisada no subcapítulo anterior), a 

fim de desafiar as abstrações, pois elas, as imagens, estariam mais próximas do 

concreto. Aqui podemos observar uma nítida tentativa de Kluge de questionar como o 

meio audiovisual poderia dar conta da filosofia, e, como que para enfatizar a 

importância deste questionamento na entrevista, ele usa mais uma vez um intertítulo. 
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O que Negt diz a seguir não é exatamente uma resposta  à pergunta feita por Kluge e 

retomada pelo intertítulo, mas sim um comentário sobre o valor de troca e o fetichismo 

da mercadoria. Ele diz que está tudo de pernas para o ar, pois o valor de uso hoje 

predomina sobre o valor de troca, embora provenha desta, e afirma que o fetichismo da 

mercadoria provém do fato de que o próprio valor da mercadoria se perde. Negt ainda 

ressalta que o problema já aparece em Balzac (mais uma vez o retorno à literatura) 

quando o autor descreve que as joias são produzidas como mercadoria.   

Kluge insiste na questão das imagens: ele comenta, de modo um pouco repentino, que a 

relativa pobreza das imagens geradas pelo Capital, quando ilustram relações, não são 

tão concretas. E então o diretor mais uma vez se volta para um de seus temas centrais: a 

narrativa esférica.  

Kluge comenta que no livro de Marx as imagens são geradas como mapas, como meio 

de navegação, para que se alcance a medida das coisas e as relações de dimensão. Negt 

responde (aparentemente sem estabelecer uma conexão com a pergunta de Kluge) que o 

homem empreendedor destrói o antigo para construir algo novo, e isto de novo é 

enfatizado por um intertítulo (a questão do tempo). 
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Kluge, insistente,  diz “voltando às imagens...”, porém completa a frase elucubrando 

que a soma de todas as jornadas de trabalho equivalem a uma vida, e que o que o 

trabalhador recebe em troca depois de toda uma vida de trabalho são comprimidos 

calmantes, e que não é uma recompensa que seu patrão também os tome.  

É possível notar um diálogo bastante dialético no sentido de Adorno, e que também se 

aproxima do capítulo de “Perguntas e Respostas” de Ulysses: Negt não responde 

diretamente às perguntas de Kluge, mas tece comentários sobre o que poderia ser e não 

foi (a “utopia” de Christina Pavsek, o “cinema do devir” de Adorno, a potência do 

fracasso no projeto de Eisenstein). Ele diz que os filósofos, escritores e analistas da 

escola de Frankfurt têm dificuldade em usar imagens, em desenvolver universos de 

imagens que levem a um plano concreto, que permitam uma análise de verdade, 

conhecimentos. Não estaria Kluge tentando compensar isso com a realização de 

“Notícias...” (2008)? 

A entrevista assume então  o tom metalinguístico de “Notícias...” (2008) – aquele que se 

ocupa de refletir sobre o próprio meio de linguagem, no caso, o audiovisual. O diretor 

fala que é preciso tratar a imagem de maneira serial, “mostrar uma imagem, depois a 

variante desta imagem, depois outra variante... justapostas, para que aprendamos a 
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comentar apelando a imagens e situações...”85 Negt  concorda, dizendo que a linguagem 

(num sentido de língua) não poderia fazer isso, pois para tal a sucessão de imagens 

deveria ser mais lenta do que num filme normal. Kluge confirma, em seguida, que na 

verdade um filme não seria adequado para isso.  

E é possível cogitar se que nessa altura os dois não estariam indiretamente falando de 

“Notícias...” (2008): que, como já foi comentado, certamente não pode se chamar de 

filme, nem de série (pois não foi exposto às condições de uma programação de TV), e 

portanto ficaria nessa dimensão da esfera pública, entre o universal e o privado em um 

nível mediático, na dimensão do DVD, o “home video” (privado) que ao mesmo tempo 

é de acesso amplo (universal) – talvez o meio mais prolífico de se fazer filosofia com 

imagens. 

Kluge fala que um filme é muito rápido, pois sempre uma nova imagem está a borrar a 

antiga (e, pode-se pensar, não a se justapor, como em “Notícias...” [2008]), e apenas 

algumas vezes se tem a sorte de que as imagens anteriores continuem apelando 

inconscientemente – “em uma consciência que jaz abaixo da consciência, colorindo as 

imagens futuras do filme”. Isso poderia gerar a epifania, o que é basicamente aquilo que 

pretendia Eisenstein, mas Kluge considera este método de Eisenstein “muito fraco”, 

pois se alguém não for sensível a essas imagens nada adianta, e “fazer música só para 

pessoas com ouvido é um erro.”  

Aqui Kluge se aproxima de Godard e de sua famosa afirmação de que faz filmes para 

cegos. Parece se tratar de uma valorização mais acentuada da sensação (como vimos 

que também é ressaltado em seus primeiros filmes de ficção86) do que do conhecimento 

enciclopédico. Porém, como já foi colocado em pauta, talvez aqui seja interessante 

pensar se Kluge realmente atinge a esfera pública travando diálogos como estes com 

Negt e Sloterdjik, ou se eles não constituiriam justamente aquilo que é criticado pelos 

próprios filósofos: discursos estritamente acadêmicos. Mesmo com as intervenções 

quase didáticas dos intertítulos e de figuras que por vezes ilustram o que está sendo dito, 

estes diálogos são bastante densos e em comparação com a intervenção de outras 

interpretações cômicas durante a obra, sobrepõem-se a elas e acabam gerando um tom 
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 “Notícias da Antiguidade Ideológica” (2008), dvd III, 1h17min. 
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 Ver Capítulo I desta dissertação 
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sério demais, que se contrapõe ao Spiel freudiano87 e podem “cansar” o especatador, 

afastando-o da interação lúdica. 

Negt dá seguimento ao diálogo supondo que a questão é que Eisenstein justamente 

queria filmar O Capital e não fazer um filme sobre  O Capital (como Kluge parece ter 

feito em “Notícias...” [2008]). Ele diz que Eisenstein produziu muitas peças didáticas 

sobre processos que refletiam sobre o desenvolvimento dos filmes, mas neste caso ele 

não queria isso, queria ir além, queria “chegar ao subtexto dos homens”, pode-se pensar, 

por meio da ficção, ou mesmo da poesia.  

