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Resumo

No final da década de 1960 e início da seguinte, dentro do contexto que se 

convencionou chamar de cinema experimental ou de vanguarda norte-americano, 

um número sem precendetes de cineastas dedicou-se à elaboração de filmes-diário 

ou autobiografias filmadas. Esse movimento é acompanhado, no caso de alguns dos 

realizadores, por um interesse por outras formas (literárias ou pictóricas) de autorre- 

presentação e escrita de vida e por um esforço reflexivo sobre as possibilidades, usos 

e potências dessas formas no cinema. Partindo do entendimento que a autobiografia 

transforma-se em um campo de interesses para cineastas, críticos e público apenas a 

partir deste momento, esta tese pretende abordar como ela é formulada e inventada 

por cineastas como uma forma possível para o cinema. A partir da análise de textos e 

filmes de três cineastas centrais para essa elaboração, notadamente Stan Brakhage, Jo-

nas Mekas e Hollis Frampton, demonstramos o papel do gênero na transformação de 

um panorama artístico e criativo. De um lado, como se verá, a autobiografia afirma-se 

e inventa-se como uma tentativa de dialogar e responder a uma história artística que 

incluí o próprio cineasta, de outro, ela propõe-se como um lugar de singularização e 

transformação dessa história. 

Palavras chave: Cinema experimental norte-americano; autobiografia; filme-

diário; Stan Brakhage; Jonas Mekas; Hollis Frampton; Sincerity & Duplicity; Walden; 

Lost Lost Lost; (nostalgia).



Abstract

On the threshold of the seventies, the autobiographical genre emerged as one 

of the main tendencies of the north-american avant-garde film. This event was fol-

lowed by a growing interest in other forms of self representation and life narratives 

in painting and literature and by an intellectual effort to reflect on the uses, qualities, 

possibilities and predecessors of the new form in film. Understanding that autobi-

ography becomes a field of interest for filmmakers, critics and public alike only at 

this moment in time, this dissertation intends to broach how autobiography is fash-

ioned by filmmakers into a form viable for cinema. Relying on a vast documentation 

of writings by Jonas Mekas, Stan Brakhage and Hollis Frampton, three filmmakers 

whom we consider to be central to the understanding of the genre as such, and on 

close readings of their autobiographical films we demonstrate the role played by the 

genre in the transformation of a creative and artistic environment. As will be seen, 

the emergence of the genre responds to a historical and aesthetic transformation in 

experimental films and offers itself as a peronal narrative for this changing history. 

Key words: North-American experimental film; autobiography; diary film; 

Stan Brakhage; Jonas Mekas; Hollis Frampton; Sincerity & Duplicity; Walden; Lost 

Lost Lost; (nostalgia).
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Introdução

Na última década temos presenciado, no Brasil, um interesse crescente por 

filmes autobiográficos por parte do público, da crítica, dos estudos em cinema e dos 

cineastas. Um dos primeiros e mais marcantes do período é Santiago (2007), de João 

Moreira Salles1, em que o realizador retoma sua tentativa de dez anos antes de fazer 

um documentário sobre o mordomo da família, para dali retirar um filme sobre o fra-

casso, o cinema, e  a sua história familiar. Na sequência, viriam vários outros: Sepa-

rações, de Andréa Seligmann (2009); Diário de uma busca (2010), de Flávia Castro; 

Os dias com ele (2012), de Maria Clara Escobar; Elena (2012), de Petra Costa; Otto 

(2012), de Cao Guimarães e Já visto jamais visto, de Andrea Tonacci (2013) – todos 

eles médias ou longas-metragens. Como o debate sobre o cinema autobiográfico pas-

sou em um primeiro momento pelo circuito de festivais e pela academia, nos quais 

os curtas-metragens costumam ter um papel tão ou mais importante para chamar a 

atenção de tendências gerais em uma cinematografia (diferentemente, quero dizer, do 

cinema comercial), uma lista de filmes autobiográficos no Brasil não poderia prescin-

dir de curtas. Entre eles destaco: O chapéu do meu avô (2004), de Júlia Zakia; Queri-

da mãe (2009), de Patrícia Cornils; Babás (2010), de Consuelo Lins; Oma (2012) de 

Michael Wahrmann.

À exceção de Salles, Guimarães, Lins e Tonacci, a maioria dos cineastas aci-

ma citados pertence à mesma geração, nascida depois de 1975, e vários deles têm em 

comum o fato de que fizeram seus filmes autobiográficos no início de suas carreiras. 

Para alguns, como Petra Costa, Júlia Zakia, Maria Clara Escobar, Patrícia Cornils e 

Flávia Castro, a narrativa pessoal marcou a estreia no cinema; para outros ela veio 

1 Antes já havia 33, de Kiko Goifman, em que o cineasta, emulando um filme noir de detetive cria um 
dispositivo no qual ao longo de 33 dias, o período remanescente até seu aniversário de 33 anos, busca 
descobrir a identidade de sua mãe biológica; e Passaporte Húngaro, de Sandra Kogut, em que a ci-
neasta apresenta as suas tentativas de conseguir a nacionalidade húngara. Acredito, entretanto, que os 
dois filmes repercutiriam menos na produção autobiográfica do final da década e mais, talvez, no que 
ficou conhecido como o cinema de dispositivo.
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no segundo ou terceiro filme (Seligmann e Wahrmann). Nessa produção destacam-se 

duas tendências: o diário como forma de busca e descoberta: um pai, uma história, 

uma memória; e o cinema como forma de lidar com a morte. Para esses cineastas, a 

experiência com o cinema seria um caminho para a reconquista de uma identidade 

dilacerada pela perda ou pelo trauma, ou de um poder sobre si para aquele que lida 

com o inevitável. 

Com qualidade variável e compartilhando tanto virtudes quanto problemas, 

esses filmes mobilizaram o interesse da crítica e da academia brasileira que não tar-

dou a inseri-los em um debate mais geral sobre o documentário brasileiro, fortemente 

balizado, nos anos 2000, por questões como a ética da filmagem e o papel político do 

cinema. Entretanto, ainda que se querendo no campo da ética, no caso do cinema, esse 

debate acabou fortemente moralista.

Em geral, partia-se da constatação de que esses filmes eram um sintoma de 

um processo crescente de espetacularização da intimidade, ou, senão tanto, de muta-

ção da subjetividade em um contexto midiático em que a norma da hipervisibilidade 

transforma nossa compreensão do público e do privado. Nesse campo delineavam-se 

duas reações principais: uma primeira que, transformando a ética em uma conjunto 

de regras e diretrizes, condenava, à priori, a exibição do íntimo e do privado. A se-

gunda, certamente mais sofisticada e de onde vieram as maiores contribuições para o 

debate, recusava-se a tomar a moral como uma questão de linguagem ou técnica, para 

analisar, caso a caso, filme a filme, as escolhas dos cineastas. Entretanto, nem mesmo 

esta abordagem escapava à tentação de buscar o sentido social, histórico e político 

dos filmes como se, na sua afirmação, pudesse-se transcender a exibição “gratuita” da 

privacidade. Assim, ora buscava-se o substrato da história definindo e atravessando 

experiências ou relações pessoais, ora focalizava-se a inscrição da alteridade, dirigin-

do a atenção às relações de força que inevitavelmente se colocavam no gesto de filmar 

e ser filmado. Exagerando um pouco para marcar o ponto, era como se estivéssemos 

a dizer: “apesar do ‘Eu’, há o mundo”; ou ainda como se nas narrativas do “Eu”, in-

teressasse precisamente tudo aquilo que não era o “eu”. 
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Não se trata, claro, de uma contorcionismo intelectual. De fato, a grande maio-

ria dos filmes promovia um encontro entre o público e o privado, o “Eu” e a história 

– em especial através do encontro entre o cineasta e a memória da ditatura militar: Em 

Os Dias com ele, Maria Clara Escobar retoma o contato com o pai sob o pretexto de 

compreender um pouco de sua experiência na clandestinidade e a tortura de que tinha 

sido vítima; Flávia Castro, tentando desvendar as misteriosas causas da morte de seu 

pai, volta-se para os seus anos de exílio e militância; e mesmo Petra Costa, no filme 

sobre o suicídio da irmã, edita a história familiar em um gesto um tanto suspeito, 

suprimindo sua origem em uma das famílias mais ricas do país,2 para começar Elena 

mencionando o período que os pais passaram na clandestinidade. Para além disso, em 

quase todos os filmes a busca e o desejo do cineasta de encontrar e desvendar o seu 

passado precisava confrontar-se com o desejo, a privacidade e a resistência do outro 

que lhe era próximo e a quem filmava. Assim, frequentemente, os filmes duplicavam 

e revelavam, nas relações familiares, a desigualdade de forças entre diretor e perso-

nagem: Separações acaba virando uma queda de braços entre Seligmann e a mãe, que 

eventualmente toma pra si as rédeas do filme; Os Dias com ele encena e ressignifica, 

na dinâmica diretor-personagem, a relação de abandono entre pai e filha; em Oma, no 

qual Warhmann tenta filmar a avó, a resistência dela em falar a língua do neto e a im-

possibilidade dele de falar a sua definem um filme em que não só se coloca o passado 

de emigração judaica para a América Latina, mas também e sobretudo, o do cinema 

como um campo de embate. 

Fui, de certa forma, formada por esse contexto crítico, e uma certa intimidade 

com ele talvez tenha provocado meu interesse pela autobiografia no cinema alguns 

2 Em um país de desigualdade tão marcante e onde, para grande parte da intelectualidade, a riqueza é 
um tabu em geral condenável, não é de surpreender que a diretora tenha tentado tirar a ênfase de sua 
origem de classe. No entanto, é altamente questionável (não por sua veracidade, e sim pelo efeito do 
gesto na identificação com o público) que Petra Costa tenha mencionado o nascimento e os primeiros 
anos da irmã na clandestinidade, deixando uma possível sugestão de que esse período poderia estar 
associado à tristeza que a teria levado ao suicídio. Assim como se compreende que a realizadora possa 
ter escolhido esconder sua origem de classe temerosa de uma futura condenação moral por parte do 
público, não seria de se espantar que a irmã, uma jovem atriz, tentando uma vida na arte, tenha se sen-
tido desconfortável com a vida entre duas realidades com valores aparentemente tão distintos: a elite 
econômica brasileira e a elite intelectual. 
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anos antes de começar esta pesquisa. Desde então, duas questões pareciam-me ex-

cluídas da maior parte dos debates e das análises da produção em primeira pessoa no 

cinema nacional. Primeiro: por que tantos jovens escolhiam começar a fazer filmes 

com investigações pessoais e autobiográficas de seu próprio passado? E segundo: 

seria possível inseri-los em alguma tradição? E se sim, qual? 

O que, afinal, queria dizer começar pela narrativa da própria vida? Não seria 

este gesto mais comum no final da vida, depois de tê-la de fato vivido? O que justifica 

que alguém com tão pouca bagagem escolha voltar-se para si e não para o mundo? 

Havia nessas perguntas, claro, o mesmo moralismo condenatório da exibição do Eu 

que fazia com que parte das análises das quais eu queria me distanciar buscassem 

aquilo que transcendia a primeira pessoa e o gesto meramente autobiográfico Não o 

negava, mas então veio-me a ideia um tanto simples, embora pouco usual, de que, em 

cinema, a autobiografia é, sobretudo, a afirmação de um desejo por cinema. Antes de 

falar sobre o mundo, ou mesmo sobre a intimidade e a história pessoal, a experiência 

autobiográfica poderia estar dizendo algo sobre o cinema e, sobretudo, sobre o desejo 

de uma vida em cinema. 

Não há, como poderia haver, por exemplo, na literatura, uma autobiografia em 

filme de um médico ou de um advogado. Nenhum embaixador que decida escrever 

suas memórias irá fazê-lo – ao menos por enquanto – em filme. Quero dizer, não há 

autobiografias em filme que não sejam feitas por cineastas. Usar o cinema para fazer 

uma autobiografia é uma afirmação de si como cineasta. Claro que o filme pode ser 

uma tentativa de reconstituir uma memória, de recuperar algo do passado, mas ele é, 

também, uma aposta no futuro. 

Mas é certo: para que se escolha a autobiografia é preciso que ela exista como 

forma possível, como campo de ação; ainda que indefinido, ainda que impreciso. No 

que concernia à tradição, estava segura de que não a encontraria no Brasil. Aqui, antes 

de Kogut ou Goifman é possível identificar uma dimensão diarística e autobiográfica 

no cinema de José Agripinno de Paula (Céu sobre a água) ou Mário Cravo Neto, mas 

eram gestos isolados; nada que pudesse ser visto como uma pré-história do que acon-
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teceria nos anos 2000. Se tradição existia, ela estava fora daqui.

Tendo sido formada, como esses cineastas, entre o final dos anos 1990 e início 

dos anos 2000, de internacionalização da cinefilia em sites de crítica e trocas de filmes 

em proibidas e cultuadas plataformas peer to peer, estava claro para mim que todos 

estávamos vendo, talvez um pouco intuitivamente, alguns cineastas que despontavam 

em festivais internacionais ou que eram recuperados por eles: entre os contemporâ-

neos, possivelmente, Naomi Kawase, e entre os que produziam há muito tempo e que 

afirmavam-se como heróis da nova cinefilia, Chantal Akerman, Agnés Varda, David 

Perlov e Jonas Mekas. Claro que a simples listagem desses nomes não me garantia 

nada, era apenas uma intuição que, aliás, eu partilhava com parte do ambiente crítico 

brasileiro, já que a atenção à nova produção foi acompanhada por um interesse re-

novado, do qual participei como programadora e produtora, por esses cineastas em 

retrospectivas de filmes e em publicações3.

Esta pesquisa nasceu de um desejo de sistematizar um pouco essas indagações 

e em especial de entender como e por que a autobiografia surge como uma possibili-

dade para o cinema, seja ele brasileiro ou não. Meu gesto, claro, não é novo, e apenas 

repetia o que os teóricos da autobiografia haviam feito nos anos 1960 e 1970 quando, 

diante do significativo aumento do interesse por relatos autobiográficos, por parte de 

escritores tanto quanto do público, começaram a olhar para a aurora do gênero em 

estudos sobre Jean Jacques Rousseau, Santo Agostinho e Montaigne. 

Identificar essa “aurora” no cinema não era tão difícil. Embora hoje seja pos-

sível pensar no cinema “autobiográfico” de Charles Chaplin, Jean Cocteau, François 

Truffaut ou Federico Fellini, ou mesmo afirmar que Lumière teria inventado o filme-

-diário, essa possibilidade historiográfica só nos foi aberta no final dos anos 1960, 

quando vários cineastas reunidos em um mesmo lugar começaram a fazer filmes au-

tobiográficos e a pensar criticamente sobre o gênero. Refiro-me aos Estados Unidos, 

3 Durante os anos 2000, mostras e publicações foram dedicadas a cineastas como Agnès Varda, David 
Perlov, Chantal Akerman, Stan Brakhage, Naomi Kawase, Andrés di Telles, Cláudio Pazienza, Jonas 
Mekas. Nas Universidades e congressos de cinema, também se viu um aumento no número pesquisas 
de mestrado ou doutorado sobre cineastas às voltas com a autobiografia ou formas de inscrição do eu 
no cinema.
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e mais especificamente ao meio do cinema de vanguarda onde um número sem pre-

cedentes de artistas começou a se aventurar pelo cinema autobiográfico. Entre eles: 

Stan Brakhage, Jonas Mekas, Andrew Noren, Marie Menken, Carolee Schneemann, 

Jerome Hill, Hollis Frampton, James Broughton, Robert Frank, Howard Guttenplan, 

Taylor Mead e Warren Sonbert.

Como dito, é verdade que na mesma altura, ou mesmo antes disso, em outros 

países, cineastas já faziam ficções com elementos autobiográficos – Jean Cocteau, 

François Truffaut, Federico Felini. Mas eu buscava filmes em que os cineastas, co-

locando-se em cena, enfrentassem problemas típicos da autobiografia: como narrar 

a si próprio e nesse processo fornecer um relato sincero? O escritor lidando com 

palavras tem uma linguagem plenamente desenvolvida para a substituição de eventos 

passados por frases. O cineasta, por sua vez, está em apuros quando tenta encontrar 

imagens verdadeiras para suas memórias. Se no relato autobiográfico “aquele que 

fui” (enunciado) e “aquele que sou” (enunciador) coincidem e unificam-se no pro-

nome pessoal da primeira pessoa, no cinema, não há possibilidade de coincidência. 

É isso o que acontece com ficções autobiográficas: nestas, há um ator que interpreta 

um diretor-autor. E mesmo quando o ator é o próprio diretor a interpretar sua história, 

permanece, para o espectador, a ideia de que ele está diante de uma encenação, de 

uma ficção. Quebra-se com isso a ideia de sinceridade tão cara à autobiografia; e ao 

espectador só resta se “contentar com a verossimilhança”4. Os problemas da autobio-

grafia ficcional continuavam a ser problemas da ficção, e dos gêneros tradicionais, 

mas não da autobiografia.

No campo da não ficção, também é verdade, o fenômeno não foi exclusi-

vamente americano, na Europa, cineastas como Agnés Varda (em L`ópera mouffe); 

Pierre Clementi (Visa de Censure; Livret de Famillie; Souvenirs Souvenirs); Johan 

Van der Keuken (As férias do cineasta, 1976) ou David Perlov (Diaries 1973-1983), 

para citar apenas alguns, também registraram suas vivências e experiências subjetivas 

4 NEYSENHOLE, Adolphe. “L`impossible autobiographie”. In: Revue Belge du cinéma, 
n.19, L`écriture du je au cinéma. 1987, p.3. 
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em filmes que, especialmente no caso de Perlov, viriam a se transformar em clássicos 

do filme-diário. Minha decisão por focar a produção americana e, dentro dela, a que 

se convencionou chamar de cinema experimental, de vanguarda ou underground, não 

foi motivada meramente pelo reconhecimento metodológico da necessidade de se de-

limitar um campo. Havia, para começar, um consenso entre historiadores, curadores e 

pesquisadores, de que Jonas Mekas e Stan Brakhage teriam sido pioneiros no cinema 

autobiográfico, de modo que qualquer estudo que se quisesse nesse campo teria, de 

algum modo, que passar por eles. Mas para além desse consenso, havia a suspeita de 

que algo específico à história daquele cinema poderia ter levado vários cineastas, e 

não apenas Mekas ou Brakhage, a fazerem autobiografias ou diários na mesma época. 

Se isso se confirmasse, eu poderia encontrar os fios que me permitiriam retraçar como 

o gênero fora inventado e elaborado pelos cineastas como uma forma cinematográfica. 

Como se sabe (e voltarei a isso no primeiro capítulo) a inflexão autobiográfica 

é uma das características mais evidentes do cinema de vanguarda americano desde 

pelo menos Maya Deren, cujo Meshes of The Afterrnoon, de 1943, é tido, com razão, 

como o marco fundador da tradição no Pós-guerra. Mas até então falava-se em “psi-

codrama”, cinema “pessoal” ou “lírico”, e embora cineastas como Stan Brakhage já 

viessem documentado sua vida familiar desde 1959 em filmes altamente pessoais e 

íntimos, o diário ou a autobiografia raramente faziam parte do léxico de realizadores 

ou críticos.

No final dos anos 1960, entretanto, vários cineastas, incluindo Brakhage, co-

meçaram não só a falar em autobiografia ou diário, mas a assim nomear ou descrever 

seus filmes. Esse movimento é acompanhado, no caso de alguns dos realizadores, 

notadamente Mekas e Brakhage, por um interesse por outras formas (literárias ou 

pictóricas) de autorrepresentação e escrita de vida e por um esforço reflexivo sobre as 

possibilidades, usos e potências dessas formas no cinema. Além dos cineastas, parte 

da crítica e do circuito exibidor também começa a chamar a atenção para essa produ-

ção no início dos anos 1970. 

Mapeando, em textos dos cineastas e na produção crítica da época parte desse 
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processo que eu entendia como uma tomada de consciência sobre uma nova forma, 

eu esperava compreender e estabelecer o momento e as motivações que fizeram com 

que a autobiografia surgisse como uma possibilidade para o cinema. Em um contex-

to como o do cinema experimental, no qual a dimensão autobiográfica e a inflexão 

subjetiva sempre foram características mais evidentes, voltar para o momento tardio 

em que a “autobiografia” torna-se de fato um problema e uma questão parecia um 

caminho promissor para compreender a invenção e a formulação do gênero. 

Minha escolha por olhar para Mekas e Brakhage em um primeiro momento 

não partiu, portanto, da simples constatação de seu suposto pioneirismo5, mas do en-

tendimento da centralidade dos dois cineastas para dois momentos do cinema experi-

mental: o cinema lírico e pessoal dos anos 1960 e o início da autobiografia no final da 

década. Brakhage é o cineasta por excelência do cinema pessoal e a personificação do 

herói romântico tão cara à imagem do movimento nos anos 1960; Mekas é o promo-

tor, o defensor, o aglutinador e força centrípeta que permitiu organizar e reunir uma 

comunidade criativa naquele período. Ele é, além disso, um dos responsáveis, ao lado 

de P. Adams Sitney, pelo estabelecimento da narrativa e do enquadramento crítico 

para a recepção do cinema experimental, o que inclui, como se verá, a recepção do 

próprio Brakhage.

Não por acaso, Mekas e Brakhage começam a trabalhar e a pensar em suas 

autobiografias na mesma época em que mudam os seus papeis nessa comunidade e 

nessa história. No final dos anos 1960, o cinema de vanguarda americano entrava já 

na sua terceira década de vigorosa produção. Havia uma nova geração de cineastas 

fazendo filmes tendo como referência o próprio cinema experimental e pela primeira 

vez, pode-se dizer, o experimental afirmava-se como uma realidade estética e histó-

rica, uma tradição a ser citada, invocada, homenageada, transformada ou violentada 

5 Embora acertada a atribuição do pioneirismo da forma autobiográfica a Mekas e Brakhage, acredito 
que esse vanguardismo foi estabelecido a partir de uma imprecisão ou confusão entre o adjetivo “au-
tobiográfico” e o substantivo “autobiografia” que permitiu tornar equivalente o cinema pessoal dos 
anos 1950 e 1960 e as autobiografias do final dos anos 1960 e 70. Pois enquanto de Mekas cita-se os 
diários feitos a partir de Walden (1967), de Brakhage frequentemente são invocados os filmes líricos do 
início dos anos 1960, em especial Window Water Baby Moving (1962), mas muito raramente o ciclo, 
contemporâneo de Walden, e que ele efetivamente propôs como sua autobiografia, The Book of Film.
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e superada. A reorientação da sensibilidade artística com a chegada de uma nova 

geração de cineastas ligada ao que se convencionou chamar de cinema estrutural 

fez com que o modelo do cineasta visionário encarnado por Brakhage perdesse sua 

força. Diante dessa nova configuração, o cineasta se vê diante de seu legado, sua re-

cepção, sua imagem e sua obra pregressa tentando entender e reinventar seu lugar na 

história; um processo que será adensado, como veremos no segundo capítulo, com 

seu crescente interesse pela biografia de cineastas e em sua tentativa de elaborar, em 

uma série de correspondências de 1971, o conceito de documento. Mekas, por sua 

vez, que até então havia dedicado a maior parte de seu tempo e energia à promoção 

do experimental, via-o finalmente florescer, ramificar-se e ganhar autonomia. Face 

à “maturidade” desse cinema que ajudara a nascer, ele, que tantas vezes alegara que 

suas atividades por essa comunidade haviam lhe deixado sem tempo para fazer fil-

mes, pôde dedicar-se à edição de um material que viera recolhendo diaristicamente ao 

longo de anos. Sua retirada para a ilha de montagem, entretanto, não é um isolamento 

ou uma pausa em suas atividades; em seus registros Mekas reencontra a memória da-

quele período, e os filmes convertem-se em documentos preciosos para acessar parte 

da história do experimental. Tanto em Mekas quanto em Brakhage há uma relação 

inequívoca entre o projeto e o desejo da autobiografia e a história dos cineastas dentro 

do contexto específico do cinema experimental. 

Como se verá no primeiro capítulo, uma das diferenças mais evidentes entre 

o cinema lírico e as autobiografias estava em uma abertura de grande parte dos no-

vos filmes à história. Enquanto o cinema lírico ou pessoal privilegiava “momentos”, 

retirando de situações pontuais suas potências plásticas e poéticas, agora havia um 

movimento no sentido de incluir a passagem do tempo, ou de representar períodos 

maiores de tempo na vida do cineasta. A entrada da história manifestava-se de dife-

rentes maneiras: na inclusão de materiais heterogêneos (home movies, fotografias, 

filmes finalizados, textos batidos à maquina); na presença renovada do cineasta como 

montador e ordenador de uma cronologia (e não apenas como a primeira pessoa lírica 

cujo corpo se fazia pressentir pelos movimentos de câmera); e na alusão às trajetórias 
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pessoais dos realizadores enquanto cineastas. Vários desses novos filmes retraçavam 

o vir a ser cineasta de seus diretores ou suas relações com o meio do cinema de van-

guarda escolhido. Neste processo, os filmes afirmavam-se como tentativas pessoais 

de elaborar a história do experimental a partir de um ponto de vista pessoal. 

No segundo, terceiro e quarto capítulos busco pensar como as autobiografias 

de Mekas e Brakhage respondem às mudanças na produção do experimental e ofere-

cem narrativas pessoais para essa história e esse contexto artístico. Recorrendo aos 

textos e correspondências desses cineastas, busco mostrar como a autobiografia foi 

formulada e entendida por eles.

No quinto e último capítulo escolho trazer um artista que pertence a uma gera-

ção mais nova que a de Brakhage e Mekas: Hollis Frampton. Próximo esteticamente 

de outros jovens cineastas como Michael Snow, Ernie Gehr, George Landow e Paul 

Sharits, Frampton fará um cinema rapidamente batizado de “estrutural” por P. Adams 

Sitney, e até hoje assim referido. Principal desdobramento do cinema experimental 

depois do de Brakhage, o cinema estrutural marca uma investigação de tipo ontológi-

ca sobre as estruturas fundantes da experiência do cinema. Segundo Sitney, são filmes 

cuja experiência passa pela apreensão e compreensão de sua própria estrutura. Nada 

mais distante do espírito romântico e da defesa do “eu” característicos de boa parte 

do cinema lírico e das autobiografias. 

Entretanto, Frampton reivindicou a autobiografia em inúmeras situações, des-

de seu primeiro longa, Zorns Lemma, em cujas notas de apresentação havia uma seção 

com “elementos autobiográficos”, até Hapax Legomena, um ciclo composto por sete 

filmes e que ele descreveu como “uma autobiografia oblíqua”. Apesar dessa insistên-

cia, qualquer tentativa de aproximar-se da dimensão autobiográfica de seus filmes que 

não seja marcada por alguma dose de desconfiança parece inadequada. Isso porque 

um dos gestos mais enfáticos do trabalho de Frampton em Hapax Legomena, e mais 

substancialmente na sua primeira parte, (nostalgia), será o ataque e o desmonte da 

primeira pessoa, o lugar por excelência da afirmação do “eu” na autobiografia.

Este paradoxo recoloca o problema que me motivara no início da pesquisa: 
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por que a autobiografia? Por que falar em autobiografia? Em uma nota sobre (nos-

talgia), Frampton declarou: “A arte narrativa da maioria dos jovens é autobiográfica. 

Como eu tive pouca experiência narrativa, pareceu razoável aceitar a biografia como 

uma convenção, ainda que houvesse pouca informação sobre mim disponível.” Essa 

declaração de intenções, próxima talvez do que levava os cineastas brasileiros a se 

lançarem em projetos autobiográficos, permitia-me pensar a reivindicação da auto-

biografia por Frampton como uma resposta e um diálogo com uma produção que 

lhe precedia, mas que ele conhecia profundamente – como se verá, Frampton nutria 

uma declarada admiração e demonstrava uma verdadeira intimidade com a obra de 

Brakhage, sobre quem lecionou quando foi professor na Universidade Estadual de 

Nova Iorque, em Buffallo. 

Ainda que contemporânea, portanto, da autobiografia de Mekas e Brakhage, 

a autobiografia de Frampton constituía um segundo momento do gênero. Se para os 

dois primeiros, tratava-se de olhar para trás e rever o próprio lugar na história ofere-

cendo uma narrativa pessoal para ela, para Frampton trata-se de entrar em diálogo e 

embate com os métodos, as estratégias e as balizas de uma história que ainda não o 

incluía. Frampton e o cinema estrutural fazem parte da mudança que, aqui postulo, 

leva ou permite que Brakhage e Mekas trabalhem em suas autobiografias. Para ele 

não se trata de elaborar ou inventar uma narrativa possível para uma história que ine-

vitavelmente o incluía; mas de olhar de fora para essa história e, nesse diálogo, levá-la 

em outra direção. 

Além de terem em comum a dedicação a autobiografias, os três cineastas di-

videm o prazer da escrita. Todos eles têm, ao lado de seus filmes, uma vasta e con-

sistente produção textual que foi (e é) central para o entendimento e enquadramento 

histórico do cinema experimental. Na produção de todos eles encontramos, quando 

não textos inteiros, passagens e momentos voltados para a questão da autobiografia 

ou mobilizada por ela; com muita frequência, há referências cruzadas às obras uns 

dos outros. Além de tentar retraçar o modo como o gênero foi entendido por cada um 

deles, busquei apontar como a reflexão sobre o trabalho uns dos outros foi importan-
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te neste processo. O cinema de Brakhage será central tanto para Mekas quanto para 

Frampton e ambos tentarão, em seus filmes e por vias distintas, afirmar sua autonomia 

poética frente a ele. Brakhage, por sua vez, não é tão afetado esteticamente pelo cine-

ma de Mekas ou Frampton. Mas o processo de revisão de seu legado é mobilizado por 

uma crise relativa a sua imagem e seu lugar na história que tem como personagens, 

senão centrais, ao menos eleitos, Mekas e Frampton.

No convívio aproximado com os textos e filmes de Brakhage, Mekas e Framp-

ton espero abordar o modo como a autobiografia é formulada e inventada, pelos ci-

neastas, como uma forma possível para o cinema. Espero ainda demonstrar, nos usos 

a ela instituídos, seu lugar em um processo de transformação de um panorama artísti-

co e criativo. De um lado, como se verá, a autobiografia afirma-se e inventa-se como 

uma tentativa de dialogar e responder a uma história artística que inclui o próprio 

cineasta, de outro, ela propõe-se como um lugar de singularização e transformação 

dessa história. 

Nota sobre a terminologia

Parece impossível escrever sobre cinema de vanguarda, experimental, under-

ground, ou como quer que se queira chamá-los, sem que, diante da inadequação das 

expressões, se tenha de justificar a terminologia usada. O termo underground foi uti-

lizado a partir de 1962, primeiro por Jonas Mekas e Stan Vanderbeek, e depois mais 

amplamente, como uma alternativa a “Novo Cinema Americano”, uma expressão que 

fora rapidamente instrumentalizada pela crítica e parecia muito colada à ideia de uma 

“Nouvelle Vague Americana” ou ao cinema direto. Com underground não se preten-

dia circunscrever um movimento. Ao contrário, tratava-se de salvaguardar um espaço 

de criação que não se deixasse apropriar por nenhum discurso ou projeto, um espaço 

de exceção, cambiante e livre. Em uma revisão histórica do termo e dos filmes por ele 

compreendidos, David E. James, associa o underground à produção das subculturas e 

da contracultura nos anos 1960 e, principalmente, a um projeto utópico de tomar con-
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ta do aparato cinematográfico, reinventando-o como prática, e não como produto. No 

final da década de 1960, o termo foi perdendo sua operacionalidade e parecia pouco 

apropriado à produção mais formalista que emergia com o cinema estrutural. 

O termo “experimental”, embora estabelecido já no senso comum, com algu-

ma razão encontra resistências entre a crítica e os cineastas – Dominique Noguez, por 

exemplo, escreve experimental com um X sobre a palavra. Embora mais genérico, 

o termo, por seu caráter essencialmente aberto, é entendido, frequentemente, pela 

negação e pelo que não é: o cinema clássico e narrativo. Elevado a um gênero ou a 

uma categoria delimitada, com características, procedimentos e formas estabelecidas, 

o experimental perderia precisamente tudo aquilo que na ideia de experimentação 

resiste à categorização.

P. Adams Sitney, responsável por escrever a história desse cinema nos Estados 

Unidos, optou por usar avant-garde, um termo que remetia, no cinema, à vanguarda 

dos anos 1920. Do modo como vejo, o caráter combativo contido na expressão parece 

pouco apropriada aos filmes que aqui analisaremos. Por outro lado, trata-se, certa-

mente, de um termo com mais historicidade que “experimental”, e em um debate que 

se quer histórico ele é operacional. 

Roland Barthes considera a língua fascista pelo que ela nos obriga a dizer. 

Escolher qualquer um desses termos em detrimento do outro é uma afirmação que, 

acredito, escapa ao que é essencialmente livre nesses filmes. Minha escolha aqui será 

pela não escolha, ou seja, por usar as palavras ao sabor da hora e sem pretender defi-

nir ou afirmar a cada referência um campo fechado e específico. Não nego, claro, que 

esse campo exista, mas na escolha por utilizar todos os termos, aposto no acolhimento 

do que é aberto e impreciso na forma de referir-se a um cinema que, quero crer, inven-

ta-se filme a filme, cineasta a cineasta. 
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1. A invenção de uma tradição

Em março de 1973, cineastas, escritores e pesquisadores reuniram-se na Sta-

te University of New York, na cidade de Buffalo, para um seminário de quatro dias 

sobre autobiografia no cinema independente americano, o “Buffalo Conference on 

Autobiography in the Independent American Cinema”.  Entre os cineastas presentes 

estavam Jonas Mekas, Stan Brakhage, Hollis Frampton, Andrew Noren, Ed Elmsh-

willer, Bruce Baillie, Scott Bartlett, Michael Stewart, Will Hindle, Ed Pincus e Robert 

Frank. Completavam a programação, homenagens a realizadores já falecidos como 

Jerome Hill, Christopher MacLaine e Marie Menken. 

No cartaz da conferência – um dos poucos documentos que restaram de sua 

realização –1 informa-se que o objetivo do evento era investigar “a tradição emer-

gente da autobiografia no cinema independente contemporâneo”. O recuo histórico 

de quase quarenta anos dificulta uma delimitação precisa do que se entenderia por 

emergente: trinta anos?, cinco anos? A dúvida é pertinente: embora os cineastas vivos 

estivessem exibindo filmes recentes ou em processo, dos homenageados já falecidos 

havia filmes lançados vinte anos antes, em 1953 (Beat, de Christopher Maclaine). 

Além disso, a inflexão autobiográfica, como veremos adiante, é um dos aspectos mais 

evidentes do cinema independente, ou ao menos de seu ramo experimental, desde 

Maya Deren, cujo filme Meshes of the Afternoon, de 1943, é tido, com razão, como o 

marco inaugural dessa tradição no Pós-guerra. Mas até então falava-se em psicodra-

ma, cinema pessoal, lírico; e embora cineastas como Stan Brakhage já viessem docu-

mentando sua vida familiar desde 1959, quando este filmara o parto da primeira filha, 

a ideia de autobiografia como um gênero, uma prática ou uma forma jamais entrara 

no léxico da crítica nem dos cineastas. 

No seminário, entretanto, não só se falava em “autobiografia”, como havia um 

1 Há registros sonoros em fita magnética de algumas das falas, em posse de Gerald O`Grady, organi-
zador da conferência, mas que ainda precisam ser transferidos para um formato de arquivo atualmente 
reprodutível. 
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esforço notável para pensá-la como uma tradição e em relação ao gênero literário. En-

tre os convidados conferencistas estavam Jay Leyda, que abriu o encontro com uma 

fala sobre a “Autobiografia na história do cinema”, o poeta Robert Creeley, o pesqui-

sador de literatura James M. Cox, que abordou a prática autobiográfica norte-ameri-

cana, de Henry Adams a Norman Mailer, e Gerald O`Grady, organizador do seminário 

e fundador do centro de Media Studies da Universidade de Buffalo.2 

Esse esforço de pensar o gênero parece ter ecoado entre os presentes. Nos 

meses seguintes, Jonas Mekas dedicou algumas de suas colunas quinzenais no jornal 

independente nova-iorquino Village Voice a um balanço do evento:

With half the American Avant-Garde film present, the subject of “auto-

biography” in cinema was pulling to all sides and running amok. [...] 

While before the 1960 (as outlined in a short paper by Jay Leyda) the 

autobiographical and diary aspects came into cinema mostly indirectly 

(examples can be seen in the work of Lumière, Dziga Vertov, Chaplin, 

etc), beginning in the 1960 a radical expansion in the use of autobiogra-

phy in cinema comes in. This is clearly visible in the work of indepen-

dent film-makers. The related form practiced in the commercial cinema 

is biography. But the filmed autobiography in all its complexities can be 

found only among the independents.

We find here the forms of filmed autobiography (such as Jerome Hill`s 

Film Portrait); confessional autobiography (Robert Frank, Andrew No-

ren, Yvonne Rainer, Kate Millet, my own Reminiscences, and Adolfas 

Mekas Going Home); the diary and notebook (Bob Branaman, Taylor 

Mead, Warren Sonbert, Gerard Malanga, Marie Menken, Michael 

Stewart, most of my own work): and more complex forms of autobio-

2 Infelizmente não há registro da fala de Leyda, de Cox nem de Grady. A apresentação de Creeley foi 
posteriormente publicada no número 14 da revista Sparrow, com o título “Inside Out” e uma dedi-
cação a Jane Brakhage. De Cox há uma longa carta a O`Grady relatando as impressões do seminário e 
lançando algumas hipóteses interpretativas para a autobiografia no cinema, mas não sua fala. Suspeito 
que a apresentação de O`Grady tenha retomado as mesmas questões elaboradas pelo autor em “Auto-
biography in Independent Cinema”, publicado em 1971 na revista See. Ver nota 44.
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graphy as practiced by Stan Brakhage (Scenes from Under Childhood 

or Window Water Baby Moving), Hollis Frampton (Hapax Legomena), 

George Landow (last 3 films), Stan VanderBeek, Scott Bartlett, etc. Two 

wide streams of autobiographical modes have been opened by changing 

social consciousness. Half the materials done by the video artists today 

are autobiographical. Women`s Liberation has moved many women to 

reexamine their past lives and much of this is done through film. These 

are only some of the directions and forms practiced today. During the 

coming years each of these directions will grow and expand further. 

The main difference between the use of autobiography before the 1960 

and after is that now we have a consciousness of the autobiography in 

cinema as form of cinema in itself (with all it`s varieties): before, this 

consciousness didn`t exist.3

Permito-me citar uma longa passagem, porque ela reúne pelo menos quatro 

aspectos que nos são interessantes neste momento. Primeiro, o esforço demonstrado 

para se pensar e propor uma história para a autobiografia no cinema (Lumière, Cha-

plin e Vertov como pontos de ancoragem). Segundo, um empenho ainda maior para 

compreender o fenômeno a partir das convenções de um gênero (a tentativa de clas-

sificar a produção entre vários subgêneros). Terceiro, a sugestão de que a tendência 

da autobiografia é um fenômeno maior, não localizado exclusivamente no campo do 

cinema de vanguarda, e que acolhe uma variedade de linguagens (vídeo-arte e cinema 

político). E, quarto, condensando todas as outras, a ideia de que a novidade do fenô-

meno está na sua consciência como gênero ou como forma, mais do que na prática 

propriamente dita. Ou seja: a prática ou a forma da autobiografia não seria em si uma 

novidade, mas a consciência e o debate sobre ela sim – resta saber, e acreditamos que 

sim, se essa consciência modifica a forma.

3 MEKAS, Jonas. Movie Journal. Village Voice, Nova Iorque, 5 abr. 1973, p. 73.
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1.1 O despertar do gênero

O interesse na autobiografia e o debate sobre o gênero marcaram a paisagem 

do cinema independente americano nos anos 1970. Nos meses e nos anos seguin-

tes ao seminário, uma série de programações em Nova Iorque chamaram a atenção 

para a nova tendência, referendando em seus títulos tradições literárias ou pictóricas 

de autorrepresentação e escrita de vida. Em fevereiro de 1974, o Whitney Museum 

exibiu um ciclo de cinema chamado “Portraits”, descrito em um anúncio publicado 

no Village Voice como “retratos nos quais os cineastas investigam suas famílias, seu 

passado e a si mesmos usando o cinema”.4 No ano seguinte, em 1975, o Film Forum, 

uma das principais salas voltadas para a programação de filmes de repertório ou in-

dependentes, exibiu um programa de filmes autobiográficos e diarísticos (autobiogra- 

phical/ diary films). 