 Kluge contrasta a intenção de Eisenstein de filmar O Capital com o caráter “anedótico, 

didático e exemplar” de “Outubro” (1927) e “O Encouraçado Potemkim” (1925). 

Parece, portanto, que é nesta entrevista com Negt que se confirma o tema mais 

repetitivo de uma obra de temática tão variada: a tentativa de fazer filosofia por meio de 

imagens, tanto usando a palavra escrita quanto depoimentos de grandes pensadores, 

imagens de arquivo, etc.  Embora, de alguma forma, todos os entrevistados, em algum 

ponto, tratem do projeto de Eisenstein de filmar O Capital, pode-se perceber que com 

Negt, Sloterdjik, Godard e Antoschewskaja, este tema fica mais próximo da reflexão 

sobre o própria realização audiovisual enquanto linguagem. 

Justamente porque o filme, em seu sentido convencional, tem um ritmo mais rápido, ao 

descrever um dia de 24 horas na vida de duas pessoas, das 14h até a noite (como 

pretendia Eisenstein descrever a história da espera da esposa pelo operário), no dia-a-dia 

destas pessoas transposto na tela deveria permanecer apenas o que é relevante. 

Isso mais uma vez pode levar a pensar que Eisenstein contou desde o início com a 

impossibilidade desta realização, e talvez tenha usado Ulysses como referência para dar 

a dimensão desta impossibilidade, pois, afinal, Joyce usa um livro inteiro, de mais de 

500 páginas, para poder concretizar o que é considerada uma obra-prima da alma 

humana partindo apenas de um dia na vida de Bloom. 

Nesta entrevista, Negt comenta sobre o assunto, ao cogitar que talvez Eisenstein tenha 

se exigido demais, pois Joyce “fez isso com palavras e não o fez com O Capital”. Kluge 

sugere que Eisenstein poderia ter pretendido usar só fragmentos e pressupor que os 
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 FREUD, Siegmund. "Der Dichter und das Phantasieren", IN: Studienausgabe. Band. X, p.169-179. 
Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag. 1982 (Para mais detalhes consulte a nota 12) 
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espectadores preencheriam as lacunas – pois são dotados de “experiência” e “poder 

imaginativo”, que seriam como pontos de atração no diálogo entre tela e espectador.  

Kluge pressupõe, ao falar sobre o assunto nesta entrevista, que isso não seria utópico 

(como parece pressupor, por exemplo, Pavsek [2010]), mas sim uma espécie de 

heterotopia.88 

Pode-se pensar que em “Notícias...” (2008) Kluge está empreendendo uma tentativa de 

espionar o projeto de Eisenstein alternando entre os espaços - físicos e mentais - entre 

“o que não está nem aqui nem lá, (...) tais como o espaço de uma chamada telefônica ou 

o momento quando alguém se vê no espelho.”89 Este tipo de heterotopia a qual Kluge 

está se referindo é nitidamente representada no  DVD III, Capítulo 7, quando o diretor 

alemão e o tradutor Durs Grünbein descutem a respeito do hexâmetro de Brecht sobre o 

Manifesto Comunista, em planos alternados de um e outro ao telefone, algo que parece 

acentuar este caráter de não-espaço onde se dá “Notícias....” (2008). 

Assim como os livros de história, que podem ser considerados heterotopias temporais 

por unirem o presente com o passado, “Notícias...” (2008) se revela como uma obra 

audiovisual que liga o passado (o que foi o cinema) e o futuro (O DVD), constituindo-se 

como uma espécie de documentário filosófico em forma de ensaio audiovisual.  

Focault acreditava que a ansiedade de nossa era tem a ver fundamentalmente com o 

espaço, muito mais do que com o tempo90 . Godard usa um poema do surrealista Pierre 

Reverdy (que aparece tanto em JLG/JLG quanto em “Histoire(s) do Cinéma”), que 

parece elucidar uma breve teoria da imagem que também está em jogo aqui: 

The image is a pure creation of the spirit. 

It cannot be born of a comparision, but of the rapprochement of two more or less 
separate realities. 

The more distant and just the ties between these realities, the stronger the image will 
be. 

Two realities with no relationship between them cannot be usefully brought together. 

No image is created. 
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 Michel Foucault define a heterotopia como  lugares e espaços que funcionam em condições não-
hegemônicas.  Ele descreve espaços que têm múltiplas camadas de significação ou de relações com outros 
lugares, e cuja complexidade não pode ser vista imediatamente. 
89 http://foucault.info/documents/heterotopia/foucault.heterotopia.en.html 
90 http://foucault.info/documents/heterotopia/foucault.heterotopia.en.html 



120 

 

An image is not strong because it is brutal or fantastic, but because the association of 
the ideas is distant and just.91 

 

A seguir, Negt questiona se a intenção geral de Eisenstein em suas obras não seria 

investigar a potência do cinema como meio, e sugere que, nestes termos, “A Crítica da 

Razão Pura de Kant ou a Ciência Lógica de Hegel seriam projetos fílmicos 

comparáveis a serem desenvolvidos como experiência (Erfahrung)”.  Kluge pergunta se 

haveria uma razão para Eisenstein fazer isso, ao que Negt responde que, caso a intenção 

fracassasse, o pior que poderia acontecer seria o resultado ser uma crítica ao filme como 

meio, o que faria com que o próprio filme mudasse. 

 Como vimos no Capítulo II, o fato de Kluge parecer fazer propositalmente algo como 

uma obra audiovisual mais esteticamente “tosca” em “Notícias...” (2008), o que deixa 

transparecer alguns trechos da obra (como a imagem da mulher cozinha a sopa 

reproduzida no capítulo anterior) remete a esta intenção de refletir sobre as 

possibilidades e os limites do audiovisual, evocando seus fracassos na pobreza estética 

de algumas imagens, justamente para fazer referência ao que revela o poema surrealista 

acima: que o que importa são as ligações, a imagem que é criada na cabeça do 

espectador (ou leitor) e não a que mostramos a ele num único plano – ao menos não 

neste contexto de discussão sobre a exposição ao qual em geral se dedica o ensaio de 

Kluge. 