No final da década de 1970, duas mostras mais ambiciosas e extensivas su-

marizam a tendência. A primeira, na Ontario Art Gallery, no Canadá, nasceu de um 

curso ministrado pelo curador, John Katz, na New York University (NYU). Com uma 

ambição mais totalizante, a mostra reunia mais de oitenta filmes, entre os quais ani-

mações, documentários pessoais, filmes experimentais ou abstratos e videoartes. A 

segunda, “Autobiographical/ Diaristic Experience in Cinema”, apresentada em 1979 

no Anthology Film Archives, foi programada por Jonas Mekas com mais de 35 filmes. 

Além de propor e reunir um panorama da produção, as duas mostras vinham 

acompanhadas de um esforço de reflexão e elaboração histórico e conceitual mais 

sistemático, informado sobretudo por outras formas de investigação e representação 

do “eu” na literatura e a pintura. O catálogo da mostra de Katz trazia, além de uma 

resumida fortuna crítica sobre os filmes, alguns textos não muito extensos de pes-

quisadores de cinema e antropologia visual indagando o fenômeno da autobiografia 

no cinema do ponto de vista sociocultural e em relação a uma história das formas de 

autorrepresentação. Acreditando que não se tratava mais de uma tradição emergente, 

4 Anúncio publicado no Village Voice, Nova Iorque, 23 dez. 1974, p. 85. 
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como constava no cartaz do seminário de 1973, mas de “um gênero especifico”,5 

ofereciam-se genealogias da história da autorrepresentação6 na pintura, literatura e 

fotografia como modelos para se pensar a produção. 

De modo análogo, mas um pouco mais livre, a programação proposta por 

Jonas Mekas trazia um esforço historicizante sem equivalente, que ia em direção, 

de um lado, à história do cinema mundial e, de outro, às práticas autobiográficas na 

literatura. Assim, junto a filmes recentes norte-americanos, Mekas incluía outros de 

cineastas como François Truffaut (Os incompreendidos), Robert Bresson (Diário de 

um pároco de campanha), Jean Cocteau (Sangue de um poeta e O testamento de Or-

feu), Federico Fellini (Amacord e 8 ½) e ainda um curta sem título de 1915, de Billy 

Bitzer. Entretanto, o mais interessante estava no modo como o cineasta relacionava 

essa tradição com a da literatura. O programa impresso trazia, no lugar de stills de 

filmes, citações ou reproduções de capas de autobiografias literárias de autores como 

Jean Jacques Rousseau, Walt Whitman, Henry David Thoreau, Søren Kierkegaard, 

Santo Agostinho, Anaïs Nin, Vaslav Nijinsky. Nenhuma relação direta era estabele-

cida entre os filmes programados e os livros ou escritores citados, tratava-se de uma 

colagem que propunha uma constelação comum para filmes e o campo já explorado 

da literatura. O gesto apropriativo delineava e sugeria um campo possível para a aná-

lise e a recepção dos filmes.

Pouco antes das duas mostras, P. Adams Sitney, o crítico mais importante do 

cinema de vanguarda e autor de um livro seminal sobre a produção, Visionary Film, 

ainda hoje a principal referência sobre o tema, publica, na Millenium Film Journal, o 

texto “Autobiography in Avant Garde Film”. Sitney começa o artigo reconhecendo a 

singularidade e a concretude do fenômeno no panorama do cinema de vanguarda, ao 

mesmo tempo que atribui a ele uma filiação histórica bastante específica:

5 KATZ, “Autobiographical Film”. In: KATZ (org). Autobiography: Film/Video/Photography Toron-
to: Art Gallery of Ontario, Education Branch, Media Programmes Division, 1978. p. 10.
6 “We now have films – both documentary and fiction – which represent the four most common means 
available for exploring and presenting our concepts of self and person – Biography, Autobiography, 
Portrait, and Self-Portrait.” RUBY. “The Celluloid Self” in KATZ, Autobiography, p. 9. 
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For twenty years the word “personal” has been attributed to a majority 

of independently made avantgarde films. One can presume that some 

meaningfulness, within a range that includes both the hermetic and 

the spontaneously intimate, sustains this longevity. Elsewhere [primei-

ra edição de Visionary Film] I have attempted to specify generic dis-

tinctions within the same range of works. Those distinctions [...] tend 

to constitute a history. Yet, again, a coincidence of structural patterns 

within the films of several major artists in the span of less than a de-

cade calls forth a generic and historical analysis. This time I follow 

more comfortably the declarations of several filmmakers and critics, 

and even a large conference at the State University of New York at 

Buffalo: the development of the filmic autobiography is my topic.7

Para Sitney, as autobiografias apontavam para um novo momento do cinema 

de vanguarda, distinto do que se convencionou chamar de “pessoal”. A singularidade 

da autobiografia e o que a diferenciaria da produção anterior estaria, para ele, na sua 

capacidade autorreflexiva, especialmente no que concerne à relação com a linguagem 

e à inscrição do tempo: 

What is important and what makes autobiography one of the most vital 

developments in the cinema of the late Sixties and early Seventies is that 

the very making of an autobiography constitutes a reflection on the na-

ture of cinema, and often on its ambiguous association with language.8 

Provavelmente, se aplicada a todos os filmes apresentados como autobiográ-

ficos na conferência de Buffallo ou nas outras programações, a ideia de que a auto-

biografia constitui uma reflexão sobre a natureza do cinema e sua linguagem não se 

sustentaria do mesmo modo. Nem todos os filmes tem a mesma reflexividade encon-

7 SITNEY, P. Adams. Autobiography in Avant-Garde Cinema. Millenium Film Journal, Nova Iorque, 
v 1, n 1, p. 66, 1977-1978. O texto foi posteriormente incluído em uma coletânea de textos também 
editada por Sitney, The Avant Garde Film: A reader of Theory and Criticism. Nova Iorque: Anthology 
Film Archives, 1987.
8 Idem, p. 70.
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trada no conjunto de filmes que interessa a Sitney. O autor, afinal, está trabalhando 

com um elenco restrito de cineastas: Stan Brakhage, Jerome Hill, Hollis Frampton, 

George Landow e Jonas Mekas. Katz, Mekas e os programadores do Film Forum e 

do MoMA, entretanto, estão olhando para um campo mais abrangente, que inclui 

documentários pessoais, filmes feministas, vídeos e ficções da primeira metade do 

século XX. Mas a despeito das diferenças – às quais voltaremos mais à frente – rela-

tivas a como se entendia a autobiografia naquele momento, é interessante notar que 

havia entre diferentes agentes do cinema independente um consenso sobre a novidade 

do fenômeno e, mais que isso, um movimento no sentido de pensá-lo criticamente e 

historicamente. 

Olhando para outras áreas, notamos que o interesse na autobiografia também 

é novo para os estudos literários. É claro que existiam autobiografias pelo menos 

desde Rousseau, pra não mencionar Santo Agostinho; mas até os anos 1960 elas pra-

ticamente não existiam como problema ou área de interesse especial da literatura; 

parafraseando Mekas: não havia a consciência do gênero. Stephen Shapiro, em um 

texto de 1968 sobre o reconhecimento diferenciado destinado à autobiografia dentro 

dos estudos literários, comparando-a à África, refere-se a ela como “o continente 

negro”: “Literary cartographers have long been precisely mapping the continents of 

fiction, drama, and poetry, all the while pretending that autobiography was not there 

or simply coloring it a toneless black.”9 O texto de Shapiro faz parte da virada crítica 

(critical turn)10 nos estudos sobre autobiografia, que resultaria, na década de 1970, 

na publicação de números especiais de revistas literárias dedicados ao tema11 e na 

9 SHAPIRO, The dark continent of literature, p. 421.
10 O primeiro e mais relevante texto para a virada crítica da autobiografia nos anos 70 é “Conditions 
et limites de l`autobiographie”, de George Gusdorf, publicado na Alemanha em 1956. Pela primeira 
vez abordam-se os aspectos filosóficos e literários da forma. James Olney, em “Autobiography and the 
Cultural Moment: A Thematic, Historical, and Bibliographical Introduction”, lista ainda vários outros 
livros, escritos entre 1956 e 1970, nos quais buscava-se compreender o momento em que a consciência 
moderna da autobiografia começa a se insinuar na cultura, nas formas criativas e na literatura. Entre 
eles, ele cita: BOTTRALL, Margarett. Studies in Seventeenth Century Autobiography, 1958; PAS-
CAL, Roy. Design and Truth in Autobiography, 1960. Para uma lista completa cf. OLNEY, Autobiog-
raphy and the Cultural Moment. In: Autobiography: Essays Theoretical and Critical. 
11 James Olney, em “Autobiography and the Cultural Moment”, cita: Sewanee Review, New Literary His-
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organização de congressos e seminários onde pesquisadores abordavam a história, os 

aspectos filosóficos e literários da forma, suas especificidades. A multiplicação des-

ses estudos permite, em 1980, a publicação de uma coletânea organizada por James 

Olney, Autobiography: Essays Theorical and Critical, reunindo as principais contri-

buições aos estudos críticos e teóricos sobre o tema até aquele momento.12

Perguntando-se por que o interesse na autobiografia como gênero surgiu ape-

nas entre as décadas de 1960 e 70, Olney aponta duas razões. A primeira seria sua 

apropriação como fonte histórica privilegiada pelos estudos feministas e afroameri-

canos (Black Studies), em franca ascensão no panorama intelectual americano nos 

anos 1970 e 80. Para esses campos, o interesse pela autobiografia estaria sobretudo 

no seu conteúdo (a bios narrada), não na sua forma ou no seu estilo. A outra razão era 

de natureza formal, tratava-se de um deslocamento do interesse do bios para o auto: 

da “vida narrada” para o problema da narração. Segundo Olney: 

Prior to the refocusing from bios to autos there had been a rather naive 

threefold assumption about the writing of an autobiography first, that 

the bios of autobiography could only signifiy “the course of a lifetime” 

or at least a significant portion of a lifetime; second, that the autobiogra-

pher could narrate his life in a manner at least approaching an objective 

historical account and make of that internal subject a text existing in the 

external world; and third that there was nothing problematical about the 

autos, no agonizing question of identity, self-definition, self-existence, 

or self-deception – at least none the reader need attend to – and therefo-

re the fact that the individual was himself narrating the story of himself 

had no troubling philosofical, literary, or historical implications. 13

tory, Genre (1974), Modern Language Notes (1978), Revue d`histoire de la literature de la France (1975).
12 No Brasil, nosso principal contato com os estudos sobre autobiografia foi a partir das obras de Philipe 
Lejeune, que, na França, participa da mesma virada teórica. A perspectiva de Lejeune sobre a autobio-
grafia é quase legalista. Seu objetivo é definir o gênero a partir de uma série de limites, regras, obri-
gações, expectativas e pactos, eventualmente apresentados em tabelas e listas. Nos Estados Unidos, o 
estudo que mais se aproxima ao de Lejeune é o de Elizabeth Bruss, curiosamente a única que irá, como 
Lejeune, escrever sobre cinema. Cf. “Eye for an I: Making and Unmaking Autobiography in Film”. In: 
OLNEY (Org.). Autobiography: Essays Theoretical and Critical.
13 OLNEY, “Autobiogtaphy and the Cultural Moment”, p. 20.
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Em seu artigo incluído no mesmo livro, James M. Cox, o qual também estive-

ra presente na Conferência de Buffallo, sugere ainda outras razões:

This contemporary interest is a result of many factors: the relative 

“exhaustion” or critical exploitation of the traditional generic fields of 

drama, poetry, and fiction; the political possibilities of escaping from 

the seemingly aesthetic or closed dimension of imaginative literature 

into the historical and referential possibilities of autobiography; the 

theoretical potentialities afforded by the problematic reference that au-

tobiography inevitably evokes, and I think, the growing sense of fear 

that the self upon which the imperial extension of the term autobio-

graphy was predicated may in fact be nothing more than a fiction that 

contemporary critical theory will at least expose. Language will at last 

be recognized as writing the self; we will give up the ego and search for 

ourselves in that shifty pronominal shifter – the I of discourse.14 

No cinema também se especulou sobre as razões para o interesse crescente 

por parte do público e dos diretores pela autobiografia, mas as explicações frequente-

mente vinham emprestadas de outros campos, como se o problema geral fosse o ad-

vento da autobiografia e não o da autobiografia em filme. Katz, no texto introdutório 

do catálogo da retrospectiva que organizara, propõe a seguinte interpretação: 

Part of the rise, both in the number of autobiographical films and in an 

audience for them, can be attributed to a heightned interest in self-awa-

reness, personal growth, family background, expanded consciousness, 

and the human potential movement. In the age of self-help, of a search 

for roots and heritage, personal experience and life issues are becoming 

accepted subjects for filmmakers.15 

14 COX, “Recovering Literature`s Lost Ground Through Autobiography”. In: OLNEY (Org.). Autobi-
ography: Essays Theoretical and Critical, p. 43
15 KATZ, “Autobiographical Film”. p. 10



36

Jonas Mekas, em seu texto sobre a conferência em Buffallo acima citado, 

também relaciona a introspecção e o retorno do eu para si próprio nas autobiografias 

ao cenário de desilusão que se desenha nos EUA e no mundo com o fim do idealismo 

dos movimentos juvenis dos anos 1960: “Autobiographical modes come into exis-

tence during the periods of disillusionment, when one gives up finally all hopes for a 

rational progress of one`s country (or society) (or world) and turns inwards instead.” 

Mas Mekas vai um pouco além em suas especulações, para sugerir uma relação entre 

a autobiografia e a experiência de fim e recomeço, que poderia estar associada a um 

momento específico da história do cinema:

The autobiographical modes could also indicate that something has 

come to a definite end (“Death is implicit in the autobiography”, Stan 

Brakhage). Autobiographical modes, be they confessions, diaries or au-

tobiographical essays (such as Yvonne Rainer`s film or my own ‘Remi-

niscences’) could also signify a new beginning – a closer investigation 

of one`s life in order to begin anew.16

Mekas provavelmente tem em mente os inúmeros exemplos de autobiogra-

fias literárias nas quais autores narram experiências de conversão, convalescência ou 

recomeço – as Confissões de Santo Agostinho; o romance autobiográfico de Proust, 

Em busca do tempo perdido; e todos os diários de convalescença do século XVIII. 

Mas é possível que a referência específica a cineastas e a lembrança de uma fala de 

Brakhage, no lugar de algum escritor literário, também aponte para uma motivação 

específica dos cineastas. Interpreto esta motivação como sendo diretamente ligada a 

um sentimento de fim e começo que perpassava o meio do cinema experimental no 

início dos anos 1970. Voltarei a esta hipótese mais à frente. 

Embora as explicações de cunho sociológico ou emprestadas da literatura aju-

dem-nos a entender melhor o ambiente que teria permitido um maior interesse nas 

práticas de escrita de si, elas ainda são insuficientes para que se possa compreender 

16 MEKAS, Jonas. Movie Journal. Village Voice, Nova Iorque, 5 abr 1975.
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o porquê da escolha pela forma específica da autobiografia no cinema. Essa questão 

é ainda mais pertinente se nos lembrarmos que, como eu havia dito, no panorama do 

cinema independente americano do Pós-guerra, a presença da primeira pessoa é uma 

de suas características mais evidentes. Se a autobiografia marca, de fato, um novo 

momento no cinema americano, o que a diferencia do cinema pessoal e lírico?

 Neste capítulo quero investigar como a autobiografia se firma como um gê-

nero ou, para ser menos polêmica, como uma forma possível para o cinema de van-

guarda. Interessa-me indagar como e por que o conceito ou o gênero da autobiografia 

tornam-se operantes para pensar um conjunto de filmes. Como já sugerido anterior-

mente, a inflexão autobiográfica existira no ramo experimental desde Maya Deren, 

sem que o termo autobiográfico fosse antes usado. O que há de novo, portanto, para 

que os filmes passem a ser vistos como autobiografias ou para que a autobiografia 

como conceito se torne operante para críticos e cineastas? 

1.2 O psicodrama e o cinema lírico 

O cinema de vanguarda norte-americano sempre alimentou-se das vidas de 

seus autores e buscou formas para expressá-las, primeiro, com o psicodrama ou o 

filme de transe, no qual o cineasta dramatizava suas perturbações interiores e, depois, 

com o cinema lírico, no qual registrava sua vida cotidiana. A história da autorrepre-

sentação no experimental tem um início muito preciso: Meshes of The Afternoon, 

realizado em 1943, por Maya Deren e Alexander Hammid. O filme lida com as ex-

periências interiores e subconscientes de uma protagonista, interpretada pela própria 

Deren, em um processo de busca identitária e de afirmação sexual. Na simulação da 

experiência de um sonho, a heroína observa o seu duplo em uma série de ações repe-

tidas e encontros com objetos capazes de lhe revelar algo sobre seus medos e desejos 

em uma jornada de autoconhecimento. 

A equação da busca pela realização erótica com um processo de autodesco-

brimento identitário de um(a) protagonista invariavelmente interpretado(a) pelo(a) 
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diretor(a) dominará a primeira fase do cinema experimental americano em filmes 

de jovens cineastas como Deren, Stan Brakhage, Keneth Anger e Curtis Harrington. 

Recorrendo ao psicodrama, a mecânica desses filmes envolvia a projeção das pertur-

bações e ameaças do ego sobre o mundo ou sobre um outro, que transformado em 

um espelho externalizado e modificado do cineasta-protagonista engajava-o em uma 

relação.17

É crível que a opção de Brakhage, Harrington, Anger e Deren por atuar nos 

próprios filmes tenha motivações financeiras: sem poder contar com atores profissio-

nais e tampouco sabendo como dirigir amadores, os jovens realizadores escolheram 

atuar. Mas há também um fator autobiográfico e de “autorrealização”. Em Visionary 

Film, Sitney sugere que:

Film becomes a process of self-realization. Many film-makers seem to 

have been unable to project the highly personal psychological drama 

that these films reveal into other character`s minds. They were realizing 

the themes of their films through making and acting them. These were 

true psycho-dramas.18

Concluindo seu capítulo sobre Meshes, Sitney afirma: “A tradição central do 

cinema americano de vanguarda começa com um sonho desdobrado em perspectivas 

mutantes. Muito da história subsequente dessa tradição irá se mover em direção a 

uma metafisica dessa percepção.”19 Brakhage, um cineasta que começara aos dezeno-

ve anos fazendo psicodramas, será a figura mais importante neste movimento rumo a 

uma metafísica da percepção. 

Nos filmes de transe [trance films], como também ficaram conhecidos os psi-

codramas da primeira fase da vanguarda americana, a(o) protagonista era sempre uma 

17 ELDER, Bruce. Image and Identity: Reflection on Canadian Film and Culture. Ontario: Wilfried 
University Press, 1989. p. 369.
18 SITNEY, P. Adams. Visionary Film: The American Avant-Garde, 1943-2000. Orford University 
Press, 2002. p. 14.
19 Idem, p. 15.
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mediação fílmica entre o espectador e a visão a qual tínhamos acesso, de forma que o 

estado de sonho no qual entrávamos era atribuível a um(a) personagem identificável. 

Descrevendo uma das passagens de Meshes com câmera subjetiva, Sitney afirma: 

“Within the house, the camera moves subjectively, imitating her field of vision. This 

is a clear cut formulation of the idea of first-person in cinema. In the initial sequence 

we only see what the heroine herself sees, including glimpses of her own body.”20 O 

grande salto de Brakhage acontece quando ele, depois de um conjunto de filmes de 

transe ao longo dos anos 1950, abre mão do corpo do protagonista como mediador 

para fazer do filme uma apresentação da sua visão subjetiva. Nesse processo, aban-

dona-se também todo o drama ou a narrativa que estruturavam os primeiros filmes da 

vanguarda. 

O filme que marca mais evidentemente esta passagem é Anticipation of the 

night, de 1958. Lá ainda há um protagonista, mas dele vemos apenas traços metoní-

micos, como a sombra ou partes de seu corpo – e essas imagens identificam-no ao 

cineasta por contiguidade e indicialidade, não por similaridade. A busca não é mais 

pela autonomia do ego, ou pela resolução de dramas internos do protagonista-cineasta 

como era no psicodrama, mas, como propõe Sitney, por uma “visão absolutamente au-

têntica, renovada, e não educada [untutored]”.21 A noção de visão é extremamente im-

portante aqui e ela compreende o que se vê de olhos abertos abertos tanto quanto as as 

imagens acessadas de olhos fechados ou em sonhos. Nos filmes posteriores do cineas-

ta não haverá mais protagonista central nem drama, apenas o cineasta, cuja presença 

se faz sentir pelo movimento da câmera e da edição.22 Sitney chamará esse cinema de 

lírico: “The lyrical film postulates the film-maker behind the camera as the first-per-

son protagonist of the film. The images of the film are what he sees, filmed in such a 

way that we never forget his presence and we know how he is reacting to his vision.”23 

20 Idem, p. 8.
21 Idem. 
22 O próximo passo rumo a uma metafisica da percepção viria com o cinema estrutural, que Sitney, em uma 
jogada epistemológica arriscada, necessária à sustentação da hipótese de que Brakhage centraliza e protag-
oniza todas as grandes viradas do experimental, identifica também em um filme deste: My Mountain nº 27. 
23 SITNEY, Visionary Film, p. 160.
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A observação dos eventos íntimos e privados transforma-se em uma fonte 

inesgotável para Brakhage. Pela primeira vez na história, inaugurando a forma do 

“filme de parto” [birth film], em Window Water Baby Moving, um artista documenta a 

gravidez de sua mulher e o parto da primeira filha24 – nos anos seguintes, ele ainda iria 

registrar o nascimento de todos os outros quatro rebentos do casal. Relações sexuais 

ou brigas conjugais também seriam registradas (Dog Star Man, Wedlock House: an 

Intercourse e Cats Cradlle). 

1.3 Cineastas e filmes líricos

Na esteira de Brakhage, vários artistas também irão voltar suas câmeras para 

suas vidas. Na Costa Leste dos Estados Unidos, Carolee Schneemann, uma performer 

da primeira geração de feministas, filma suas relações sexuais com seu amante, James 

Tenney, para Fuses (1967). O casal era muito próximo a Brakhage e o filme é uma 

resposta direta a Loving e Cats Cradle, dois filmes nos quais Brakhage havia registra-

do ela e Tenney também em relações sexuais. 

Pouco antes, Andrew Noren realizava New York Miseries (1965), com o qual 

se propunha a fazer um “newsreel pessoal”, registrando “absolutamente todos os as-

pectos da minha vida”.25 O filme foi destruído em um incêndio e não resta nenhuma 

cópia disponível, mas segundo Noren “I filmed virtually every person that I knew 

then; I filmed family, landlord, employer, police. And I filmed myself cooking, eat-

24 O registro direto e franco da gravidez e do parto de Jane Brakhage não encontra nenhum equivalente 
na história da representação – exceção, talvez, para os filmes científicos –, e o filme provocou reações 
curiosas. O laboratório ameaçou enviar o material revelado diretamente para a polícia e conta-se que, 
depois da primeira exibição, Maya Deren teria se levantado, furiosa, acusando o cineasta de ter violado 
um momento íntimo feminino com sua câmera. Nessa violação sem precedentes está também a origem 
de uma nova forma: o “filme de nascimento ou de parto [birth film]”. Depois de WWBM e de outros 
filmes que Brakhage faria também registrando o parto dos outros filhos, o momento do nascimento 
não só deixou de ser interdito à imagem, como transformou-se em uma das formas da autobiografia 
filmada – Gunvor Nelson (Kirsa Kisholina, 1969); Jonas Mekas (As I was Moving Ahead Ocasionally 
I saw Brief Glimpses of Beauty, 2001); Scott Bartlet (1970); Naomi Kawase (Tarachime, 2006). 
25 NOREN, Andrew. In: MCDONALD, Scott. A Critical Cinema 2: Interview with Independent 
Filmmakers. University of California Press, 1992. p. 180.
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ing, sleeping, lovemaking. I filmed in the supermarket, bank, workplace...”26 Pouco 

depois, ele ainda realiza Huge Pupils27 (1967), primeiro episódio da série que depois 

viria a ser chamada de Adventures of The Exquisite Corpses, e por um tempo retirado 

de circulação por um pedido do cineasta. Segundo Scott Macdonald: 

[...] o filme é uma compilação de momentos domésticos, algumas vezes 

meditativos, consistentemente amorosos, e assustadoramente francos 

na sua exposição sexual – além de Schneemann, ainda hoje é difícil 

pensar em um(a) cineasta que divida tão abertamente suas relações com 

o(a) amante.28

Na Califórnia, Bruce Baillie será o principal representante da vertente lírica 

em filmes como To Parsifal, All My Life e Quixote. Cineasta fundamental para a 

sensibilidade da costa oeste, Baillie fará um cinema mais sensual, sensório e espiri-

tualizado que o de seus amigos na Costa Leste. A inscrição da primeira pessoa nesses 

filmes se dará sobretudo pelo lirismo do olhar e pelo movimento e ritmo impostos por 

seu corpo ao filme durante o registro e a montagem; mas diferentemente dos cineastas 

da Costa Leste, até Quick Billy, um filme já dos anos 1970, haverá poucas informa-

ções visuais que remetam à vida íntima ou cotidiana do cineasta. 

1.4 O filme de família

Apesar do conteúdo abertamente autobiográfico de quase todos esses filmes, 

nenhum deles era considerado por seus autores ou pela crítica como uma autobiogra-

fia. Andrew Noren, por exemplo, foi explícito a esse respeito: “I never thought of it as 

diary; in fact, I doubt if I was consciously thinking in terms of any particular form at 

all. Jonas Mekas described it as such after the fact, I think because he was consciously 

26 Idem. 
27 Originalmente chamado Kodak Ghost Poems, o filme teve seu título alterado depois de um processo 
iniciado pela Kodak. 
28 MACDONALD. Entrevista com Andrew Noren. A Critical Cinema 2, p. 187.
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working that form and saw some affinities, but that concept was never useful to me.”29

As comparações mais frequentes eram, na verdade, com o filme caseiro ou o 

cinema amador. Alguns cineastas assim nomearam seus filmes – Taylor Mead (My 

Home Movies, 1964) e Brakhage (Stan Brakhage: An Avant-Garde Home Movie, 

1962). Deren, Brakhage, Mekas, três cineastas cuja produção crítica ou teórica tinha 

(e tem) tanto fôlego quanto sua produção fílmica, produziram textos em defesa da po-

tência estética do cinema amador e caseiro.30 Brakhage e Mekas chegaram a declarar 

que tomaram o cinema amador ou o filme de família como modelo para filmes. Em 

uma apresentação de 23rd Psalm Branch, Brakhage afirmou: “I have been working all 

these years on a series of 8mm film Songs, as much as possible out of inspiration of 

amateur, in the true sense of the word”;31 e Mekas, no primeiro rolo de Walden, reafir-

mou sua filiação ao filme de família, quando, apropriando-se da máxima cartesiana, 

cantou “I make home movies, therefore I live”.

Para esses cineastas, no horizonte da apropriação de uma poética caseira ou 

amadora está o cinema comercial, industrial32 e artificioso, em oposição ao qual o 

cinema independente americano gostaria de se colocar em seu primeiro momento. 

“Não queremos mais filmes falsos, polidos, lisos – os preferimos ásperos, mal-aca-

bados, mas vivos; não queremos filmes cor-de-rosa –; os queremos cor de sangue”,33 

lê-se na “Declaração do Novo Cinema Americano”, de 1963, da qual Mekas era um 

dos redatores e signatários. O contingente de “vida” viria, eles apostavam, de uma 

29 Idem.
30 Cf. BRAKHAGE, Stan. “In Defense of the Amateur”. In: MCPHERSON, Bruce. Essential Bra-
khage. Nova Iorque: McPherson & Company, 2001. DEREN, Maya. “Amateur versus Professional”. 
In: MCPHERSON, Bruce. Essential Brakhage. Nova Iorque: McPherson & Company, 2001. MEKAS, 
Jonas. “Movie Journal”, Village Voice, Nova Iorque, 11 mai 1960, 4 out 1962, 25 out 1962, 18 abr 1963, 
9 abr 1964, 23 abr 1964, 14 mai 1964, 17 dez 1964, 24 jun 1965, 22 jul 1965, 7 dez1967 e 17 jul 1969.
31 BRAKHAGE, Stan. On 23rd Psalm Branch. In: HALLER, Robert (Org). Brakhage Scrapbook, p. 110. 
32 Na verdade, nos Estados Unidos, o cinema amador é um modelo de referência para artistas que se 
colocavam fora do sistema comercial desde a primeira metade do século XX. Em Lovers of Cinema, 
Horak afirma: “Earlier filmmakers [cineastas Americanos de vanguarda dos anos 1920 e 1930] thought 
of themselves primarily as amateurs rather than as professionals. The professional was an employee in 
Hollywood, producing for hire a profit benefiting the corporate hierarchy, while the amateur was con-
cerned with the cause of film art.” In: MACDONALD, Scott. Canyon Cinema: The Life and Times of 
an Independent Film Distributor. Berkeley, CA, USA: University of California Press, 2008. ProQuest 
ebrary. Web. 25 August 2015.
33 “Declaração do Novo Cinema Americano”. In: MOURÃO, Jonas Mekas, p. 55.
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forma nova, indistinta da vida e da experiência cotidiana dos cineastas. Uma forma 

que se inventa in acto:

Um amador é aquele que realmente vive sua vida, e não simplesmente 

performa uma tarefa. (...) Ao invés de ir para a escola, aprender o seu 

trabalho para que possa passar o resto da vida fazendo-o obediente-

mente, o amador está, portanto, eternamente aprendendo e crescendo 

através do seu trabalho numa desajeitada e contínua descoberta que é 

bonita de se ver.34 

No elogio do amador preza-se também a liberdade de experimentação – “use 

sua liberdade para experimentar: seus erros não causarão sua demissão”,35 escreve 

Maya Deren – e a ausência de regras ou critérios preestabelecidos distinguindo o bom 

do ruim, o permitido do não permitido. 

Há, portanto, uma questão estética e outra ética na tomada do filme de família 

ou amador como modelo. Do ponto de vista estético, ele é uma forma possível na 

medida em que não é uma forma dada, estagnada, aprendida. Do ponto de vista ético, 

ele vira um modelo porque permite um contingente de verdade inexistente no cinema 

comercial, industrial e artificioso.36 Essa verdade, claro, não deve ser confundida com 

o caráter documental dos filmes caseiros, mas com o afeto que os engendra. No filme 

de família, quem filma, filma a quem ama e por que ama. 

Enquanto o cinema comercial e industrial vigora como modelo negativo de 

comparação, o caráter autobiográfico latente no conteúdo dos filmes terá pouca re-

levância. A atenção estará em outros aspectos, tais como a ausência de narrativa, a 

34 BRAKHAGE, Stan. “In defense of the amateur”. In: McPHERSON, Bruce (org). Essential Bra-
khage. Nova Iorque: McPherson & Company, 2004. p. 145.
35 DEREN, Maya. “Amateur versus Professional”. In: McPHERSON, Bruce (org). Essential Deren. 
Nova Iorque: McPherson & Company, 2004. p. 17.
36 Há claro, um paradoxo inicial no fato de que tanto o cinema caseiro quanto o amador são invenções 
da indústria, produtos de sua necessidade de expandir mercados consumidores para câmeras e filmes. 
Este paradoxo não é considerado por nenhum dos cineastas defensores do cinema amador. Cf. AR-
THUR, Paul. Routines of emancipation. JAMES, David E. (org). Free the Cinema: Jonas Mekas and 
the New York Underground. Princenton University Press, 1992, p. 17-49.
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dimensão poética, a energia plástica e visionária, a aparência inacabada e imperfeita 

(segundo os códigos do cinema comercial) e a reflexividade na relação com a ma-

terialidade da película. A inscrição da subjetividade e a evidenciação da primeira 

pessoa eram, claro, notadas. Mas neste primeiro momento sua importância residia 

no fato de que elas traziam a verdade do homem, permitindo, portanto, demarcar sua 

distância do caráter falso, mecânico do cinema comercial e da sociedade industrial e 

capitalista como um todo.

1.5 Do filme de família à autobiografia 

No final dos anos 1960, o cinema caseiro ou amador não era mais um modelo 

de inspiração útil no confronto com o cinema comercial. Isso se dá por dois motivos: 

primeiro porque, posto em prática pelos artistas, ele é alterado, transmutado e conver-

te-se em uma poética; segundo porque o próprio cinema comercial deixa de ser uma 

referência ou um alvo. 

Compreende-se com naturalidade que ainda hoje o público desavisado possa 

associar o cinema de Brakhage, Mekas ou Schneemann com filmes de família, mas 

um olhar um pouco mais atento também encontrará nesses cineastas um apuro for-

mal e um estilo pessoal oriundos da depuração, via exercício insistente e dedicado, 

das “não-técnicas” associadas ao modo. O filme de família tal como praticado por 

esses artistas não é o simples produto do acaso, resultado do erro e da ignorância, ao 

contrário, ele é a elaboração estética de um modelo por meio do exercício, como se-

ria, por exemplo, a pintura naïf para Miró, ou o desenho infantil para Picasso ou Klee.

Ora, a transformação do modelo em uma poética permite a história; história 

inventada pelas obras, escrita nos deslizamentos e transmutações de motivos, gestos 

ou proposições formais entre um filme e outro, um artista e outro. Depois de Brakha-

ge ou Ken Jacobs, os cineastas da vanguarda não fazem filme de família tendo em 

mente as imagens fora de foco mostradas pelo tio no último Natal, ou o pôr do sol 

filmado por uma dona de casa do Brooklyn. Doravante, a referência é concreta e está 
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nos filmes da vanguarda. 

A esta altura, o cinema de vanguarda já tem suas obras “clássicas” e elas 

constituem a história em relação ou oposição à qual a nova produção pode, a partir 

de então, se colocar. Entre 1943 e 1967 – de Meshes of The Afternoon ao início dos 

trabalhos em Walden: also known as Diaries, Notes and Sketches, grande canto de 

Mekas ao filme de família –, o cinema experimental tornara-se uma realidade histó-

rica concreta: o número de cineastas e de filmes produzidos anualmente aumentava, 

sua circulação não era mais restrita a um pequeno circuito e expandia-se para uni-

versidades em todo o país, festivais internacionais, museus e cinematecas. Tudo isso 

contribui para gerar e alimentar um circuito autônomo no qual os cineastas dialogam 

entre si, respondendo e opondo-se aos filmes e propostas uns dos outros e não mais a 

um cinema distante, realizado em outro contexto e com outros propósitos, como seria 

o caso do cinema comercial e industrial. 

De fato, no final da década de 1960, havia já uma nova geração fazendo filmes 

tendo como referência o próprio cinema experimental, e não o comercial. Neste con-

texto delineiam-se duas reações à produção anterior. A primeira, de ruptura, negará a 

dimensão processual, a inscrição da subjetividade e a afirmação da primeira pessoa 

do cinema lírico em detrimento de um cinema de estrutura evidente, forma simples, 

minimalista, que resulte da execução estrita de um projeto inicial. Nesses filmes, co-

nhecidos como estruturais, a forma chamava mais a atenção que o cineasta por trás 

da câmera. A segunda reação, de continuidade, irá dialogar com o cinema lírico; a 

subjetividade do autor continuará importante, mas nos novos filmes há uma abertura 

maior ao mundo, ao real e à história, sobretudo a dos seus autores.37 É daí que, acre-

dito, surge a autobiografia e parte do que permite este movimento é a transformação 

do filme de família em documento. 

No final dos anos 1960 e especialmente nos anos 70, cineastas como Brakhage 

37 Bruce Baillie seria uma evidente exceção neste meu esquema. Seus filmes, desde o princípio, abri-
am-se à história americana de um modo que não se vê na Costa Leste ou no cinema de Brakhage. Além 
do mais, desde Quixote ele já se apropriava em seus filmes de fotografias ou trechos de outros filmes 
hollywoodianos, mas será apenas em Quick Billy que ele incluirá seus filmes pessoais e familiares, e 
não simplesmente apropriados de outras fontes. 
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e Mekas, que haviam defendido e exercitado uma poética do filme caseiro, começam a 

usá-lo como documento e não simplesmente como prática. Todos os filmes de Mekas 

a partir de Walden reúnem imagens feitas ao longo de anos, começando em 1949, sem 

um fim previsto. São registros breves e espontâneos de seu dia a dia, situações vividas, 

amigos ou encontros, mas sem qualquer desenvolvimento ou desdobramento. Reuni-

dos em um filme, entretanto, esses registros desarticulados viram os retalhos de uma 

colcha na qual está tecida a história do cineasta na América. Como sua história pessoal 

coincide em vários pontos com a da constituição da comunidade do cinema de van-

guarda, alguns dos filmes, especialmente Walden e Lost Lost Lost, tornam-se também 

a documentação dos primeiros anos deste cinema. Brakhage, em Scenes from Under 

Childhood, inclui fotos de família antigas e em Sincerity / Duplicity (1973-1981) re-

corre, pela primeira vez em seu cinema, a filmes registrados no passado e até então não 

montados para narrar sua história pessoal;38 são registros de diferentes épocas, trechos 

de seus primeiros filmes e ainda imagens feitas por outros cineastas, como Bruce Bai-

llie e Saul Levine, documentando eventos de sua vida, como seu casamento com Jane 

Collom ou uma viagem que a família fizera a São Francisco. 

Nesse momento, os filmes “caseiros” não são mais um modelo ou uma prática 

desejada, eles contêm uma memória, são o arquivo mnemônico dos que passaram a 

vida a filmar. Para que exista autobiografia é necessário que exista história; o filme 

de família, primeiro como modelo, depois como poética, gera os documentos neces-

sários a essa história. Em outras palavras, a desoperacionalização da equação filme 

de família versus cinema comercial e o conseguinte estabelecimento de uma relação 

endógena, modernista, do experimental com a própria história, permitem, acredito, o 

surgimento da autobiografia.

38 O cineasta já havia recorrido ao found footage antes. Em Dog Star Man, há imagens de macrofo-
tografia da superfície lunar. 23rd Psalm Branch, de 1967, é inteiramente feito com imagens retiradas 
da TV. Muito mais que em DSM, onde a imagem apropriada era integrada e fundida às registradas por 
ele, 23 rd Psalm Branch tem um papel importante para o cineasta no seu entendimento do uso do found 
footage. É possível que ele tenha começado a conceber e pensar no caráter de documento desses ma-
teriais durante a realização deste filme. 
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1.6 Dizer “autobiografia”

Não por coincidência, os mesmos cineastas que promoveram o filme de fa-

mília serão os primeiros a falar abertamente e insistentemente de autobiografia ou 

diário. Mekas acrescentará “diários, notas e esboços” 39 ao título de Walden (Walden: 

also known as Diaries, Notes and Sketches). Brakhage, que vinha desde 1966 tra-

balhando em Scenes From Under Childhood, um filme em quatro partes autônomas 

lançadas ao longo de três anos, começa a falar em um projeto autobiográfico longo, a 

ser chamado The Book of Film, do qual Scenes seria o primeiro capítulo – durante os 

anos 1970 e 80 outros filmes/capítulos ainda seriam acrescentados ao projeto. 