Esta entrevista parece fundamental em “Notícias...” (2008) porque deixa explícito o que 

já vem sendo trabalhado desde o DVD I. Nas palavras do diretor, talvez o filme possa 

também apoiar o pensamento, “não como prótese ou instrumento”, mas o consolidando 

de outras formas (como é feito neste trecho por meio dos intertítulos), fazendo com que 

ele não fique restrito aos espaços acadêmicos e aos eruditos. Mais uma vez fica a 

pergunta: será que esta intenção realmente se concretiza, ou, como Negt sugere, 

permanece na esfera da crítica ao filme, que talvez sirva para que ele mude?  Kluge diz 

que acredita que para o filme apoiar o pensamento é preciso tomar como base situações 

que seriam melhor ancoradas com imagens do que com palavras, pois “em matéria 

situacional há pouco coisa em O Capital”.  
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 Reproduzido em Pavsek (2010), p.39 
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Kluge e Negt discutem também sobre os termos conceito (Begriff) e intuição 

(Anschaung) em Kant. Pavsek (2010)92 exemplifica a aplicação destes termos no 

contexto audiovisual, segundo o que ele observa na obra de Kluge, na caracterização do 

filme publicitário. O filme publicitário apela para a percepção ou intuição “cega” do 

espectador por meio de uma imagem falsamente imediata, enquanto os conceitos são 

providenciados por meio da montagem e da narrativa, que estão presentes apenas para 

confirmar (e não gerar possibilidades de interpretação) essa percepções primárias.  

Nesta entrevista, Kluge e Negt conversam também brevemente sobre o conceito do “cão 

transcendental” de Kant. Aparentemente para exemplificar esse apelo sensual das 

imagens, eles questionam como é possível associar a imagem de um “poodle”, por 

exemplo, à categoria “cão”, tendo em vista que  outros tipos de cães em nada tem a ver, 

imageticamente, com um poodle. O que então tornaria possível, por exemplo, que o 

homem seja capaz de diferenciar um cão de um pequeno lobo, por exemplo, apenas com 

o acesso as suas respectivas imagens? A resposta provavelmente está nos conceitos que 

o ser humano acumula ao longo de sua existência a respeito de todas as categorias com 

as quais lida imageticamente, numa espécie de esquematismo que permite a 

diferenciação. Como se nossas cabeças funcionassem como uma montagem 
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cinematográfica no sentido de Kluge e Eisenstein, isto é, como uma associação de 

ideias, por meio do distanciamento e da diferenciação de conceitos. 

Na entrevista analisada anteriormente neste capítulo, com a tradutora Galina 

Antoschewskaja, podemos perceber de forma mais subjetiva o quanto a diferenciação 

está em jogo, o quanto o sentido das palavras está situado naquilo em que elas se 

distanciam na comparação (tradução) de uma língua para outra.  

Já nesta entrevista com Oskar Negt a diferenciação que parece estar em foco aqui é 

tratada de forma mais explícita, na discussão sobre os distanciamentos entre as 

possibilidades da obra visual e da obra puramente escrita. Isso também se conecta com a 

diferenciação entre passado e futuro, se pensarmos no audiovisual como uma invenção 

do século XX, obviamente mais jovem do que o livro.  

 

 

Segundo Kluge, como ouvimos na voz em off, é a imagem das crianças  trabalhando 

numa fábrica de seda que poderia ilustrar (comentar, discutir) a distância entre passado 

e futuro, nas palavras dele, “as cadeiras altas e os dedos pequenos”; a atual proibição do 

trabalho infantil que nos distanciaria desta época que a imagem de arquivo retoma. Negt 

fala que a situação social pode ser traduzida em imagem, “o problema é a teoria”.  E não 

seria exatamente este problema que Kluge está tentando resolver ou, no mínimo, colocar 

em conflito, em “Notícias...’ (2008)? 
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3.4 Análise da entrevista com Jean Luc-Godard (Extras) 

Esta entrevista “extra” com Jean-Luc Godard foi exibida pela primeira vez no programa 

10 para as Onze, um programa dedicado apenas a entrevistas, que Kluge produz na dctp 

desde os anos 1980. A incorporação dela em “Notícias...” (2008) não camufla sua 

procedência, como se pode notar já nas primeiras imagens, quando um intertítulo 

apresenta o nome da produtora, o que mais uma vez  confirma o diálogo estreito de 

“Notícias...” (2008) com o trabalho de Kluge na televisão. 

 



124 

 

Logo após a abertura, ouve-se alguns diálogos em off de um casal. Embora esta 

procedência não seja anunciada, pode-se reconhecer tratar-se de Ferdinand e Marianne, 

personagens do filme “O Demônio das 11 horas” (1965), de Jean Luc-Godard.  

 Os diálogos começam a ser reproduzidos já durante a exibição da imagem do logo da 

dctp, que é seguida por outra tela que apresenta uma série de imagens deste filme, e 

logo abaixo delas uma sequência de legendas que anunciam o que será discutido na 

entrevista:  

Do INTERIOR de um ser humano idoso, experiente, surge uma criança? / O que são 

mapas do amor? / O QUE É O AMOR CEGO? / O que a confiança e o amor têm a ver 

um com o outro?/ Jean-Luc Godard, interrogado por Alexander Kluge por ocasião do 

filme mais recente de Godard: ÉLOGE DE L’AMOUR (Ode ao amor)93 

Os diálogos de “Demônio das 11 horas” (1965) seguem até o início da entrevista, porém 

agora vemos cada vez mais  os atores que o proferem (Jean-Paul Belmondo e Anna 

Karina). Uma das frases que mais chama atenção em um dos diálogos retoma mais uma 

vez o tema da Literatura, quando Marianne (Anna Karina) diz que o mais triste da vida 

é que ela nunca é o que imaginamos, e que ela gostaria que a vida fosse como um 

romance, “clara, ordenada e lógica”, porém ela nunca é deste jeito. Essa frase parece 

mais uma referência clara à  estrutura de “Notícias...” (2008), como se Kluge usasse os 

extras desta obra para  dar mais vazão às reflexões sobre o que ela estruturalmente é.   

Trata-se de um início de entrevista que muito se aproxima do início da entrevista com 

Oskar Negt, por exemplo, quando ele sugere que O Capital não deve ser lido desde o 

começo, mas sim da jornada de trabalho, pois lê-lo do início iria contra ao próprio 

processo do pensamento humano: desordenado e ilógico.  

Também podemos notar uma ligação com a entrevista de Peter Sloterdjik, pois toda ela 

parece dedicada a uma tentativa de mudança no paradigma “lógico” por meio do qual a 

obra de Marx vem sendo interpretada.  Da mesma forma como a questão do fetiche da 

mercadoria não pode ser desassociada do fator humano que se esconde por trás dele, 

também quando aqui, nesta entrevista com Godard, a questão do Cinema e da Literatura 

é explicitamente discutida, desde o início Kluge deixa claro que os sentimentos (“amor” 

e “confiança”) não podem ser excluídos de nenhuma discussão dentre as que são 

travadas em  “Notícias...” (2008). 
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 Entrevista com Jean Luc-Godard, DVD II de “Notícias...” (2008) – Extras. 
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Mais adiante na entrevista isso fica ainda mais nítido quando Kluge pergunta a Godard 

o que ele acharia de fazer um filme a respeito de um pai cego que dirige um caminhão 

auxiliado por uma criança, seu filho. Godard diz que seria um filme sobre o amor, e 

neste momento vemos a imagem (um desenho) do pai dirigindo ao lado do filho, 

enquanto escutamos a voz de Godard em off falando sobre isso ao mesmo tempo em que 

é traduzido pela intérprete, Ulrike Sprenger.  

Esta passagem parece bastante poética em um sentido audiovisual, pois, não fossem as 

legendas, pouco se entende o que está sendo dito, pois uma voz (de Godard) é 

sobreposta por outra (da intérprete), de forma que se estabelece outro tipo de diálogo 

entre som e imagem, onde a figura não é traduzida pela fala, mas sobreposta por ela, 

causando talvez um pouco de estranhamento e confusão  (desta vez bastante lúdico) no 

espectador. 

A figura da tradutora/intérprete é, talvez de modo conclusivo, mais uma vez 

ressignificada por Kluge. Tradicionalmente trata-se de uma função “invisível”, dedicada 

apenas a “auxiliar” o diálogo entre duas pessoas que não falam a mesma língua. Porém 

o interessante aqui é que, como de costume, em nenhum momento Kluge aparece em 

cena, e nas tomadas em que não vemos apenas Godard, quem está presente é a 

tradutora.  Pensando em termos de imagens, o diálogo se dá entre Godard e Ulrike 

Sprender, com o entrevistador sempre fora de campo, e não parece que poderia ser 
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diferente, pois mais uma vez é possível sentir proximidade com uma espécie de 

conversa sobre fissuras e processos, ao invés de sobre algum assunto específico.  

Também é digno de nota que esta é a única entrevista, ao longo de todo “Notícias...” 

(2008), rodada ao ar livre, em um belo jardim no qual às vezes se pode escutar sinos de 

igreja. Nota-se um apuro estético do cenário. Ele está nitidamente mais voltado à beleza 

do que à jocosidade kitsch das entrevistas iluminadas por velas ou lâmpadas 

penduradas, ou  à caoticidade das imagens de paisagens aceleradas ou de ambientes 

institucionais (onde ao invés de sinos de igreja ouvimos conversas de pessoas que 

passam), nos panos de fundo de outras entrevistas de “Notícias...” (2008).   

Finalmente é possível perceber com mais clareza (pelo contraste) que estes cenários 

nunca são frutos do acaso, mas sempre bastante ligados a quem está sendo entrevistado. 

A entrevista mais longa de Oskar Negt (logo depois da que foi aqui analisada, também 

no DVD III) também é a única gravada no escritório particular de Kluge, e uma das 

únicas na qual ele aparece em cena, talvez por ser este filósofo, de todos os 

entrevistados, aquele que é mais íntimo de Alexander Kluge. 

 

Tradução: Dra. Ulrike Sprenger 

 

A entrevista com o Godard parece ter um tom nitidamente mais distante do que todas as 

outras, talvez  devido à própria personalidade do diretor francês, conhecido por ser em 
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geral avesso à entrevistas. Quando ele, raramente, as concede, em geral porta-se de 

maneira irônica ou sarcástica. Aqui ele não se porta de maneira que vai contra esta 

fama. Suas respostas são em geral evasivas, porém parece que é justamente isso que 

importa à Kluge. Kluge volta, mais uma vez, aos dois temas que atravessam os 3 DVDs: 

a questão da orientação (espaço) e da tradução (tempo). 

A questão da orientação é aquela que dialoga com o modo como os navios se 

orientavam no passado por meio das estrelas, que  por sua vez está ligada a diversas 

obras de Kluge e se reflete na organização do website da dctp (ver Capítulo 1). Aqui 

Kluge mostra a Godard (na verdade quem mostra é a tradutora, Kluge alcança um livro 

para que ela o faça) o “mapa do amor” e comenta que este mapa é uma bela 

cartografação de elementos que deveria ser transformada em filme. Godard responde 

que provavelmente levaria dois anos para fazer este filme, e que seria um filme caro. 

Deste diálogo passa-se imediatamente para o tema da Tradução: Kluge responde (de 

modo aparentemente desconexo ao que Godard comenta) que o amor é um conceito 

abstrato, e exemplifica dizendo que os esquimós têm 180 expressões para a neve, e que 

os gregos antigos tinham 60 expressões para o amarelo, enquanto nós temos apenas uma 

expressão para o amor: amour passion.  