Em ambos os casos a dedicação a esses filmes será acompanhada por um 

esforço reflexivo de compreensão e elaboração do que viria a ser uma autobiografia 

ou um diário fílmico. Missivista obsessivo, Brakhage abordará o assunto em diversas 

cartas escritas a amigos no início dos anos 1970. Um filme autobiográfico de Jerome 

Hill, Film Portrait, será muito importante para ele. Lançado apenas em 1971, Film 

Portrait levou vários anos para ser finalizado, ao longo dos quais Brakhage assistiu 

a algumas versões. No filme, Hill usa uma variedade grande de materiais que inclui 

fotografias, filmes de família, trechos de outros seus filmes, animação e algumas en-

cenações para narrar a vida de seu nascimento até sua morte imaginada. A reflexão de 

Brakhage sobre a autobiografia no cinema será largamente estimulada pelo encontro 

com o processo do filme de Hill. Em uma carta ao amigo, ele escreve: “It is the first 

conscious autobiography – the first ART as such, at least. [...] You`ve just completed 

a masterpiece and invented (essentially from scratch) a major form of motion pic-

tures.”40 Dois dias depois, em uma carta a Mekas, ele voltará à questão: 

39 O dever da justiça exige que se mencione aqui dois contraexemplos: em 1962, Marie Menken no-
meara como Notebook um pequeno curta que fizera. Não se trata ainda de um “diário”, mas é possível 
pensar neste filme como um intermediário entre o home movie e a forma autobiográfica, na medida em 
que sugere uma relação com a forma escrita. Menken será especialmente importante para Brakhage e 
Mekas. É difícil imaginar que lugar ela teria hoje na história do cinema, não fosse o louvor (justificado) 
dedicado por ambos a seus filmes. É factível que o Notes and Sketches de Mekas venha de uma relação 
direta com Menken, a quem, inclusive, o cineasta homenageia em Walden. 
40 BRAKHAGE, Stan. Carta a Jonas Mekas, 9 abr 1972. James Stanley Brakhage Collection. Univer-
sidade do Colorado, Boulder. [JSB Collection]
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All films are autobiographical. We specialize only to discover the inevi-

table. Certain works are singled out as “auto”; but these only designate 

a surface conscioussness of the normal inevitability. And no film to date 

has surfaced fully aware of self conscioussness. Even Jerome calls his 

film Portrait.41 

 Voltamos novamente à questão da consciência do gênero: os filmes sempre 

foram autobiográficos, mas a descoberta desse caráter autobiográfico passa por uma 

“especialização”. A contradição não espanta em Brakhage, ele pode afirmar que Je-

rome Hill faz a “primeira autobiografia consciente” para dois dias depois dizer que 

“nenhum filme até o momento se apresentou inteiramente ciente de sua autocons-

ciência”, nem mesmo o de Hill. A contradição, entretanto, é menos importante neste 

momento que a insistência com que o cineasta volta ao assunto. De fato, em suas cor-

respondências e escritos não encontraremos jamais uma definição ou categorização 

definitiva do que seja a autobiografia em filme, mas seus vaivéns, suas afirmações e 

desmentimentos sugerem, como veremos no capítulo dedicado a ele, que ela se torna 

um problema central para Brakhage. Na verdade, ele é explícito sobre isso em uma 

carta a Jerome Hill:

(I have the sudden thought that film-makers may all be moving into the 

autobiographical direction – biographical too) film-makers seeming to 

have to do EVERYthing, these days): I know I`m, for instance, NOT a 

great writer; and I`ve never written anything for reason OTHER than 

that such an article or book, was absolutely necessary (because no one 

else was doing, or seemed anywhere near to be about-to-be-doing, any 

such thing. When I gathered ‘Metaphors on Vision’ together, it was be-

CAUSE such a polemical book seemed absolutely necessary to the field 

of independent film... such a defence of aesthetic possibilities, in the 

medium, long overdue – etc.: we have more-than-enough of such, new: 

41 BRAKHAGE, Stan. Carta a Jonas Mekas, 11 abr 1972. JSB Collection.
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what NOW seems most necessary is Biography and Auto-biography 

and SOME sense of creative process at human, psychological, scratch.42

Mekas será muito mais assertivo e também compreensivo em termos de obras 

e períodos históricos em suas reflexões sobre o fênomeno. Ele aponta, classifica, des-

taca, esboça análises de conjunto. Enquanto Brakhage está pensando sobretudo nos 

próprios filmes – à exceção do de Jerome Hill –, Mekas está olhando para aqueles de 

seus contemporâneos. Seu esforço assemelha-se mais ao de um crítico ou historiador; 

de fato, como programador de filmes, editor da Film Culture e colunista do Village 

Voice, ele acaba desempenhando em alguma medida essa função – mesmo que a 

dimensão “crítica” de seus textos seja frequentemente contestada. Com os filmes de 

família, o cineasta fizera o mesmo: na coluna Movie Journal, o crítico dosava seus 

esforços entre o estímulo à prática e o mapeamento da produção – ainda que essa 

produção fosse a da dona de casa do Brooklyn ou a de uma criança de oito anos de 

idade, a quem era capaz de tecer mais elogios que a um cineasta como Godard. Que 

esses filmes fossem acessíveis ou não a outros espectadores, não importava, o modelo 

vinha, para Mekas, como um enquadramento histórico da produção. 

No início de 1970, vinte dias depois da primeira exibição pública de Walden, 

ele dedica sua coluna no Village Voice a Andrew Noren e escreve: “During these 

coming years, there will be more and more comparisons between the meanings and 

characteristics of the literary forms and their parallels in cinema. Noren`s film falls in 

the category of the diary or notebook.”43 Como que confirmando uma profecia autor-

realizável, Mekas irá, ao longo da anos 1970, insistir nos paralelos com outras formas 

literárias, particularmente as autobiográficas, propondo linhas evolutivas e históricas, 

como já vimos no início deste capítulo com o texto sobre a Conferência de Buffallo e 

a curadoria para o Anthology Film Archives. De fato, Mekas será um dos principais 

responsáveis por identificar, elaborar, difundir e naturalizar a ideia de uma tendência 

e uma tradição autobiográfica ou diarística. 

42 Carta a Jerome Hill, final de janeiro 1970. JSB Collection.
43 MEKAS, Jonas. “Movie Journal”. Village Voice, Nova Iorque, 13 jan 1970. p. 51.
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É verdade que a Conferência em Buffallo, ao reunir vários cineastas e ou-

tros pesquisadores em torno do tema, será um marco no reconhecimento público da 

tendência.44 Doravante, a ideia de um cinema autobiográfico será partilhada por vá-

rios outros realizadores que, ao aceitarem o convite para participar da conferência, 

compactuaram com a ideia de um cinema autobiográfico. Ainda que Mekas continue 

tendo um protagonismo na divulgação e elaboração crítica da tendência, ela se torna 

a partir de então um problema comum a todo o cinema independente.

Mas o que é importante notar aqui, e será melhor elaborado nos próximos 

capítulos, é que a autobiografia surge como problema e é inventada como questão por 

cineastas que já haviam no passado desempenhado um papel decisivo no estabeleci-

mento dos projetos, valores e formas da vanguarda. Não quero com isso atribuir au-

torias e primazias nem apontar heróis, mas esse entendimento parece-me de extrema 

relevância se nos ajudar a pensar a construção do gênero a partir da produção fílmica 

e escrita dos artistas, mais do que em análises de conjunto feitas a posteriori. 

1.7 Os filmes

Mas é claro que, para que a autobiografia de fato vire uma tendência e uma 

questão a ser debatida em cartas, conferências e programações, são necessárias obras, 

e na década de 1970 uma leva de novos filmes irá fomentar a intuição de um cinema 

autobiográfico. Uma breve lista: em 1971 Film Portrait, de Jerome Hill, é finalmente 

exibido e Robert Frank lança About me: a musical; Hollis Frampton, (nostalgia), 

Stanton Kaye, Brandy in the Wilderness; e Ed Pincus dá início ao seu projeto Diaries, 

que só seria finalizado dez anos mais tarde, já que cinco anos seriam dedicados ao 

44 Mekas não será a primeira nem a única voz a chamar a atenção para essa tendência. Em 1970, Gerald 
O`Grady, que mais tarde iria organizar a Conferência em Buffallo, publica o texto “Autobiography in 
Independent Cinema”, no qual chama a atenção para a inclinação autobiográfica do cinema indepen-
dente. No texto, o autor olha sobretudo para filmes dos anos 1960 da tendência “pessoal” ou “lírica” e 
propõe uma interpretação sociológica para a tendência à interiorização dos cineastas. Entretanto, não 
seria inverossímil supor que algumas das ideias do texto tenham nascido dos diálogos entre O`Grady e 
Mekas: Walden só foi montado depois de um convite, que incluía uma ajuda financeira, de O`Grady a 
Mekas para reunir parte dos registros que vinha fazendo em 16mm. A primeira sessão com o que viria a 
ser um esboço de Walden foi feita em Buffallo, dois anos antes do lançamento público em Nova Iorque.
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registro, e a montagem seria feita apenas cinco anos depois de finalizada aquela eta-

pa. Em 1972, temos Reminiscences from a Journey to Lithuania, de Mekas; Serving 

Time, de John Vorhees; (1970), de Scott Bartlett, e Miriam Weinstein começa sua 

trilogia, que incluiria: My Father, the Doctor (1972); Living with Peter (1973); We 

Get Married Twice (1973). Em 1973, Brakhage exibe os primeiros capítulos de Sin-

cerity; Freude Bartlett, My Life in Art; Richard P. Rogers, Elephant. Em 1974, James 

Broughton lança Testemanet; e Amalie Rothschild, Nana, Mom and Me. Em 1975, 

temos Lost Lost Lost, de Mekas, mais capítulos de Sincerity; Family Focus, de Ed 

Elmshiller, Kitch`s Last Meal, de Carolee Schneemann; Family Portrait Sittings, de 

Alfred Guzetti; e Not a Pretty Picture, de Martha Coolidge. 

Bastante distintos entre si, esses filmes são devedores de dois ramos separados 

do cinema independente americano: o cinema lírico da vanguarda experimental, da 

costa Leste ou Oeste, sobre o qual vimos discutindo até o momento, e o documentário 

observacional, particularmente a vertente americana do cinema direto. É evidente que 

apenas o recuo histórico de quase quarenta anos permite-me tratar o cinema direto 

ou documental e o de vanguarda como dois ramos inteiramente separados do cinema 

independente. Trata-se de uma separação artificial que considera menos o contexto 

sociocultural de origem dos filmes e cineastas, que suas heranças estéticas e a história 

na qual conjuntos de filmes foram posteriormente inseridos. Ainda que, ao longo da 

década de 1960 e com o amadurecimento de interesses formais e temáticos, cineastas 

tenham naturalmente se aproximado mais daqueles com quem tinham afinidades, não 

se deve esquecer que esse processo acontece dentro de um mesmo caldo cultural de 

circulação de filmes.45

Entretanto, por mais artificial que possa parecer, e tomadas as devidas precau-

ções para que não se faça da generalização uma regra, algumas distinções podem ser 

45 Jonas Mekas publicou textos elogiosos a Ricky Leacock em sua coluna Movie Journal.  Seu filme The 
Brig, no qual registra uma performance do Living Theater com câmera na mão e usando som direito era 
já um comentário sobre o cinema direto. Não se deve esquecer tampouco que, entre os signatários da 
Primeira Declaração do Novo Cinema Americano, estava Lionel Rogosin e Peter Bogdanovitch. Ou-
tros cineastas, como Robert Frank, ocupavam um lugar fronteiriço e devem tanto ao experimental, na 
sua versão mais performativa, quanto ao documentário, em especial pela sua relação com o som direto.
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inferidas do conjunto de filmes. A primeira delas diz respeito à idade dos cineastas e, 

consequentemente, a seu percurso artístico. Vários dos cineastas incluídos nas pro-

gramações acima descritas tinham algo próximo a uma década de produção atrás de 

si, de modo que a prática da autobiografia vinha em um momento já mais amadure-

cido de suas carreiras. Em geral, e como veremos talvez não coincidentemente, esses 

cineastas estavam ligados ao cinema que se convencionou chamar de experimental 

ou vanguarda. Muitos deles eram celebridades neste universo, e alguns fora dele tam-

bém. Além de Stan Brakhage e Jonas Mekas, havia Bruce Baillie, Ed Elmshwiller, 

James Broughton, Hollis Frampton, Jerome Hill. No outro grupo estavam cineastas 

que debutavam na realização com filmes autobiográficos, entre eles: Mirian Weins-

tein, Amalie R. Rothschild, Stanton Kaye, Martha Coolidge, Richard P. Rogers, Al-

fred Guzetti. 

Do ponto de vista formal, o primeiro grupo privilegiava a imagem; o som, 

quando presente – alguns eram silenciosos –, era acrescentado depois, em geral em 

voz over. No segundo grupo, invariavelmente, recorria-se ao som direto, ainda que a 

voz over também pudesse ser utilizada. Tematicamente, há também algumas linhas 

mestras. Com frequência, embora não necessariamente, no grupo dos cineastas ve-

teranos, a investigação autobiográfica passava pela história pessoal dos realizadores 

enquanto cineastas e abordava seu amadurecimento artístico; ao passo que, no segun-

do, as investigações direcionavam-se para histórias e relações familiares, em geral 

em momentos de crise que revelavam conflitos geracionais, ligados aos debates de 

gênero e feministas.

Frequentemente chamados de “documentários pessoais”, os filmes do segun-

do grupo reagiam aos princípios de imparcialidade e não intervenção particularmente 

fortes na vertente americana do cinema direto. Muitos dos cineastas eram egressos de 

faculdades de cinema ou viviam em cidades como Nova Iorque, Boston e Cambridge, 

onde filmes experimentais e documentários observacionais eram exibidos com fre-

quência. Assim, a familiaridade e proximidade geográfica e geracional com a produ-

ção da década anterior permitia-lhes questionar o projeto e o ideal do direto a partir da 
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presença da subjetividade no cinema lírico e pessoal. No plano social, a ideia comum 

ao debate feminista de que o pessoal é político manifesta-se fortemente nesses filmes. 

Hoje em dia, ainda que vários dos nomes permaneçam desconhecidos do pú-

blico – inclusive americano –, essa tradição costuma ser mais evocada do que a do 

cinema de vanguarda quando o assunto é cinema autobiográfico – à exceção, é certo, 

de Brakhage e Mekas. Isso é compreensível quando se olha para a consolidação do 

gênero nos anos 1980, com uma segunda geração de cineastas que alcança uma pro-

jeção maior e é formada mais diretamente pelos cineastas ligados ao documentário 

pessoal, como Ed Pincus, que nos anos 1970 integra o corpo docente do Massachusetts 

Institute of Technolgy – MIT. Também é mais vasta a produção bibliográfica volta-

da para o documentário pessoal que para a autobiografia da vanguarda. Sobre esta, 

embora existam monografias abordando os cineastas individualmente, foram quase 

inexistentes os textos com musculatura teórica e histórica que tratassem a tendência 

da autobiografia como um todo, relacionando obras e buscando qualidades comuns 

entre elas – ainda hoje, a principal e única referência é o texto de P. Adams Sitney, 

“Autobiograhy in Avant-Garde Film”. A razão disso talvez esteja no fato de que a 

maioria dos pesquisadores trabalhando com o cinema de vanguarda não percebeu 

muitas diferenças entre os novos filmes e os filmes pessoais que os antecederam.46 

Como a dimensão autobiográfica fora sempre uma das características da produção 

de vanguarda desde o seu começo, a diferença mais evidente entre os filmes do iní-

cio dos anos 1970 e os das décadas anteriores foi anunciada pelo cinema estrutural, 

com sua recusa da subjetividade. Os documentários pessoais, entretanto, diferiam 

significativamente dos documentários de observação, precisamente por sua adesão 

ao autobiográfico. Sobre eles, há pelos menos dois livros: The Autobiographical Do-

46 Além de Sitney, Phoebe Cohen também notou a diferença em um texto sobre Scenes From Under 
Childhood, publicado em um número especial da Artforum, de 1973. “The film is an autobiography, 
intended as the initial section of a much longer filmic autobiography still in progress. In a sense most of 
Brakhage`s films are autobiographical. They use his life and his family as raw material; they reflect the 
quality of his particular visual perceptions and they bear the imprint of the emotions activated during 
the process of creation. But Scenes is qualitatively different. In this film, Brakhage attempts to evoke 
his past, his childhood memories, within the context of his adult life.” O texto, entretanto, não explora 
essa questão. COHEN, Phoebe. “Scenes From Under Childhood”. In: Artforum, jan 1973, p. 51.
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cumentary in America, de Jim Lane, e American Ethnographical Film and Personal 

Documentary: The Cambridge Turn, de Scott Macdonald, além de uma série de en-

saios, entre eles alguns de Michael Renov.

Em geral, atribui-se ao cinema experimental a precedência ou uma certa in-

fluência sobre o documentário pessoal. Em The Autobiographical  Documentary in 

America, Lane, sem entrar muito na relação entre os dois grupos, sugere que filmes 

como Window Water Baby Moving, de Stan Brakhage, ou os diários de Jonas Mekas, 

teriam aberto o caminho para a inserção da subjetividade no documentário direto. 

Renov, de modo análogo, coloca Mekas ao lado dos cineastas do documentário au-

tobiográfico, mas numa operação bastante curiosa, que tem por objetivo reforçar a 

dimensão ensaística do cinema de Mekas, o faz ignorando por completo sua traje-

tória no cinema experimental. E Scott Macdonald, ao reconhecer a importância que 

Brakhage possa ter tido para o começo do documentário pessoal, deixa claro que se 

trata de duas tradições distintas. 

Embora o meu objetivo aqui seja pensar a invenção do gênero autobiográfico 

nas obras escritas e fílmicas de alguns cineastas de vanguarda que, acredito, assumi-

ram o protagonismo na sua elaboração crítica e artística, permito-me, nas próximas 

páginas, um pequeno desvio pelo documentário pessoal. Essa licença justifica-se, 

acredito, por diversas razões. Primeiro porque os documentários ditos “pessoais” 

participam, me parece, da tomada de consciência do gênero nascente, adensando-o. 

Como vimos, quando Mekas escreve sobre o cinema autobiográfico, ele frequente-

mente o faz abordando também a produção documental – e não se deve esquecer que 

na Conferência de Buffallo foi exibido um work in progress de Ed Pincus. O segundo 

motivo tem raízes mais pessoais. Durante esta pesquisa não foram poucas as vezes em 

que, lendo sobre filmes-diário, não necessariamente americanos, deparei-me com lis-

tas muito genéricas elencando nomes de cineastas associados ao início da tendência, 

o que, não consigo ver de outra maneira, parecia uma tentativa pró-forma de cumprir 

com o que poderia parecer aos autores como uma exigência metodológica: retraçar as 

origens do cinema autobiográfico. De forma aleatória, e sem muita justificativa senão 
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a vaga ideia de “autobiografia” ou “diário”, em algo que lembra uma brincadeira de 

telefone sem fio quando a mensagem original há muito já se perdeu, irmanavam-se 

e igualavam-se cineastas com contribuições muito variadas, vindos de tradições dis-

tintas. Meu esforço a seguir é no sentido de mapear um pouco as diferenças e pontos 

de contato entre cineastas e filmes naquele momento de um gênero nascente. Mas o 

terceiro motivo para esse desvio pelo documentário pessoal é que, apesar das dife-

renças evidentes, a relação entre ele e as autobiografias da vanguarda não parece tão 

distante e certamente não é unidirecional (do cinema lírico para o documentário pes-

soal). Acredito – embora reconheça que essa hipótese seja mais difícil de provar – que 

o surgimento da autobiografia, seja ela de vanguarda ou documental, é indissociável 

de um cruzamento de todos os ramos do cinema independente, seja ele direto ou de 

vanguarda abstrato. Assim, se Brakhage e Mekas são importantes para que os jovens 

documentaristas acolham a presença da subjetividade do realizador, minha aposta é 

que também um interesse no documentário e no documento motivam o trabalho de 

ambos quando eles decidem fazer suas autobiografias. 

1.8 O documentário pessoal 

O filme mais exemplar do encontro entre vanguarda e documentário direto é 

David Holzman`s Diary, dirigido por Jim McBride em 1967. O filme antecipa parodi-

camente em alguns anos os documentários pessoais dos anos 1970 e é particularmen-

te ilustrativo desse duplo movimento de continuidade e ruptura com o direto, a partir 

de um diálogo (aqui irônico) com o cinema lírico. O personagem, David Holzman, é 

inspirado diretamente em Andrew Noren (Huge Pupils e New York Misteries) e sua 

obsessão por registrar cada aspecto de sua vida. Mas tecnicamente e ideologicamente 

o filme dialoga com o documentário direto. Holzman, um jovem aspirante a cineasta, 

começa invocando a máxima godardiana segundo a qual o cinema é a verdade 24 qua-

dros por segundo, para anunciar sua decisão de fazer um diário com o qual esperava 

descobrir a “verdade sobre si mesmo”. Em seguida, o personagem diarista apresenta 
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ao espectador seu espaço e “seus companheiros”, no caso, seu equipamento: uma 

câmera Éclair, “16 mm, silenciosa, com peso aproximado de 8 quilos, um gravador 

Nagra e um microfone de lapela Lavalier” – tornando visível, como reparou Scott 

MacDonald, talvez pela primeira vez no cinema americano, o equipamento usado na-

quela época pelo documentário observacional.47 O filme segue então como um diário 

espontâneo, franco, que acompanha, sem planejamento prévio, o dia a dia do perso-

nagem cineasta, seus encontros e sua relação com a namorada, que eventualmente 

acaba sendo alterada por sua obsessão em tudo filmar. Para aqueles que se esquece-

ram da diferença entre o nome do diretor e do personagem – e o estilo documental 

do filme em tudo contribui para isso –, apenas no final descobre-se que, na verdade, 

David Holzman`s Diary é uma ficção, interpretada por um ator, e não um diário ou 

um documentário. Como o filme emula em tudo o estilo do direto, acreditamos es-

tarmos acompanhando voyeuristicamente a vida de um diretor-personagem chamado 

Holzman. Descoberto o truque, o filme converte-se em uma paródia das pretensões 

do cinema direto, com seu ideal de capturar a verdade ao registrar a realidade tal qual 

ela era.48 Ao mesmo tempo, a inspiração igualmente paródica em Noren mostra como 

o diálogo do direto passa por um aprendizado com a vanguarda. 

Embora não muito influente para o cinema autobiográfico dos anos seguin-

tes,49 na sua revisão do legado do direto e da vanguarda experimental, bem como na 

discussão do voyeurismo ou na inscrição da primeira pessoa, David Holzman`s Diary 

parece uma premonição do que estava por vir. Uma geração um pouco mais nova, 

47 MACDONALD, Scott. American Ethnographic Film and Personal Documentary: The Cambridge 
Turn. Berkeley, CA, USA: University of California Press, 2013. p. 368.
48 O roteiro fora escrito depois de uma longa entrevista feita pelo cineasta e o ator do filme, Kit Carson, 
com D. A. Pennebaker, Richard Leacock e Robert Drew para um livro encomendado pelo MoMA. 
49 Jim Lane, em Autobiographical Documentary in America (Madison: University of Wisconsin Press, 
2002, p. 45), tem uma opinião divergente: “By intermingling recorded moments, albeit scripted and 
acted for the camera, with the larger narrative frame of the autobiographer, David Holzman`s Dia-
ry established a narrative model for the jornal entry documentary. Despite its fictional status, David 
Holzman`s Diary created a simulated, intimate mode of narration that proved viable for actual auto-
biographical documentarists”. Mas, aqui, concordo com Scott Macdonald, para quem o humor corro-
sivo e destrutivo do filme faz com que ele não tenha tanto apelo à geração de cineastas que, mesmo 
questionando o direto, era formada por ele. Para Macdonald, o filme pode ser uma premonição do que 
viria, mas não uma influência. 
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formada sob o encantamento do direto e familiarizada com os avanços do cinema pes-

soal de vanguarda, começava a questionar parte dos preceitos que regulavam a prática 

do documentário. Ed Pincus, a essa altura ensinando no MIT, em Cambridge, onde, 

com Richard Leacock, ajudara a fundar o departamento de filme, estava interessado 

no modo como os cineastas ganhavam acesso à realidade e na relação entre equipe e 

objeto; problemas que, segundo ele, até então “simplesmente não existiam no filme 

final, não importa quão importante isso possa ter sido”.50

Obviamente, esse não é um problema enfrentado apenas pelos cineastas ame-

ricanos, e não seria incorreto dizer que essa consciência já atravessava a tradição do 

cinema-verdade francês e canadense há bem mais tempo. No caso americano, entre-

tanto, é bastante curioso e singular como essa consciência sobre a responsabilidade 

do diretor tenha ficado mais crítica quando associada a questões pessoais e de gênero.

Pouco tempo depois de David Holzman`s Diary, McBride faz My Girlfriend`s 

Wedding, no qual registra o casamento de sua namorada com outro homem. O casa-

mento era necessário para que ela, uma inglesa, conseguisse o visto de permanência 

nos EUA. McBride acompanha os preparativos, a cerimônia e a celebração e registra 

alguns diálogos entre ele e a namorada sobre a situação. O mais desconcertante em 

My Girlfriend`s Wedding é o fato de que quem filma e a tudo observa é alguém amo-

rosamente e afetivamente implicado em uma situação que o exclui. É impossível para 

o espectador não se indagar do início ao fim do filme sobre aquele que filma, seus 

motivos para não ser o noivo, sua experiência e suas impressões sobre toda a situa-

ção. Toda a ideia de imparcialidade, de um olho neutro ou de uma mosca na parede, 

cara ao cinema de Frederick Wiseman, Robert Drew ou D. A. Pennebaker, rui diante 

desta situação. De certo modo, trata-se de uma versão não ficcionalizada de David 

Holzman`s Diary, onde a crise na relação do personagem com sua companheira é o 

nó dos problemas conjugados pelo filme – a relação é rompida quando ela não aceita 

submeter-se ao projeto de David; recusando a câmera, ela acusa o voyeurismo e o 

autoritarismo daquele que é, ao mesmo tempo, cineasta e seu companheiro. 

50 PINCUS, Ed. Carta a John Katz, jul 1978. In: KATZ, John. Autobiography.  p. 70.
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Assim como em David Holzman`s Diary e My Girlfriend Wedding a relação 

amorosa e de desigualdade entre homem e mulher é replicada na relação entre dire-

tor e objeto, todos os outros documentários pessoais feitos no início dos anos 1970, 

e mesmo depois, lidarão com questões de gênero, abordando o lugar da mulher na 

sociedade a partir de dinâmicas familiares. Nos filmes dirigidos por homens esses 

problemas serão discutidos no questionamento do poder falocêntrico do cineasta. Ed 

Pincus é certamente o mais influente e conhecido dessa tradição. Embora seu fil-

me Diary 1971-1976 (1980) tenha sido lançado apenas em 1980, ao longo dos anos 

1970 ele mostrara trechos em diversas ocasiões, inclusive na Conferência de Buffallo. 

Descrevendo o projeto a Jonh Katz, ele escrevera:

The style of early cinema verité had seemed to be an expression of the 

politics I had at the time of shooting Black Natchez. Political manipu-

lation was eschewed in favor of what was expressed by the slogan “Let 

the People decide.” Cinema verité seemed to offer an approach devoid 

of manipulation. But it was not. [...] Throughout the late 60s, I unsuc-

cessfully struggled with what the nature of a political cinema should 

be. By the early 70`s the women’s movement had redefined politics, 

making an investigation of the content of our lives at least prima facie 

political. All this led me to propose to various funding agencies the no-

tion of a five-year journal or diary.51

Desde o início do projeto, Pincus sabia que só editaria o filme depois de 

cinco anos do último registro, mas seu desejo de exibir e discutir trechos não edita-

dos do material transformou-o em uma das mais importantes, se não a mais, fontes 

de inspiração para outros jovens cineastas como Miriam Weinstein,52 Anne Roths-

51 Idem.
52 Entre 1972 e 76, Weinstein completou quatro filmes com os quais tentava entender seu lugar no mundo 
em relação a sua família e enquanto mulher: My father, the Doctor (1972); Living with Peter (1973); We 
get married twice (1973) e Call me Mama (1976). Jovem feminista, que frequentara a casa de Ed Pincus 
no final dos anos 1960 e integrara o coletivo “Our Bodies: Ourselves” com Jane Pincus, Weinstein, cujos 
filmes, mesmo nos EUA, receberam bem menos atenção do que mereciam, lida com o conflito entre seu 
desejo de ser uma mulher livre e independente e outros desejos mais convencionais, condescendentes 
com o universo patriarcal, como o de se casar e não apenas morar junto, ou o de atender às expectativas 
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child,53 Martha Coolidge,54 Richard P. Rogers e Alfred Guzetti. Como Pincus, todos 

eles usaram o som sincrônico para investigar questões pessoais e crises familiares; e 

todos, igualmente, foram profundamente motivados e influenciados pelos feminismo. 

1.9 As autobiografias da vanguarda

As primeiras autobiografias do cinema experimental passam ao largo dos de-

bates feministas ou dos direitos civis.55 Artistas como Jonas Mekas, Stan Brakhage e 

Jerome Hill, cujos projetos autobiográficos marcam o início dessa tendência, estavam 

atraídos, naquele momento, por suas histórias pessoais como artistas, a evolução de 

suas sensibilidades e seu lugar na história da arte que haviam escolhido: o cinema 

experimental, de vanguarda. 

Se na linhagem dos documentários pessoais está o cinema observacional e 

sua novidade foi ter introduzido a subjetividade e a história pessoal dos diretores; a 

ascendência das autobiografias de vanguarda está no cinema lírico e pessoal e sua 

originalidade foi tê-lo aberto ao documento, à história e à passagem do tempo. Já 

mencionei a mudança de estatuto do filme de família, que deixa de ser modelo para se 

tornar documento. As autobiografias patrocinam essa transformação e estabelecem, 

nesta operação, uma relação de diálogo e distanciamento com o cinema lírico dos 

anos 1960 da década anterior.

do pai, etc. Os filmes são grandes retratos do conflito de gerações entre a juventude pós-1968 e seus pais. 
53 Em Nana, Mom and Me (1974), Rothschild aborda a relação entre três gerações de mulheres de sua 
família, de sua avó até ela, com o propósito de entender a si mesma em um momento em que também 
pensa em se tornar uma mãe.  
54 Em Dave On and Off (1972), Martha Coolidge registra uma conversa com o irmão, durante a qual 
ele relembra os anos em que foi viciado em drogas e a recuperação. Parte da história familiar é trazida 
para elucidar algumas informações contextuais e dois anos depois, em Not a Pretty Picture (1976), a 
cineasta vai ainda mais a fundo na sua privacidade, para relatar a experiência de seu estupro. 
55 A partir de meados da década de 1970, uma nova geração de cineastas mulheres irá trazer o feminismo 
para dentro do experimental, inclusive acusando o patriarcalismo da produção e de suas instituições, es-
pecialmente na Costa Leste. Mas até esse momento, à exceção de Carolee Schneemann, uma feminista 
da primeira geração, esses debates serão totalmente estranhos ao experimental. Em Kitch`s Last Meal, 
sua autobiografia de 1975, Schneemann acusa o falocentrismo da história do experimental e o modo 
como o julgamento estético dos críticos estava condicionado ao gênero do cineasta. Por dificuldades de 
projeção – o filme é uma projeção dupla vertical –, ele é raramente exibido. Ao lado de Schneemann, 
Yvonne Rainer, que como ela também era performer e dançarina antes de ser cineasta, será do mesmo 
modo influência para uma nova geração de cineastas feministas quando, em 1972, começa a fazer filmes.
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Nos três projetos iniciais dessa tendência, Diaries, Notes and Sketchs; The 

Book of Film e Film Portrait, vê-se uma ambição maior no que diz respeito ao arco 

temporal com que os cineastas lidam no filme. Enquanto o cinema lírico ou o home 

movie privilegiava “momentos”, retirando de situações pontuais suas potências plás-

ticas e poéticas, agora havia um movimento no sentido de incluir a passagem do tem-

po, ou de representar períodos maiores de tempo na vida do cineasta: Walden cobre 

um arco temporal de três anos (1966 a 1969) e estrutura-se a partir da passagem das 

estações. E tanto The Book of Film, especialmente os capítulos de Sincerity / Duplici-

ty, quanto Film Portrait voltam à infância de seus realizadores e retraçam suas vidas 

até o presente da montagem. Os filmes abrem-se, desse modo, ao domínio da história: 

história de seus realizadores, história de seu processo, e, mais importante, história de 

uma forma artística. 

Esta abertura à história é evidenciada em três operações. Primeiro, a inclusão 

de materiais heterogêneos: fotografias, home movies, trechos ou descartes de outros 

filmes já finalizados. Depois pelo uso do som (exceção para Brakhage), e mais espe-

cificamente a narração em voz over. Agora comenta-se a imagem, aponta-se para ela. 

No cinema lírico e nos home movies praticamente não havia narração56 e isso, entre 

outros fatores, contribuía para uma sensação de eterno presente evocada. Mas agora 

a voz surge como um ponto de contato e separação entre o dentro da imagem e seu 

fora, o presente (da narração) e o passado (contido na imagem), aquele que narra e o 

que é narrado. 

A última forma de inclusão da história se dá pelo modo com que o cineasta se 

representa nas autobiografias; nestas ele deixa de ser apenas o corpo cuja presença se 

podia sentir pelo movimento da câmera ou da montagem para apresentar-se como um 

cineasta-montador. A imagem do corpo do cineasta, claro, não estava ausente no cine-

ma lírico – Brakhage, por exemplo, aparece em vários filmes; a diferença é que agora 

56 Mas a narração não era estranha à vanguarda como um todo. Há exemplos notórios de seu uso como 
comentário sobre a imagem em Pull My Daisy, de Robert Frank e Alfred Leslie; e Little Stabs of Hap-
piness, de Ken Jacobs. Mekas também já havia experimentado a voz over em Guns of the Trees, que 
tinha narração de Allen Ginsberg. De fato, a narração em Guns of the Trees tinha uma função seme- 
lhante à dos filmes posteriores de Mekas: os comentários, escritos por Ginsberg, são independentes da 
imagem, relacionam-se com ela como se fossem uma nova camada de sentido, uma abertura.
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ele surge como imagem e intelecção, como energia e trabalho. Quero dizer, pela pri-

meira vez, vê-se ou comenta-se sobre o trabalho da montagem – Brakhage e Hill, por 

exemplo, aparecem em sua mesa de montagem e os comentários de Mekas frequen-

temente aludem à distância temporal entre a narração/montagem e o registro. Isso 

institui uma outra relação com o tempo e com a imagem, uma divisão: o cineasta está 

dentro e fora da imagem, no passado e no presente, ele é visto ao mesmo tempo que é 

o vidente vendo-se e, sobretudo, organizando uma cronologia dentro da qual deve ser 

visto. Antes, ele era o visionário partilhando com o espectador sua visão, agora ele é 

ao mesmo tempo aquele que é visto, o objeto de uma especulação e o ordenador dessa 

especulação. Não por acaso, os três filmes trazem, em seu início, planos especulares, 

de olhares devolvidos à câmera. Film Portrait começa com Jerome Hill barbeando-

-se, olhando para a câmera como se ela fosse um espelho. Sobre essas imagens, na 

banda sonora, o cineasta diz: “Este é o mim que foi” (“This is the me that was”), uma 

sentença que, em sua variação temporal provocada pela divisão pronominal, explicita 

a decalagem irreparável entre aquele que vê e aquele que é visto. Com essa sequência 

inicial, Hill cria um mise en abime da decalagem inerente a toda imagem fotográfica: 

se minha imagem refletida no espelho está milésimos de segundo no meu passado, 

aquela registrada em película, levada para revelação, e então vista na moviola, está 

dias, meses ou anos atrás de mim. Como Sitney muito bem notou em sua brilhante 

análise do filme, que o cineasta esteja se barbeando é mais um dos elementos neste 

mise en abime, pois a renovação da necessidade de barbear-se, ao mesmo tempo que 

marca a passagem do tempo, permite sua invisibilidade – cotidianamente, não nota-

mos as mudanças provocadas pelo tempo em nosso rosto. 

Se Hill começa seu filme já introduzindo o problema central da autobiografia 

em cinema – a divisão entre o eu da enunciação e o do enunciado – Mekas e Brakha-

ge começam referendando a imagem icônica do cinema lírico visionário: os olhos do 

cineasta. As três primeiras páginas de Metaphors on Vision, o livro onde Brakhage 

postula seu novo sentido da visão, que viria a se transformar no texto mais importante 

e incontornável para o cinema experimental americano nos anos 1960, trazem três fo-

tos iguais de seu rosto, cada uma ocupando uma página inteira, e sem margem. Com 
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um leve clareamento entre uma e outra, as duas primeiras são em negativo e apenas a 

terceira é revelada em positivo, o que faz com que os olhos, que já estão diagramados 

na página de modo a centralizar a atenção (a um terço da margem superior) concen-

trem toda a energia e atenção da imagem. Ao escolherem começar suas autobiografias 

com um comentário direto ao cinema visionário de cuja história são protagonistas 

– Brakhage, postulando-o e praticando-o, Mekas, promovendo-o entusiasticamente 

e sentindo-se influenciado por ele –, ambos colocam-se em posição de comentar não 

apenas suas próprias histórias, mas também a história de um movimento. 

Para além de inventarem modos para abordar a história de seus realizadores, 

esses filmes afirmam-se como tentativas pessoais de elaborar a história do experimen-

tal a partir de um ponto de vista pessoal. Por razões distintas, os três cineastas a quem 

atribuo o início da autobiografia no cinema experimental são figuras essenciais para 

essa história até aquele momento: Brakhage é o cineasta modelo, de certo modo o pai 

de quem os filhos precisam se libertar; Mekas é o agitador, o aglutinador, a força cen-

trípeta que permitiu organizar e reunir uma comunidade, e Jerome Hill é, além de um 

artista trabalhando desde os anos 1930, o mecenas que acudiu instituições e artistas 

nos momentos em que problemas de ordem financeira ameaçavam a paralização ou 

desarticulação do movimento. Temos, portanto, três cineastas maduros, cujas trajetó-

rias pessoais são indissociáveis da história do experimental. 

1.10 Autobiografia e história da vanguarda

 É curioso que até o momento ninguém tenha chamado a atenção para a rela-

ção inequívoca entre as primeiras autobiografias e diários e o processo de historiciza-

ção da vanguarda que começava a se delinear naquele momento. O primeiro livro de 

história do experimental americano, An Introduction to American Experimental Film, 

é publicado apenas em 1967. Sem grandes esforços interpretativos que o permitissem 

apontar linhagens ou tendências, o autor, Sheldon Renon, propunha basicamente um 

catálogo dos cineastas underground até 1966, com descrições de filmes e stills.  
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Stan Brakhage, Metaphors on Vision
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Jonas Mekas, Walden

Jerome Hill, Film Portrait
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Na sequência, em 1969, Parker Tyler lançou Underground Film: a Critical History, 

um livro mais relevante pela antipatia e preconceito que autor tem por uma parte 

grande dos filmes e cineastas do que como compreensão de um movimento ou perío-

do da produção. Os primeiros livros de fôlego e que permanecem ainda hoje como 

referência só saíram depois de 1970, quando Gene Youngblood publicou Expanded 

Cinema. Ainda que voltado sobretudo para a tendência saída do estrutural, de um 

cinema que explorava e beneficiava-se do espaço da sala de projeção, o livro desta-

cava-se pelo esforço analítico de compreensão e historicização da produção. Pouco 

depois, P. Adams Sitney reuniu duas coletâneas com textos que ajudaram a retraçar 

a produção da época e a entender a vanguarda em geral: The Avant-Garde Reader e 

Film Culture Reader; e em 1974 ele publicou aquele que viria a se tornar o mais im-

portante livro sobre a vanguarda desde o Pós-guerra, Visionary Film. 

A partir de 1967 também começam os preparativos para a abertura do An-

thology Film Archives, o primeiro museu do mundo a ser inteiramente voltado para 

a preservação e difusão do cinema de vanguarda. O projeto, encabeçado por Mekas, 

contava ainda com a colaboração de Sitney, seu primeiro diretor, Peter Kubelka, que 

desenhou o projeto da sala, e Jerome Hill, que viabilizou financeiramente o projeto. 

Uma das propostas mais ambiciosas do Anthology era a criação do “Essential Cine-

ma”, uma coleção que pretendia reunir as obras mais importantes para uma “história 

do cinema como arte”. Os filmes seriam escolhidos por um comitê composto por 

cineastas e críticos, entre os quais Sitney, James Broughton, Ken Kelman, Peter Ku-

belka e Stan Brakhage.

Em termos institucionais, o Anthology Film Archives é o projeto mais am-

bicioso e revelador do estado do cinema independente desde a Film-Maker`s Coop, 

fundada em 1962, e uma breve comparação entre os dois ajuda-nos a entender tam-

bém o salto entre o ideal do cinema caseiro e a sua apropriação pela autobiografia. 

Prevista já na primeira declaração do Novo Cinema Americano, e fundada por Jonas 

Mekas, a “Coop”, como ficou conhecida, foi a primeira cooperativa de distribuição 

de filmes independentes. Sua inovação estava no fato de ser dirigida pelos próprios 
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cineastas, não-exclusiva e, sobretudo, não discriminatória. Ou seja, ela aceitava todo 

e qualquer filme submetido para distribuição e em nenhum momento critérios estéti-

cos ou qualitativos eram admitidos na submissão dos filmes. 

Em 1967, quando começam as movimentações para o Anthology, a situação já 

era outra. A produção crescera, nomes como Jonas Mekas, Jack Smith, Stan Brakhage 

e Andy Warhol já eram conhecidos, se não tanto por seus filmes, pelo menos por algu-

mas polêmicas nas quais se envolveram, e alguns filmes tinham inclusive conseguido 

romper o sectarismo próprio das vanguardas para alcançar algum sucesso comercial. 

Em uma carta a James Broughton, P. Adams Sitney enumerou os cinco con-

ceitos norteadores da criação do Anthology: “1) programming free of economic re-

strictions [...]; 2) a sophisticated international scope with enphasis on the American 

avant-garde; 3) a perfectionist projection situation; 4) an academic and thematic per-

spective; 5) rigorous aesthetic standarts.”57 No salto entre a “política da não política” 

com a qual Mekas defendia a Coop, e a existência de “critérios estéticos rigorosos”, 

há uma mudança de postura que aponta para algum sentido de conclusão, de realiza-

ção. O cinema independente, experimental não está mais por ser inventado, ele é uma 

realidade concreta que deve ser pensada, depurada, discutida, reverberada. Pode-se 

dizer que, se a Coop permite a base de sustentação para o cinema experimental, com 

Anthology cria-se a condição para que esse cinema possa se pensar, contar sua pró-

pria história.58

Os cineastas também participam da invenção dessa história na sua colaboração 

com o Essential Cinema. Os filmes que integrariam a coleção eram sugeridos por 

seus membros e deveriam ser aprovados por consenso – em um primeiro momento, 

57 SITNEY, P. Adams. Carta a James Broughton, meio de janeiro de 1969. JSB Collection.
58 Em entrevistas conduzidas por mim entre outubro de 2014 e junho de 2015, com Jonas Mekas e 
P. Adams Sitney separadamente, ambos foram incisivos ao negar a dimensão historicizante que eu 
atribuía ao Anthology. Para Mekas, “nós não estávamos pensando em história, eu reagia ao dia a dia, 
e precisávamos de um lugar fixo para exibir os filmes. É mentira que as coisas já estivessem estáveis, 
ganhas, cada dia era uma batalha.” Em outra situação, ele mencionou que a criação do Essential “vinha 
também da necessidade de sistematizar o atendimento a universidades, oferecendo já um catálogo dos 
filmes incontornáveis”. Mas, independentemente dos objetivos por trás da criação do Anthology, é 
inevitável que ele participe e alimente um movimento de tomada de consciência da história do expe- 
rimental.
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só entravam os que eram votados por unanimidade, depois essa regra foi flexibilizada. 

A coleção não tinha, segundo Mekas e Sitney, o propósito de respeitar ou narrar uma 

história do cinema,59 ela devia ser orientada exclusivamente por “critérios estéticos 

rigorosos”. Mas é óbvio que “critérios estéticos” não são consensuais – embora Sit-

ney de fato parecesse crer que seriam – e a simples tentativa de debatê-los colocava 

necessariamente problemas de ordem histórica, afinal, de onde esses critérios vinham 

e a partir de que bases poderiam ser discutidos senão de uma história das formas? O 

fato é que o Essential tornou-se, talvez mais para uns cineastas que para outros, um 

problema de história: o que queremos salvar do esquecimento, o que queremos desta-

car no mar imenso da produção e como nos vemos em relação ao passado?60 Em uma 

de suas colunas, Jonas Mekas expressou com muita clareza esse dilema:

For some time now, for three, four years, I have been going through a 

period of reseeing, re-evaluating every movie I saw before, years ago, 

and thought was either great or terrible. I am discovering that I`ve been 

badly influenced by all the film history books [...] So that all the film 

history books written till now will have to be junked, they are of no 

value, their only value is part of social history. [...] The only voices one 

can, perhaps, trust, are those of the film-makers themselves. Not when 

they are analyzing the meanings of their films, but when they speak 

about how the film was made, the processes, the procedures, the impul-

ses, the attitudes, some of the reasonings, and a few other such matters 

59 Na mesma carta em que apresenta a Broughton os conceitos norteadores do Anthology e do Essential 
Cinema, Sitney acrescenta: “We are interested in a process of creation in cinema which has flourished 
in America during the past twenty-five years, but which has its roots and reverberations elsewhere. If 
we were to ‘specialize’ categorically we would face the same problem of history, do we include this 
film which was crucial in the development of the American avant-garde even though it looks terrible 
today? Thirdly, such rigid categorical thinking would affirm a provincial prejudice and at the same 
time make us more of a museum fossil than the present more ambivalent structure”. Carta de P. Adams 
Sitney a James Broughton, meio de janeiro de 1969. JSB Collection.
60 Em uma carta a Sitney, inconformado com a exclusão de Griffith da coleção, Brakhage escreve: “I 
once said, I think if I could only salvage one film from the entire history of movies, I`d pick Griffith`s 
Intolerance because it is such a compedium of grammar, such a film dictionary, you could reconstruct 
the whole medium therefrom it: but it`s a statement of a maker [...] wanting to take a high yeld load 
of pitchblend, rather than those gleans of accompllished radium, so that he could continue working, 
extracting, etc.” 1 fev 1969, JSB Collection. 
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which begin to held us understand creative process of film-making and 

which begin to lay the first seeds of formal criticism.61

Entre os cineastas envolvidos com o Anthology Film Archives, praticamente 

todos – à exceção de Peter Kubelka – fizeram autobiografias: Jonas Mekas, James 

Broughton, Stan Brakhage e Jerome Hill. Não estou sugerindo que o Anthology tenha 

mobilizado as autobiografias, mas acredito que o mesmo sentido de conclusão que 

leva à avaliação histórica tenha participado por igual das duas empreitadas. Quando da 

morte de Jerome Hill, em um obituário publicado no Movie Journal, Mekas escreveu:

But now Jerome Hill is gone, his body. The American avant-garde film 

is a chapter in the history of cinema, a fact of cinema, a reality of ci-

nema that cannot be turned back. The cinema will never be the same 

again. And a long line of works of great beauty has been created. A 

form of cinema exists vaguely known as the avant-garde film, that will 

have to be discussed, analyzed, taken into account by whoever makes 

cinema, teaches cinema, or looks at cinema. [...]

Yes, it`s very possible that we are at the end of a great period of crea-

tivity in American cinema; it`s very possible that Jerome Hill`s death 

marks the beginning of another stage of the American avant-garde film: 

the stage of preserving for posterity what has been created. It was the 

genius.62

É muito provável que as palavras de Mekas aí tenham sido motivadas pela lem-

brança de Hill como um mecenas e seu papel para o Anthology, informações que ele já 

havia dado no texto. Mas o obituário também começa com um longo elogio a Film Por-

trait, de modo que a sugestão de que a vanguarda entra em uma nova fase de preservação 

para a posteridade pode ser interpretada também como uma referência à autobiografia. 

Se aceitamos essa ambiguidade, entendemos que os gestos de preservar e nar-

61 MEKAS, Jonas. “Movie Journal”, Village Voice, Nova Iorque, 3 set 1970. p. 39.
62 MEKAS, Jonas. “Movie Journal”, Village Voice, Nova Iorque, 7 dez 1972. [grifo meu]
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rar autobiografiamente seriam marcos temporais apontando para duas direções: para 

o futuro, na medida em que inauguram uma nova fase da produção e de suas institui-

ções, e para o passado, posto que essa fase é pontuada pela lembrança constante do 

seu próprio passado. 

Essa bidirecionalidade da relação com o tempo das autobiografias e das ins-

tituições é reafirmada por Mekas em seu texto sobre a conferência de Buffallo: “The 

only question here is this: does the fact that this conference took place at an academic 

institution, called by an academic, mean that something new has come into existence? 

Or does it mean that something has come to an end?”63 Encontramos aqui o terceiro 

elemento que faltava para pensarmos a historicização do cinema experimental, as 

universidades. 

Na década de 1970 multiplica-se o número de cursos de cinema em universi-

dades. Se a médio e longo prazo o efeito mais visível disso será na produção, a curto 

prazo a principal diferença será a abertura de um novo campo de trabalho para os 

cineastas independentes. Vários deles irão, paralelamente a suas produções, assumir 

cargos de professores: Stan Brakhage em Chicago; Paul Sharits e Hollis Frampton 

em Buffallo, Ken Jacobs e Larry Gotheim em Binghanton; James Broughton em São 

Francisco e vários documentaristas ligados ao cinema direto, como Leacock, Ro-

bert Graves e Ed Pincus, no MIT, em Cambridge; e mesmo aqueles que não entram 

oficialmente para os quadros fixos das universidades passam a ser frequentemente 

convidados para palestras ou para apresentar sessões.64 O encontro entre cineastas in-

dependentes e universidades tem duas consequências: a mais evidente é a introdução 

desse cinema na grade de ensino, mas outra, necessariamente anterior, e que aqui nos 

é mais importante, é que os cineastas precisaram pensar sistematicamente a produção, 

elaborando linhas interpretativas e históricas, de modo a poder de fato introduzi-las 

em seus cursos. 

Se antes os cineastas assistiam aos filmes uns dos outros, agora eles come-

63 MEKAS, Jonas. “Movie Journal”, Village Voice, Nova Iorque, 5 abr 1973, p. 73.
64 TUCHMAN, Mitch. The Mekas Bros. Brakhage & Baillie Travelling Circus. In: Film Comment, 
março e abril de 1978. p 9 -17.
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çavam a se estudar, olhando conjunto de obras, buscando filiações, motivações, li-

nhagens. A responsabilidade acadêmica também solicita que se pense e se discuta 

o cânone e começa-se, então, um esforço no sentido de estabelecer relações entre 

a vanguarda e cineastas já consagrados pela história do cinema. Brakhage será um 

dos que irá mais a fundo na sua investigação sobre os cineastas já canonizados. Ele 

dará aulas sobre Eisenstein, Dreyer, Méliès, Griffith, Murnau, Vigo – algumas delas 

reunidas posteriormente no livro The Brakhage Lectures – e também sobre seus con-

temporâneos desconhecidos do grande público: Jerome Hill, James Broughton, Marie 

Menken, Keneth Anger, entre outros – estas incluídas no livro Film at Wit`s End. 

Esse encontro entre duas vertentes até então pensadas independentemente so-

licita a historicidade e coloca um problema de método. Como construir e narrar a 

história? Brakhage escolherá a forma da biografia para suas conferências. Para ele, 

a empatia com personalidades era mais eficaz na transmissão da história e do co-

nhecimento do que a análise de obras. Em uma carta a Jay Leyda, a quem enviara o 

exemplar de The Brakhage Lectures, o autor escreveu: “I do know that my students in 

Chicago were able to identify closely with even so (now) imposing a figure as Sergei 

Eisenstein, as presented in the lecture, and to see his films as made by-way-of person. 

In short, the lectures worked for a more human relationship with the film.”65

A busca e a defesa de uma forma nova de narração da história, mais indivi-

dualizada, pessoal ou subjetiva sustenta-se sobre um desconforto com a academia e a 

história oficial. Em uma entrevista concedida a Mekas em 1973, publicada ao longo 

de um mês na Movie Journal, Brakhage discutiu o problema da academicização: 

Schools are beginning to teach film as an art. So now film inherits all 

the problems of the other arts, and number one, as I see it, is that the 

word Art, which you know, I tried to defend all these years, is being 

used by the academics as if it represented an assumption of sight. I 

think they mean assumption with capital A, rather than sight: that we 

65 BRAKHAGE, Stan. Carta a Jay Leyda, sem data. JSB Collection. 
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now must assume that certain films are cultural heritage. Which means 

that everyone should see more or less like those films, in a way. And 

instead of being inspired by the fact that one person was able to see 

individually, with all the particularities of his individual sight and also 

to formalize that way of seeing that is related to the whole history of 

human seeing as recorded – they’re now just lumping any new way of 

seeing onto that history as a way everybody should see. And of course 

that just turns art into a fascistic quip of some sort.66

Vê-se que para Brakhage era importante defender a arte como visão pessoal, 

individual e não como um sistema cujas formas evoluem e transformam-se autono-

mamente, como se tendências, estilos ou movimentos fossem em si forças criativas. 

Na verdade, desde muito cedo o depoimento pessoal dos cineastas teve um papel 

importante para a imagem que o cinema experimental construiu de si próprio. Os 

primeiros autores a fornecerem uma teoria e um repertório crítico para o cinema ex-

perimental foram cineastas: Maya Deren deixou uma vasta e consistente produção 

teórica quando da sua morte e Stan Brakhage lançou, em 1963, aquele que continua 

sendo o livro mais importante para o cinema experimental americano, Metaphors on 

vision. No início da década seguinte, Hollis Frampton e Paul Sharits juntaram-se aos 

outros com uma produção extensa e constante de textos nos quais propõem modelos 

historiográficos e de análise para o cinema experimental. Entre esses textos destaca-

-se “Meta-história do filme: notas e hipóteses de um lugar comum” e “Pentagram for 

Conjuring a Narrative”, de Frampton; “Palavras por página” e “A Cinematics Model 

for Film Studies in Higher Education”, de Sharits. Ultrapassa nosso objetivo aqui ir a 

fundo na teoria do cinema criada pelos cineastas americanos – embora, considerando 

sua consistência, impressione muito que tal trabalho ainda não tenha sido levado a 

cabo –, mas gostaria de chamar a atenção para o modo como ela foi importante para a 

recepção do experimental em um primeiro momento e para sua história em segundo.

66 BRAKHAGE, Stan. Entrevista concedida a Jonas Mekas. MEKAS, Jonas. “Movie Journal” [contin-
uação da Brakhage interview]. Village Voice, 3 jul de 1973. p 77. [grifos meus]
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Poderíamos comparar o envolvimento dos cineastas americanos com a escrita 

com o que acontecera na França, onde os jovens críticos dos Cahiers du Cinéma, depois 

de renovar a crítica cinematográfica, realizaram as mais importantes obras do cinema 

francês moderno. Mas, à diferença de Truffault, Godard ou Rohmer, Brakhage, Deren, 

Frampton e Sharits não entraram no cinema pela crítica, e sim fazendo filmes. Seus textos 

vieram depois de seus primeiros filmes e raramente discorriam sobre filmes de outros 

realizadores; eles nasciam de questões e descobertas experimentadas em sua criação. 

Uma analogia mais interessante talvez possa ser proposta com a crítica de arte ameri-

cana naquele mesmo período, na qual, desde o final dos anos 1950, os artistas vinham 

assumindo com mais e mais frequência o papel do crítico, do teórico e do historiador. 

Em 1958, coube a Allan Kaprow nomear o fenômeno ainda nascente do hap-

pening, inserindo-o na tradição da action paiting de Pollock, e nos anos 1960, artistas 

como Donald Judd e Robert Morris instituíram o vocabulário crítico a partir do qual 

o minimalismo viria a ser visto, em textos hoje tão clássicos quanto suas obras e tão 

importantes para a história da arte americana como os melhores textos de Clement 

Greenberg, Michael Fried ou Rosalind Krauss. A lista de artistas escrevendo manifes-

tos e declarações de intenções nos quais tentavam definir as próprias práticas em uma 

perspectiva da história da arte e opondo-as às de seus predecessores é imensa: Claes 

Oldenburg, Yvonne Rainer, George Maciunas – para não entrar nos artistas conceituais, 

os quais efetivamente acabaram com as diferenças entre a obra e o trabalho da elabo-

ração teórica e histórica sobre ela. Mas o fenômeno não é de se espantar: os termos do 

debate crítico hegemônico de matriz moderna no campo das artes eram insuficientes 

para dar conta dos novos trabalhos, de modo que coube aos artistas inventarem novos 

termos e instituírem um novo campo – uma atitude, é importante lembrar, que evoca 

o modo de ação das vanguardas em geral: a invenção de um novo vocabulário e de 

sua história, etc. Com o cinema experimental, passou-se algo muito semelhante. Para 

cineastas como Deren e Brakhage e depois Frampton e Sharits, tratava-se de inventar 

do zero um lugar de existência e um repertório crítico – “O cinema, como a América, 

ainda não foram descobertos”, diz Brakhage em Metáforas da Visão, uma declaração 
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que, respeitadas todas as distâncias estéticas e ideológicas, encontra vários ecos no 

antieuropeísmo dos manifestos de George Maciunas ou nos textos de Allan Kaprow.

 Com menos ambição teórica que os quatro cineastas mencionados, mas tal-

vez mais importante que todos eles para a promoção do experimental, estava Jonas 

Mekas, que entre meados dos anos 1950 e os anos 1970 manteve uma coluna quinze-

nal no jornal independente Village Voice, naquela altura lido por todo o meio cultural 

e artístico nova-iorquino, e editou a revista Film Culture, fundada por ele e pelo 

irmão em 1955. Tanto na Film Culture quanto na Movie Journal, como era chamada 

sua coluna, Mekas tinha como política editorial privilegiar a palavra dos cineastas 

em detrimento de sua voz crítica: “O artista está sempre certo, mesmo quando está 

errado”, ele dizia. Assim, a Film Culture, além das críticas e resenhas tradicionais, 

publicava declarações, correspondências, manifestos, projetos em andamento, notas 

de trabalho de artistas, etc. – Metaphors on Vision, por exemplo, foi publicado como 

um número especial da Film Culture. Além disso, os textos de Mekas, tanto na Movie 

Journal quanto na Film Culture, frequentemente eram elaborados como uma colagem 

de citações de cineastas. Em algumas ocasiões, na Movie Journal, ele abstinha-se de 

escrever mais que duas ou três linhas e simplesmente publicava cartas que recebia dos 

cineastas que gostaria promover. 

Essa política teve por efeito a constituição de uma relação extremamente per-

sonalista e heroicizante com as obras e os cineastas; fazendo com que a biografia e 

a personalidade dos artistas desempenhasse um importante papel na sua recepção67 

67 Em uma entrevista recente, P. Adams Sitney atribuiu a ascendência de Visionary Film sobre todos os 
outros livros publicados depois ao fato de que ele teve um amplo acesso aos escritos e declarações de 
cineastas durante a redação do livro, de forma que sua teoria partia diretamente dos próprios artistas: 
“I had two things going for me at that time: I had access to documents – to a very large degree – and an 
intimate exposure and familiarity with many central films. Therefore, a lot of material in the book con-
sisted of quoting these important documents. What had been published was scattered over years and 
years and they were hard to find. And I had descriptive familiarity with a great many of the films. Aside 
from anything having to do with my own contribution, already there was this solid basic description 
and documentation that made Visionary Film particularly valuable to people who wanted to remember 
what they had seen recently and to have more filmmaker information. In addition to that, I had been 
talking to filmmakers for years: some in published interviews and others in more informal situations. 
I was bringing a lot of what the filmmakers had thought about their own films to the book. So, I think 
that if the book has lasted a long time, it’s because it’s not just what I thought about the films or my 
own critical perspective of them—which was surely the most controversial part of the book—but my 
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– mais uma vez, Brakhage surge como o caso emblemático: a personificação do he-

rói romântico. Paul Sharits, na introdução da Film Culture que reunia sua produção 

crítica, associa a política editorial da revista à tendência subjetivista do cinema expe-

rimental:

One of the most pleasant characteristics of Film Culture has been its 

continual attentiveness to the personal statement. Perhaps this is be-

cause the American experimentalists film-makers have a passion for 

“confessions”. The beginnings of this cinema being psychodramatics 

further illuminattes the proclivity.68 

Cecília Cotrim e Glória Ferreira, na introdução da excelente antologia de es-

critos de artistas por elas organizada,69 propôem pensar a tendência narcísica que 

tomava conta da arte dos anos 1970 como desdobramento de um movimento iniciado 

nos textos de artistas. Para as autoras, era compreensível que, tendo exercitado de 

tal modo o pronome da primeira pessoa para falar de arte, os artistas começassem a 

usá-lo também como objeto. Aplicada ao cinema experimental, essa sugestão ganha 

uma nova dimensão, afinal, se na arte pop e minimalista dos anos 1960 a subjetivi-

dade estava banida, no experimental, ela sempre fora uma protagonista. Mas talvez 

seja possível inverter a sugestão de Cotrim e Ferreira para pensar que, em um meio 

como o do experimental, no qual a biografia pessoal do artista desempenhou um papel 

tão importante para a imagem que o movimento fazia de si próprio, um processo de 

historicização também assumiria a forma da narrativa de vida. Quero dizer, seria pos-

sível pensar a autobiografia como uma das vias naturais da elaboração e reelaboração 

da história do cinema experimental no momento em que ele toma como questão sua 

própria história.

unique access at the time to a library of facts.” (SITNEY, P. Adams. P. Adams Sitney in conversation 
with Brian L. Frye: Suburban Culture, Menippean Satire and Avant-Garde Film. In: Brooklyn Rail. 
1º nov 2005. Disponível em: http://www.brooklynrail.org/2005/11/film/p-adams-sitney-with-brian-l-
frye. Acesso em: 6 nov 2015.)
68 SHARITS, Paul. Postscript as Preface. Film Culture, n 65-66, Winter, 1978. p. 2-3.
69 COTRIM, Cecília; FERREIRA, Glória. Escritos de artistas: anos 60/70. São Paulo: Zahar, 2006.
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2. Stan Brakhage: Quero mostrar aos meus semelhantes um 
homem em toda a verdade de sua natureza; e esse homem serei eu

I am thinking back to the time when for the four of 
us the known world hardly existed; days became simply the 

spaces between the shifting floors of time...
Lawrence Durell, Justine 

What eye can see itself?
 Sthendal 

We live by memory … and not by truth, says Stra-
vinsky somewhere. 

Stan Brakhage

2.1 The Book of Film, The Book of Family

Em 1967, aos 34 anos de idade, Stan Brakhage começa a trabalhar em Scenes 

From Under Childhood, filme que viria a ser composto de quatro partes e ao qual ele 

iria se referir mais tarde como o primeiro capítulo de The Book of Film, um projeto 

autobiográfico que ainda incluiria The Weir-Falcon Saga (1970), The Machine of 

Eden (1970), The Animals of Eden and After (1970), o ciclo Sincerity/Duplicity (1973 

– 1980) e Tortured Dust (1984). Assim como acontece com várias autobiografias da 

vanguarda, notadamente as de Hollis Frampton e Jonas Mekas, a de Stan Brakhage 

tem uma estrutura seriada, composta por vários capítulos elaborados durante um pe-

ríodo relativamente longo. A sua extensão (quase dezoito anos reunidos em aproxi-

madamente doze horas de duração total) a aproxima dos Diaries, Notes & Sketches, 

de Jonas Mekas, mas se para este os Diaries constituem a integralidade de sua produ-

ção, The Book of Film é uma série que acontece em paralelo a vários outros trabalhos, 

muitos deles, inclusive, com traços autobiográficos bastante marcantes, como, por 
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exemplo, Hym to Her (1974), uma homenagem à sua então esposa, Jane Brakhage. 

A série, entretanto, não existe como um conjunto fechado de partes articula-

das e dependentes umas das outras. Parece ser mais o caso de falar em um conjunto 

composto por outros subconjuntos, estes, sim, com um sentido de unidade mais evi-

dente: as quatro partes de Scenes From Under Childhood, a trilogia do Éden, o ciclo 

Sincerity / Duplicity e Tortured Dust. De fato, The Book of Film nunca foi projetado 

na íntegra, nem o cineasta insistiu na relação de conjunto entre os filmes. Não há 

cartelas fazendo referência a The Book of Film em nenhuma das partes e o título não 

aparece em todas as sinopses, apenas em algumas. Tampouco há um sistema de nu-

meração entre as partes.

Segundo P. Adams Sitney, nos anos 1990, Brakhage passou a se referir a esse 

conjunto de filmes como The Book of Family. Se o primeiro título concebia a auto-

biografia como uma ontologia do cinema, este segundo, menos ambicioso, ajuda a 

delinear o contorno temático do conjunto: o núcleo familiar: Stan e Jane Brakhage 

com seus cinco filhos, Myrrena, Chrystal, Neowyn, Berthram e Rarc. Em sua totali-

dade, the Book of Film dá conta da história da família Brakhage até o momento final 

da dissolução da casa, com a saída das filhas, então já adultas, e a chegada dos pri-

meiros netos. Quando Tortured Dust termina, é também o casamento mais filmado da 

história do cinema que está virando pó: poucos anos depois de sua finalização, Stan 

e Jane separam-se. 

O início do ciclo não coincide, entretanto, com a constituição do núcleo, cuja 

intimidade vinha sendo filmada com um despudor inédito na história do cinema desde 

o final dos anos 1950 – o parto dos cinco filhos, relações sexuais, brigas conjugais 

estão presentes em filmes como Wedlock House: an Intercourse; Window Water Baby 

Moving; Thigh Line Lyre Triangular e o conjunto de Songs. Mencionei no primei-

ro capítulo como esses filmes, na sua acolhida do privado, íntimo e familiar como 

campos de investigação para o cineasta, foram importantes para o início do cinema 

autobiográfico no final dos anos 1960. Mas na época de sua realização, entretanto, 

eles não eram vistos nem pensados como autobiografias e mesmo o adjetivo “auto-
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biográfico” era invocado apenas eventualmente; lírico e pessoal eram mais operativos 

naquela altura. Apesar da evidente inflexão autobiográfica, esses filmes participam de 

outra fase da produção do autor, a lírica, quando seu universo criativo era ocupado so-

bretudo pelas questões elaboradas em Metaphors on Vision e relativas à investigação 

da visão “deseducada” [untutored] de olhos fechados e dos sonhos. 

Quando concebe The Book of Film, entretanto, Brakhage está passando por 

um processo de revisão e questionamento de sua obra pregressa e de sua recepção. 

Os filmes que integram o ciclo participam e são gestados dentro desse processo de 

autoanálise. Se eles reforçam e exploram a dimensão autobiográfica, dão-lhe, não 

obstante, um novo sentido. 

Neste capítulo pretendo apontar o processo de maturação da ideia de autobio-

grafia em Brakhage e sua relação com a obra pregressa do cineasta, ainda hoje aquela 

pela qual é mais conhecido. Também interessa-me pensar como Sincerity/ Duplicity 

responde e elabora as crises pelas quais Brakhage vinha passando. Essas crises, como 

veremos, motivam seu interesse pelas biografias e pela noção de documento. Além de 

ser o mais longo do ciclo de The Book of Film, Sincerity/ Duplicity é o mais marca-

damente consciente dos problemas relativos à autobiografia – a começar pelo título, 

cujo primeiro termo evoca nada menos do que uma das condições de possiblidade da 

autobiografia. Basta relembrar o começo de uma das obras fundadoras da tradição 

autobiográfica secular, As confissões, de Jean Jacques Rousseau: “Quero mostrar aos 

meus semelhantes um homem em toda a verdade de sua natureza; e serei eu esse ho-

mem”.1 Por sua vez, a segunda parte do ciclo, Duplicity, demonstra uma consciência 

enorme das dificuldades de se tentar fazer uma autobiografia em cinema, onde o Eu 

que enuncia não coincide jamais com o Eu do enunciado, uma cisão que, na escrita, é 

obliterada pelo pronome da primeira pessoa. 

1 ROUSSEAU, Jean Jacques. As confissões, Livro 1. 
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2.2 O Dailiness Film e Metáforas da visão

Em 1960, Stan Brakhage solicitou financiamento para o projeto de um “filme 

do cotidiano” [Dailiness film]:

I am planning a feature length film in which those commonplace daily 

activities which my wife and child and I share in some form or other 

with almost every family on Earth are visually explored to the fullest 

extent on their universal meaning. Having launched the ship of the dai-

liness film, the title with wich I refer to the inspiration for this project, I 

can only exemplify certain possible developments for such a beginning, 

as it is essential to the integrity of such a Project that its individual 

scenes arise out of the daily activities of our living and that these devel-

oping fragments inspired in the imediacy of life direct the form of the 

entire work.2 

Nunca realizado, este projeto é frequentemente referido3 como sendo uma 

espécie de embrião do filme-diário, ou dos filmes de Brakhage no final dos anos 1960 

e 1970, em especial de algumas Songs e sobretudo de seu projeto autobiográfico, 

The Book of Film. O título (Dailiness Film), inspirado e de difícil tradução, e a ideia 

de que as cenas sairiam de atividades comuns e cotidianas justificam a associação 

com os filmes futuros e o filme-diário; justificam, ainda, a concepção de certo modo 

corrente e não de todo incorreta de que o cinema de Brakhage explora e inaugura a 

possibilidade de um cinema familiar, cotidiano, íntimo e privado. Mas, para ser total-

mente convincente, a associação com um cinema cotidiano e familiar precisa que a 

dimensão metafísica e simbólica do cinema de Brakhage, particularmente do projeto 

do Dailiness Film, implícita na ideia de explorar o “sentido universal”, seja colocada 

em segundo plano. O cineasta, entretanto, é bem claro sobre este aspecto quando tenta 

2 BRAKHAGE, Stan. Metaphors on vision. Film Culture, nº 30, 1963. p. 53.
3 Cf. NESTHUS, Marie. Stan Brakhage. A Filmmakers Filming Monograph. Saint Paul: Film in the 
Cities, 1979. NESTHUS, Marie. A Crucible of Document: The Sequence Films of Stan Brakhage, 
1968-1984. Tese de doutorado defendida, New York University, 1999. 
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exemplificar as cenas possíveis do Dailiness Film:

For example then: Our meal table is a stage for all agricultural drama, 

where milk and honey flows, where wars are waged in the gesture of 

hands (seemingly innocent gestures intercut to bring out the sense of 

graphic conflict and symbolic relationship of contemporary gesture to 

the Beth-Luis-Nion hand and finger language), where spiritual as well 

as physical bread is broken and the preparation of an egg includes po-

tential for everything from scattering cosmos to humpty-dumpty’s fall 

(from extreme close-up and microphotography to reverse photography 

with which our child can, as in imagination, put the broken egg together 

again). A walk with our child can transform forests into the fairylands 

which they originally inspired.4 

O projeto do Dailiness Film foi incluído em Metaphors on Vision em uma seção 

dedicada a outros projetos inacabados e trechos de cartas escritas por Brakhage, desde 

muito cedo um missivista obsessivo. Publicado em 1963, em um número especial da re-

vista Film Culture, e introduzido por uma entrevista de P. Adams Sitney com Brakhage, 

Metaphors of Vision é provavelmente um dos livros mais obscuros e resplandecentes já 

escritos por um cineasta desde a Forma do filme, de Eisenstein. O livro, e especialmen-

te a sua primeira parte,5 a menos misteriosa e mais bem formulada, transformou-se na 

principal porta de entrada para seus filmes realizados depois de Anticipation of the Ni-

ght. Metaphors é, com efeito, uma espécie de laboratório para as ideias e inquietações 

que ocupam Brakhage no período que vai de Anticipation of The Night (1958) a Dog 

Star Man (1964), descrito por Sitney como a “fase lírica” de seu cinema. Boa parte 

das ideias que encontramos lá serão postas em prática nos seus filmes daquela época. 

O livro é uma tentativa de situar o cinema no campo de uma percepção pura e 

livre das constrições impostas pela perspectiva renascentista e pela ordenação verbal 

4 Idem.
5 Publicada no Brasil em XAVIER, Ismail (org). A experiência do cinema. São Paulo: Graal, 1983. p. 
341-352.
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do mundo. A noção de visão, talvez mais que a de metáfora, é central na elaboração 

do cineasta. Para ele, visão é o que acontece não só quando escaneamos e codificamos 

o mundo, mas também e principalmente tudo aquilo que vemos de olhos fechados 

(closed eye vision) ou em sonhos. O cinema seria uma forma de exercitar esse sen-

tido de visão, que teria sido perdido quando ela passou a ser submetida à função de 

ordenar o mundo fenomenológico; momento que, ainda de acordo com o cineasta, 

localiza-se historicamente no renascimento e individualmente na entrada da criança 

no mundo da linguagem. 

Ao acolher todas essas formas possíveis de visão, a percepção coloca-se sob o 

primado da imaginação. Não há o mundo fenomenológico estável “lá fora” a ser sim-

plesmente apreendido, mas uma aventura perceptiva na qual a imagem é produzida 

em um encontro entre o sujeito vidente com tudo o que ele carrega e o que se oferece 

à visão. Como Fred Camper, um dos críticos mais versados na obra de Brakhage, 

coloca:

The “thing” Brakhage was interested in having us view was not the ob-

jects being photographed, or even the objects as he photographed them, 

but rather the actual process by which he transforms the objects from 

everyday into elements of his imagination.6

Entretanto, tampouco se trata da imaginação como um faz de conta, ou da 

criação de uma ficção, mas de tornar visível o próprio processo de visão. Em outras 

palavras: interessa o devir imagem em um sujeito perceptivo e não a representação 

do mundo imaginado. Para Brakhage, há uma equivalência entre o olho humano e a 

câmera no sentido de que ambos podem, se (des)treinados, exercitar a visão para além 

de seu uso limitado pelas regras perspectivas e de linguagem. O sentido dos filmes 

não viria, desse modo, do mundo fenomenológico, nem tampouco da imaginação 

transformada em ficção, mas do olho da câmera e do próprio filme, aqui entendido 

6 CAMPER, Fred. Three Films by Stan Brakhage. Folha de programação do The M.I.T Film Society, 
5 de outubro de 1970. p. 2.
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como matéria e como metáfora: a imagem vem a ser no filme assim como vem e veio 

a ser para o sujeito que vê e viu – o cineasta e o espectador.

Cinematograficamente, esta concepção de cinema será posta em prática, filme 

a filme, a partir da utilização de um amplo repertório de operações técnicas e formais: 

sobreposição de imagens, solarização, revelação em negativo, lentes anamórficas, 

inversão da imagem, variações de foco, intervenção direta sobre o filme via pintura, 

riscos ou colagens, etc.7 A esses recursos soma-se ainda a filmagem com a câmera na 

mão, o abuso de primeiros planos e a montagem plástica, em que o corte é feito du-

rante o movimento, ou entre dois closes, sem transição; juntas essas operações criam 

um espaço achatado, muito semelhante ao do expressionismo abstrato e no qual não 

é possível estabelecer uma escala temporal, nem qualquer sentido de antes e depois. 

A impressão que se tem é de um fluxo constante em que as imagens flutuam em um 

presente sempre contínuo, sempre renovado. 

Essa mudança no pensamento e no cinema de Brakhage vem, como já anun-

ciado no primeiro capítulo, depois de Anticipation of the Night e ela tem, para além 

de questões estéticas, outra motivação: a constituição de sua família com seu casa-

mento com Jane Collom. No final de Anticipation of the Night, vemos, em planos 

muito breves, a mão do protagonista amarrando uma corda a uma árvore e então sua 

sombra balançando, sugerindo um suicídio. Brakhage anunciara, durante a realização 

do filme, que pretendia registrar sua própria morte, a ser integrada ao restante do 

material já editado junto com uma nota de suicídio. Na entrevista concedida a Sitney 

e que abre Metaphors, Brakhage atribui a decisão de manter a vida ao seu encontro 

com Jane (como ela assume o nome do marido, a partir de agora, toda vez que me 

referir a ela, usarei seu primeiro nome), naquela mesma época. Ainda que a história 

do suicídio planejado seja improvável, a constituição da família é indissociável de seu 

7 Em Metaphors on Vision, ele ainda fornece uma longa lista de possibilidades: “By deliberately spit-
ting on the lens or wrecking its focal intention, one can achieve the early stages of impressionism. One 
can make this ‘prima donna’ heavy in performance of image movement by speeding up the motor, or 
one can break up movement, in a way that approaches a more direct inspiration of contemporary hu-
man eye perceptibility of movement, by slowing the motion while recording the image. One may hand 
hold the camera and inherit worlds of space. One may over- or under-expose the film.” 
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amadurecimento estético e sua passagem do filme de transe para o filme lírico. Se, no 

primeiro, o cineasta projetava sobre o mundo seu estado interior em busca da autono-

mia do ego, dessa vez tratava-se da confrontação romântica entre sua consciência e 

tudo aquilo que o rodeava – e ao seu redor estava a família. 

O papel da família no florescimento de sua poética é constantemente reafirmado 

em Metaphors e pode-se dizer que a ideia de um cinema familiar é tão central ao livro 

quanto a da visão deseducada. Referências ao universo da família são frequentes: da 

clássica imagem do bebê andando na grama8 com que abre o texto principal ao proje-

to do Dailiness Film. Ainda na dedicatória do livro, o cineasta fornece uma explica-

ção para o modo como assina os filmes:

“By Brakhage” should be understood to mean “by way of Stan and 

Jane Brakhage,” as it does in all my films since marriage. It is coming 

to mean: “by way of Stan and Jane and the children Brakhage” because 

all the discoveries which used to pass only thru the instrument of my-

self are coming to pass thru the sensibilities of those I love. Some day 

these passages will extend thru the sensibilities of those I now can only 

imagine loving. Ultimately “by Brakhage” will come to be superfluous 

and understood as what it now ultimately is: “by way of everything.”9

Além de reiterar o papel da família em seu processo criativo, Brakhage fre-

quentemente atribui suas descobertas fílmicas a experiências vividas e divididas com 

Jane. Na entrevista conduzida por Sitney, o cineasta declarara:

I would say I grew very quickly as a film artist once I got rid of drama 

8 “Imagine um olho não governado pelas leis fabricadas da perspectiva. Um olho livre dos preconcei-
tos da lógica da composição. Um olho que não responde aos nomes que a tudo se dá, mas que deve 
conhecer cada objeto encontrado na vida através da aventura da percepção. Quantas cores há num gra-
mado para o bebê que ainda engatinha, ainda não consciente do ‘verde?’ [...] Imagine um mundo vivo 
povoado de objetos incompreensíveis e cintilando ao longo de uma gama infinita de movimentos e de 
inúmeras gradações de cor. Imagine um mundo ‘anterior ao conhecimento, antes de a palavra ser’.” 
Metáforas da visão. p. 341
9 BRAKHAGE, Stan. Metaphors on Vision, p. 1.
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as prime source of inspiration. [...] What seems to have happened since 

the marriage is that I no longer sense ego as the greatest source for what 

can touch on the universal. I now feel that there is other concrete center 

where love from one person to another meets; and that the more total 

view arises from there... [...] It`s in the action of moving out that the 

great concerns can be struck off continually. Now the films are being 

struck off, not in the gesture, but in the very real action of moving out. 

I take action strongest and most immediately is in reaching through the 

power of all that love toward my wife (and she toward me) and some-

where where those action meet and cross, and bring forth children and 

films and inspire concerns with plants and rocks and all sights seen, a 

new center of action, is made.10 

É como se a poética de Brakhage tivesse precisado, para desabrochar, encontrar 

o solo propício, e esse solo vem da constituição e do crescimento da família: em sete 

anos, Jane e Stan terão cinco filhos. Nesse mesmo período, o cineasta finaliza quatorze 

filmes,11 a maioria realizada nos arredores da casa ou próximo da família: Wedlock 

House: an Intercourse, Window Water Baby Moving, Sirius Remembered, Thigh Lyre 

Triangular, Cats Craddle, Films By Stan Brakhage: An Avant-Garde Home Movie, 

Mothlight, Dog Star Man, o filme pelo qual é mais conhecido, e The Art of Vision. 

Se o nascimento de filhos significa, para muitos casais, uma desaceleração 

de suas práticas artísticas ou profissionais e uma dedicação maior ao ambiente do-

méstico, para Brakhage, o crescimento da família marca o início de sua fase mais 

prolífica até então. Uma sequência em Films By Stan Brakhage: An Avant-Garde 

Home Movie, um filme menos conhecido e menos forte que todos os outros da época, 

é reveladora dessa fecundação do cinema de Brakhage por sua família: uma tomada 

de Stan andando por um quarto onde Jane está trabalhando, superposta a um primeiro 

plano das mãos do cineasta segurando uma tira de filme, é seguida por um plano do 

10 Idem, p. XXIV.
11 Tomando por base a filmografia publicada em Stan Brakhage: a Guide to References and Resources, 
de Gerald R. Barret e Wendy Brabner, e considerando o prelúdio e as três partes de Dog Star Man 
apenas como um filme. 
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casal tendo relações sexuais. O amor dividido com Jane gera filhos e filmes. 

Igualmente importante para seu cinema será o estabelecimento da família em 

uma casa no meio de uma montanha desabitada no Colorado. Como Thoreau, que 

escreveu sua autobiografia e um de seus mais importantes livros ao escolher isolar-se 

de seus contemporâneos, mudando-se para a beira do lago de Walden, Brakhage en-

contra sua voz e seu estilo maduro quando afasta-se dos meios criativos americanos, 

situados majoritariamente em Nova Iorque e São Francisco. 

Mas, e isto nos interessa aqui, mesmo que liberto do “drama” e filmando re-

gularmente (e incluindo em seus filmes) partos, relações sexuais, animais domésticos, 

rostos familiares, a casa e seus arredores, o cineasta estava, ainda naquele momento, 

tentando retirar desses acontecimentos seus significados universais: a vida, a morte, a 

sexualidade. O cotidiano implícito na ideia de um dailiness film é um ponto de partida 

para essas investigações, mas não seu fim. Essa simplificação e redução dos filmes 

aos eventos cotidianos, desprovidos de simbologia ou sentido metafisíco, teria de 

esperar ainda algumas das Songs, uma série de filmes em super 8 na qual ele começa 

a trabalhar em 1964. 