No momento que Kluge diz amour passion a câmera volta-se para Godard, e deste 

procedimento pode-se evocar uma associação com outro filme do diretor francês, 

“Passion” (1982), uma obra que explora os temas do amor, do trabalho e da realização 

cinematográfica; todos temas presentes também nesta entrevista. Além disso, este é o 

primeiro filme em que Godard subverte o papel das legendas (portanto, da tradução) no 

audiovisual, pois o próprio diretor insere na versão original legendas que não servem 

para traduzir o que está sendo dito na tela – talvez  numa das primeiras tentativas do 

cinema moderno de usar a palavra enquanto imagem, ou enquanto “linguagem”, no 

sentido de Levinas.  

Godard levará isso ainda mais ao extremo em “Filme Socialismo” (2010), filme que ao 

ser lançado foi encaminhado aos responsáveis pelas legendagens, em todo o mundo, por 

uma carta com recomendações do diretor para que se mantivessem algumas legendas 

(inseridas também por ele na versão original) como estavam, sem traduzi-las.  
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Pode-se notar, portanto, um diálogo interessante entre “Filme Socialismo” (2010) e 

“Notícias...” (2008): embora ambos tenham a possibilidade de ser enquadrados como 

ensaios audiovisuais, eles lidam com a questão da tradução de maneira diversa. Kluge 

discute a questão mais explicitamente e de forma direta, enquanto Godard tenta transpô-

la para a articulação da beleza de suas imagens e frases. Por outro lado, como já vimos, 

por vezes Kluge também tenta transpor a questão de forma mais implícita, como na 

entrevista com Galina Antoschewskaja. Há em “Notícias...” (2008) uma frenética 

intercalação entre a discussão dos temas e sua exposição.  

Na sequência da entrevista com Godard, ele sugere como poderia ser feito este filme 

sobre o “amor”: a primeira parte do filme seria dedicada aos esquimós, a segunda parte 

aos gregos antigos, e depois ele se reduziria cada vez mais, para por fim chegar à figura 

de alguém que “sabe apenas uma palavra.” 

É curioso que, logo após esta explicação, Kluge pergunta a Godard qual de seus filmes 

ele considera o mais curto, ao que Godard responde que com certeza o filme mais curto 

é sempre o pior, e em seguida cita alguns de seus filmes dos quais não gosta (“Uma 

mulher é uma mulher”,  “Made in USA”) e diz que poderiam ser extintos.  Em seguida 

Kluge pergunta qual seria seu filme mais longo, e Godard responde 

Talvez o mais recente, o último, pois não se consegue parar, não se consegue terminá-

lo. A segunda parte vem após a primeira, isto é, o filme apenas termina ali onde 

começou, mas como ele já começara uma hora antes, retorna ao início. Isso é como os 

contos de Borges.94 

Mais uma vez, voltamos à repetição dos temas do tempo e da Literatura, conjugados no 

exemplo de Borges. Acima de tudo, uma referência aparentemente clara à narrativa 

esférica, e a este procedimento de Kluge em “Notícias...” (2008) de não apenas mostrar 

o que lhe interessa através da articulação das matérias de expressão, como também 

comentando sobre isso. Esfericamente, retomamos à questão exposta no intertítulo da 

entrevista com Negt (analisada neste capítulo): “Como fazer com que as imagens 

comentem?”. De novo também, a questão da impossibilidade: ao tratar destes temas por 

meio do diálogo com seus entrevistados, recorrendo à palavra falada, Kluge parece estar 

expondo o fracasso das imagens em comentarem, algo referente também ao fracasso a 
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que talvez já estivesse fadado desde o início, e conscientemente, o projeto de Eisenstein 

de filmar O Capital de acordo com a lógica de Ulysses.  

É também possível pensar, partindo do fato de que esta entrevista foi realizada antes de 

Kluge começar a rodar “Notícias...” (2008), se não foi a partir dela que surgiu a ideia 

estrutural desta obra. Uma obra, como se refere Godard à sua (na época) última obra 

para o cinema, “longa” e “difícil de terminar”. De modo semelhante ao que comenta 

Negt a respeito das intenções de Eisenstein, sobre talvez ele ter sido ambicioso demais 

em seu projeto, porque afinal Joyce fez Ulysses “com palavras e não sobre O Capital”, 

a citação de Godard aqui reproduzida, na comparação com Borges, parece elucidar 

semelhante impossibilidade. 

Talvez seja possível realizar um romance, ou mesmo um conto, como “O Aleph”, de 

Borges, onde se mostra como um ponto contém todo o universo, porém uma obra 

audiovisual sobre isso talvez só seja possível quando é destinada a revelar seu próprio 

fracasso diante desta intenção. 

Esta ideia fica mais clara ao longo da entrevista, principalmente no seguinte diálogo: 

Kluge: Se o senhor pudesse levar sete filmes para uma ilha de Robinson ou para Marte, 

num momento de perigo, quais o senhor escolheria? 

Godard: Eu provavelmente escolheria ao acaso. 

Kluge: Os filmes que estão na cabeça, esses o senhor levaria de qualquer jeito. 

Godard: Dos textos, dos romances eu levaria pouquíssimos, e aí eu realmente levaria o 

que eu ainda não tivesse lido, talvez um clássico, Don Quixote, que eu jamais li pois 

sempre disse a mim mesmo que ainda era muito novo. Mas no caso dos filmes há 

muitos, pois amamos todos eles sem hierarquizá-los, amamos o pequenos filmes 

americanos tanto quanto um grande filme alemão, Murnau por exemplo, um grande 

filme de Murnau naturalmente é um filme maior do que um pequeno filme policial de 

Aldrich, mas não há hierarquia, eles moram todos na mesma casa, enquanto na 

literatura eu fui acostumado a que os grandes moram nessa casa e o resto não vale.95 

Se pensarmos em todos os filmes, ou obras audiovisuais, no mesmo patamar, seria 

improvável que algum pudesse conter um valor mais universal do que outro, justamente 

por todos eles conterem por si só imagens do universo: imagens que não podem ser 

contadas, apenas mostradas. Os filmes, afinal, partem do mundo físico para o abstrato, 
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enquanto na literatura o que se processa é o contrário, residindo aí talvez a principal 

diferença entre um meio e outro. 