2.3 O mito Brakhage

No início dos anos 1960, sobretudo depois da publicação de Metaphors e do 

lançamento do prelúdio e das quatro partes de Dog Star Man, Brakhage transforma-se 

na figura emblemática e mais importante do cinema da vanguarda americana. Sua 

importância para o cinema moderno é inseparável de sua retirada dele. Ao escolher 

afastar-se dos centros de produção – refazendo o caminho de vários românticos – e 

buscar um cinema eminentemente pessoal, fiel apenas a suas experiências íntimas e 

da visão, ele define a possibilidade de outro lugar para o artista e o cineasta, que será 

defendido pelos principais críticos do cinema experimental. 

Em suas declarações em Metaphors ou na representação que fazia de sua vo-

cação como uma luta solitária, incessante e inescapável contra as adversidades que 
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lhe eram impostas, o cineasta fornecia o material e o imaginário para sua própria he-

roicização. Alguns anos antes de Metaphors, na ocasião de uma visita à Universidade 

de Dartmouth, onde estudou por alguns meses, ele fez sua defesa do artista como um 

ser distinto do restante da sociedade:

I am a young artist and I believe in magic. I am what is known as an 

artist. Three years ago I made a Discovery which caused me to dis-ease 

at the time: neither society in which I had grown up nor my society at 

that moment, my college, knew what to do with me. [...] Make place 

for the artist, Dartmouth, he is the most demanding but at the same time 

the most generous of all the individuals your tradition might speak for. 

He is the fire for a living theater under the hands of your professor. [...] 

Those who try to hold the fire either burn or put the fire out.12 

De modo análogo, no início de Metaphors, ele associa o artista a um santo: 

“Suponha a Visão do santo e a do artista como uma capacidade ampliada de ver... 

vidência. [...] O artista tem sustentado a tradição de ver e do visualizar através dos 

tempos.”13 O artista é um visionário, um receptor e refletor dinâmico “dos ideias uni-

versais” que em tempos corrompidos torna-se uma ameaça à sociedade: “It seems to 

me that the entire society of man is bent on destroying that which is alive within it, its 

individuals (most contemporarily exemplified by the artist), so that presumably the 

society can run on and on.”14

Essa sensibilidade romântica está alinhada à dos poetas pós-românticos da es-

cola de Black Mountain e em especial à dos expressionistas abstratos da década ante-

rior. Em “Os Action Painters norte-americanos”, Harold Rosenberg chama a atenção 

para a chave mistificadora da tendência: 

12 Brakhage, Stan (1955). “Make Pace for the Artist” In: HALLER, Robert. Brakhage Scrapbook: 
Collected Writtings 1964-1980. Nova Iorque: Documentext, 1982. p. 1.
13 BRAKHAGE, Stan. Metáforas da visão (Experiência do cinema). p. 342-343.
14 BRAKHAGE, Stan. Metaphors on Vision. s/p. 
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Baseado no fenômeno da conversão, com relação à maioria dos pinto-

res, o novo movimento é, em essência, religioso. Entretanto, em quase 

todos os casos, a conversão processou-se em termos seculares. Como 

resultado, verificou-se a criação de mitos particulares. 

A tensão do mito particular constitui a essência de cada quadro desta 

vanguarda. O ato sobre a tela origina-se de uma tentativa de ressucitar o 

momento redentor de sua “estória”, quando o pintor, pela primeira vez, 

sentiu-se liberado do Valor – o mito de sua auto-identificação passada. 

Ou ele tenta iniciar um novo momento no qual o pintor vá realizar a 

sua personalidade total – o mito da auto-identificação futura. Alguns 

formulam verbalmente o seu mito, juntando partes isoladas aos seus 

episódios. Quanto a outros, geralmente com maior profundidade, a pró-

pria pintura constitui a formulação exclusive, um Símbolo.15 

Tanto Dog Star Man quanto Metaphors on Vision estão profundamente im-

buídos desse sentido de automitificação, com Brakhage criando e afirmando sua per-

sonalidade-mito como a do visionário (talvez o primeiro no cinema) em sua luta so-

litária e “inescapável por uma visão absolutamente autêntica, renovada e deseducada 

[untutored]”.16

Dog Star Man, seu filme mais ambicioso até aquele momento e um dos mais 

conhecidos do cineasta até hoje, é a obra onde melhor se exercitam todas as ideias 

elaboradas em Metaphors. O filme é um épico doméstico, a invenção de um mito pes-

soal no qual o começo do universo equivale à criação do filme em processo. Usando 

de macro e microfotografia, mais uma pletora de recursos formais – entre os quais 

sobreposições, lentes anamórficas, variações de foco, pintura e manipulação direta 

sobre a película –, o início do mundo, o nascimento de um bebê e o tomar forma (ou 

foco) da imagem são tornados equivalentes. Os aspectos universais e pessoais da vi-

15 ROSENBERG, Harold. A tradição do novo. São Paulo: Perspectiva, 1974. p. 17.
16 SITNEY, P. Adams. Visionary Film. 
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são são comprimidos em metáforas: a lua vira a tela branca; o disco negro de um sol 

eclipsado, o olho do cineasta; a pele, a película. A montagem extremamente rápida e 

as sobreposições, às vezes em quatro camadas, geram a impressão de impermanên-

cia, tudo está em constante devir: com frequência em um segundo há mais de vinte 

transformações. Paralelamente, um homem barbudo, machado em mãos – o próprio 

Brakhage –, sobe uma montanha íngreme, coberta de neve. Ele cai, levanta-se, cai 

novamente; luta contra as adversidades da natureza até que, por fim, alcança seu 

objetivo: cortar uma árvore no topo da montanha, editar um filme – o gesto de cortar 

a madeira como metáfora para as emendas visíveis do filme. Brakhage representa-se 

como um herói, um titã caído na terra, cuja luta com a natureza é uma alegoria para a 

sua luta enquanto artista com a criação. 

O Prelude, primeira parte do filme a ser lançada, ganha o 4º Prêmio do Cine-

ma Independente, distribuído pela Film Culture. No anúncio do prêmio, os editores 

da revista elogiam a escolha de Brakhage pela poesia em detrimento do documentário 

e do drama como forma de expressão artística. O prêmio indica uma reorientação 

da revista, que nos anos anteriores havia premiado Shadows (Cassavetes), Primary 

(Leacock) e Pull My Daisy (Robert Frank e Alfred Leslie), três filmes com ostensi-

va vocação documental. Afirmando que Prelude aponta para novas possibilidades 

não exploradas do cinema poético, a revista elogia a persistência com que Brakhage 

explora sua visão pessoal, a sutileza com que expressa seu olhar interior e termina 

declarando que “ele faz tudo isso com uma consistência fanática, sustentando – e 

estabelecendo para os outros – um modelo de absoluta independência para o artista 

trabalhando com filme”.17

O cineasta passa a personificar a imagem do herói romântico e do poeta lí-

rico do cinema promovida, em especial, por críticos como Jonas Mekas e P. Adams 

Sitney nas páginas da Film Culture e do Village Voice, os dois principais veículos de 

divulgação do experimental naquela altura. Sitney, interpretando-o a partir da herança 

dos Românticos, irá estabelecer o vocabulário crítico dentro do qual o cineasta será 

17 FOURTH Independent Film Award. In: Film Culture, nº 24, primavera de 1962, p. 5.
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doravante enquadrado (a começar por cinema lírico). Na Movie Journal, coluna de 

Mekas no periódico Village Voice, Brakhage é retratado como o artista solitário, mal-

dito, criando suas obras-primas em mundo alienado que não o acolhe, o reconhece 

nem o aprecia.

Será, por exemplo, invocando e citando Brakhage, que Mekas definirá as in-

quietações que movem o “novo artista” em seu texto sobre o Novo Cinema Ameri-

cano: 

Parece-me que a toda a sociedade humana está inclinada a destruir aqui-

lo que está vivo dentro de seus indivíduos (exemplificados de forma 

mais contemporânea pelo artista), para que a sociedade possa provavel-

mente continuar como a máquina que é, às custas daqueles que a com-

põem. Isso é algo que senti tanto pessoal quanto objetivamente, assis-

tindo a vida de outros em sua luta e, mais particularmente, ao observar 

a morte do ser humano médio pressionado pela sociedade durante sua 

adolescência.18

No final dos anos 1960, entretanto, o modelo do cineasta visionário está en-

trando em decadência.19. Se afinado à sensibilidade da pintura norte-americana das 

18 BRAKHAGE apud MEKAS, Jonas. “Notas sobre o novo cinema americano”. In: MOURÃO, Patrí-
cia (org). Jonas Mekas. p. 38.
19 Será necessário uma crítica formada pela arte americana do Pós-guerra, e muito íntima dos avanços 
da pop, do minimalismo e do pós-minimalismo, para identificar os limites e anacronismos dessa postu-
ra. Em um texto ambicioso de 1973, comparando Brakhage a Eisenstein, Annette Michelson escreveu:

It is a tragedy of our time [...] that Brakhage should see his social function as de-
fensive in the Self`s last-ditch stand against mass, against the claims of any possible 
class, political process, or structure, assuming its inevitable assault upon sovereignty 
of the Self, positing the imaginative consciousness as inferently apolical. (MICHEL-
SON, Annette. Camera Lucida/Camera Obscura. Artforum, 1973. Republicado em 
JAMES, David E. Stan Brakhage Filmmaker, p. 39.)

A intimidade de Michelson com as vanguardas artísticas do século XX, especialmente com a arte 
americana e com o cinema soviético, colocavam-na em uma situação privilegiada para olhar para a 
produção da vanguarda cinematográfica: nem inteiramente de dentro (seu ponto de partida era a arte), 
nem totalmente de fora (ela era uma profunda conhecedora do cinema soviético e não só sabia analisar 
filmes, como seus textos permanecem como grandes modelos de análise fílmica). Michelson come-
çou a se interessar pelo cinema experimental americano na segunda metade dos anos 1960, quando o 
cinema lírico já dava sinais de declínio e era confrontado pelo estrutural, um cinema muito próximo 
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décadas de 1940 e 1950, o romantismo do cinema experimental era inteiramente an-

titético à sensibilidade dos anos 1960 na pintura, na escultura e na dança, em espe-

cial em Nova Iorque, onde Warhol e os minimalistas reagiam à autoindulgência e 

ao derrame da subjetividade da geração anterior. Artistas como Frank Stella, Robert 

Morris, Carl Andre, Donald Judd ou Yvonne Rainer buscavam, através da serialidade, 

da repetição, da exploração de formas geométricas dadas ou de gestos cotidianos, au-

tomáticos e inexpressivos, apagar os vestígios da singularidade do artista e criar uma 

impessoalidade reservada, oposta à expressividade que transparecia na pintura de 

Jackson Pollock, Clifford Still ou William De Kooning. No final da década, uma nova 

geração de cineastas, mais jovem que Brakhage e mais atenta aos desenvolvimentos 

recentes da arte minimalista, começa a propor um cinema inteiramente distinto do 

cineasta visionário. O cinema estrutural, como ficou conhecido o trabalho de Michael 

Snow, Hollis Frampton, Paul Sharits ou Ernie Gehr, privilegiava a forma e a estrutura 

do filme. Trabalhando a partir de estruturas preestabelecidas, eles faziam com que a 

impressão deixada pelos filmes no espectador fosse a de seu formato total e não, por 

exemplo, seu tema. Como no minimalismo, esvaziava-se a dimensão subjetiva do 

gesto artístico, deslocando o interesse para as formas da percepção e da consciência 

na sua apreensão do mundo. 

Em 1969, P. Adams Sitney, um dos maiores entusiastas do cinema de Brakha-

ge, assim começa o seu texto que, batizando a nova tendência, iria se transformar em 

um dos mais polêmicos do cinema experimental: “Finalmente surgiu um cinema de 

estrutura”.20 A euforia com que o cinema estrutural foi recebido pela crítica e o espaço 

crescente que começa a ser dado aos novos cineastas coincidem com o início de uma 

crise em Brakhage, que o levará, finalmente, a elaborar sua autobiografia.

das questões e discussões colocadas pelo minimalismo e pela arte conceitual. Naquele momento, a 
herança romântica do expressionismo abstrato estava sendo questionada no campo da arte america-
na, e mesmo pelo cinema estrutural. Enquanto Sitney, Mekas e a primeira geração da Film Culture 
só conseguiam ver Brakhage inserindo-o em uma linhagem romântica, heroicizante, que incluía, no 
século XX, a escola de Black Mountain e o expressionismo abstrato, Michelson irá se interessar por 
seus filmes por questões estritamente formais e plásticas, e irá pensá-los a partir da herança construtiva 
e cinematográfica.
20 SITNEY, P. Adams. Structural Film. Film Culture, nº 47, verão de 1969. p. 1.
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2.4 A crise do mito 

A chegada do estrutural não quer dizer o esquecimento de Brakhage, longe 

disso. Seus filmes continuavam a ser exibidos, eram entusiasmadamente resenhados 

e ele permanecia como um pioneiro, um patriarca incontornável da vanguarda – in-

clusive para os cineastas estruturais, cujos filmes, ainda que tomando distância via um 

diálogo com os contemporâneos da dança e da escultura, respondiam diretamente ao 

seu cinema. Era simplesmente o modelo de cineasta ou artista visionário exemplifica-

do por ele que se tornara, de repente, anacrônico.21

O estranhamento, entretanto, é recíproco: pois, se de um lado o modelo do 

cineasta visionário caduca, de outro, o próprio Brakhage também se sente alienado 

do meio do cinema independente. Em 1967, em um gesto intempestivo, ele decide 

retirar todos os seus filmes da Film-Maker`s Coop. Em uma carta a Jonas Mekas, ele 

assim justifica sua decisão:

I believe this organizations to have come to primarily represent in the 

world: anti-art / anti-life. I cannot, in good conscience, continue to ac-

cept the help of institutions (for that is what they have become) which, 

thru the imbalance of the works of unaesthetic and thoughtless self-

(ish) expression they do mostly distribute and show-forth, have come 

to propagate advertisements for forces which I recognize as among the 

most destructive in our world today: “dope”, self centered love, unqual-

ified Hatred, Nihilism, violence to self AND society...22

Se até meados dos anos 1960 sua sensibilidade estava totalmente alinhada à 

dos principais críticos de cinema experimental, depois disso, com o cinema estrutural, 

21 Se nos Estados Unidos a verve antissubjetiva do estrutural pontua essa virada, na Europa, onde 
Brakhage fora admirado por seu trabalho com a materialidade da película, a ideia do artista visionário 
era rejeitada tanto pelo cinema político quanto pela teoria que, no final da década de 1960, declarava 
a “morte do autor”. 
22 BRAKHAGE, Stan. Carta a Jonas Mekas, 2 de agosto de 1967. James Stanley Brakhage Collection. 
Universidade do Colorado, Boulder. [JSB Collection]
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os avanços no minimalismo, o Fluxus, de quem Mekas era especialmente próximo e 

que melhor exemplificavam a postura da antiarte, a psicodelia, e claro, o cinema de 

Warhol, Brakhage começa a se sentir como uma espécie de “último dos moicanos”. 

Em uma carta ao crítico literário Guy Davenport, colaborador da revista literária de 

viés conservador de maior importância nos Estados Unidos naquele momento, a Na-

tional Review, Brakhage desabafou:

Jonas Mekas coming out stronger and stronger against aesthetics in his 

V. V column and now praising “the imperfections in art” as only value, 

myself working now more purely/perfectly than ever even dreamed of 

before Scenes from Under Childhood and everyone writing me about 

swinging, myself sitting more and more rock-like here, Warhole [sic] 

coming stronger than Viet Nam over the Nat`l Education T.V tonight.23 

O cineasta isola-se e sente-se mais e mais solitário. Em uma carta a Sitney, ele 

compara-se a um Hamlet envelhecido. “I find myself with something as ridiculous as 

Hamlet`s problems, lacking Hamlet`s youthful.”24 

Desde Songs, entretanto, o cinema de Brakhage também vinha mudando, en-

caminhando para uma maior simplificação dos procedimentos de manipulação da 

imagem, com filmes menos editados e mais interessados no real registrado. Dessa 

leva, virão Loving e a trilogia de Pittsburgh (Eyes, Deus Ex-machina, The Act of 

Seeing with One`s Own Eyes), onde registra três instituições públicas – polícia, hos-

pital e necrotério. Ainda que muito longe da redução minimalista dos cineastas estru-

turais, vê-se nesses filmes uma evidente refração da abstração que resultava de sua 

manipulação virtuosa da câmera e da montagem. 

Assim, se o modelo do cineasta visionário tornava-se anacrônico pelos novos 

desenvolvimentos do estrutural, ele já era posto em cheque pelo próprio Brakhage 

em seus filmes. Em 1971, na ocasião do lançamento dos filmes da trilogia, ele acusa 

23 Carta a Guy Davenport, meio de abril de 1966. JSB Collection.
24 BRAKHAGE, Stan. Carta a P. Adams Sitney, meio de janeiro,  1969. In: Brakhage Scrapbook. p. 156.
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Mekas, Sitney e o público em geral de não lhe autorizarem a fazer nada que não fosse 

um remake de Dog Star Man. 

They [Jonas Mekas e P. Adams Sitney], had already decided what type 

of films Brakhage made, and they didn`t want to be contradicted by 

anyone like the film-maker himself. I mean, they wanted Son of Dog 

Star Man, Dog Star man Returns, Dog Star Man meets the Wolf Man, 

and I simply wasn`t doing that anymore.25

 Embora seja plausível que Sitney26 tenha criticado os filmes, não encontrei 

nenhum texto dele nem de Mekas daquele momento condenando Brakhage por ter se 

desvirtuado de Dog Star Man. Na verdade, a única referência que encontrei de Mekas 

sobre a trilogia é bastante elogiosa. Curiosamente, o crítico começa seu argumento 

aludindo às declarações de Brakhage segundo as quais seus amigos íntimos estariam 

se voltando contra seus novos filmes por não apreciarem a radicalidade para a qual 

eles apontariam no conjunto de sua obra. Mekas então defende que, ao contrário, não 

havia tanta mudança assim, os filmes anteriores já continham um “realismo particu-

lar”. Entretanto, reconhecendo que, na trilogia, Brakhage abandonava o simbolismo 

dos primeiros filmes mais enfaticamente que em qualquer outro momento para ater-se 

à realidade objetiva, Mekas interpretava esse conjunto de filmes como uma resposta 

possível ao beco sem saída ao qual o cineasta teria chegado depois de ter dominado e 

exercitado todas as técnicas possíveis do cinema. Suspeitando que a repetição poderia 

levar a um maneirismo, ele comemora, na trilogia, “a libertação [de Brakhage] de seu 

próprio classicismo”.27 Precisamente o contrário, portanto, de desejar um remake de 

Dog Star Man. 

25 BRAKHAGE, Stan. Interview with Richard Grossinger. In: HALLER, Robert. Brakhage Scrap-
book, p. 200. Publicada originalmente em Io, nº 14, 1973.
26 Embora, em Visionary Film, publicado anos depois, Sitney tenha descartado os filmes como sendo 
menos significantes que o projeto autobiográfico The Book of Film ou The Text of Light. Para o crítico, 
os filmes tinham uma função “terapêutica” e eram tentativas de Brakhage de enraizar sua percepção 
em uma realidade exterior estabelecida, rompendo assim com sua tendência excessiva de interiorizar 
tudo o que vê. Cf. Visionary Film. p. 388.
27 MEKAS, Jonas. Movie Journal. Village Voice, Nova Iorque, 30 mar 1972. p. 65.
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Se trago este exemplo aqui é porque ele demonstra, mais que a recepção de 

Brakhage nos anos 1970, a excessiva preocupação do cineasta com sua autoimagem e 

com sua recepção. Pode-se ver a referência constante ao público, e a Sitney e Mekas 

como audiência privilegiada, como uma forma de dramatização ou externalização dos 

dramas vividos pelo próprio cineasta em sua criação em um momento em que ele se 

vê afastando-se da forma pela qual havia sido consagrado. Afinal, ainda que acolhido 

com entusiasmo pela crítica, o modelo do cineasta visionário fora uma invenção do 

próprio Brakhage em sua obra escrita e fílmica – Metaphors on Vision começa com 

uma imagem dos olhos do cineasta. Essa imagem fora necessária ao seu cinema tanto 

quanto a recepção que ele esperava para sua obra naquele momento; se no final da 

década havia incômodo com ela, esse incômodo vinha mais do próprio Brakhage que 

do meio do cinema independente. 

Na verdade, o modelo bem sucedido de Dog Star Man é evocado frequente-

mente por Brakhage como um caminho fácil e também uma camisa de força. Em uma 

carta a Mekas, de 1970, sobre Scenes from Under Childhood, ele escreveu:

In contradiction to all the more Brakhage-traditional methods, I find a 

very large (and nightly growing) reaction against all such ‘experimenta-

tion’ as it might be called and AGAINST the very world of ‘closed-eye-

vision’, and all attempts to express it, in and from myself.

I am trying to tell myself to give up the whole hand painting, super-

imposition, and/or closed eye vision of my working processs: and this 

is almost inconceivable to me, of course […] inasmuch as closed eye 

vision has been so much my personal drive, in me, these last seven or 

eight years. 

And lately the question has been – is it the Edit of these shots, their 

re-arrangement while sitting at this desk […] is all that is accomplished 

thus Worth the cost to whatever was caught in vital act of swinging 

camera, or delicately balancing it, amidst the shifting bounce of light 
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from whatever actual object moved you to photograph it? The answer, 

as I`ve posed the question begins, more and more to be NO!... that a 

Selector is needed, where an Editor is not. [There is] some impulse in 

me to select, to be viewer then and take what I want from what was 

given – rather than to rearrange and imposes Will-of-wish upon what 

was present to photography: there is a delicacy of distinction between 

these terms ‘editor’ and ‘selector’ which I`ve not clarified for myself 

yet: but I know the distinction should come to me by way of consider-

ations in favor of what I`m most capable, personally, of achieving with 

these means – and that includes any so called outside factors, as well … 

money, lack-of-it, etc. – a kind of hard practicality that accepts ALL The 

World as potential inspiration, soul`s guide, etc.28 

De modo análogo, ele para de se reconhecer em Metaphors on Vision. Em 

uma entrevista concedida em 1967, a uma evocação do livro feita pela entrevistadora 

em comentário a um filme recente, Brakhage respondera: “Well, you see, it`s really 

something to get a quote from an old book thrown at you: and that is an old book. 

Some of the passages in it are as much as twelve years old, and all of them at least five 

years old. So actually, I`m not there anymore.”29 

Notem que Metaphors é descartado junto como os métodos brakhagianos 

e Dog Star Man. À luz dessas crises, o cineasta começa a se envolver com duas 

empreitadas teóricas e ensaísticas com pesos diferentes: um conjunto de correspon-

dências enviadas ao longo de 1971 a Annette Michelson, Hollis Frampton, James 

Broughton e Robert Creeley, onde elabora sobre o conceito de documento e sua im-

portância para a arte; e a redação de biografias de cineastas, lançadas em dois volu-

mes de livros: The Brakhage Lectures e Film at Wit`s End.

28 BRAKHAGE, Stan. Carta a Jonas Mekas, 7 abr1970. JSB Collection.
29 BRAKHAGE Stan. Interview with Stan Brakhage. Entrevista concedida a Esther Swartz. Paunch, 
31, junho, 1967. p. 10. 
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2.5 O documento 

 A correspondência sobre o documento30 compreende um número pequeno 

de cartas enviadas ao longo de 1971 a Annette Michelson, Hollis Frampton, James 

Broughton e Robert Creeley. As cartas são motivadas sobretudo pelas questões que 

ocupavam Brakhage em seus filmes de viés mais documental e também pela sua re-

cepção, em especial Loving, a trilogia de Pittsburgh e Scenes from Under Childhood. 

Nas cartas Brakhage elabora o que entende por documento, sua diferença com docu-

mentário e sua importância para a história da arte; no processo ele também repensa 

a tradição de Lumière e Méliès e a importância que em Metaphors dava ao segundo 

passa a ser depositada no primeiro. Ainda que o cineasta tenha abandonado o tema 

muito rapidamente – a correspondência dura oito meses – e que seus argumentos se 

mostrem várias vezes inconsistentes ou contraditórios,31 as cartas dão o primeiro e 

melhor exemplo de uma transformação no seu pensamento naquela altura, que distan-

ciava-se das questões que fundamentavam Metaphors para interessar-se por outras de 

caráter mais exógeno. 

Em uma das primeiras cartas abordando o assunto, destinada a Hollis Framp-

ton, Brakhage assim introduz seu interesse:

I am most concerned in my work at the moment with Document (as dis-

tinct, as I can make it, from Documentary – knocking that “airy” off and 

30 Marie Nesthus foi a primeira a chamar a atenção para esse conjunto de cartas encontrado por ela no 
arquivo do cineasta, depositado, naquela altura (1980), no MoMA. Em sua tese de doutorado, finaliza-
da apenas em 1999, a pesquisadora batizou o seu achado como “The Document Letters”. 
31 A contradição pode não ser bem-vinda para o cientista cuja teoria aspira à universalidade dos objetos; 
não para o artista, motivado por suas questões de ordem criativa. O problema de se cobrar de Brakhage 
coerência ou consistência teórica é esperar que seu sistema tenha valor de ciência para todos os outros; 
seu sistema, entretanto, vale para ele próprio. Em uma carta a Jonas Mekas de 20 de agosto de 1974, o 
cineasta reconhece a importância da contradição no seu sistema: “THAT`s the essential purpose of the 
puns throughout – to contradict within a word and bust up sentence.” Em Brakhage Contradictions, Fred 
Camper argumenta brilhantemente que o pensamento e o cinema de Brakhage são fundamentalmente 
atravessados por contradições desde o seu princípio, a começar pela ideia de que ele busca a visão pré-
-linguística das crianças. Em Metáforas da Visão, o texto onde essa ideia é mais fortemente encontrada, 
entretanto, o cineasta afirma que “one can never go back, even in imagination”. Camper ainda lembra que 
alguns dos filmes abstratos trazem palavras escritas, o que sugere uma dependência direta da linguagem. 
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giving me the sense I`m escaping that rethoric and outright propaganda 

associated with Old Doc school of film-making… that I would rescue 

ment for some end in absolute – hoping to get the Latin documentum 

sense of example in the first place… where “documentary”`s “lesson” 

now sits). My photography of late has led me to a gathering of images 

(rather than editing) which refers to its Source (say policemen, Hospital 

Corridors, etc.) rather than reflect that Source. […] A concelead art and 

a lack of obvious self-expression are essential along this tack.32 

Há dois pontos centrais na conceituação de documento de Brakhage, ambos 

introduzidos na carta a Frampton: 1. sua diferença com o “documentário”, elaborada 

de forma um tanto obscura e a partir de um jogo de palavras suspeito – na troca do su-

fixo -ary [ário] por airy [aerado]; 2. a ideia de uma arte invisível, “escondida”, imper-

ceptível. O documentário estaria, para Brakhage, ligado aos documentários de propa-

ganda ou educativos, com uma mensagem, uma lição; ao passo que o documento teria 

um sentido de referência, de “fonte”, de prova. Mas é a noção de invisibilidade que 

melhor ajuda a compreender o documento na acepção de Brakhage. Essa noção é tam-

bém a que parece mais surpreendente quando pensamos na produção pregressa do ci-

neasta. O documento não aceita os “métodos tradicionais de Brakhage” mencionados 

anteriormente, ele é, na verdade, seu oposto: a interdição dos rastros do gesto expres-

sivo. Trata-se de uma reviravolta na ideia romantizada do artista nutrida na época de 

Metaphors e aludida anteriormente; se antes o artista era um ser distinto da sociedade 

que precisava ser cuidado e protegido, agora, ele deveria apagar-se para que o docu-

mento emerja com toda sua força. No lugar da expressão e da autenticidade da visão, 

coloca-se a invisibilidade e o apagamento. A Annette Michelson, Brakhage escreve: 

I can just hear most film aestheticians screeching that I have given the 

Nobility of Art or somesuch in order to dabble in qualities of colored 

light and / or to make Document of Police, etc. That`s the point! The 

Document will render Policemen more visible precisely because that`s 

32 BRAKHAGE, Stan. Carta a Hollis Frampton. 22 jan 1971. JSB Collection.
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the only reference “Eyes” has to them and/or anything: That is what 

makes of it Art: and the art must be as transparent as possible (invisible 

if possible) so as NOT to stand in the way of this Document`s charge.33 

Essa reelaboração estética por ninguém menos que o maior defensor da no-

breza da arte até então é sustentada por uma revisão da história do cinema e suas 

origens, com a valorização de Lumière no lugar de Méliès:

Any possible aesthetics of Film begins with the ability to perceive some 

of the Films of The Lumière Brothers. [...] The basic distinction I`m 

here-after making between The Lumière Bros and George Méliès is that 

the former accepted the machine-invented world of film and proceed to 

discover the intrinsic possibilities of the Art of Film; whereas George 

Méliès was the first film-maker so obsessed as to have to follow along 

a line of thought-sight, to pitch his inner visions in relation to those of 

all others in the late Romantic grab-bag, the Decadents, The Symbol-

ists. [...] The Lumière Bros understood cinematography at scratch, the 

whole intrinsic possibility of Film as distinct from every other medium; 

but they were underwriters as well – rooted in the central possibilities 

of the Art of Film, its common laws, so to speak. Some of their images 

haunt, tho the ghost of this haunt is totally invisible to most aesthetes 

table rapping and crystal-gazing at these films. The Art of the Lumière 

Bros is invisible, i.e. exceedingly transparent, to the normal means of 

western aesthetic intelligence. And yet, some of their images haunt. 

George Méliès` art proclaims itself as such: Art.34

Não precisamos relembrar Metaphors on Vision35 para entender que até este 

momento Méliès, o século XIX e o “saco de surpresas do romantismo” fundamen-

33 BRAKHAGE, Stan. Carta a Annette Michelson. 8 nov 1971. JSB Collection.
34 Idem.
35 “O cineasta pode se tornar o mágico supremo, com chapéus cheios de todos os tipos de coelhos 
conhecidos. Pode, com uma coragem incrível, tornar-se um Méliès, aquele homem maravilhoso que 
iniciou a arte cinematográfica na magia.” BRAKHAGE, Metáforas da Visão, p. 345.
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tavam o modelo do cinema de Brakhage. Agora, entretanto, ele começa a questionar 

– com razão, eu diria – se a potência e qualidade de alguns filmes contemporâneos a 

Metaphors não estaria no seu viés documental e na sua herança de Lumière, mais do 

que nos aspectos formais e imaginativos:

From the very beginning of my work all my films have contained that 

assumptive art working invisibly throughtout; but most of these earlier 

works have been well hung-over in the tradition of Méliès, etc. Some, 

however, have rested their aesthetics more upon the natural reproductive 

magic of Film than upon its theatrical-painterly-new-poetic-jigs-etc. It 

was usual for me, in those days, to worry about wether such film was 

an art at all. Take Window Water Baby Moving, for example. Surely the 

proven greatness of this film is not to be found in the inter-cut bath-tub 

and/or all the reacapitulatory flashbacks throughtout. These are fine-

enough in themselves, structurally solid, and all-of-apiece with the total 

work; but Window Water Baby Moving in all these times of its showing 

has proven that the heart of its matter is more subtly located than I had 

ever imagined.36

Como dito, essa revisão é motivada principalmente pelos filmes com os quais 

o cineasta estava se ocupando naquele momento, a trilogia de Pittsburgh e Love-

making,37 mas também pela primeira parte de The Book of Film: 

These thoughts [sobre Lumière e Méliès] of mine are all after-the-fact 

of coming upon a counter revolutionary aesthetics taking precedence in 

the viewing of my most recent works, especially in viewing of my work 

in progress: The Book of Film. [...] There is a level of that film [Scenes 

from Under Childhood] which tracks development of sight, works its 

36 Carta a Annette Michelson, 8 de novembro de 1971. JSB Collection.
37 “The films I made in Pittsburgh represent the most obvious UNobvious Art of all (except perhaps the 
last two sequences of Lovemaking and that third Pittsburgh film I am working on). There is perhaps 
no aesthetic way to get at them except through a careful comprehension of The Document.” Carta a 
Annette Michelson, 8 nov 1971. JSB Collection.
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way by section #4 of Scenes thru to a more normal shared perspective 

on the phenomenological world… a visual understanding… common 

to all men – some more akin to the assumptive Art of The Lumieres.38 

Aqui também é difícil identificar a quem ou a qual crítica Brakhage está refe-

rindo-se quando menciona uma estética contrarrevolucionária. Todas as resenhas que 

encontrei de Scenes from Under Childhood são extremamente elogiosas. É possível 

que, como antes, o realizador esteja encenando e externalizando uma duplicidade 

pessoal e interior em relação a sua própria produção; como se seu desejo de ir em uma 

nova direção fosse contrariado e perseguido pelos fantasmas da maestria passada. 

Ao buscar uma definição para “Documento”, Brakhage recorre à noção de 

“Sinceridade” proposta por Ezra Pound em sua tentativa de glosar o ideograma chinês:

Sincerity: The precise definition of the word, pictorially the sun`s lance 

coming to rest on the precise spot … and we can perhaps delete verbally to 

leave it open for film-maker considerations. […] Anyway, this quote picks 

up the threads of light shot thru all my correspondence on document.39

Brakhage define o documento com o mesmo termo que, como se sabe, no-

meará sua autobiografia e que é tão caro à autobiografia como um todo.40 Para Pou-

nd, a sinceridade é um princípio cósmico e uma figura de linguagem:  “The precise 

definition of the word, pictorially the sun`s lance coming to rest on the precise spot 

verbally. The righthand half of the compound means: to perfect, bring to focus.”41 A 

imagem do raio de sol como aquilo que permite a precisão do sentido é particular-

38 Idem. 
39 Carta a Hollis Frampton, 28 de março de 1978. JSB Collection.
40 Não apenas em Rousseau. A sinceridade é de tal modo central para a autobiografia que alguns teóricos a 
veem como uma pré-condição para o gênero. Jean Starobinski, reconhecendo que trata-se de um gênero 
fluído, que aceita diferentes formas e funções, a elevará a uma condição de possiblidade ao lado da ex-
periência pessoal. Phillipe Lejeune falará da necessidade de um pacto de verdade proposto pelo autor 
ao leitor. Cf. LEJEUNE, Phillipe. O pacto autobiográfico: de Rousseau à Internet. Belo Horizonte: Edi-
tora UFMG, 2008. STAROBINSKI, Jean. “Le style de l`autobiographie”. Poétique, n. 3. Paris, 1970. 
41 POUND, Confucius, p. 20.
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mente reveladora se pensamos na ontologia da imagem fotográfica e cinematográfica: 

a inscrição luminosa de uma realidade sobre uma superfície sensível; a imagem nas-

cendo de um contato direto, promovido pela luz, entre o objeto e o filme. Podemos 

trazer aqui o credo de Pound, no Brasil repetido infinitamente por seu tradutor, Au-

gusto de Campos: “A técnica é o teste da sinceridade”, para colocá-lo lado a lado do 

elogio de Brakhage aos Lumières como aqueles que “aceitaram o mundo inventado 

pela máquina do filme”. Mais do que a condição de possibilidade da autobiografia, 

a sinceridade é, seguindo a definição de Pound, a ontologia do filme. Visto por esse 

aspecto, não é surpreendente que o primeiro título do projeto autobiográfico integral 

seja também o de uma ontologia do filme The Book of Film. 

Curiosamente, nessa mesma carta onde invoca Pound para definir o docu-

mento, Brakhage anuncia que está abandonando sua investigação sobre o tema para 

começar um novo projeto de filme, a ser chamado, como já podemos suspeitar, de 

Sincerity: “If there is anything more to be said on Document for awhile, it`ll be up to 

you. [...] Well Hollis, that old Ary ball is all yours, if you like. [...] I am contemplating 

an autobiography called: Sincerity.”42 Este filme levará, na sua sinopse, nada menos 

que definição de Pound para o ideograma.

2.6 Film Biographies 

De muito mais fôlego que a correspondência sobre o documento será a inves-

tida de Brakhage nas biografias de cineastas na mesma época. Reafirmando a tese de 

Fred Camper de que a contradição é inerente ao pensamento de Brakhage, na mesma 

época em que ocupava-se com a noção de documento, o cineasta começou a escrever 

biografias de cineastas. Digo contradição, porque, se com o documento a ideia era a 

anulação ou o apagamento do cineasta, com as biografias, tratava-se, ao contrário, de 

destacar as personalidades criativas dos artistas a partir de uma ideia de predestina-

ção. Conectando-os está ainda um movimento exógeno em direção ao outro: seja ele 

42 Carta a Hollis Frampton, 28 de março de 1972. 
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o referente real ou outras histórias, outros sujeitos. 

Em 1969, Brakhage começa a dar aulas no Art Institute of Chicago. Por dez 

anos, durante um semestre por ano, ele fará viagens semanais ou quinzenais para 

Chicago. É a primeira vez que ele tem um emprego fixo desde que seus filhos nasce-

ram e também a primeira vez que dá aulas de história do cinema regularmente. Para 

ganhar segurança, e por sugestão de Guy Davenport, ele começa a escrever as aulas; 

o formato escolhido, curiosamente, é a biografia. 

Entre 1969 e 71 ele escreverá biografias de Eisenstein, Griffith, Méliès, Dreyer, 

Laurel e Hardy, Fritz Lang, Jean Vigo, Murnau, Chaplin, entre outros cineastas do 

cânone. Dois anos depois, ele começa a escrever biografias de seus companheiros 

do experimental: Maya Deren, Jerome Hill, James Broughton, Christian Maclaine, 

Keneth Anger, Ken Jacobs e Jonas Mekas. Em 1972, as biografias de Méliès, Dreyer, 

Grifith e Eisenstein são reunidas para publicação com o título de The Brakhage Lec-

tures, seu livro mais importante desde Metaphors on Vision; sete anos depois, Film 

Biographies, com apresentações de Davenport, Ed Dorn e Robert Creeley, acrescenta 

outras oito às quatro primeiras biografias. Em 1989, quatro biografias dos cineastas 

experimentais são reunidas em Film at Wit`s End. 

O estilo das biografias faz pensar em um encontro entre contos folclóricos e 

decadentismo, com o autor abusando de hífens, jogos de palavras, parênteses – “Carl 

Theodor Dreyer – blond Teutonic boy (grey mist`s light) with fairest skin (rubbed from 

fire within) and thinnest features (taut with stance) and sharpest (ice) imaginable… 

ah eyes! – what shall we think of eyes like that?”43 É um “era uma vez” rebuscado, 

hiperbólico que, diferentemente das fábulas infantis, cuja moral é facilmente perce-

bida, impõe a mesma dificuldade de Metaphors on Vision. Mas uma vez ultrapassa-

da a barreira do estilo, encontramos biografias quase fabuladas, com afirmações no 

mínimo curiosas, senão duvidosas, que atribuem a origem da criatividade e do gênio 

a imagens ou experiências guardadas na primeira infância dos cineastas. Méliès era 

assombrado por uma imagem fetal de seu próprio desmembramento e Eisenstein teria 

43 BRAKHAGE, Stan. Film Biographies. Berkeley: Turtle Island, 1977. p. 62.
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descoberto sua vocação ao folhear, na infância, um livro de figurinhas. Há, ainda, 

noções sedutoras e absurdas, como, por exemplo, a de que Griffith devia parte de seu 

sucesso à incompetência de Billy Bitzer – “Old chancy Billy, Fate`s darling – in the 

sense that angels look-out for the drunk, the fool, the child... Billy Bitzer, with luck of 

the Irish, became Griffith`s main cameraman – because he had the inevitable luck of 

making meaningfull mistakes...”44 – ou de que Dreyer teria prometido a Falconetti um 

harém de homens para que ela aceitasse o papel de Joana D`arc. Algumas sugestões 

beiram o absurdo: a melancolia de Jonas Mekas, por exemplo, devia-se a um suposto 

abuso sexual que ele e o irmão teriam sofrido nos campos de trabalho forçado e não, 

como seria o óbvio de se pensar, pela experiência traumática de ter sido levado à força 

a esses campos. 

Brakhage não só reconhecia o caráter ficcional de suas biografias como o 

valorizava enquanto método. Na biografia de Méliès – vejam bem, ele retorna aqui 

a Méliès –, com a qual escolhe abrir Film Biographies, ele esclarece e justifica uma 

estratégia que será utilizada em todas as outras biografias de cineastas canônicos:

Let me then present a fictional biography of Méliès — an historical 

novel so to speak — whereat I, as demonstrator, lie to you…. tell a tale, 

as it’s called . . . . in order to get at the truth. My story of course is based 

on facts: however a fact about unexplored territory cannot be anything 

but misleading. I present, therefore, a fiction that is IN fact.45 

A discussão do método fora frequente em suas correspondências, particular-

mente no que dizia respeito ao problema do fato, ficção e mito. Em uma carta de 1970 

a Annette Michelson, a quem enviara a biografia de Eisenstein, ele escrevera:

I`ve recently bought a number of references books on Russia, had 

thought of to re-read Marie Seaton, etc.; re-read all Eisenstein`s writ-

ings in my possession, undzoweiter. BUT the writing suddenly came 

44 Idem, p. 47.
45 Idem, p. 17.
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out all-in-a-rush, much as the other three – why not?… these essays 

are obviously not going to serve as normal references texts: they refer 

to the myth –– though they are, probably, as accurate as any reference 

texts available… 46

Brakhage é particularmente cuidadoso ao apresentar seu projeto para pessoas 

ligadas ao ambiente acadêmico. E a assertividade retórica com que começa o texto de 

Méliès parece distante do tom com que justificava a empreitada em cartas endereça-

das a teóricos e historiadores. Ao enviar um exemplar de The Brakhage Lectures para 

Jay Leyda, ele “implora” que o amigo não o julgue a partir dos critérios acadêmicos:

It is hard to let this book go simply to you because scholarship is my 

weakness – not lack-a-daisically but rather because I lack the materials 

for some more complete research. I have tried to peg these speculations 

on fact. You`ll find, for instance, that on page 90 and 91 I have stated 

Eisenstein`s disavowal of his playing Priest in Potemkin; but I do per-

haps make some overuse of his ever donning the robes and the fake 

wig in rehearsal and leave that fall in the film. [...] Fact finally escapes 

us all, tho` you`ve pegged it more carefully throughout your life than 

perhaps any other man [...]. I certainly have, at times, taken exception 

to your trace of aesthetics (most recently at the Autobiographical Con-

ference in Buffallo); and it is fair that you ‘have at’ me on the basis of 

scholarship. But I beg you not to read this book on those grounds only. 

It is an elusive beast (of most unfactual persuasion) I`m pursuing in 

this collection of essays; and I`ve thrown a wide (speculative) net of 

necessity throughout.47 

A empreitada, é inevitável, nos faz pensar na Vida dos artistas, de Vasari, 

à qual se atribuiu o papel fundador da história da arte, e levanta a questão de que 

Brakhage, em sua megalomania, poderia querer, ao modo de Vasari, criar uma nova 

46 BRAKHAGE, Stan. Carta a Annette Michelson, 4 abr 1977. JSB Collection. 
47 BRAKHAGE, Stan. Carta a Jay Leyda, sem data (possivelmente de 1973). JSB Collection.
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forma para a história do cinema, independente de todas as outras artes, pautada na 

biografia. Como Vasari, Brakhage também era um artista que se pôs a escrever sobre 

seus pares e mestres do passado. De modo análogo, ele tampouco preocupava-se em 

demasia com fatos, dados ou datas, e frequentemente recorria a fofocas, anedotas 

ou ficções que, no caso de Vasari, nenhum historiador conseguiu jamais confirmar – 

eram ficções retóricas, cuja importância estava no fato de estabelecerem uma história 

e uma teoria para a pintura, não no seu conteúdo. 

A concepção de história de Brakhage e de Vasari vem menos de Tucídides que 

de Heródoto, que escreveu o prólogo de suas Histórias como se fosse a Ilíada, fazen-

do com que a guerra da Pérsia parecesse uma segunda guerra de Tróia, incluindo fatos 

e histórias sobre as quais ouviu dizer, que eram tão absurdos como a existência de 

uma princesa barbada ou formigas maiores que raposas, mas menores que cachorros, 

que cavavam para encontrar ouro. Em uma carta a Sitney Peterson, a quem enviou 

cópia da biografia de James Broughton, com quem estava tendo várias discussões 

motivadas por sugestões polêmicas que incluíra no texto, Brakhage escreveu:

I am very grateful for corrections of facts and, IN fact, for all inter-

pretative shades of emphasis James-or-anyone send me (that was, after 

all, one of the reasons for sending first-drafts to horses-mouth); but I 

heartily resent all attempts to push these lectures in the direction of PR 

– i.e. THE AGREED UPON FACT... that line of history out of Thul-

cides (sp?). It was something more in honor of Herodotus I had (out 

of Charles Olson) in mind... the personally related event – that which 

has come (as Herodotus was forgot) to be called “gossip”. At least I do 

know that the agreed upon fact is, by its compromising nature, a lie... 

Truth is not a bi-valve either neither doubled edged sword nor pearl, as 

western historians would have it!48 

O seu objetivo, ele acredita, justifica as imprecisões factuais: 

48 BRAKHAGE, Stan. Carta a Sitney Peterson, 25 ago 1973. JSB Collection.
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I wanted very much to (with this book) try to shed some words (as well 

as light) upon the creative process itself, based upon my personal expe-

rience of it, and thereby speculate upon this process moving variously 

through these other film-makers with whom I have always identified, 

whose works first helped me search for my most un-owned identity 

in film, whose films I love. [...] Take the book as best description of 

creative process I`ve managed, even if only beating around the bush… 

at least, then, defining the territory.  [...] I do know that my students in 

Chicago were able to identify closely with even so (now) imposing a 

figure as Sergei Eisenstein, as presented in the lecture. [...] In short, the 

lectures worked for a more human relationship with the films.49

 

Não nos enganemos, o processo criativo, tratando-se de Brakhage, não con-

cerne o trabalho até a obra, nem suas diferentes etapas de investigação, devaneio, 

incubação, mas pura e simplesmente o chamado da Musa: “a Deusa de toda a vida 

humana”, como ele a descreve na biografia de Griffith. Suas biografias são a fabula-

ção das visitas da Musa. Ao descrever Gertrude, de Dreyer, como a maior declaração 

de amor a uma mulher na história do cinema, ele explica:

It is, perhaps, almost impossible for most to know how an artist may 

love a woman of his imagination as physically as if he were in touch 

with her flesh—she having ‘a life of her own’ acting upon him, as surely 

as if she were moving in a world outside his mind . . . . this being the 

exact state of all creative activity in him—The Muse herself, The Queen 

of this domain... not him, Man, certainly not!—except as he loves Her: 

yet each human being shares this same Myth with every infatuation . 50

Estamos, portanto, no campo do mito. Não lhe interessam os fatos e o que 

deles se pode inferir, mas o mito. Este, ele acredita, existe em estado embrionário na 

obra e pode ser encontrado por aqueles que se deixam inspirar e fabular por ela; mas, 

49 BRAKHAGE, Stan. Carta a Jay Leyda, sem data (possivelmente de 1973). JSB Collection.
50 BRAKHAGE, Film Biographies, p 50. 
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uma vez revelado, ele contribui para a recepção e o entendimento do artista e da obra. 

Não se trata, portanto, de ler a obra a partir da vida, mas de, a partir da obra, criar um 

mito que explique como e por que cada um dos biografados virou cineasta. A Annette 

Michelson, ele escreve: “The myth of the spirit, as inspired by the work, seems to me 

the most usefully accurate biopraphy possible –– inasmuch as it redirects attention to 

the work it springs from… is my entire purpose, with these.”51 E em uma carta a Je-

rome Hill, comentando o desejo de fazer uma biografia de Jonas Mekas, ele escreve: 

I intend in fact to evetually write about EVERY film-maker who ever 

moved me; for I intendend to go with theses classes forever. [...] My 

needs, in writing, to get at the inner Myth of the man will require some 

digging right back to his Lithuanian farm: I`ll be needing some ear-

ly history of you too. [...] What seems most necessary is Biography 

and Auto-biography and SOME sense of the creative process at human, 

psychological, scratch.52

Que o interesse por alguns cineastas tenha levado Brakhage não apenas a pes-

quisar suas biografias, mas a escrevê-las é em si um fato de interesse, entretanto, que a 

biografia tenha sido a sua forma, enquanto professor, de pensar e transmitir a história do 

cinema é absolutamente revelador da importância que ele dava ao gênero na narrativa 

dessa história. Em um meio como o do experimental norte-americano, ao menos nas 

suas duas primeiras décadas, no qual a biografia do artista desempenhou um papel tão 

importante para a imagem que o movimento fazia de si próprio, não é de se estranhar 

que uma revisão dessa história, ou uma tentativa de elabora-lá, como era a de Brakha-

ge enquanto professor, levasse em conta também aspectos pessoais dos cineastas.

Mais que isso, o interesse de Brakhage pela biografia e pelo mito está intima-

mente ligado à sua ideia de sobrevivência na história da arte. Em uma carta a Hollis 

Frampton na qual discutia uma longa entrevista que fizera com o amigo para um pro-

jeto de história oral, que fora ocasião de perguntas íntimas sobre a infância de Framp-
51 BRAKHAGE, Stan. Carta a Annette Michelson, 4 abr 1970. JSB Collection.
52 BRAKHAGE, Stan. Carta a Jerome Hill, fim de janeiro 1970. JSB Collection.
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ton (sua relação com a mãe, com o pai e dos pais entre si, os primeiros traumas, etc.), 

Brakhage, para justificar sua indiscrição, cita Pound evocando Yeats no Canto 83: 

“Nada comove o povo / exceto nossa conversa”. E, na sequência, ainda no esforço de 

legitimar seu interesse por detalhes da vida íntima do amigo, cita uma longa passagem 

de Gertrude Stein em A autobiografia de todo mundo, que escolho reproduzir na íntegra:

E assim era a respeito das obras de arte que estão destruindo. Eu me 

preocuparia com elas se não me lembrasse de que são sempre assim 

sempre destruíra obras de arte. Lembro-me de ter ficado terrivelmente 

contrariada ao ler há muito tempo sobre a destruição de todas as coisas 

que destruíram na Grécia e em Roma e então de repente lembrar que 

provavelmente não as teria visto de qualquer maneira e que existiam 

muito mais obras de arte do que eu tinha vontade de ver de qualquer 

maneira remanescentes de tudo o que havia sido destruído. 

Picasso e eu costumávamos sonhar com o prazer que haveria se um 

ladrão viesse roubar alguma coisa e roubado os quadros dele ou meus 

textos em vez de prataria e dinheiro. Poderiam agora certamente não 

teriam feito antes e no final das contas se uma obra de arte existiu en-

tão de alguma maneira todos sabem o que ela foi e assim isso faz dos 

poucos gênios que existem uma linha contínua mesmo que o que eles 

fizeram não exista mais. É claro na verdade sempre se quer que suas 

próprias coisas sejam poupadas talvez não tanto agora quanto no come-

ço e talvez estejam certos os americanos em estar mais interessados em 

você do que no seu trabalho embora não fossem se interessar por você 

se não tivesse feito o trabalho que fez.53

A relação de Brakhage com a biografia é muito semelhante à de Stein (descon-

tando a ironia, claro), para quem o mito do artista, nascendo da obra, é mais importan-

te para a permanência na história que a própria obra. Como se sabe, Stein foi também 

53 Carta a Hollis Frampton de 11 de junho 1972. A tradução de Gertrude Stein utilizada é de Júlio Cas-
tañon Guimarães para a edição brasileira de A Autobiografia de todo mundo. São Paulo: Cosac Naify, 
2010. p. 96. Grifos meus.



108

foi muito interessada em narrativas de vida e boa parte de sua obra – e certamente 

a mais acessível – revolveu em torno dos gêneros da biografia e da autobiografia. 

Livros como Three Lives, os word portraits de Picasso e Matisse, A autobiografia de 

Alice B. Toklas e A autobiografia de todo mundo exploram, tensionam e expandem 

os limites do gênero. 

Extremamente consciente de sua recepção e com a pecha de autora “difícil”, 

“inacessível”, Stein estava, na altura de A autobiografia de Alice B. Toklas e A auto-

biografia e de todo mundo, especialmente interessada no uso do gênero para a criação 

de uma contranarrativa pessoal para história da literatura. Em A autobiografia de 

Alice B. Toklas, ela incorpora a voz de sua companheira, Toklas, para escrever sua 

própria autobiografia. Tomando de empréstimo a voz de um terceiro, o livro começa 

nada mais, nada menos, com a afirmação da sua própria genialidade:

Devo dizer que apenas três vezes em toda a minha vida me deparei com 

um gênio – e cada vez ouvi uma campainha tocar dentro de mim, sem a 

menor possibilidade de engano, e também devo dizer que cada um des-

ses casos ocorreu antes que houvesse qualquer reconhecimento geral da 

qualidade de gênio neles existentes. Os três gênios a que me refiro são 

Gertrude Stein, Pablo Picasso e Alfred Whitehead.54 

Se Brakhage frequentemente diluía sua voz na de Jane e na dos filhos (o “By 

Way of Brakhage”), outras vezes, seu narcisismo incontrolado prescindia até mesmo 

do empréstimo da voz de terceiros para afirmar sua genialidade.55 Mas, como Stein, ele 

também tomou de empréstimo a voz de sua companheira para redigir uma autobiogra-

fia. Em 1986, a revista Motion Picture, editada por Marjorie Keller, começa a publicar 

capítulos de uma “autobiografia de Stan Brakhage” escrita por Jane Brakhage.56 Até 

54 STEIN, Gertrude. A autobiografia de Alice B. Toklas. São Paulo: Cosac Naify, 2009.
55 Em uma carta a amigos, citada por Tony Pipolo em uma bela análise de Tortured Dust, o último 
episódio de The Book of Film, Brakhage acusa a mãe de ter destruído o “sistema nervoso do maior 
cineasta visionário vivo”, no caso, ele próprio. 
56 BRAKHAGE, Jane. The Autobiography of San Brakhage. In: Motion Picture, nº 1, spring-summer, 
1986; v. 1, nº 2, fall, 1986; v.1, nº5, winter-spring, 1987. 
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pouco tempo havia muito pouca informação sobre essa autobiografia, recentemente, 

entretanto, Jane, agora assinando “(Brakhage) Wodening”, reuniu-os no livro Brakha-

ge`s Childhood. No prefácio, a autora narra como a redação de cada um dos capítulos 

partiu do mesmo ritual: ela registrava em áudio a rememoraração de Stan e depois a 

transcrevia com o mínimo de alterações possível – um trabalho que faz pensar no dos 

evangelistas. Vejam bem como estamos no ponto oposto ao do apagamento do artista 

proposto pela correspondência sobre o documento menos de um ano antes. Mas curiosa-

mente, assim como acontecera com o documento, o anúncio de outra autobiografia, Sin-

cerity, também virá associado ao fim das biografias. A Jerome Hill, Brakhage escreve: 

I have decided to stop all writing about film-makers. I am finally, or 

rather suddenly, dissatisfied with those writings. What it was all about 

(that three year involvement with biography) I really don`t know any-

more. I think I was simply preparing myself for the making of an au-

tobiographical film – getting rid of the superficial via writting as is my 

usual… getting rid of all literary notions so that my nose was stuck 

finally into the visual only. I dream of an autobiographical film to be 

called “Sincerity” (if it deserves the title), and the only film I truly study 

now is your Film Portrait.57

2.7 Sincerity e Duplicity

Sincerity / Duplicity compreende um conjunto de oito filmes (cinco sinceri-

ties e três duplicities), feito ao longo sete anos, entre 1973 e 1980. Inicialmente ele 

seria chamado apenas de Sincerity, mas em 1978 Brakhage resolveu lançar aquele 

que deveria ser o quarto Sincerity com o nome de Duplicity. No mesmo ano ele lan-

ça ainda um segundo Duplicity e, em 1980, Sincerity IV, Duplicity III e Sincerity V, 

respectivamente.

Em sua totalidade, o ciclo é composto por dois movimentos distintos, os cin-

57 BRAKHAGE, Stan. Carta a Jerome Hill, 19 nov 1972. JSB Collection. 



110

co Sincerity ocupam-se com o que parecem ser eventos ou situações importantes na 

vida de Brakhage e têm um caráter mais documental que todos os duplicities. Os dois 

primeiros, mais lineares na sua organização temporal, dispõem, em uma cronologia 

inteligível, os principais eventos da vida de Brakhage até os primeiros anos de seu ca-

samento e, consequentemente, de seu florescimento artístico. Os dois últimos, menos 

cronológicos, mas ainda assim com um viés documental mais acentuado, sugerem 

uma crise familiar e o fim de um modo de cinema ligado a essa família. Sincerity III, 

na sua posição intermediária entre todos os Sincerity e antecedendo o primeiro Du-

plicity, tem um lugar mais indefinido; nele coloca-se a relação de Stan com a arte e o 

lugar que ela ocupa na dinâmica familiar. Mas à diferença de todos os outros quatro 

e mais próximo de Duplicity, aqui ele volta a abusar dos recursos de manipulação 

sobre a imagem e da montagem rápida e sofisticada pela qual era conhecido. Os três 

Duplicity (1978, 1978 e 1980) são mais difíceis de serem apreendidos e transpostos 

em uma linha cronológica, ocupam-se com eventos ou objetos cotidianos e insignifi-

cantes, submetendo-os, como em Sincerity III, a diferentes formas de manipulação da 

imagem e a uma montagem hipersofisticada.

Sincerity I é o mais cronológico de todos e, ao modo das autobiografias clás-

sicas, começa antes do nascimento de seu autor, com uma foto dos olhos da avó de 

Brakhage, e narra o seu vir a ser artista. Abusando de fotografias e filmes antigos em 

preto e branco, o filme retraça, em seus 30 minutos, os primeiros anos, a infância, a 

adolescência de Brakhage, até o momento decisivo quando encontra sua vocação e 

escolhe o cinema como sua arte. Essas imagens do passado são entrecortadas por ou-

tras feitas posteriormente, em cores. Algumas aludem ao futuro da criança cuja fotos 

vemos, embora não necessariamente ao presente da filmagem – por exemplo, as mãos 

de Jane segurando o corpo de um bebê na sequência de uma foto de Stan, bebê, nas 

mãos da mãe. Outras imagens (estas sim no presente), espalhadas ao longo do filme, 

sugerem uma jornada do cineasta em direção ao seu passado: são planos de estrada e 

de campos vistos de um veículo em movimento.

A sequência principal do filme, da qual ele retira todo seu sentido, é a de uma 
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visita à Universidade de Dartmouth, onde o cineasta estudou na juventude e que aban-

donou, menos de um semestre depois de começar seus estudos, após sofrer uma crise 

nervosa – um episódio já narrado inúmeras vezes por Brakhage. Este é o momento em 

que passado e presente se encontram e revela-se que o destino da viagem é o lugar de 

onde Brakhage não parece guardar mais que lembranças angustiantes. Vê-se a ban-

deira com o emblema da faculdade e então segue uma longa investigação do que se 

entende ser o espaço de um campus tipicamente americano, apesar de sua escolha por 

enquadrar apenas corredores, padrões geométricos em paredes e no piso, muros de 

pedra, janelas de vidro gradeadas, vitrais retangulares, vistas de uma janela e, even-

tualmente, em plano geral, uma cafeteria onde se vê, à distância, silhuetas ou costas 

de outras pessoas. Fora esses contornos, não há pessoas nem presenças na faculdade, 

que parece ser um lugar fantasma, território de claustros, corredores e grades. Na sua 

maioria, os planos são fechados e enfatiza-se a ideia de enquadramento e quadro den-

tro do quadro – grades, padrão dos azulejos e do vitral, repetição de tijolos, mesmo 

a camisa de um dos homens que aparece de costas é xadrez. Fica uma sensação de 

isolamento, apagamento e angústia – mesmo passados tantos anos, seus fantasmas 

são poderosos na sua capacidade de assombrar.

Depois de um tempo nessa perambulação pela universidade, vemos cenas dos 

primeiros filmes de Brakhage, especialmente Interim, realizado, como se sabe, logo 

depois que o cineasta abandonou a faculdade. Essa imagens são então intercaladas 

com outras dele mais velho, sentado diante de uma janela, que intuímos ser ainda de 

Dartmouth. Mesmo reconhecendo a diferença de idades entre o Brakhage sentado e 

o jovem de Interim, as duas imagens relacionam-se por contiguidade, como se fosse 

para seu próprio filme, no passado e também por fazer, ou para o jovem que fora, que 

ele olha através da janela. 

Em um momento, Brakhage levanta-se e joga um copo contra a parede reen-

cenando, com esse gesto e na montagem, sua própria crise, quando largou a faculdade 

e começou a fazer filmes. A última imagem do capítulo é dos olhos de Brakhage: 

imagem icônica do cineasta visionário e afirmada, pela primeira vez, na página que 

abre Metáforas da Visão.
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Sincerity II é o sucessor cronológico da história começada em Sincerity I. Mas 

enquanto este, enquadrado no início e no fim por olhos, apresenta o artista idealista, 

aquele é o filme do pai e do marido, e seu enquadramento é dado por Jane Brakhage. 

Para sua confecção Brakhage toma de empréstimo filmes de família feitos por dife-

rentes amigos como Bruce Baillie, Larry Jordan, Stan Phillips e registros feitos por 

Jane, todos eles retomando os primeiros anos da vida da família.

O filme começa com um grupo de jovens filmando. Entre eles há uma única 

mulher e ela atrai a atenção da câmera mais que todos os outros. A montagem em fal-

so racord repete imagens da jovem andando em direção à câmera, sorrindo. Trata-se, 

logo reconhecemos, de Jane Collom, sua futura esposa. Há então imagens do casa-

mento civil dos dois, até então desconhecidas, que vários críticos confundiram com 

uma reencenação paródica, e outras da vida do casal, sempre tendo Jane como centro 

do olhar. A mãe de Stan é vista empacotando caixas de memorabilia, o que remete a 

uma ideia de mudança; em montagem muito rápida e usando sobretudo planos fecha-

dos, Brakhage relaciona partes do corpo da mãe a Jane: um close dos olhos da mulher 

idosa e fios do cabelo da esposa; um close de suas orelhas e Jane dirigindo, o foco em 

seus olhos e novamente Jane dirigindo. Isso continua por um tempo, até que a mãe de 

Brakhage aparece olhando em direção a uma janela e, na sequência, em câmera lenta, 

vê-se Jane brincando com um cachorro. Essa dupla de imagens (mãe olhando e Jane 

com cachorro) se repete várias vezes, com ligeiras variações de enquadramento, e 

então, no lugar da mãe de Stan vemos o próprio Stan que, como ela, mira “através” da 

janela, em direção a Jane. Se, no primeiro Sincerity, os olhos da avó do início do filme 

transmutam-se nos de Stan no final; aqui a mãe dá lugar ao filho; e se antes olhava-se 

para o futuro/passado do artista e o universo espiritual da criação, agora, mira-se a 

vida afetiva e familiar. Que a mãe de Stan esteja empacotando memorabilia é signifi-

cativo dessa passagem do Stan filho para o Stan marido. 

O filme segue então com o idílio da vida do jovem casal: às cenas de sexo 

seguem-se outras de partos, retiradas de seus filmes registrando o nascimento dos fi-

lhos. Estamos nos primeiros anos da vida do casal, momento do florescimento de sua 
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poética e da concepção de Metaphors on Vision, e o filme é povoado por essas lem-

branças: um bebê engatinha por um gramado – uma alusão a Anticipation tanto quanto 

ao clássico início do livro.58 Há ainda cenas de Stan brincando com uma das filhas no 

gramado, ele deitado, levantando-a para o alto e girando-a, ao que se seguem passa-

gens quase abstratas, resultantes de uma varredura rápida da grama e da copa das ár-

vores pela câmera. Estamos diante da descoberta da visão “deseducada”, do encontro 

com a “aventura da percepção” e essa visão pode ser tanto de Stan quanto da criança. 

Como no primeiro Sincerity, o centro deste é a viagem, mas aqui não se trata 

de uma jornada ao passado, e sim de mudanças e nomadismos até a fixação da fa-

mília no Colorado. De fato, nos primeiros anos do casamento, a família passou por 

vários lugares – Nova Iorque, Nova Jersey, São Francisco – até que finalmente se 

estabeleceu na casa onde viveu por mais de vinte anos. Além dos vários planos de 

Jane dirigindo, há ainda uma longa viagem de trem que os leva de São Francisco 

para Boulder, Colorado. Vemos Brakhage como uma capa longa, que lembra a de um 

mágico de circo, carregando várias malas e tentando colocar crianças e parafernália 

dentro de uma van, que presumivelmente os levaria até a estação de trem. Segue-se 

então a viagem propriamente dita, com crianças, cachorro, Jane e Stan apertados em 

uma cabine de trem, enquanto, da janela, se vê a neve. 

Este capítulo tem um humor raro na obra do cineasta, o que contribui para o 

tom idílico com o qual Brakhage tinge sua vida familiar. Antes da viagem de trem, há 

uma passagem em São Francisco, filmada por Bruce Baillie, em single frame, de Jane 

arrumando um quarto caótico, fazendo as malas, empacotando roupas. A agilidade 

do single frame cria uma impressão de repetição, automatismo e assombro, que, não 

fosse a pictorialidade e o ritmo criado pela variação das cores, poderia lembrar alguns 

dos filmes de Méliès. O mágico, de fato, tem sua presença neste capítulo, com vários 

58 “Imagine um olho não governado pelas leis fabricadas da perspectiva. Um olho livre dos preconcei-
tos da lógica da composição. Um olho que não responde aos nomes que a tudo se dá, mas que deve 
conhecer cada objeto encontrado na vida através da aventura da percepção. Quantas cores há num 
gramado para o bebê que ainda engatinha, ainda não consciente do ‘verde?’ [...] Imagine um mundo 
vivo povoado de objetos incompreensíveis e cintilando ao longo de uma gama infinita de movimentos 
e de inúmeras gradações de cor. Imagine um mundo ‘anterior ao conhecimento, antes de a palavra ser.” 
BRAKHAGE, Metáforas da visão, p. 341.
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filmes de família em que Brakhage recorre a trucagens com a câmera. Em um desses 

filmetes, um baú vazio é milagrosamente preenchido por roupas; cheio, ele “anda” 

até sair do quadro e é seguido pelo cachorro da família e por dois jacarés de papel. 

Em outro, as crianças são vistas sentadas à mesa enquanto objetos, como um chapéu, 

um galho de árvores, um menino e uma luminária, e materializam-se repentinamente 

na cena.

Fechando o filme, há um arco-íris – uma visão de esperança e luz que pre-

sumivelmente a família significava para ele (lembremos que ele atribui a Jane sua 

desistência de cometer suicídio em Anticipation). Vemos então um pássaro solitário 

no céu, ao qual, por meio de um corte evidente, junta-se um segundo. Esse plano é 

brevemente seguido por outro de Brakhage filmando-se em um espelho. Essa sequên-

cia final foi interpretada por alguns críticos como uma metáfora para o encontro de 

Stan com Jane, tão bem retratado neste filme. John Pruitt, em uma análise precisa, 

leva essa sugestão adiante para se indagar se o plano de Brakhage refletido no espelho 

não demonstraria, ao contrário, uma consciência do cineasta de que, embora preten-

dendo um filme sobre a família, fazia, na verdade, um filme apenas sobre si próprio e 

sua autoimagem. Pruitt termina questionando se a versão da família de Jane não teria 

sido radicalmente diferente daquela de Stan, afinal, há buracos entre as experiências 

individuais que simplesmente não podem ser conectados.59

É notável que Pruitt tenha conseguido perceber essa distância tendo visto ape-

nas os três primeiros Sincerity. Pois, de fato, o isolamento progressivo de Stan dos 

outros membros da família dará o tom do restante da autobiografia. Sincerity III des-

loca o foco da biografia do artista para sua arte. Se, no primeiro, Brakhage aparece 

como artista idealista em formação e no segundo como pai e marido, o terceiro é uma 

“tentativa dolorosa e heroica de reconciliar os dois Brakhages, de fato, de negar a 

dicotomia.”60

Agora não há mais situações anedóticas ou acontecimentos importantes e o 

59 PRUITT, John. Brakhage`s Sincerity. The Downtown Review, v. 1, n 2, abril 1970.
60 Idem, p. 11.
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sentido da cronologia perde-se por inteiro. A família já está estabelecida perto de 

Boulder e a maior parte das imagens vem do cotidiano da casa, seu ambiente e arredo-

res. O filme lida com dois universos e tenta, de alguma maneira, criar a visão de uma 

unidade e harmonia entre eles: o dia a dia dos affairs familiares e a solidão do artista 

na sua moviola. Será a primeira vez em seu cinema que o veremos como montador. Já 

o havíamos visto filmando, ou seu reflexo segurando a câmera, mas nunca no trabalho 

solitário da edição. Se a filmagem pode ser um momento coletivo, de encontro, 

performance, troca entre aquele que registra e quem é registrado, a montagem é o 

momento de retirada e recolhimento, quando o cineasta tem de lidar com e elaborar 

sozinho as experiências partilhadas com o mundo. Ao cortar de imagens de sua mesa 

de edição para outras do dia a dia da família, Brakhage tenta criar um sentido de con-

tinuidade e coexistência entre as duas experiências. Também há vários planos de tiras 

de filme penduradas em um varal de secar roupas, presas com os grampos usualmente 

usados para pendurá-las, indicação clara de uma urdidura fluída entre filme e vida. 

Mas a distância não consegue ser inteiramente evitada: vemos Jane e as crian-

ças em suas atividades diárias ignorando a câmera e a presença de Stan, que não se 

envolve com essas atividades e apenas filma-as – um dilema que, aliás, foi belamente 

colocado por outro diarista, David Perlov, quando ainda no início de seu Diaries 1973-

1981, pergunta: “Filmar ou tomar a sopa?” Mas o que para Perlov é um dilema, para 

Brakhage é um dado e, até onde sei, não o veremos jamais ocupando-se das atividades 

que o restante dos membros da casa aparece com frequência fazendo, como ordenhar 

os animais, reparar ou arrumar a casa, etc. Brakhage aparece no mais das vezes sozi-

nho no quadro, eventualmente com a câmera ou ao lado de Jane, em cenas carregadas 

de erotismo. Imagens do cineasta em quadro com as crianças são muito raras e a cena 

dele com o bebê no primeiro capítulo será a única em todo o ciclo Sincerity / Duplicity.

Há ainda outro dado contribuindo para aumentar o sentimento de distância: ao 

longo do capítulo tem-se uma vaga sensação de que Brakhage faz seus filmes em um 

quarto remoto, em outro andar da casa (como Montaigne na sua torre), apenas oca-

sionalmente descendo e interagindo com o mundo lá embaixo. O seu cinema é feito 
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em casa, mas isolado dela. Permanece assim uma impressão ambígua, de um cinema 

caseiro, feito no calor da domesticidade e rodeado por um sentimento de comunhão 

e amor, mas que, ao mesmo tempo, destaca-se dessa domesticidade e isola-se dela.

 Referências a outras artes são frequentes neste capítulos: um maestro conduz 

uma orquestra, um palco de teatro com uma cortina vermelha fechada aprece algu-

mas vezes. Além dos planos de Brakhage trabalhando, a imagem-chave desse bloco, 

que volta repetidas vezes é a de uma pintura com um bloco de cor negra sobre uma 

parede branca. Além de antecipar a primeira aparição do corpo do cineasta no filme, 

essa imagem retorna intermitentemente, sempre em negativo, algumas vezes de ca-

beça para baixo – esse recurso, aliás, da reintrodução de uma imagem via variação é 

uma constante no cinema de Brakhage, e serve para destacar e memorizar as imagens 

significativas para o filme dentro do fluxo contínuo que em geral caracteriza sua mon-

tagem.

Como a poética de Brakhage floresceu nos anos seguintes ao seu casamento, 

é natural, na cronologia de sua autobiografia, que esse bloco seja dedicado a sua arte 

e que ele se esforce para conectá-la à tradição artística em geral. Este é o bloco mais 

elaborado em termos plásticos e certamente o que mais guarda características de sua 

produção anterior. Aqui Brakhage faz algo semelhante ao que Mekas fizera em Lost 

Lost Lost, onde a narrativa da vida é acompanhada por uma mudança gradual do es-

tilo de filmar.

Com uma atenção especial à textura e às cores, o cineasta tenta dar a momen-

tos cotidianos uma estatura grave, elevando detalhes, a princípio insignificantes, a ele-

mentos decisivos em uma estrutura de montagem determinada por correspondências 

poéticas. O filme é muito mais acelerado que os anteriores, com a maioria das tomadas 

tendo menos de um segundo e, à diferença dos outros, há poucas sequências identifi-

cáveis. No lugar destas, temos uma catarata de imagens de beleza assombrosa, tão ab-

sorventes a ponto de quase nos sentirmos esgotados tentando acompanhá-las. Também 

reduz-se qualquer possibilidade de identificação emocional do espectador com o filme. 

Elevando-o ao posto de um dos “montadores mais habilidosos da história do 



117

cinema”, e vendo Sincerity III e Duplicity I como uma “magnífica demonstração de 

sua habilidade”, quando o cineasta teria aberto mão da “estrutura linear dos dois 

filmes anteriores para ceder ao seu ponto forte”, Noel Carrol descreve o trabalho de 

Brakhage nesses dois filmes como “multivalente”. Relacionando-o a Eisenstein, o 

crítico invoca a ideia de uma montagem atonal, “sem nem mesmo um vestígio de 

linha tonal dominante”.61 De fato, a qualquer momento neste filme o corte pode mu-

dar a direção para um novo caminho associativo. As tomadas não são apropriadas e 

manipuladas apenas pelo seu valor de referência, mas a partir de diferentes eixos, tais 

como cor, textura, forma, linhas, sombreamento / luz, etc.

Duplicity I e II vêm na sequência de Sincerity III e, como neste, a partir de 

agora o cineasta retoma sua mão forte na edição. Mas antes de continuar talvez fosse 

o caso, já que propus uma diferença entre estes filmes e os dois primeiros, de deixar 

claro que Sincerity I e II não eram filmes clássicos no sentido estrito do termo. De 

fato, havia nesses dois filmes algumas tentativas de planos gerais introdutórios (como 

a bandeira de Dartmouth marcando a sequência na universidade) ou plano e contra-

-plano, comuns ao cinema clássico, mas muito raros no cinema de Brakhage. Mas 

ainda assim, com mais frequência que o contrário, mesmo nos seus momentos mais 

“documentais”, quando mostrava, por exemplo, fotografias, o cineasta podia deixar-

-se levar por acontecimentos puramente plásticos, como, por exemplo, as variações 

cromáticas da luz refletida na superfície de uma foto de modo que, eventualmente, 

não era nem mesmo possível identificar o que era mostrado pela foto.

Além disso, e esse ponto é muito importante, o fato de todo o ciclo ser silen-

cioso, como quase todos os filmes de Brakhage, contribui para uma estética antirrea-

lista que o distancia do espectador e de qualquer autobiografia tradicional. Várias das 

cenas teriam diálogos, ruídos, sons contextualizantes, mas o filme não só nos priva 

disso, como de qualquer narração ou intervenção textual amarrando ou delimitando o 

sentido das imagens. Ao restringir Sincerity ao fenômeno exclusivo da visão, mesmo 

quando permite-se o desenvolvimento narrativo, Brakhage bloqueia a relação direta, 

61 CARROL, Noel. The Other Cinema. Soho Weekly News, 22 fev 1979. p. 54.
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cara à autobiografia, entre o personagem-narrador-autor e o leitor/espectador. Sabe-

mos que o recurso ao pronome da primeira pessoa tem papel determinante na relação 

de confiança que se estabelece entre leitor/espectador e autor. O “Eu” reúne em um só 

significante personagem, narrador e autor, e convoca, ao mesmo tempo, o espectador 

para o lugar da escuta. O pronome da primeira pessoa pressupõe, no jogo da fala, 

inevitavelmente um “Tu” que seja testemunha e destinatário do discurso. Sem que se 

diga “Eu”, a primeira pessoa pode ser pressentida – no caso de Brakhage, nos movi-

mentos de câmera e da montagem, no caráter íntimo das imagens, no próprio corpo do 

cineasta quando este se faz visível –, mas sua relação com o destinatário/espectador é 

inevitavelmente mais distante. 

À diferença das autobiografias literárias, a cinematográfica tem como 

particularidade o fato de que não existe uma imagem estável e permanente para o 

sujeito. Enquanto o pronome pessoal é invariável – posso usá-lo a qualquer momento 

de minha vida, e ele sempre se referirá àquele que enuncia –, a minha imagem muda 

com o passar do tempo, de modo que qualquer tentativa de representar-me no tempo 

deverá aceitar essa variação. Mas, em geral, no cinema autobiográfico, a mutação 

da imagem do sujeito, mesmo quando evidenciada e explorada pelo cineasta – Jonas 

Mekas como o caso mais emblemático –, é alinhavada, na narração em voz over, pelo 

recurso ao pronome da primeira pessoa. Brakhage, por sua vez, ao abrir mão desse 

recurso, precisamente no momento em que seria mais necessário, deixa sua primeira 

pessoa como uma sugestão ambígua, nem sempre apreensível. 

Visto sob essa ótica, o segundo termo do título, “duplicidade”, pode ser enten-

dido como uma constatação da impossibilidade da identificação absoluta entre autor, 

personagem e narrador no cinema. Há, na verdade, vários sentidos possíveis para este 

título, não previsto no início do projeto. O primeiro deles foi fornecido pelo autor na 

sinopse do primeiro Duplicity:
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A friend of many years acquaintance showed me the suplicity of my 

self. And, midst guilt and anxiety, I came to see that duplicity often 

shows itself forth in semblance of sincerity. Then a dream informed me 

that Sincerity IV, which I had just completed, was such a semblance ... 

I saw that the film in question demonstrated duplicity relationship be-

tween the Brakhages and animals (Totemism) and environs (especially 

trees), visiting friends... and people at large.62 

 Em sua seminal pesquisa sobre a produção de Brakhage nos anos 1970, Marie 

Nesthus encontrou, no diário de sonhos mantido pelo cineasta em 1975, outra expli-

cação para esse segundo título:

I had been awakened by a dream which left me only the words Sinceri-

ty/ Duplicity... my first thought was of the film Sincerity, which I`ve just 

received a government grant to complete. The dream didn`t however 

seem related to... the film; but, rather my mind turned in consideration 

of my life over-all form of social relationship... film being quite per-

sonal, in contradiction to the two faces I`ve felt compelled to maintain 

for survival in this society – my trick of honesty being for example that 

I speak baldly of my shyness... use words to reveal the limitation of 

words, create contradiction within each word via metaphor.63 

Embora o cineasta não veja muita relação com Sincerity, no qual trabalhava 

naquela altura, é extremamente relevante que ele recorra à ideia de contradição, à 

qual já havíamos aludido anteriormente, para pensar a duplicidade. Ao reconhecer 

a contradição como inerente a sua personalidade e ao acolhê-la como método de 

criação, Brakhage entrega-nos uma chave para entender Duplicity como o limite – há 

mesmo de se dizer honesto – do projeto de ser “verdadeiro”, inteiramente sincero, de 

Sincerity. Na sua oposição a Sincerity, o termo revela o limite de seu desejo de since-

62  BRAKHAGE, Stan. Notas para o catálogo da Filmmaker`s Coop, 4 ago 1978.
63 BRAKHAGE, Stan. I Sleeping: Being a Dream Journal and Parenthetical Explication. Visual Studies 
Workshop: 1988.
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ridade e de seu projeto autobiográfico. 

Desde sua origem, a empreitada autobiográfica de Brakhage não é sem contra-

dição e equilibra-se por sobre diferentes alicerces. Ela nasce, afinal, de uma encruzi-

lhada na qual se encontram: o mito Brakhage tal qual construído em Dog Star Man, em 

Metaphors on Vision e nas críticas de Mekas e Sitney; um novo contexto de produção 

com o cinema estrutural e o aparecimento de uma crítica menos romântica e mais for-

malista; a incerteza sobre os rumos de sua nova produção e, finalmente, uma relação 

nova com a história do cinema. Como conjugar o apagamento da arte postulado na cor-

respondência sobre o documento com a fundação de um mito buscada nas biografias?

Brakhage havia, como já citado, mencionado que a duplicidade viria de uma 

relação totêmica entre a família, os animais e a natureza. Essa afirmação, de fato, sus-

tenta-se ao longo dos três duplicities, onde animais domésticos ou selvagens dividem 

a tela e a rotina com os Brakhage de modo que seu protagonismo (cotidiano e plásti-

co) é, pode-se dizer, equivalente ao dos membros da família. Mas há outro sentido de 

duplicidade, mais literal, relativo ao abundante recurso a sobreposições nos filmes, 

às vezes com quatro camadas de imagem. Essas sobreposições geram uma constante 

impressão de incerteza no espectador. Frequentemente descobrimo-nos tomando uma 

coisa por outra: um contorno que parece ser o de uma nádega revela-se como o de 

um ombro, o que parece ser uma abstração cromática mostra-se como o padrão es-

tampado em uma toalha e desenhos de animais representados no pijama das crianças 

repentinamente começam a se mover em uma floresta escura. Às vezes sobreposições 

com imagens da mesma cena, mas com ligeira decalagem temporal, fazem com que 

os corpos pareçam ter um fantasma, um duplo, seguindo-os. 