A literatura aparece nesta obra de Kluge sempre como uma forma de apoio, como uma 

requisição à leitura poética de O Capital. De modo recorrente,  ela surge ora como 

auxílio para o projeto de Eisentein  de filmar O Capital (Ulysses, de Joyce), ora como 

um apoio para a própria leitura de O Capital (As Metamorfoses, de Ovídio). E de forma 

mais esparsa, ao longo de toda a obra, como já vimos, em referências constantes, 

principalmente a Balzac, a Ovídio e a Borges, para discutir o fator humano das obras 

filosóficas que estão em questão nas entrevistas, especialmente, é claro, O Capital.  

Apesar de muitos entrevistados serem também tradutores (como Dietmar Dath, Peter 

Sloterdjik, Durs Grünbein e Oskar Negt) são apenas as mulheres que aparecem em cena 

exercendo esta função (Galina Antoschewskaja e Ulrike Sprenger) atuando como as 

referidas “auxiliares” na analogia que Peter Sloterdjik faz com os contos de fadas. 

O que possivelmente se pode deduzir disso, e inclusive do título da obra “Notícias da 

Antiguidade Ideológica” (2008) é que tudo que está presente em O Capital já estava 

presente de certa forma na literatura antiga (podemos pensar também no constante 

retorno à Odisseia de Homero), em especial quando se pensa nas forças humanas que se 

escondem por detrás de O Capital.  

É por isso que esta entrevista com Godard parece conclusiva, até porque logo depois os 

dois discutem sobre crianças e velhos, concordando que nenhum romance em toda a 

história da Literatura foi escrito sobre a idade adulta: sempre se conta sobre a juventude, 

e logo passa-se para a idade madura.  E o que seria esta obra de Kluge se não esta 

intercalação da juventude de um projeto (as ideias de Eisenstein em 1929) e sua velhice 

(a impossibilidade de realiza-lo)? 

Logo depois desta discussão sobre a infância e a velhice, Kluge pergunta (mais uma vez 

abruptamente) para Godard, quem seria mais antigo, “os ouvidos ou olhos”, e Godard 

responde que é provável que os dois tenham a mesma idade, porém com o tempo os 

ouvidos se tornam mais importantes, pois os olhos passam a querer descansar.  Aqui 

também mais uma vez Kluge retoma um tema recorrente ao longo de toda a sua obra 

que chega ao seu auge em “Notícias...” (2008): a primazia dos sentimentos e dos 

sentidos ao entendimento lógico.  
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Também pode-se pensar aqui nos conceitos de experiência e esfera pública. O que seria 

a experiência se não aquilo que se acumula entre a infância e a velhice? Portanto, não 

seria ela um processo, mais do que um estágio ou uma concepção determinada? E não 

teria isso estreita relação com o modo como Kluge realiza suas exposições em 

“Notícias...” (2008) – como processo e não como uma obra acabada? 

 E sendo também a esfera pública, segundo Kluge e Negt,aquilo que estaria situado 

entre o particular e o universal, ou seja, as experiências que se processam dentro do 

homem no seu dia-a-dia (principalmente durante a jornada de trabalho), pode-se pensar 

também que é entre as intenções (o particular)  e os processos (o universal) que ela se 

dá. 

É possível observar, portanto, que as três entrevistas analisadas se complementam de 

modo a conferir a “Notícias...” (2008) este estatuto de entre-lgar audiovisual, onde se 

colocam em questão não apenas as ideias de Marx, Eisenstein e Adorno, mas sobretudo 

se discute o espaço da linguagem no mundo contemporâneo. 

 Parece necessário que muitas noções sejam reconfiguradas, para que uma verdadeira 

linguagem (no sentido de Levinas) se processe entre os homens. Uma linguagem que 

reconfigure lugares já tradicionais onde se posicionam conceitos como o de tradução, 

literatura, filosofia e cinema, ao colocar todos eles em sobreposição audiovisual.  

É isto que Alexander Kluge parece ter buscado com “Notícias da Antiguidade 

Ideológica” (2008): uma obra que mais do que questionar a História, a sociedade e o 

sistema capitalista,  apresenta com rigor o modo como o cineasta lida com estas esferas 

da vida pública,  colocando-as em contato e buscando associações múltiplas por meio de 

uma troca com o espectador e sua imaginação. Testando os limites das associações 

possíveis. É pelos olhos do seu público que Alexander Kluge parece buscar enxergar a 

si mesmo, e provavelmente o contrário é também a sua intenção mais ambiciosa.  

De qualquer maneira, o essencial permanece enquanto compartilhamento e experiência 

audiovisual: o máximo de conteúdo num mínimo de tempo, porém num prolongamento 

incessante de desdobramentos e interpretações que acabam sempre desembocando num 

mesmo ponto, a experiência humana – um caos indefinível onde o que permanece são 

bordas que ligeiramente encostam umas nas outras, criando fissuras. Um mergulho 

profundo em tais fissuras talvez só seja possível ensaiar, jamais concluir.  
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Considerações Finais 

Tanto no subtítulo da obra (“Marx, Eisenstein e O Capital”) quanto no primeiro DVD 

parece claro que Kluge pretende com este trabalho responder a Eisenstein em relação às 

suas teorias referentes à montagem do filme e a suas anotações sobre o planejamento 

das filmagens de O Capital. Ao longo da pesquisa, com uma observância atenta de 

“Notícias da Antiguidade ideológica” (2008) e apoiada tanto nas anotações de 

Eisenstein (Eisenstein, 1976) quanto em seus livros A forma do filme (Eisenstein, 

2002a) e O sentido do filme (Eisenstein, 2002b), e no artigo de Ismail Xavier, 

“Eisenstein: a construção do pensamento por imagens” – no qual já se evidencia uma 

oposição semelhante a de Kluge em Vertov, na sua defesa por um cinema mais fluido -  

minha tendência é concordar com Léger, Blum & Clausen (2012) sobre “Notícias da 

Antiguidade Ideológica” (2008) ser mais uma negação do que uma obra decorrente da 

influência das teorias fílmicas de Eisenstein.  

Há durante toda a obra tal ênfase nos processos, em oposição a “resultados”, como 

parece ficar explícito nas entrevistas com a tradutora Galina Antoschewskaja e com 

Jean-Luc Godard, compostas basicamente de traduções simultâneas.  