Como notado por Noel Carrol, Duplicity e o terceiro Sincerity são, visual-

mente, os capítulos mais exuberantes de todo o ciclo. Eles pontuam o afastamento de 

algumas ideias com as quais Brakhage vinha se ocupando desde Songs, expressas na 

correspondência sobre o documento, como a importância da referência e da evidência 

e a invisibilidade do gesto artístico. Neste processo, o cineasta parece fazer as pazes 



121

com o trabalho da montagem, do qual vinha desconfiando também desde Songs.64 A 

montagem “multivalente”, o abuso de sobreposições, negativo/positivo, filtros colo-

ridos e tingimento trazem de volta, em toda a sua grandeza, a afirmação do Artista e 

seu gesto expressivo. 

Daí talvez depreenda-se um quarto sentido de duplicidade: a do artista em 

relação ao seu objeto. Se em Sincerity III já começávamos a pressentir uma distância 

entre artista e família, agora observa-se uma mudança significativa na relação entre 

eles. Ao longo de Duplicity I e II, contrastando com os dois primeiros Sincerity, Jane 

e as crianças são filmados à distância. Quando a câmera aproxima-se, eles rejeitam 

ativamente o encontro com ela. Jane, que fora tantas vezes a pedra-de-toque para a 

afirmação do cinema de Brakhage e que até esse momento havia sido retratada como 

musa e fonte da criação – nua, posando, deixando-se filmar, acolhendo amorosamente 

a câmera e o olhar e oferecendo-se em troca – vira o rosto na direção oposta à da lente 

da câmera. Em uma cena, ela deliberadamente anda em direção ao fora de quadro, 

dando a sensação de, pela primeira vez no cinema de Brakhage, sentir-se invadida, 

não desejosa do jogo com a câmera. Na verdade, comparados aos cinco Sincerity, os 

três episódios de Duplicity são os que têm menor presença de Jane. 

O foco nos três filmes está nas crianças e com elas dá-se algo análogo: no 

primeiro Duplicity, plano após plano, elas viram o rosto para a câmera do pai, ofe-

recendo, no máximo, um perfil. Uma das filhas, filmada quando prepara-se para se 

despir no banheiro, tenta sair do quadro e sacode um cabide na direção do pai, como 

que a mandá-lo embora. No segundo, as crianças não estão apenas desconfortáveis 

com a câmera, elas enfrentam-na, ora ignorando-a conscientemente, ora encarando-a 

fixamente, em uma confrontação direta, honesta, mas, não obstante, hostil. 

É de certo modo de se espantar que ao menos até meados dos anos 1970 – e 

mesmo a partir daí apenas modestamente – a relação de Jane e das crianças com Stan 

Brakhage, o artista, tenha sido tão negligenciada pela crítica. O mito de seu casamen-

to e do idílio familiar como a fonte inspiradora de sua obra, largamente difundido 

64 Cf. p.94, nota 28. 
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nos anos 1960, parece ter desestimulado qualquer investigação sobre o modo como 

a relação familiar se constrói nos filmes, e como a família, mais especificamente as 

crianças, interage com o pai/cineasta. É evidentemente diferente o modo como Jane 

e as crianças se relacionam com Stan. A primeira interage mais, participa, acolhe a 

câmera como quem acolhe o olhar e o amor do amante. Frequentemente, ela divide 

o quadro com Stan, em relações sexuais ou cenas das quais emanam erotismo e tro-

ca amorosa; e mesmo quando ela aparece sozinha, sua presença convoca e invoca a 

relação com o marido (grávida, parindo, etc.). Com as crianças a relação é sempre 

mais distante. Em um primeiro momento, elas são metáforas para a “aventura da 

percepção”, mas não individualidades. É de fato impressionante que mesmo o espec-

tador razoavelmente familiarizado com a obra do cineasta encontre dificuldades para 

distinguir seus filhos. Contribui para isso, claro, o fato de o cineasta não dar muita 

importância à cronologia, de modo que o conhecimento sobre a diferença de idade en-

tre os irmãos deixa de ser operativo. Mas, para além da questão cronológica, há algo 

no modo como Brakhage registra-os que permite essa indiferenciação: em geral o seu 

olhar é para representações da infância, não para crianças singulares e menos ainda 

para a relação que elas porventura venham a estabelecer com ele, o pai/cineasta. De 

fato, são raríssimos os momentos de relação e troca afetiva entre o pai e as crianças. 

Mas isso começa a ficar insustentável à medida que elas, crescendo, adquirem 

consciência de si e do mundo. Perdendo a ignorância natural da primeira infância e 

começando a se entender como seres distintos, elas deixam de ser superfícies equiva-

lentes, intercambiáveis e sem resistência para a projeção do desejo do cineasta. Com 

desejos, demandas e existências insondáveis, elas demandam a relação, a escuta, a 

interação.

Para Brakhage a constatação dessa mudança nas crianças vem ainda nos anos 

1960 e essa consciência está na origem do projeto de Scenes From Under Childhood:

Scenes nasceu de uma tentativa desesperada de entender o mundo dos 

meus filhos. É uma escorregadela linguística [bad slip of the tongue] 
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dizer o mundo dos meus filhos. Eu não gosto do “meu” em relação a 

crianças. Implica em uma possessão que não é real. E foi nessa épo-

ca que eu comecei a falar em “meus filhos”. Começando a possuí-los. 

Aquele momento em que eles começam a correr pela casa, assumindo 

riscos, colocando fogo na casa, quebrando janelas. Eu era o policial a 

quem esperavam que parasse tudo e mantivesse a ordem. Naquele mo-

mento aconteceu uma ruptura entre eu e as crianças. Particularmente 

com as mais velhas, ou eu as estava vendo como “bonitinhas”, o que eu 

chamo de síndrome Shirley Temple, ou as via como problemas com os 

quais tinha de lidar. Essa situação se tornou tão desesperadora que eu 

me vi forçado a entender o mundo delas.65 

Apesar da clareza que o cineasta apresenta ao descrever a dinâmica familiar, 

Scenes acaba virando um filme sobre o processo do vir a ser da consciência e sobre o 

próprio processo da memória. Na mesma conversa, Brakhage completara:

O único modo que eu tinha para fazer isso com honestidade era tentar 

me lembrar do que eu via quando tinha aquela idade. O que me fez olhar 

para elas, digamos, brincando no chão... e enquanto olhava para elas, 

tentar me lembrar de como eu via o chão quando estava abaixado nele; 

e então registrá-las no chão de alguma maneira que se relacionasse com 

esta memória.66

Há, é verdade, uma apresentação da infância distinta daquela oferecida por 

seu cinema até então, menos idealizada e otimista e mais dura, onde, mais que “a 

aventura da percepção”, enfantiza-se o terror e a dificuldade da visão e da coorde-

nação. O prazer da descoberta do “verde” cede à angústia de se tentar entender um 

espaço, o contorno de um objeto ou a relação do próprio corpo com o pé de uma ca-

deira. Trata-se de um dos mais belos filmes já feitos – na verdade não consigo pensar 

65 Transcrição de uma conversa posteriormente publicada como parte de Dialogue on Film. American 
Film Institute, v. 2, n 3, 1973. JSB Collection.
66 Idem.
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em nenhum outro que tenha tentado algo tão ambicioso – sobre a saída do narcisis-

mo primário e o sentimento de solidão que deve assolar uma criança quando ela se 

descobre um ser distinto do resto do mundo. Mais que sobre os filhos, ou sobre sua 

relação com o mundo e os próprios pais, Scenes acaba transformando-se em um filme 

sobre o próprio Stan e seu processo de rememoração, via observação das crianças. Ou 

seja, se antes os filhos ajudavam-no a redescobrir a visão, agora, eles permitiam-lhe 

investigar os caminhos da memória. Suas existências e singularidades continuavam, 

entretanto, insondáveis, assim como a relação que estabeleciam com Stan.

Há, é verdade, alguns momentos tocantes e lacerantes no filme que revelam 

um pouco da dinâmica pai/cineasta e filhos. Na terceira parte, por exemplo, vemos 

um dos meninos em um estado febril olhando em direção à câmera como quem olha 

para o infinito, é um olhar de quem abandona-se à própria dor, de desistência e, ine-

vitavelmente, de distância; uma distância que o cineasta, enquanto pai, não consegue 

percorrer: trata-se de um plano aberto, tomado de longe. Ainda na terceira parte, ve-

mos o mesmo menino, no carro, chorando. Brakhage filma seu rosto, as lágrimas, em 

um plano de duração razoavelmente longa para os padrões brakhagianos. A criança 

está isolada do mundo, em uma solidão inviolável, que não se sabe se dela própria ou 

imposta pelo limite do quadro. 

Que eu tenha notícia, não há nenhuma crítica do período que aborde a dinâ-

mica da relação e o modo como o cineasta-pai responde, interage e lida com a fragi-

lidade daqueles que em tudo dependem dele. Os críticos que olharam mais detalha-

damente para o filme chamaram a atenção para aspectos formais, como as flicagens 

com cores sólidas na primeira parte ou o uso da granulação para remeter ao fosfeno 

na visão. Sitney, em sua análise do filme, parece especialmente sugestionado pelas 

declarações de Brakhage sobre seu desejo de investigar a memória e acaba por ater-

-se – o que, importante dizer, não mitiga o brilhantismo da análise – principalmente 

a este aspecto do filme. 

O trabalho seminal a abordar em profundidade a dinâmica familiar no cinema 

de Brakhage, estabelecendo uma conexão entre a relação pai-filhos e as mudanças 
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de seu cinema ao longo das décadas será Untutored Eye: Childhood in the Films of 

Cocteau, Cornell and Brakhage, de Marjorie Keller, publicado apenas em 1986. No 

capítulo dedicado a Brakhage, Keller atém-se sobretudo a Weir-Falcon Saga, o filme 

lançado logo depois de Scenes. Ao comentar uma sequência de hospitalização do fi-

lho mais novo, que começa com a criança chorando, olhando para o pai, em um olhar 

que o espectador não consegue ver senão como sendo de súplica, a autora sugere a 

falência do modelo pai/cineasta: 

At this moment in the film there is a breakdown in the Brakhage Fam-

ily order as it was described in Metaphors on Vision. No longer does 

it seem enough for the children to play, for Jane to weave and act the 

mother, and for Brakhage to make films. The child`s evident need for 

human comfort and aid from his father is unambiguous, yet Brakhage 

keeps filming. Brakhage tests the limits of his father / filmmaker role 

and finds himself insuficient. Filmmaking will not cure the child or 

even comfort him. But Brakhage can do nothing else.67 

Na montagem dessa sequência, Brakhage intercala imagens de Jane chorando 

ao lado do filho deitado em uma cama de hospital com outras do corredor e do subso-

lo do hospital vazios. Keller vê essa montagem como um reconhecimento do próprio 

Brakhage de sua incapacidade de reação nos momentos em que precisa ser um pai e 

não um observador. A autora não vai além dessa constatação, mas é importante cha-

mar a atenção para o fato de que, se há de fato autoconsciência, ela afirma-se em uma 

escolha pela solidão e pela arte em detrimento da família e não em uma mudança no 

comportamento do pai-cineasta. 

Depois de The Weir Falcoln Saga, Brakhage continua a filmar os filhos e seus 

corpos, rostos e peles permanecem belamente representados, mas pouco a pouco vai 

ficando mais evidente a incapacidade do cineasta de se relacionar com o que lhes é 

singular, particular, com o que, no desejo do outro, se opõe ao seu próprio desejo. Em 

67 KELLER, Marjorie. The Untutored Eye: Childhood in the Films of Cocteau, Cornell, and Brakhage. 
Rutherford, Madison, Fairleigh Dickinson Univ Press: 1986. p. 209.
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vez de enfrentar e acolher as dificuldades dessa relação nos filmes – uma questão, 

como se sabe, central para o documentário contemporâneo – Brakhage recolhe-se em 

investigações cromáticas e plásticas cuja beleza permanece estrondosa. É inegável a 

delicadeza com que o cineasta corta, em Duplicity, das lágrimas escorrendo do rosto 

de uma filha para a chuva caindo da janela, ou a delicadeza como um reflexo de sol 

ilumina e destaca os fios de cabelo e o suéter de uma filha, mas esse modo de filmar 

acaba por isolá-los ainda mais, retirar-lhes o que lhes é próprio, inclusive suas resis-

tências, para inseri-los em sua visão pessoal e autoritária. 

São raros os usos de signos linguísticos no cinema de Brakhage, mas em Du-

plicity III há uma palavra, impressa em uma faixa que volta reiteradamente ao longo 

do filme: “o narrador” [storyteller]. Trata-se do capítulo no qual o teatro, as brincadei-

ras de faz de conta e travestimento têm mais importância. A faixa é usada por uma das 

atrizes mirins em uma peça de escola, mas ela também é filmada de perto, de modo 

a revelar a palavra aos poucos. Esse modo de filmá-la e sua repetição não deixam 

dúvida sobre sua centralidade para este capítulo. Brakhage já havia explorado antes 

a natureza da mimese e das representações na criação do mito da infância. P. Adams 

Sitney em sua análise de Scenes from Under Childhood nota a atenção dedicada pelo 

cineasta às brincadeiras de criança e particularmente ao papel da imitação nessas brin-

cadeiras.68 Para Sitney, Brakhage, ao voltar-se para o universo do faz de conta, está 

ressaltando o modo como representações miméticas da infância ajudam a formar os 

arquétipos afetivos infantis e a impor sobre as crianças uma mitologia da infância. Em 

Scenes, a crítica às representações da infância enraíza-se na contraposição das ima-

gens das brincadeiras com uma cena de um filme de Shirley Temple passando na TV.

Se em Scenes o campo cultura surge pela TV, em Duplicity III, é a escola. 

O teatro e o Halloween têm dois lugares principais: a escola e a casa. No primeiro, 

o faz de conta sai do espaço fechado da casa para entrar no escuro impenetrável da 

noite: vemos as crianças, de costas, afastando-se e andando em direção a algo que 

não podemos mais ver, penetrando a noite. No segundo, elas vêm de um lugar que 

68 SITNEY, P. Adams. Autobiography in avant garde film. In: SITNEY, P. Adams (org). The Avant 
Garde Film: a Reader of Theory and Criticism. p. 217.
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desconhecemos, mas sabemos ser a coxia de um palco de teatro na escola, em direção 

à plateia, em um palco iluminado. A faixa com a palavra “Storyteller”, pertencente 

originalmente à peça encenada na escola, entra, na montagem, em todos os momen-

tos, conectando o reino da cultura com o da natureza. Se antes, com Shirley Temple, 

Brakgage criticava os mitos criados pelas representações infantis, aqui, parece-me 

que ele assume o papel de criá-los e narrá-los. Ainda que sua representação da infân-

cia seja uma contrarrepresentação da promovida a partir de Shirley Temple, trata-se 

de uma criação sua. Ele não delega essa representação às crianças, ele a assume como 

cineasta. Em última instância, essa atitude pode ser tão impositiva e autoritária quanto 

é a imagem de Shirley Temple; trata-se de outro mito da infância, mas, novamente, é 

uma construção e uma imposição do cineasta. 

Pode-se dizer que a passagem do corredor em The Weir-Falcon Saga e os três 

Duplicity dão testemunho da falência do projeto do modelo de cinema familiar de-

fendido em Metáforas da visão e na justificativa do cineasta para sua assinatura nos 

filmes – o “By Brakhage” como por meio de Stan, Jane e as crianças.69

Duplicity afirma a escolha do cineasta pela arte, não em detrimento da família, 

mas às custas de sua relação com ela. Na introdução à biografia de Méliès, Brakhage, 

reafirmando e reforçando sua ideia de que o artista é um ser distinto do restante da 

sociedade, coloca-o, dessa vez, em oposição também à família: “If you accept the Full 

adventure of this course [to become an artist] you will be changed so that your mother 

will never recognize you, so that your father will disown you, your friends betray you, 

your loved one live in terror of you... but then all theses things will happen anyway 

– so waht to lose?”70 

Se a afirmação da superioridade do artista não é incomum ao pensamento de 

Brakhage, a declaração de que a família não o reconhecerá, e particularmente de que 

o ser amado “viverá com terror de você”, parece absolutamente contrária ao modo 

como o cineasta entende a relação de seu trabalho com sua família. Não obstante, ela 

revela uma duplicidade intrínseca a ele, afirmada com toda a força de sua evidência 

69 Ver cf. p. 82, n.9
70 BRAKHAGE, Film Biographies, p. 28.
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em Sincerity/Duplicity. Uma duplicidade que, segundo Marie Nesthus, seria a mais 

desonesta, precisamente porque a mais íntima: a de Brakhage em relação a sua pró-

pria família. “A duplicidade inescapável para ele, enquanto artista, é usar aqueles a 

quem ama como objetos de sua arte, para construir sua própria verdade de suas vidas 

e rostos, implicitamente subordinando suas verdades ao processo.”71 

Entre o segundo e o último Duplicity, Brakhage lança Sincerity IV. Se no ter-

ceiro Sincerity entrevê-se o princípio de uma crise instaurada em uma dualidade não 

inteiramente harmônica entre os papeis de cineasta e pai/marido, o quarto marca o 

clímax dessa crise. Lançado em 1980, o filme traz o isolamento e solidão de Brakha-

ge com uma crueza e honestidade inéditos em seu cinema. Como nos primeiros sin-

cerities, há um viés mais documental no modo do registro, mas dessa vez o foco 

principal é o próprio Brakhage com seu corpo em cena. De certo modo, ele retoma 

aqui o psicodrama de seus primeiros filmes, quando encenava seu encontro com suas 

frustrações e temores. Agora, entretanto, não se trata mais do jovem que ele fora, mas 

de um homem que se aproxima dos 50 anos e sobre quem recai o peso da idade. Ve-

mo-lo nu, seu corpo acima do peso, o semblante cansado. Se frequentemente o gesto 

de seu cinema é encontrar o sublime do banal, aqui ele não parece querer esconder 

nem engrandecer nada; Brakhage aceita a implacabilidade e crueldade da iluminação 

artificial e homogênea, possivelmente de um quarto de hotel, e tudo é revelado por 

igual, sem mistério, sem carícia. A gordura extra em seu quadril e a flacidez de sua 

pele estão ali apenas pelo que são e o titã de Dog Star Man com sua força descomunal 

converte-se em um homem calejado pelos anos, fraco. 

O filme tem mesmo o ar de uma confissão: ele despe-se diante da câmera e, na 

montagem, repete essas imagens várias vezes, com ligeiras variações de enquadramen-

to, como que reforçando seu desejo rousseauniano de mostrar “verdade de sua nature-

za”. Há ainda um momento no qual ele fala diretamente e frontalmente para a câmera; 

mesmo o filme sendo sem som, a imagem dessa confissão silenciosa dura na tela. 

71 NESTHUS, Marie. Stan Brakhage. Film in The Cities, Walker Art Center, Minneapolis, outubro de 
1979. p. 11.
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Essas imagens de uma franqueza e fraqueza assustadora no cinema de Brakha-

ge são montadas, em paralelo, com imagens de uma estrada, do exterior da casa e da 

família. Cria-se assim a ideia de separação: a família reunida no Colorado e Brakha-

ge em outro lugar, possivelmente Chicago, ou em alguma viagem para apresentar 

filmes. A sensação de separação fica ainda mais forte quando um plano muito breve 

com fragmentos de um corpo feminino nu é intercalado entre imagens do cineasta no 

quarto do hotel. É possível que seja o corpo de Jane, mas não há nenhuma garantia, e 

a oposição promovida pela montagem entre os dois espaços da casa e do hotel lança 

dúvida sobre esse corpo, afinal, Jane não é vista no hotel e Brakhage só aparece em 

casa no início do filme – além disso, o corpo parece mais jovem. Reforçando a ênfase 

na ideia de separação, a sequência do hotel começa pouco depois de um plano fecha-

do em uma mão masculina com o anel de casamento no dedo anelar.  

Sabe-se que aquela não é uma separação definitiva, apenas uma ausência tem-

porária, com a qual todos da família deveriam estar habituados, já que desde 1969 

Brakahge viajava a Chicago quinzenalmente para seus compromissos no Instituto de 

Artes. É a primeira vez, entretanto, que essa ausência é incorporada à mise-en-scène, 

que ela inscreve-se na montagem e nos enquadramentos. É também a primeira vez, 

desde o casamento, que Stan não se mostra como o cineasta/pai/marido, com toda a 

virilidade e a energia implícitas nessas funções. Até então, seu narcisismo era sempre 

dividido com a imagem que fazia de sua família; se ele se filmava, o fazia próximo a 

ela, na casa no Colorado ou nos seus arredores; e mesmo quando afastava-se fisica-

mente, a família e a casa agiam como uma força centrípeta de sua criação. Nos filmes 

onde a distância entre eles afirmava-se, como por exemplo Duplicity I e II, a família 

permanecia como seu referente e seu horizonte. Mesmo que o cineasta, cego à família 

pela determinação de ser fiel a sua arte, não os visse como outros, ele retirava de seus 

corpos e da unidade familiar a inspiração para as imagens. Além do mais, havia sem-

pre um sentido de domesticidade inscrito no lirismo “caseiro” de suas imagens, que 

desaparece por inteiro na crueza da luz fria e homogênea do quarto de hotel.  

Em Sincerity IV, claro, as imagens da família também são feitas por Stan, e a 



130

separação é criada na montagem. Mas não só essa estrutura é fortemente convincente 

como a imagem de Stan é absolutamente desconcertante. Pois, ainda que reconheça-

mos que ele está em casa como olho, fica evidente que a família não está no hotel, 

aliás, sua presença inscreve-se na forma de uma ausência dilacerante. Sem ela, não 

só sua vulnerabilidade é aguda, como a poesia e a beleza de suas imagens mitigam 

diante de um espelho cruel e inclemente. A retração da poesia e da robustez plásticas 

nesse momento é equivalente, parece, ao declínio do vigor de um corpo à medida que 

envelhece. Sem a família, Brakhage é apenas um corpo, tão somente um corpo, nem 

um titã, nem um herói visionário, apenas um corpo, um pó torturado.72

Perto do encerramento, há a encenação de um afogamento ou quase-afoga-

mento de Brakhage na banheira do hotel. Depois de despir-se, ele entra na banheira e 

afunda o rosto na água. Com a câmera em plongée e usando diferentes distâncias fo-

cais, o vemos várias vezes afundando. E então, a montagem paralela intercala planos 

dele submergindo com outros de um aeroporto e de luzes noturnas. A última imagem 

dessa sequência, um plano de uma superfície de vidro sobre a qual há água, sugere um 

ponto de vista subjetivo de dentro da banheira, como se também a câmera e seu cine-

ma estivessem afogando-se. O filme termina com imagens de Jane, primeiro lendo e 

depois tirando leite de uma cabra, seguidas por planos da casa. 

Impossível não pensar no suicídio previsto para o final de Anticipation of the 

Night, do qual o cineasta teria escapado apenas porque encontrou o amor de Jane. 

Há, agora, uma incerteza sobre se o gesto teria sido levado a cabo ou não: o retorno 

à casa sugerido pelas imagens do aeroporto e pelos planos finais indica, talvez, uma 

superação análoga à de Anticipation of The Night. Mas o tom de desesperança é bem 

maior. Não só a imagem do afogamento repete-se, como é o próprio corpo do cineasta 

que performa esse gesto – ao passo que em Anticipation viam-se apenas suas mãos na 

preparação do enforcamento e a sombra do corpo pendurado. Além disso, vindo nesse 

momento da vida do cineasta e do filme, o gesto vem carregado de uma desilusão que, 

72 Tortured Dust é o título do filme que encerra The Book of Film, em 1984. Aqui, a família já está separada: 
as filhas casadas, com netos; os filhos adolescentes, cada vez menos interessados na dinâmica familiar, e o 
casamento de Stan e Jane ameaçado. Como se sabe, o casal se separa pouco tempo depois do final do filme. 
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em Anticipation, era contrabalançada pela imagem do bebê e por todas as tomadas 

líricas e subjetivas. Seria mesmo possível interpretar o suicídio naquele filme como a 

morte do corpo do protagonista para o começo de um cinema visionário.1 Em Since-

rity, entretanto, é a própria câmera subjetiva do cinema lírico que se afoga, mas dessa 

vez não há qualquer sugestão de início. Há, no máximo, a retomada melancólica de 

uma vida que não se oferece mais como um chamado à aventura. 

1 Em Allegories of Cinema, David E. James, por exemplo, interpreta o fim de Anticipation como a 
morte de um modelo de cinema para a redescoberta de outro, uma passagem. 

Stan Brakhage, Sincerity IV
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Mas Sincerity IV não encerra o ciclo. No mesmo ano, 1980, ainda viriam Du-

plicity III e Sincerity V. Ele marca, entretanto, seu clímax, o momento de deflagração 

da crise pessoal que vinha se anunciando, como que inconscientemente, por sob a 

trama do filme desde pelo menos Sincerity III, onde o cineasta tentava conciliar sua 

visão dual entre o desejo da família e a necessidade de solidão criativa. O equilíbrio 

tênue é rompido aqui, quando cineasta e família não podem nem mesmo dividir o 

mesmo espaço e a imagem dele desliza da virilidade do artista/marido/pai para uma 

vulnerabilidade narcísica. 

Os dois últimos filmes do ciclo Sincerity / Duplicity retomam um equilíbrio na 

estrutura da família: Brakhage está em casa e a dinâmica familiar continua enquanto 

ele filma. O sentido de distância é maior, mas não há a mesma tensão dos dois primei-

ros duplicities e de Sincerity IV. Parece haver um sentido de aceitação maior entre as 

partes: tanto de Stan, com seu afastamento, quanto do restante da família, apartada 

do pai. 

Talvez o filme que mais se comunique com Sincerity IV seja Tortured Dust, 

que encerra The Book of Film em 1984. O título é retirado de uma passagem do livro 

de Margaret Young, Miss Macintosh, a quem Brakhage dedica o filme: “Why should 

she give birth, though she had worked in a pottery, to an urn, to a stone angel, to the 

face of a cracked sundial? Why should she be, she screamed, this common clay, this 

tortured dust?” Neste momento, o casamento de Stan e Jane está ameaçado (eles se 

separam um ano depois do lançamento do filme) e a família já não divide mais o 

mesmo espaço, com as filhas casadas e os filhos adolescentes, evidentemente menos 

envolvidos com a dinâmica familiar. Sem o centro da casa estável, o cinema de Stan 

perde seu chão: por que deveria ele, esse cineasta familiar, fazer nascer mais um 

filme? Tony Pipolo, em uma bela análise de Tortured Dust – possivelmente a mais 

aprofundada feita até hoje – publicada na Artforum, relembra um episódio do livro 

de Young que parece perfeitamente adequado para pensarmos o capítulo quarto de 

Sincerity: uma jovem, Vera, de quatorze anos, vê-se completamente abalada quan-

do avista Miss Macintosh, até então seu modelo de beleza, feminilidade e instinto 
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maternal, careca, sem nenhum vestígio do cabelo que até então simbolizava todos 

esses poderes. Diante do espanto da jovem e do seu próprio, Miss Macintosh diz-lhe: 

“Estamos sempre carecas quando somos roubados de nossas ilusões.” Trata-se de um 

episódio central no amadurecimento da jovem, no seu entendimento de si como mu-

lher e não mais criança. Pipolo traz esse episódio para pensar a relação dos filhos de 

Brakhage com Stan, mas seria possível retomá-lo como metáfora para a imagem do 

cineasta despindo-se no hotel em Sincerity IV, assumindo e afirmando o fim da ilusão 

de um cinema familiar onde o “By Brakhage” significava por meio de Stan, Jane e as 

crianças Brakhage. 

Sincerity / Duplicity converte-se assim na revelação dolorosa e trágica da du-

plicidade de um artista que, na sua fidelidade irreparável a sua própria arte, se depara 

com a impossibilidade de sustentá-la no lugar de onde ela brotou. No desejo de rea-

firmar seu mito, ele o descontrói.
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3. Jonas Mekas e a autobiografia de todo mundo

 
(...) Abraço no meu leito as melhores palavras,  

E os suspiros que dou são violinos alheios;  
Eu piso a terra como quem descobre a furto  

Nas esquinas, nos táxis, nas camarinhas seus próprios 
[beijos! 

 
Eu sou trezentos, sou trezentos-e-cinquenta,  

Mas um dia afinal eu toparei comigo...  
Tenhamos paciência, andorinhas curtas,  

Só o esquecimento é que condensa,  
E então minha alma servirá de abrigo.

Mário de Andrade

No man could suffer the fragmentary nature of 
his understanding of his own life ––

William Carlos Williams

Na mesma época em que Stan Brakhage, trabalhando em Scenes from Under 

Childhood, principia a falar de The Book of Film, Jonas Mekas começa a trabalhar 

em Diaries Notes and Sketches, um projeto cujo fôlego e extensão ultrapassaria em 

muito todos os outros diários e autobiografias da história do cinema.1 Entre 1969, 

quando lança Walden, e 2013, ano de Out-takes of the Life of a Happy Man, o cineasta 

voltou ao formato dos “diários, notas e esboços” com uma constância inigualável em 

filmes como Reminiscences of a Journey to Lithuania (1972), Lost Lost Lost (1976), 

In Between (1978) e Paradise Not Yet Lost (aka Oona’s Third Year) (1979), He Stands 

in a Desert Counting the Seconds of His Life (1985) e As I Was Moving Ahead I Oc-

casionally Saw Brief Glimpses of Beauty (2001). Além desses, Mekas dedicou-se a 

elegias e a retratos de amigos, todos eles partindo de registros de seu cotidiano, feitos 

em 16mm entre 1949 e 90. Mas se tomássemos apenas os diários acima citados, que 

1 Em 2016, aos 93 anos, Jonas Mekas continua a trabalhar no projeto.
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têm a história ou a vida de Mekas em seu centro, e os agrupássemos, teríamos um úni-

co e longo diário de aproximadamente 1.200 minutos, no qual se veriam nada menos 

que 63 anos da vida de seu autor. Que se saiba, nenhum realizador levou tão a sério o 

convite que Béla Balázs lançou em 1930 para as gerações futuras: 

Reter de modo constante em um filme as impressões e as experiências 

vividas de um ser humano. Nenhuma fábula artificial e no entanto uma 

sequência de eventos vividos na qual a existência aparece. Uma per-

sonalidade que só é visível pela sua maneira de ver. Não seria isso a 

possibilidade de um diário íntimo, de uma autobiografia filmada? Um 

gênero que os cineastas amadores devem inventar e que poderia ter uma 

enorme importância documental, assim como os diários e autobiogra-

fias escritas. Ter todos os dias a câmera ao alcance da mão por 20, 30 

anos. Não apenas para captar os belos espetáculos e as coisas interes-

santes, mas também os desgostos, as emoções. Como um diário íntimo. 

O caminho da vida como montagem.2

Embora montado e exibido pela primeira vez apenas em 1969, o diário de 

Mekas vinha sendo registrado desde 1949, ano em que, ao lado de seu irmão, Adol-

fas, chegou aos Estados Unidos. Lituanos. Os dois irmãos emigraram para a América 

depois de passar quatro anos em diferentes campos para “displaced persons”, os “D.P. 

camps”, como ficaram conhecidos os espaços criados pelas forças aliadas no final da 

II Guerra para acolher os prisioneiros libertados e que não podiam retornar aos seus 

países de origem, então sob controle da União Soviética. Mekas e Adolfas foram apri-

sionados pelos alemães quando, fugindo da Lituânia, onde Mekas editava um zine 

antinazista e anticomunista, tentavam entrar em Viena. 

Assim que chegam aos Estados Unidos, os irmãos compram uma câmera 

16 mm Bolex – este momento originário está no início de Lost Lost Lost (1976), em 

sua cartela de abertura: “Uma semana depois de chegar à América, pegamos dinheiro 

2 BALÁZS, Béla. L’esprit du cinema. Paris: Petite Bibliothéque Payot, 2011. p. 270.
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emprestado e compramos uma Bolex”. Com essa câmera, Mekas começa a registrar 

primeiro a comunidade de imigrantes lituanos e o Brooklyn, onde viveu nos anos 

seguintes a sua chegada, e então Manhattan, algumas viagens, os novos amigos e 

o cotidiano de uma comunidade que anos mais tarde entraria para a história como 

uma das mais ativas da arte americana. A ideia de montar um filme-diário com esses 

materiais não ocorreu de imediato; na verdade ela só veio quinze anos depois de o 

cineasta começar a registrá-los. Antes disso, Mekas chega a fazer alguns filmes, entre 

eles dois longas de relativo sucesso: Guns of the Trees (1962), e The Brig (1964). 

Mas nenhum deles era autobiográfico ou tinha qualquer relação com o material que 

vinha registrando desde 1949. O primeiro era uma ficção inspirada pelo ethos beat já 

presente em outros filmes da época, como Shadows (1959) de John Cassavetes e Pull 

My Daisy (1959) de Alfred Leslie e Robert Frank; o segundo era um documentário 

em estilo direto registrando uma peça homônima do Living Theater. 

Segundo relatou depois do lançamento de Reminiscences of a Journey to Li-

thuania, por muito tempo o cineasta não via seus registros caseiros e cotidianos como 

etapas de um filme futuro. Ele acreditava estar apenas praticando, tentando se manter 

em contato com a câmera para que, “quando finalmente chegasse o dia em que tivesse 

tempo, faria então um filme ‘de verdade’”.3 

O entendimento de que materiais caseiros, registros aleatórios e cotidianos 

poderiam constituir um “filme de verdade” viria apenas vários anos depois do início 

de sua prática. “My own diaries began in 1949, unconsciously and around 1963 con-

sciously, but didn`t come out in finished version until 1966.”4 Segundo o cineasta, 

essa “consciência” do diário teria vindo quando ele, pela primeira vez, decidiu rever 

os registros feitos dos anos anteriores. 

Enquanto estudava esse material e pensava sobre ele, tornei-me cons-

ciente da forma de um filme-diário e, é claro, isso começou a afetar mi-

3 MEKAS, Jonas. O filme-diário. In: MOURÃO, Patrícia (org). Jonas Mekas, p. 131.
4 MEKAS, Jonas. “Howard Guttenplan, Western Diaries 75” Millenium. Movie Journal, Village Voice, 
Nova Iorque, 6 de abril de 1976. 



138

nha maneira de filmar, meu estilo. E em certo sentido isso me ajudou a 

ter paz de espírito. Eu disse para mim mesmo: “Bem, muito bem – se não 

tenho tempo para dedicar seis ou sete meses à produção de um filme, não 

vou me abalar; irei filmar notas curtas, dia a dia, todos os dias”.5

 É possível que a tomada de consciência da qual Mekas fala se referisse, na-

quele momento, mais a um cinema poético, construído a partir de fragmentos e de 

pequenas notas, do que necessariamente a um filme-diário. Como veremos adiante, 

é exatamente neste momento, em 1963, que Mekas descobre o seu estilo de filmar e 

liberta-se de todos os preceitos que regulam a boa imagem ou o “bem documentar”. 

Até então, sua câmera era muito mais convencional e orientada por um claro desejo 

de documentar a realidade. 

 Mas, em 1963, o cineasta não falava ainda em um “diário” ou em uma au-

tobiografia. Como vimos no primeiro capítulo, o interesse declarado pelas formas 

autobiográficas viria com mais força apenas em seus textos no final da década, depois 

do lançamento público de Walden. Em 1963, ano ao qual ele atribui sua consciência 

da forma do diário, seus textos na “Movie Journal” elogiavam o cinema poético, líri-

co, a forma breve e fragmentada de lidar com o mundo físico e cotidiano. É possível 

que naquela altura Mekas estivesse, retrospectivamente, atribuindo essa consciência 

ao que ele começava a aprender com seus contemporâneos, em especial Brakhage e 

Marie Menken. Sobre Menken, em 1963, Mekas escreve: 

A obra de Marie Menken é o oposto do cinema de prosa (drama, epi-

sódio, narrativa). Há obras de ficção que contêm poesia; mas não há 

boa poesia, e particularmente boa poesia lírica, que contenha prosa – e 

Marie Menken é uma poeta lírica. A estrutura das frases fílmicas de 

Menken, seus movimentos e seus ritmos são os da poesia. Ela transpõe 

a realidade em poesia. É através da poesia que Menken nos revela os 

aspectos sutis da realidade, os mistérios do mundo e os mistérios de sua 

5 MEKAS, O filme-diário, p. 131.
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própria alma. Menken canta. Sua objetiva está focada no mundo físico, 

mas ela o vê através de um temperamento poético e com uma sensibi-

lidade aguçada. Ela capta os pedaços e fragmentos do mundo ao seu 

redor e os organiza em unidades estéticas que se comunicam conosco.6

Menken e Brakhage serão possivelmente os dois cineastas mais importantes 

para o amadurecimento artístico de Mekas, a descoberta de seu estilo e a aceitação 

de uma dicção própria de filmar. Com eles, Mekas aprendeu o valor da forma breve, 

a câmera na mão, solta, livre, e a possibilidade de um cinema cotidiano, afeito aos 

pequenos acontecimentos da natureza ou ao dia a dia familiar. Em Brakhage, ele 

entende até onde pode ir um cinema familiar não narrativo e a vastidão de possibili-

dades para o cineasta na manipulação da câmera durante a filmagem; com Menken 

ele aprende o filmar como um ritual e uma comunhão com o visível e a natureza – a 

cineasta filma Notebook como quem dança com o mundo, comungando com folhas, 

flores e gotas de chuvas; o filme é uma celebração do visível. A potência das imagens 

está na sua energia e pulsação e elas são rastros de um corpo que entrega-se ao que vê. 

Mas a consciência da “forma do filme-diário” não é aprendida com Brakhage 

nem com Menken. Isso porque esse problema simplesmente não existia para os dois. 

Em Brakhage, como vimos, o interesse pelo gênero foi motivado por uma questão 

histórica e narrativa – como reformular ou afirmar o seu lugar na história –, mas não 

necessariamente formal. Em Menken o problema do gênero nunca nem mesmo exis-

tiu; o caderno [notebook] era, de certo modo, o antigênero: uma permissividade para 

uma forma que não fosse parecida com nenhuma outra. Se Mekas é, e aqui eu defendo 

que o seja, o cineasta que irá mais longe na formulação de uma forma e de uma his-

tória para o filme-diário, devemos entender esse processo em separado ou ao menos 

como não inteiramente coincidente ou indissociável de sua descoberta e apreço por 

modos mais livres de filmar. Quero dizer: é preciso separar a prática da filmagem e 

seus produtos, os registros, do filme final; a liberdade de filmar, do filme montado. 

6 MEKAS, Jonas. Movie Journal: Elogio a Marie Menken (4 de janeiro de 1962). In: MOURÃO, Patrí-
cia (org). Jonas Mekas. p. 69.
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Colocando em termos mais precisos, a serem doravante incorporados neste 

texto, o que acabo de chamar de filme final ou montado é aquilo que David E. James, 

em um texto essencial sobre Jonas Mekas, chamou de filme-diário, enquanto os regis-

tros aleatórios da prática da filmagem constituem o diário em filme. O diário em filme 

(film diary) é uma prática que, tanto quanto qualquer diário escrito, privilegia o pro-

cesso e o momento da composição e constitui-se mais como um conjunto inacabado 

de partes desarticuladas e heterogêneas do que como uma unidade estética. Trata-se, 

escreve James, “de um evento privado no qual o consumo, em especial o consumo por 

parte dos outros, é ilícito: um simples valor de uso.”7 Mas o filme-diário (diary film), 

escreve James, “encontra o seu lugar em uma economia de filmes, uma economia que 

privilegia o artefato como um todo: o momento da projeção, o público.”8 A passagem 

do diário em filme para o filme-diário é, em última instância, a passagem da práxis 

ao produto, a constituição de uma unidade, por mais solta que possa ser, a partir da 

variedade e da diversidade. 

Como veremos, o cinema de Mekas ergue-se sobre essa passagem e a partir 

dela, retirando do contato entre uma prática e um produto seu instável equilíbrio. 