Em oposição a Eisenstein, que supostamente teria sempre em mente o que espera do 

espectador (o que parece nítido em sua teoria da “terceira imagem” – uma imagem 

preconcebida pelo diretor russo e que seria criada na mente do espectador a partir do 

corte entre duas imagens), Kluge parece crer em uma abertura diferente de 

possibilidades de interpretação, já que não espera um resultado tão fechado do 

espectador (mais uma vez, a ênfase no processo), não trabalha com preconcepções, 

apostando que o propósito é deixar o público livre para criar suas próprias inferências, a 

partir do despertar de uma consciência ligada à subjetividade, que surgiria da tensão 

entre a experiência interna do espectador (Erfarhrung) e um conteúdo denso (político, 

histórico), que fala por si, sem necessidade, portanto, de uma “terceira imagem”.  A 

partir dos trechos escolhidos, pode-se observar que Kluge aplica a ideia de Erfarhrung 

(no sentido de situar o espectador como um criador de sentidos a partir dele mesmo e 

não de interpretações preconcebidas), de um modo que  mais o distancia do que o 

aproxima de Eisenstein – a fim de reuisitar uma leitura mais poética de O Capital de 

Marx (como fica evidente nas entrevistas analisadas com Oskar Negt e Peter Sloterdjik). 
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A Erfahrung é uma experiência que, ao contrário do sentido comum do termo, não 

abarca a vivência do homem enquanto ação; trata-se sim da experiência que surge dessa 

ação depois de já assimilada por ele. Nesse sentido, a obra também se aproxima de 

Adorno no que concerne às observações do filósofo sobre o gênero ensaístico, naquilo 

em que ele se alinha à produção de sentido da poesia, quando defende uma pertinência 

maior do modo de exposição em comparação ao que é exposto ou se supõe fazer 

compreender.  

Em “Notícias...”(2008), Kluge parece encarar o gênero ensaístico como modo de 

exposição audiovisual do pensamento de Marx, como se isso pudesse compensar (ainda 

que metaforicamente) a falta do terceiro cânone da leitura de O Capital, As 

metarmofoses de Ovídio, como referido na entrevista com Peter Sloterdjik, ou seja: 

como se estivesse suplantando a ausência do cânone poético. Enquanto na Literatura a 

ideia apresentada na obra é de que o cânone ausente (em Marx, Lênin, Engel) é Ovídio, 

no cinema essa falta talvez possa ser traduzida pela ausência de uma espécie de poesia 

audiovisual, como se para a exposição do pensamento de Marx se fizesse necessária tal 

poesia.  

Kluge se mostra partidário da ideia de que Marx é um escritor que descreve mais as 

forças/potências humanas do que propriamente o capital. Pode-se dizer que o diretor 

alemão procura articular isso por meio da dimensão mais fluida do ensaio audiovisual. 

Como foi bastante repetido ao longo desta dissertação, a ideia de Eisesntein, presente 

nos diários, seria a de filmar uma mulher que espera o marido cozinhando uma sopa. 

Nesse filme que o diretor russo planejava, O Capital de Marx seria adaptado no modelo 

de Ulysses de Joyce (um dia na vida de Bloom) ao retratar um dia na vida desta mulher 

que espera. 

 Se observarmos, por exemplo, os filmes dos anos 1960 de Kluge, “Trabalho ocasional 

de uma Escrava” (1968) e “Despedida de Ontem” (1966), podemos notar o interesse do 

diretor pela luta dos direitos femininos, o que não nos permite a surpresa diante da 

escolha de Kluge pela ideia de retomar o livro de Marx na figura da espera de uma 

mulher – talvez a ideia de filmar a mulher que espera o marido tenha interessado mais a 

Kluge do que a ideia adaptar O Capital. No entanto, assim como no caso dos filmes dos 

anos 1960, este parece apenas um ponto de partida para discussões mais intrincadas. No 

entanto, é importante lembrar que tais discussões são apenas aparentemente desconexas. 
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A análise em perspectiva das quatro entrevistas trabalhadas no Capítulo III pode 

comprovar que todos os temas e seus modos de exposição convergem para um mesmo 

ponto: a requisição por um novo esquema de interpretação, não só de Eisenstein, 

Adorno e Tradução, mas de nossa própria relação com o excesso de informações do 

mundo atual. Assim como diz o ditado que o aluno mais sábio é aquele que busca 

começar pelas questões mais difíceis, Kluge parece partir de complexidades para poder 

alcançar o que há de mais simples dentre todos os temas existentes: a essência humana.  

Algo que evidencia essa ideia muito bem é o trecho da entrevista com Godard em que 

eles conversam sobre haver 180 expressões para a neve e apenas uma para o amor. 

Godard sugere que se faça um filme sobre isso, partindo destas 180 expressões até 

chegar ao amor. Pode-se concluir que é exatamente isso que Kluge faz em “Notícias...” 

(2008), parte de desdobramentos múltiplos para que cada espectador possa chegar ao 

seu próprio denominador comum. Estes desdobramentos, contudo, são sempre muito 

bem pensados, e articulados de forma esférica (como já o tinha em mente Eisenstein), o 

que se pode notar pela repetição de temas e processos ao longo da obra, o que nos 

lembra que 

Adorno sempre insistiu que a forma do ensaio fosse rigorosa, conquanto 

indefinível aprioristicamente. Caracterizá-lo como híbrido ou não-

identitário parece-me uma saída fácil para evitar a exigência de rigor em sua 

forma de expressão. (...) É evidente, na leitura atenta do texto de Adorno, 

que o exercício do ensaio, pautado pela exigência de rigor na forma de 

expressão, buscando a justeza do conceito no próprio movimento do 

pensamento, atua como resistência à transformação da cultura em 

mercadoria, denunciada em Dialética do Esclarecimento, produzido em 

parceria com Horkheimer. 96 

 

Kluge elabora, a partir de variados materiais de expressão (intertítulos, imagens de 

arquivo, entrevistas), um jogo de fluxo de associações de forma a fazer de sua última 

obra lançada no Brasil uma espécie de comédia ideológica e pedagógica, atentando para 

a potencialidade do lúdico e do método formal em problematizar (e fazer refletir) a 

realidade.  
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Também foi possível e interessante observar que o diálogo com Joyce se dá também 

pelo caminho formal, como um fluxo de pensamentos sobrepostos audiovisualmente, 

em analogia ao fluxo sintagmático de Joyce, seu uso da pontuação e outras rarefações 

linguísticas, que se destacam mais pela fruição do texto – seu ritmo e suas conexões - do 

que pelo conteúdo textual estritamente dito. Pode-se pensar aqui em uma espécie de 

montagem vertical: que não progride linearmente na tela (de forma horizontal), mas sim 

para dentro, visando provocar o afeto do espectador, na dimensão de sua Erfahrung. 

Ao retomarmos o projeto de Eisenstein, pensando no conforto que ele atribuía à sopa 

quente com a qual a esposa aguarda o marido (e que julgava prejudicial ao ímpeto social 

do homem), e se associarmos isso à imagem da chaleira – no DVD I de “Notícias...” 

(2008) - intercalada com outros materiais de expressão, como, por exemplo, as cartelas 

coloridas com textos de Eisenstein, é fácil concordar com Jameson (2010) quando diz 

que essas intercalações quebram “a banalidade da narrativa horizontal para montar 

associações investidas de afeto”.97 

A partir de associações que surgem da superfície, de um evento cotidiano (como uma 

chaleira ou uma panela de sopa fervendo) segue-se para o aprofundamento das 

condições que fundamentam a vida moderna (e a evolução – ou involução - espiritual do 

ser humano), assim como por meio da apresentação audiovisual de poemas (como a 

“Canção de Milchsack”, de Brecht), teorias (de Eisenstein) e filosofias do conhecimento 

(como os trechos de Dialética do Esclarecimento (1947), de Adorno e Hoerkheimer). 

Enquanto se atribui a Eisenstein a formulação da ideia de uma “montagem de atrações”, 

pode-se pensar em Alexander Kluge como, na condição de seguidor de cineastas como 

Eisenstein e Godard, e na linha do estilo de linguagem de Freud, um “montador de 

sentimentos”; comparação sugerida por Jameson (2010). 

A aparição explícita da psicanálise no cinema data de 1926, ano do filme “Segredos de 

uma alma” de G.W. Pabst, película que apresenta uma famosa sequência onírica que, na 

trama, revelaria as obsessões ocultas do personagem. É notável, portanto, que a relação 

da psicanálise com esse filme fica restrita ao campo da análise de enredo e personagem. 

No entanto, no caso de Eisenstein, e de Kluge em “Notícias da Antiguidade Ideológica” 

(2008), a relação com a psicanálise se dá no modo de articulação entre os diferentes 

materiais de expressão. Não se trata do material em si apresentado (ou seu enredo), é 
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sua articulação com outros materiais que cria o sentido: o processo, a mediação. Assim 

como o psicanalista procura extrair de uma superfície discursiva a suposta origem dos 

tormentos do paciente, também o espectador, no caso do cinema psicanalítico de Kluge, 

precisa fazer um movimento vertical em direção ao afeto para dar significado às 

dimensões de interpretação. A ideia de um fluxo freudiano em “Notícias Da 

Antiguidade Ideológica” (2008), tendo em vista que essa obra retoma o projeto de 

Eisenstein, talvez seja melhor ilustrada pelas palavras do próprio diretor russo sobre 

Ulysses: 

[...] a força principal está precisamente não no lado racional do texto, mas, pelo 

contrário, no irracional. Não apenas no que as palavras significam, mas no modo como 

estão dispostas. Não no sentido da palavra, extraído por meio de todas as análises 

debaixo do deslocamento no qual o apresenta Joyce, mas na natureza do deslocamento 

com que foi elaborada a palavra, e no cálculo do efeito produzido precisamente por tal 

deslocamento e não outro.98 

Em “Notícias da Antiguidade Ideológica”, portanto, a tensão parece estar no 

aprofundamento vertical que se espera do espectador na sua articulação interna dos 

conteúdos, e não no conteúdo enquanto disposição dos materiais em si, ao mesmo 

tempo que é o rigor desta disposição que permite tal aprofundamento. 

O exemplo mais prolífico disso talvez esteja nos exemplos do processo tradutório. Não 

parece haver forma mais lúdica de apresentar ao espectador essa ideia de que a 

linguagem não se processa da forma como comumente a percebemos. O fato de Kluge 

não aparecer em entrevistas nas quais dá lugar às tradutoras, que ficam “lado a lado” 

com o texto (no caso de Antoscheeskaja) ou com o entrevistado (no caso de Godard), e 

não “por trás” deles, parece um legítimo manifesto audiovisual para que se dê mais 

espaço aos processos do que aos resultados. Afinal, Alexander Kluge, embora hoje 

trabalhando de maneira colaborativa, parece ainda manter vivos seus ideiais da época do 

Novo Cinema Alemão dos Anos 1960.  

Alexander Kluge parece ainda de alguma forma querer remediar (ou mesmo curar), 

ainda que longe do cinema, um sintoma que é muito bem expresso nas palvaras do 

cineasta brasileiro Júlio Bressane, diretor que também começou nos anos 1960 e que, 
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curiosamente, realizou nos anos 1990 um filme que retrata poeticamente a vida do 

primeiro tradutor, “São Jerônimo (1999)”: 

O cinema hoje não estimula a civilização. Não há estímulo ao esforço. E sem o esforço, 

na questão sensível, não existe nada. Essa é a grande dificuldade e é a razão do 

desaparecimento do cinema. Hoje, o que domina é o desejo de fazer com que todos 

tenham a mesma interpretação da imagem. Não há interesse em fazer com que uma 

imagem dê lugar a diversas possibilidades de interpretação no espectador . O Cinema 

tem uma exigência, uma possibilidade muito grande. É um atravessar por todas as 

artes, por todas as ciências, pela vida. É necessário um esforço para a compreensão do 

sentimento no cinema.99 
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