Colocando nos termos de James, é como se ele se equilibrasse dialeticamente entre o 

diário em filme e o filme-diário, ou ainda, como se o filme finalizado guardasse e se 

debatesse com a lembrança do diário em filme. Em termos concretos, isso quer dizer 

que a montagem, a responsável em última instância por fazer com que os filmes sejam 

vistos como uma unidade, entra em embate com a diversidade do registro, como se 

um nunca pudesse ser totalmente integrado ao outro: nem a montagem se torna invi-

7 James não considera o diário em filme como um equivalente do filme de família. Aquele já seria uma 
adaptação estilística e da função social do filme de família, inscrita em um projeto antimodernista e 
anti-industrial de cinema que rejeita o filme como commodity. Em outras palavras, a realização utó-
pica das potências do cinema caseiro através do acolhimento de suas extravagâncias, deficiências e 
imperfeições. Para James, embora o filme caseiro possa ser, potencialmente, uma forma autêntica de 
arte popular, ele não deixa de ser um braço da indústria, cercado que está por manuais de instrução 
que visam devolvê-lo aos códigos do cinema comercial. O diário em filme, por sua vez, na sua adesão 
ao erro e ao momento da composição, desafia as formas hegemônicas do suporte numa nova prática 
privada de cinema que o integra à práxis da vida.
8 JAMES, David E. Diário em filme / filme-diário: prática e produto em Walden de Jonas Mekas. In: 
MOURÃO, Patrícia. Jonas Mekas. São Paulo: Pró-Reitoria de Extensão Universitária da USP, 2013. 
p. 168.
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sível ao diluir a diversidade do registro em uma unidade de sentido, nem tampouco 

se constitui como um lugar discursivo privilegiado de observação e manipulação das 

imagens, tal como acontece, por exemplo, no cinema-ensaio de apropriação. 

Passaremos por isso com mais vagar no próximo capítulo, por ora destaco 

apenas que aquilo que Mekas afirma, retrospectivamente, ter sido a sua descoberta da 

consciência de um filme-diário seja talvez a aceitação de uma forma própria de filmar 

e, principalmente, a descoberta de uma potência a ser aprofundada nesta forma. Esta 

confusão, entretanto, pode ser explicada pela importância que, mais tarde, quando de 

fato começar a montar os filmes, Mekas dará aos registros no filme final, tentando 

integrá-los ao filme sem grandes modificações e acolhendo-os, como se poderá ver, 

em sua incompletude. 

Mas acredito que o decurso de Mekas até o filme-diário não depende apenas 

de sua descoberta da potência de seu diário em filme, ainda que essa descoberta seja 

central e decisiva. Para compreender esse processo parece-me importante inserir sua 

prática como diarista dentro de uma reconfiguração da dinâmica da história do expe-

rimental. Minha hipótese aqui é de que, assim como em Brakhage, há em Mekas uma 

relação entre o projeto e o desejo de uma autobiografia e a história do cineasta dentro 

do cinema experimental. Pois, se a autobiografia de Brakhage é concebida em um 

momento de crise do realizador, quando ele se vê diante de seu legado, sua imagem 

e sua obra pregressa tentando entender e reinventar seu lugar na história, a de Mekas 

também nasce em um momento de conclusão e revisão. O seu movimento, entretanto, 

não é mobilizado por um reexame de seu cinema pessoal, mas de sua trajetória no 

cinema que ajudou a fazer nascer: o novo cinema americano, o cinema underground, 

de vanguarda ou experimental, como se queira chamá-lo. Esta revisão é provocada 

por todas as transformações na cultura e no meio do cinema experimental no final dos 

anos 1960. 

Neste capítulo abordarei o diário de Mekas em relação a sua trajetória como 

crítico e promotor do cinema de vanguarda e como gesto inventivo de um artista. Irei 

me ater a dois filmes, Walden, lançado em 1969, mas com imagens registradas entre 
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66 e 69, e Lost Lost Lost, finalizado em 1976, mas com imagens bem mais antigas, 

colhidas entre 49 e 63. Embora lançado sete anos depois, pela cronologia percorrida, 

Lost Lost Lost precede Walden e funciona como uma espécie de prólogo ou capítulo 

inicial da série de Diários notas e esboços. De certo modo, LLL acaba onde Walden 

começa e os dois filmes têm sua cronologia determinada por momentos definidores 

da história da vanguarda experimental: seu nascimento e florescimento no primeiro, 

e sua celebração e coroação no segundo (entendendo aqui a cronologia como sendo 

a do tempo narrado, não a do lançamento). Nos dois casos, como se verá, Mekas irá 

explorar o encontro entre esses momentos da história do experimental e a sua própria 

história como artista. 

Mas em se tratando de uma obra tão porosa a toda a história do experimental 

nova-iorquino, antes de introduzi-la peço licença para demorar-me um pouco mais 

em uma tentativa de contextualização. 

3.1 A trajetória de Mekas 

 Quando é lançado, Walden marca uma segunda etapa na vida de Mekas. Em-

bora com dois filmes de relativo sucesso (The Brig chegou a ganhar um prêmio em 

Veneza), definitivamente não era por seus filmes que Mekas era mais conhecido. 

Tampouco era à realização que ele dedicava a maior parte de seu tempo e energia. 

Entre meados dos anos 1950 e ao longo de toda a década de 60, Mekas devotou-se 

com um envolvimento sem equivalente entre seus pares à promoção do novo cinema 

americano. Em 1955, ao lado de seu irmão, Adolfas, ele funda a Film Culture, que vi-

ria a se transformar na principal revista dedicada ao cinema independente dos Estados 

Unidos; quatro anos depois, ele começa a colaborar com o jornal independente Villa-

ge Voice, onde cria a coluna “Movie Journal”, rapidamente alçada a uma das mais 

lidas e a mais polêmica de um jornal que, em meados dos anos 1960, transformava-se 

no seminário semanal mais vendido em todo os Estados Unidos.9 Paralelamente (ou 

9 MENAND, Louis. “It Took a Village: How The Voice Changed Journalism”. The New Yorker, 5 de 
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conjuntamente) a sua atividade crítica, em 1960 Mekas mobiliza vários cineastas em 

torno de uma Declaração pelo Novo Cinema Americano, no qual esboça as diretrizes, 

desejos e reivindicações de um cinema não industrial e independente, que ganharia 

força e visibilidade na década seguinte.10 Em 1962, também com outros cineastas e 

respondendo a uma das demandas da Declaração, ele funda a Film-Makers Coope-

rative, primeira cooperativa de distribuição de filmes independentes do mundo e um 

modelo para várias que seriam criadas a seguir. Dois anos depois, em 1964, enten-

dendo que os filmes precisavam não só de distribuição, mas de uma oportunidade de 

chegar até o público sem serem molestados ou tolhidos por censores e exibidores, ele 

cria a Film-Makers’ Cinematheque. Finalmente, em 1968, também sob sua coordena-

ção, começam os preparativos para a abertura do Anthology Film Archives, “o museu 

permanente para o cinema de vanguarda”, que abrigaria o “Essential Cinema”, uma 

coleção reunindo os “monumentos da arte do cinema”.

Em seus textos, nas instituições que cria e em todas as brigas empenhadas 

contra o gosto médio da crítica ou dos exibidores tradicionais e a limitação estética 

da censura, Mekas assume voluntariamente o papel de “ministro da defesa e da pro-

paganda do Novo Cinema Americano”. Na antologia reunindo as crônicas da “Movie 

Journal” publicada em 1972, ele se apresenta como o “parteiro do underground”,11 

uma atribuição que será, até hoje, insistentemente evocada sempre que se trata de 

apresentar sua trajetória. 

Mas, no final dos anos 1960, o bebê e a criança que ele tinha ajudado a “pa-

rir” já tinham crescido e amadurecido. Se no início da década havia uma produção 

desarticulada de alguns poucos (e bons) artistas, mas sem força política ou organi-

janeiro de 2009. Disponível em: http://www.newyorker.com/magazine/2009/01/05/it-took-a-village. 
Acesso em: 28 de novembro de 2015.
10 A versão final da Declaração do Novo Cinema Americano foi publicada em 1961 no nº 22-23 da Film 
Culture. Uma versão em português encontra-se disponível em Jonas Mekas (Cinusp, 2013). 
11 Não deixa de ser curioso que a escolha do vocabulário com que se autodefine parta de duas reali-
dades tão contrastantes: o universo militar (ministro da defesa) e o familiar (parteira). Nesta junção 
parece revelar-se algo da essência do experimental: a aptidão vanguardista e o caráter familiar e co-
munitário. As metáforas, além de tudo, parecem extremamente pertinentes quando pensadas à luz das 
ações desempenhadas e lugares ocupados por Mekas: um parteiro não só ajuda a nascer como a cuidar 
e a manter vivo (Coop e Cinematheque), enquanto um ministro da defesa e da propaganda entra nas 
guerras necessárias para divulgar e promover os ideais de um território (Film Culture e Movie Journal).
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zação suficiente para garantir o financiamento e a distribuição necessários para que 

pudessem continuar trabalhando, no final, e depois de um período intenso de lutas, a 

produção crescera, florescera, ramificara-se e consolidara-se, de modo que a ideia de 

um cinema subterrâneo (underground) que o marcara no início da década deixara de 

fazer sentido. 

Mekas não era menos consciente e orgulhoso desse novo cenário do que eram 

seus colaboradores de sua importância para essa transformação. William Van Dyke, 

por exemplo, diretor do departamento de filme do MoMA, declarou que as sessões 

de filmes independentes programadas pelo museu no final dos anos 1960 eram uma 

resposta às atividades de Mekas.12 Na virada da década, o cineasta declarara:

Films now are more readily accepted as an art form on a formal basis. 

What`s happened during the last ten years is that a whole new range 

of possibilities in cinema has opened up, and this, I think, is one of the 

main achievements of the so-called underground.13

Há, como se pode notar, senão um sentido de dever cumprido, ao menos a 

percepção de que algo pelo qual ele batalhara havia acontecido. De fato, não é difícil 

perceber esta mudança: no primeiro catálogo da Coop, listavam-se 23 cineastas e 56 

filmes, em 1969, eram mais de 100 realizadores, vários deles, como já mencionado 

também no primeiro capítulo, de uma nova geração. Mas não eram só os cineastas 

que multiplicavam-se, também aumentava o número de exibidores: em 1966, é cria-

do o Millennium Film Workshop, sob coordenação de Ken Jacobs, em 1970, o Film 

Forum, e tanto o Whitney Museum quanto o MoMA passam a ter programas voltados 

ao cinema de vanguarda.

A criação do Anthology é possivelmente o sinal mais evidente desse novo ce-

nário, pois se antes a luta era pela existência, no final da década ela era pela memória: 

não se tratava mais apenas de fazer existir, de ajudar aquela produção a vir ao mundo, 

12 TOMKIMS, Calvin. New Yorker. 
13 MEKAS, Jonas apud TOMKINS, Calvin. New Yorker, 1973, p. 48. 
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mas de preservar e proteger; de criar a possibilidade para se estabelecer e narrar uma 

história. 

3.2 O diário como história de uma geração

Em Mekas, a constatação desta nova fase significa, no plano individual, uma 

reordenação de seu tempo, de suas ações e estratégias que coincide, como se sabe, 

com o lançamento de Walden. Proponho aqui pensar seus diários como uma ruptura e 

uma continuidade de seu trabalho voluntário como promotor e agregador do cinema 

de vanguarda. Acredito que se de um lado eles sinalizam a retirada de cena do cineas-

ta para um ambiente mais privado, da ilha de montagem, de outro, eles existem como 

memória pública da história dessa mesma vanguarda. 

A partir de Walden, todos os filmes de Mekas, à exceção daqueles feitos em 

vídeo, voltam-se para o material registrado por ele ou amigos ao lado de artistas, 

cineastas e comunidade artística a partir dos anos 1950. As imagens das décadas de 

1960 e 1970 são as mais recorrentes, mas mesmo nos filmes mais tardios que fogem a 

essa regra (As I was Moving Ahead Ocasionally I saw Brief Glimpses of Beauty como 

o exemplo mais notável), trazendo imagens dos anos 1980, nota-se que a maioria das 

pessoas registradas surgiram na vida do realizador durante os anos 1960. Essa reinci-

dência faz pensar que o cineasta se retira do ambiente público e de seu protagonismo 

de então para se lembrar, para reencontrar solitariamente fragmentos de seu passado 

– observar os títulos de alguns filmes mais recentes pode ajudar a iluminar esse mo-

vimento de retirada rumo à memória: He Stands in a Desert Counting the Seconds 

of His Life; As I Was Moving Ahead I Ocasionally Saw Brief Glimpses of Beauty e 

Out-takes of the Life of a Happy Man. Tudo se passa como se, de um deserto-ilha de 

montagem, Mekas se dedicasse a reencontrar os lampejos de beleza, os momentos 

passados e perdidos de sua vida.

Mas não se trata, claro, de um autoexílio ou isolamento em um passado nos-

tálgico e sem retorno. Como Thoreau, que retorna de sua cabana na beira do lago de 
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Walden com Walden ou a vida no bosque, livro que se apresenta como um modelo 

para seus contemporâneos e para os jovens do futuro, Mekas retorna de suas viagens 

órficas na moviola com as provas, os documentos e a narrativa de sua vida e também 

daquela de seus contemporâneos. Em outras palavras, não é rumo a suas lembranças 

pessoais que o cineasta se recolhe, mas a um trabalho individual de elaboração de 

uma memória que pode, não obstante, ser coletiva.

De fato, o tempo e a constância da produção mostraram que vários de seus 

filmes transformaram-se, hoje, em documentos essenciais sobre a organização e o 

cotidiano da vanguarda nova iorquina nos anos 1960 e 1970. Para citar apenas al-

guns: Walden, Zefiro Torna: Scenes from the Life of George Maciunas, He Stands in 

the Desert Counting the Seconds of His Life, Scenes from the life of Andy Warhol ou 

Birth of a Nation. Não é por menos que Mekas segue sendo, em 2016 e aos 93 anos, o 

principal porta-voz da vanguarda cinematográfica americana. A diferença em relação 

a sua fase militante é que, se então era ele próprio (com sua voz, seus textos e suas 

opiniões polêmicas) a face mais visível da vanguarda, agora, passadas algumas gera-

ções, seus filmes transformaram-se na primeira porta de entrada e contato com aquela 

história. A “Movie Journal”, a Film Culture e a Cinematheque estão no passado, mas 

ainda chegamos a elas e aos rostos, personagens e lugares daquela história através dos 

filmes de Mekas. 

No capítulo anterior, mencionei uma afinidade entre o projeto autobiográfico 

de Brakhage e a Autobiografa de Alice B. Toklas de Gertrude Stein no que concernia o 

desejo dos autores de afirmar o próprio lugar na história da arte eleita por eles. Levan-

do a comparação com Stein adiante, poderíamos aqui sugerir que o projeto de Mekas 

está mais próximo da Autobiografia de todo mundo. Como o de Stein, seu gesto é in-

clusivo: narrando sua vida, Mekas narra a de seus pares. Essa inclusividade não é um 

efeito colateral, como poderia ser comum a qualquer autobiografia de figuras públicas 

convivendo em meio a pessoas notáveis. Ela é deliberada – o que pode ser notado na 

farta documentação de atividades de amigos com as quais Mekas não tem necessa-

riamente nenhum envolvimento direto: o primeiro show do Velvet Underground, a 
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antológica exposição de Andy Warhol no Whitney Museum; as filmagens de Galaxy, 

de Markopolous; ou os vários retratos que ele faz desses amigos, introduzidos apenas 

por cartelas: “Brakhage atravessa o Central Park”, “Marie Menken e sua irmã”, “Carl 

Th. Dreyer”.14

Podemos pensar os filmes de Mekas como uma continuação do trabalho do 

Anthology de preservar, estabelecer e narrar uma história para o experimental. Aqui 

vale relembrar a declaração do cineasta após a morte de Jerome Hill,15 segundo a 

qual a morte do amigo marca o fim de uma era de criação e o começo de outra, de 

preservação para a posteridade. Como havíamos discutido no primeiro capítulo, a 

afirmação é ambígua e pode ser entendida tanto como uma alusão ao museu quanto à 

autobiografia de Hill, Film Portrait. Mas poderíamos deslocar o foco da especulação 

do objeto para o sujeito, e indagar se, ao falar de Hill, Mekas não teria em mente, na 

verdade, o seu projeto pessoal de autobiografia: narrar a sua história e a da vanguarda. 

Nas próximas páginas pretendo mostrar como essa elaboração memorialística 

é, também, a de sua própria história como artista. Walden será então abordado como 

um filme de eleição poética, no qual o cineasta elege seus pares e interlocutores ao 

mesmo tempo que se individualiza em relação a eles. Lost Lost Lost, por sua vez, será 

visto como um filme de formação, onde o cineasta narra sua adaptação à América, 

seu amadurecimento e seu vir a ser artista em paralelo à constituição da comunidade 

do cinema de vanguarda. 

14 O eventual efeito colateral dessa deliberação pode ser, em casos não tão bem resolvidos, um certo  
deslumbramento com o mundo documentado. David E. James, um admirador do cinema de Mekas, 
autor de um texto essencial sobre Walden e organizador de um volume inteiro dedicado ao cineasta, 
condenou em He Stands in a Desert Counting the Seconds of his Life uma inclinação do cineasta 
a documentar sua vida como sendo surpreendentemente bem-sucedida em termos sociais, cheia de 
“lembranças de seus momentos no estilo de vida dos ricos e famosos”, em especial junto aos Kennedy 
e Lennon.
15 Cf. capítulo 1, nota 61, p. 76.
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3.3 Walden

Walden estreia em Nova Iorque com duas exibições fechadas, uma no dia 20 

de dezembro de 1969 e outra quatro dias depois, no dia 24. É uma data improvável, 

o ano já está praticamente terminado, e quase tudo gira em torno do Natal e da vira-

da do ano. Supõe-se que, mesmo em uma cidade como Nova Iorque, onde há vários 

imigrantes e pessoas solitárias, e em um meio como a vanguarda, em geral menos res-

peitoso de rituais religiosos e consumistas, não seria uma data ideal para alguém que 

quisesse reunir o maior número possível de espectadores. Mas é uma data simbólica: 

dia 24 é o aniversário de 47 anos de Mekas e em uma semana findaria a década mais 

fervilhante da arte americana no século XX. Walden é a festa de encerramento da dé-

cada, a festa ou o presente de Mekas para um grupo a quem ele passou a ver como sua 

família na América – em 1969, o cineasta também completou vinte anos nos Estados 

Unidos sem ter voltado uma única vez à Lituânia. 

O caráter familiar, festivo e conclusivo do filme não escapou às críticas. Bar-

bara Rubin, uma jovem cineasta muito próxima a Mekas, ao lado de quem trabalhou 

na Coop, e que aparece no segundo capítulo de Walden, descreveu o filme como um 

“sumário da viagem de todo mundo naquele período”. Calvin Tomkins, que viria a 

se tornar o biógrafo de vários artistas da vanguarda, em um perfil de Mekas para a 

revista New Yorker, descreveu o filme como “a realização suprema do novo cinema 

americano [...] Um home movie do underground maravilhosamente inclusivo”.

O filme propõe-se, de fato, como um home movie da vanguarda americana nos 

anos 1960. Permitindo-me ficcionalizar, imagino Mekas, no Elgin Theater, receben-

do os amigos, convidando-os a se acomodarem, eventualmente repetindo a curiosa 

tradição natalina americana de servir gemada e então ligando o projetor, como o tio 

(e Mekas era de fato mais velho que a ampla maioria dos outros artistas) que em al-

gum momento da festa escolhe passar os registros de reuniões e encontros passados. 

E então ali, na tela do Elgin, sua família eletiva relembraria os momentos vividos 
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Convite para pré-estreia de Walden
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juntos. Entre os presentes estariam Allen Ginsberg, Peter Orlovsky, Andy Warhol, 

Gerard Malanga, Eddie Sedwick, John Lennon, Yoko Ono, Shirley Clarke, P. Adams 

Sitney, Ken e Flo Jacobs, Stan e Jane Brakhage, Tony Conrad, Barbara Rubin, Ti-

mothy Leary, Jerome Hill, Richard Foreman, Judith Malina, Hans Richter e muitos 

outros que também cruzaram o caminho e as lentes de Mekas. Embora notáveis em 

suas áreas artísticas, eles não são registrados como figuras públicas ou famosas; não 

posam, nem encenam. Escritores não são mostrados em frente a suas bibliotecas, ar-

tistas diante de seus quadros, músicos no estúdio ou no camarim, cineastas no set de 

filmagem. Nós os vemos andando na rua, conversando ou dançando em uma festa pe-

tit comité, ao redor da mesa, na varanda da casa, correndo no Central Park, lendo, etc. 

Para além do prazer quase infantil do autorreconhecimento, também imagino 

aqueles espectadores-amigos maravilhados com um filme cuja pulsação e ritmo cro-

mático lembram um show de fogos de artifício prolongado, uma luz estroboscópica 

ou uma vela de aniversário do tipo faísca que permanece acesa por três horas. Ainda 

hoje, a pulsação de Walden é capaz de nos assombrar e maravilhar, mas a História, as 

folhas de programação de cinematecas, as contracapas dos DVDs, as sessões apresen-

tadas, as descrições dos filmes no Youtube ou os releases de imprensa copiados ipsis 

litteris por jornalistas já nos prepararam um pouco para o estilo do cineasta. O espec-

tador de 1969, entretanto, não o conhece bem ainda. Ou, melhor, ele havia visto Guns 

of the Trees e The Brig, mas nenhum dos dois poderia tê-los preparado para o que 

viria em Walden – embora, retrospectivamente, seja possível identificar já na câmera 

na mão e na energia do registro de The Brig algo do modo maduro de Mekas. É ver-

dade que alguns daqueles espectadores poderiam já ter visto quatro curtas que foram 

incluídos na íntegra em Walden: Cassis, Notes on the Circus, Report from Millbrook 

e Hare Krishna (os dois primeiros tal qual, incluindo o título, e os dois últimos com 

variações na sua banda sonora e sem o título). Nesse caso, poderiam pressentir um 

pouco da qualidade luminosa e transparente das imagens, sua aparência pontilhista ou 

talvez impressionista, o ritmo em staccato e a virtuosidade do uso da câmera na mão. 

Mas eram curtas-metragens, de modo que a prolongação na duração do filme desses 
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traços até então sustentados apenas brevemente deve ter assombrado até mesmo o 

amigo mais familiarizado com os curtas anteriores. 

Outro motivo de surpresa deve ter sido a afirmação inconteste da primeira 

pessoa de Mekas no filme. Argumentar-se-á que em seus curtas havia já a primeira 

pessoa do cinema lírico: o cineasta atrás da câmera, mas aquelas imagens atestavam 

apenas sua energia ou a direção de seu olhar. Naqueles curtas não havia seu rosto 

nem seu corpo, tampouco sua voz, seus pensamentos ou reflexões; desta vez ele era 

narrador, autor e também personagem. Seus humores ou ideias, sua persona um tanto 

picaresca era já conhecida de seus leitores ou dos habitués de eventos organizados 

por ele, mas não em filme. Agora, nesse deslocamento, descobria-se outro lado do 

principal defensor da vanguarda, quase um segredo: sua solidão talvez. Não digo a 

solidão afirmada, enunciada, mas a solidão de quem, em meio a todas as outras ati-

vidades, passa horas a treinar com a câmera e a colecionar memórias visuais futuras. 

Pois Walden é um tour de force com a câmera e um registro altamente pessoal de um 

momento da vanguarda. De todos os filmes-diário de Mekas, Walden é o mais acele-

rado e pulsante. Ele parece guardar, no seu tecido visual, a mesma energia e vibração 

que marcaram aquele período. 

As imagens são na sua maioria bastante aceleradas, filmadas com câmera na 

mão, em single frame – o que permite capturar um fotograma por vez, tal como uma 

câmera fotográfica, embora com menos precisão no controle da luz – ou registradas 

com velocidades variadas, em geral a menos de vinte quadros por segundos, de modo 

que, durante a projeção, elas pareçam mais aceleradas, saltitantes. Além da velocida-

de e da virtuosa câmera na mão, Mekas ainda manipula, durante a filmagem, a aber-

tura do diafragma, a distância focal e o zoom. Algumas vezes, o cineasta rebobina o 

filme ainda na câmera, para criar sobreposições em um novo registro. 

Anos usando a mesma câmera, uma Bolex à corda, permitiram-lhe adquirir 

tamanha intimidade com ela, a ponto de ter se tornado natural e automático usá-la a 

seu favor. E ele o faz como forma de resposta imediata aos estímulos do mundo. Para 

Mekas filmar transforma-se ao longo dos anos em uma experiência de comunhão com 
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o presente e o visível. Talvez esteja aí a principal diferença entre o cinema de Mekas 

e o de Brakhage, de quem ele é debitário. A investigação de Brakhage é sempre sobre 

a natureza da visão e o modo de aparição do mundo ao olho e à percepção. Mekas 

interessa-se por como um corpo responde aos estímulos do visível e como isso pode 

ser inscrito e transmitido a um filme de forma que a imagem seja, ela também, for-

malmente e visualmente potente. Brakhage filma, em geral, com o olho no visor da 

câmera, Mekas, ao contrário, encontra sua poética no momento em que abre mão de 

olhar pelo visor e integra a câmera em uma dança com o mundo – este momento ori-

ginário está incluído em Lost Lost Lost, como veremos mais à frente –, nesse aspecto 

ele está muito mais próximo de Marie Menken. 

Um dos aspectos mais característicos dessa total integração entre câmera e 

homem é o uso que Mekas dá a uma das limitações da Bolex. Funcionando por corda 

e não à bateria, sua câmera não fazia planos longos (o máximo que ele conseguia 

eram 18 segundos). Mekas radicaliza essa limitação e faz planos de quatro, seis, oito 

fotogramas, frequentemente registrados em menos de 24 quadros por segundos (mas 

com projeção programada para 24 q/s) e variando a velocidade e a exposição duran-

te o registro. A Bolex também lhe permite gravar em single frame, registrando um 

fotograma por vez, e ele o faz, com frequência, no meio de uma tomada, durante um 

registro em fluxo, como que para interrompê-lo ou retirar do correr inexorável da vida 

aquilo que captura seu olhar – um equivalente visual talvez seria a pintura pontilhista 

ou a impressionista, com suas pinceladas visíveis, um tanto nervosas na sua urgência 

de registrar a cena presente. Com essas variações de velocidade e o single frame, 

Mekas produz imagens que operam por saltos, intermitências e vazios, a ponto de ser 

difícil determinar o que é um plano, onde ele começa ou termina. 

A montagem do filme reduz-se à sequencialização das tomadas16 de modo que 

pequenas notas, cenas ou fragmentos sejam incorporados tal como foram filmados. 

Ou seja, mudanças de velocidade, sobreposições ou variações bruscas de iluminação 

16 Segundo Mekas, respeitando a cronologia do registro. P. Adams Sitney, que tem sua imagem incluída 
em vários momentos do filme, contesta essa cronologia, afirmando haver alterações na ordenação dos 
eventos dos quais participa. 
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são todas feitas durante a filmagem, jamais na montagem. Mas se intrassequencial-

mente não há montagem, no filme como um todo o montador estará presente, e ele 

é evidente no recurso às cartelas, na voz over autoral e no acréscimo de músicas ou 

sons registrados ao longo do tempo.

Reconhece-se, entretanto, que boa parte dessas inserções é feita com o espíri-

to de respeitar a força da presença dos registros, de deixá-los existirem como evidên-

cias por si mesmos, sem qualquer intenção de ressignificá-los ou submetê-los a um 

telos narrativo. As cartelas são determinantes neste processo e são elas que impõem 

ao espectador uma leitura semelhante à de um diário. Em geral, embora não seja uma 

regra, elas trazem informações que contextualizam as imagens que serão mostradas: 

nome das pessoas retratadas, lugar, descrição da cena, estação do ano. Como elas 

impõem a descontinuidade entre as imagens, o espectador não sente necessidade dos 

fios que ligariam uma cena a outra e entende que o processo será mais de mostração e 

acúmulo do que de narração. Algo análogo acontece com o comentário em voz over. 

Ainda que neste caso nossa tendência seja tomá-lo como uma espécie de moldura em 

relação à qual todos os outros discursos (cartelas, imagens e sons) devem ser vistos, 

ele é incapaz de incorporá-los por completo dentro de uma lógica própria, ou mesmo 

colocá-los em uma hierarquia sob seu controle. Assim, no lugar de tentar costurar as 

lembranças com um sentido criado a posteriori e a partir de um signo que as unifique 

– a palavra, por exemplo –, Mekas mantém a autonomia entre os registros.

Se no cinema de vanguarda o trilho de trem é frequentemente invocado como 

metáfora para as separações entre os fotogramas na película de filme – uma associa-

ção, de resto, tentadora para uma arte que começou com a imagem de um trem –; a 

imagem do trem, com os vagões ligados uns aos outros, mas autônomos, seria uma 

boa imagem para a ilustrar a montagem de Mekas (aliás, o trem é uma das presenças 

mais marcantes de Walden): ali as cenas não se submetem a uma sintática narrativa e 

são ligadas umas às outras por relações de vizinhança, adição, nunca subordinação, 

existindo, desse modo, como unidades brutas a estruturar os filmes. Mateus Araújo, 



154

em texto ainda inédito,17 lembra-nos do amplo léxico ao qual Mekas recorre em seus 

títulos ou subtítulos – anotações, esboços, fragmentos, cenas, haicais e, mais meta-

foricamente, lampejos (glimpses) – para sugerir o apreço do realizador pelas formas 

breves de registro e a importância que elas têm individualmente na unidade total dos 

filmes. Cada uma dessas formas18 é acolhida no filme pronto em sua concomitante 

inteireza e incompletude; quero dizer, mesmo que sejam insuficientes para dar conta 

de uma dada realidade, elas são incluídas no filme sem que nada – cartela, narração 

ou mesmo outras imagens – tente suprir ou contextualizar o sentido que lhes falta: 

o campo é privado do contracampo; o close, do plano geral; a imagem, da palavra. 

Alguns casos de privação do contexto são gritantes: os retratos de jovens mulheres 

sobre quem não sabemos absolutamente nada feitos no Central Park; a cartela, à qual 

voltaremos mais à frente, com os dizeres “encontrei bosta de coelho”. Como nos 

lembra James, o cinema de Mekas não tem fora de campo: “A percepção é inscrita ao 

que pode ser visto pelo visor da câmera, enquanto o que quer que não seja imanente 

ou mediado por ele nunca aparece”.19

Disso decorre um filme em tudo fragmentado, paratático, atomizado. De to-

dos os filmes de Mekas, diria que este é o mais solto, em que a estrutura geral tem 

mais dificuldade para se impor sobre os fragmentos particulares. Contribui para isso a 

inserção, nos dois primeiros rolos do filme, de quatro curtas-metragens anteriormente 

lançados, e a presença em todos eles de sequências mais desenvolvidas, fechadas 

nelas mesmas, como é o caso de cinco festas de casamento e uma viagem à casa dos 

Brakhage, no Colorado. 

Mas talvez seja o uso do som e a irregularidade da narração, muito mais pre-

sente no início e no fim, e totalmente ausente no terceiro rolo, o que torna mais solta 

17 Conferência apresentada durante uma retrospectiva de Jonas Mekas no 17º forumdoc.bh 2013 – Fes-
tival de documentário de Belo Horizonte, 26 de novembro de 2013, Belo Horizonte, Brasil.
18 Aqui caberia diferenciar o que se entende por plano cinematográfico, ou mesmo sequência, dessas 
formas breves. Uma cena ou fragmento em Mekas, por mais breve que seja, pode ser constituída por 
mais de um plano, mas ela jamais é o encadeamento, na montagem, de vários planos decupados e re-
gistrados em momentos distintos. Ela corresponde ao registro corrido em uma fita de filme, ainda que 
fragmentado em várias tomadas, de uma mesma situação ou momento. 
19 JAMES, David E. Allegories of Cinema. p. 109.
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e atomizada a estrutura geral do filme. Com exceção de apenas três passagens – Notes 

on the Circus; o longo trecho no terceiro rolo onde uma mesma música do Velvet 

Underground é tocada por vários minutos e cobre várias sequências distintas; o casa-

mento de John Lennon e Yoko Ono, sob o som de “Give Peace a Chance” –, não há 

qualquer esforço, na verdade há uma recusa, em utilizar a música como forma de dar 

unidade às diferentes cenas. Em geral a trilha entra de modo tão fragmentário quanto 

as imagens e raramente uma música é tocada na íntegra, o mais comum são pequenos 

trechos que entram e saem sem aviso prévio no meio de uma cena. 

3.4 Um filme de família

Mas há, é claro, uma estrutura. A mais evidente é a divisão do filme em seis 

rolos de duração aproximada de 30 minutos cada – essa forma será repetida depois 

em vários outros de seus filmes-diário –, relativamente independentes (é possível, 

ainda hoje, alugar apenas um rolo de Walden para projeção, por exemplo). Na divisão 

dos rolos ainda se nota algum princípio de organização e desenvolvimento temático, 

sendo o primeiro mais dedicado ao universo íntimo, das amizades; o segundo voltado 

para as atividades públicas da vanguarda e experiências na cidade; o terceiro é o mais 

impessoal, uma espécie de sinfonia da cidade; o quarto é a antípoda do terceiro, com 

a maior parte fora da cidade, na meca do cinema familiar, a casa dos Brakhage no 

Colorado; o quinto é o mais “glamouroso”, onde tanto a atividade de cinema quanto 

o mundo social retratado são apresentados como bem-sucedidos; e o último fecha o 

ciclo com uma retirada do mundo do glamour para uma prática de cinema privada. 

Temporalmente e ritmicamente o filme será organizado pela mudança das esta-

ções do ano e pela presença de cinco festas de casamento, um dos temas mais comuns ao 

filme de família. As imagens vêm sem nenhuma contextualização temporal, e o filme, 

exalando o espírito romântico já presente no título, explora a passagem das estações 

e os fenômenos climáticos (sempre anunciados por cartelas) como forma de indicar a 

cronologia dos eventos e o inevitável correr do tempo. Temos assim dois ciclos comple-
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tos, que começam no inverno e terminam no outono, e um terceiro, incompleto, apenas 

com o inverno e a primavera (ciclo 1: rolos 1 e 2; ciclo 2: rolos 3, 4 e 5 e ciclo 3: rolo 6).

As festas de casamento, por sua vez, colocam-se como algumas das passagens 

mais vigorosas do filme. Assim como os casamentos são momentos únicos na vida, 

eventos que se destacam do fluir cotidiano do tempo, afirmando-se mesmo como uma 

outra forma de marcá-lo (eles indicam o fim de uma vida e o início de uma nova, a dois), 

as festas de casamento em Walden concentram alguns dos momentos de maior intensi-

dade formal e dramática do filme – os outros estão na inserção de dois curtas finalizados 

anteriormente: Cassis no primeiro rolo e Notes on the Circus, na abertura do seguinte. 

O casamento também é – ou ao menos era – o momento na vida de um casal em que 

se celebra uma forma de independência: os filhos não são mais cuidados pelos pais, o 

casal tem a si mesmo para se cuidar. Todos os casamentos em Walden são de pessoas 

ligadas à vanguarda e em quase todas as festas reconhece-se entre os convidados ros-

tos de amigos também daquele meio. Não me parece aleatório que, em um filme cele-

brando a maturidade de um cinema e de uma comunidade, existam tantos casamentos. 

A primeira dessas festas acontece aos oito minutos do filme. É o casamento 

de seu irmão, Adolfas, com Pola Chapele. É uma cerimônia convencional, realizada 

em respeito aos rituais católicos, com a celebração da união na igreja. O registro, 

entretanto, não tem nada de convencional: em single frame, explorando variações 

na velocidade de registro e usando o zoom de modo acelerado, um tanto nervoso, 

para destacar do conjunto objetos ou partes de objetos e compor com eles uma dança 

cromática e rítmica. Esse modo de filmar dinâmico, com a câmera em movimento, 

explorando variações de zoom, velocidade de registro e o single frame será recorrente 

no restante do filme, mas até então as imagens não tinham a mesma energia, de modo 

que ele acaba por destacar-se tematicamente e formalmente das imagens que o pre-

cederam. À cerimônia sucedem algumas imagens na saída da igreja e então na festa, 

quando o órgão na trilha sonora é substituído pelo som de um acordeão, tocado por 

Mekas, enquanto canta em voz over: “Vivo, logo faço filmes. Vivo, logo faço filmes 
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de família”. O segundo casamento, no segundo rolo, é anunciado já nessa festa quan-

do uma cartela destaca que P. Adams Sitney, por ter pego a liga jogada pela noiva, terá 

de se casar. Os últimos três estão no quinto e sexto rolos e são, respectivamente, de 

Peter Beard, um fotógrafo que fora ator de Hallelujah the Hills, Wendy Clarke, filha 

de Shirley Clarke, e o casamento performance, Bed-in, de Jonh Lennon e Yoko Ono. 

A apropriação bem-humorada da máxima cartesiana no primeiro casamento 

funciona como uma declaração de princípios para o filme, que seguirá com vários re-

gistros familiares da vanguarda. Na verdade, Mekas é o cineasta em cuja obra melhor 

se vê a passagem, mencionada no primeiro capítulo, do filme caseiro como modelo 

para o filme caseiro como poética. Ninguém levou o home movie mais a sério que ele, 

transformando-o em um projeto estético com diretrizes e uma história. Neste proces-

so, modifica-se, claro, nosso entendimento do que seria o filme caseiro. 

Podemos entender a reivindicação do filme caseiro em Walden a partir de três 

lugares. Primeiro como delimitação de uma família: um home movie tem como objeto 

a família de quem filma. Se Mekas faz home movies, por consequência, ele afirma 

que aqueles a quem filma integram sua família. Essa noção de família é extremamen-

te importante para quem, como sabemos, está exilado e longe de seus familiares (à 

exceção de Adolfas, o restante da família permaneceu na Lituânia). Segundo, como 

invenção de uma casa: Nova Iorque. Em 1969, Mekas completou 20 anos nos Estados 

Unidos, quase o mesmo tempo que viveu em Seminiskay, o pequeno vilarejo de onde 

saiu aos 23 anos, em 1945. A referência à casa é uma constante do filme que, aliás, 

é enquadrado, no primeiro e no último rolo, por cartelas com os dizeres: “Pensei em 

casa”. Tudo indica que essas cartelas façam referência à Lituânia perdida. Mas, nos 

dois casos, as cartelas seguintes atuam no sentido de deslocar ou espelhar essa casa 

na América, pois em ambas se lê “Walden”, o título do filme e, claro, do livro de 

Thoreau. Walden ou a vida nos bosques é um dos maiores experimentos da literatura 

americana, no qual Thoreau relata os dois anos passados à beira do lago Walden, onde 

construiu com as próprias mãos a casa onde viveu, e para onde se mudou em busca 

de uma vida mais simples e em comunhão com a natureza. Walden é desse modo um 
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livro, um experimento de vida, um lugar e a invenção de uma casa.20

Ao tomar o título de Thoreau emprestado, Mekas não só se associa a um 

clássico da literatura autobiográfica americana, mas afirma sua intenção de fazer de 

seu cinema e de Nova Iorque uma casa. A cartela com o título Walden ainda voltará 

em vários outros momentos do filme, sempre associada a imagens do Central Park 

e mais especificamente de seu lago. É uma imagem extremamente bucólica, muito 

pouco característica de Nova Iorque. Embora o parque seja o coração de Manhattan 

e ocupe quase 8% de sua área total, as imagens mais associadas ao imaginário da ci-

dade, aquelas pelas quais ela é representada no cinema ou em cartões postais são seus 

arranha-céus, o metrô, a Times Square e sobretudo sua geometria perfeita, repetitiva, 

com esquinas sempre idênticas, avenidas largas e compridas, atravessadas a cada 100 

metros por ruas perpendiculares, com prédios de altura de mediana em tijolo marrom 

ou pedra e escadas de incêndio de ferro externas e em ziguezague – a cidade onde, 

não por acaso, começou o minimalismo. Ainda que essas imagens típicas também es-

tejam no filme, a Nova Iorque de Mekas, sua Walden particular, é uma casa inventada, 

muito mais bucólica e bem mais humana. 

A terceira forma de entender a reivindicação do home movie em Mekas é es-

tética e histórica.21 Essa história começaria em Lumière, a quem o filme é dedicado 

20 Aqui permito-me um desvio por uma das mais belas reflexões do cinema contemporâneo sobre o 
home movie, o último filme de Chantal Akerman, No Home Movie. No filme, Akerman registra pela 
primeira vez a casa da mãe, os dias passados ao lado da anciã, que padece de alguma doença cujos 
detalhes não nos são dados. No seu estilo rigoroso de quadros fixos e tempos longos, Akerman nos 
mostra os tempos mortos da casa, a rotina da mãe, da cozinha, da enfermeira, os passeios cotidianos. 
Um home movie, poderia-se dizer. Mas não. Para que exista home movie é necessário que exista casa 
e que se sinta em casa. Akerman é errante e seu cinema é o da impossibilidade do lugar e da casa: 
como ser judia depois da Segunda Guerra e filha de sobreviventes? Ela precisa viajar e separar-se para 
entender a casa e a origem: Nova Iorque, de onde recebe cartas de uma casa que abandonou, Leste 
Europeu, Israel, e todos os seus filmes trazem ideias de lugar e deslocamento em seus títulos: Letters 
from Home, Lá Bas, D`est. Quando volta para a casa da mãe, no fim de suas vidas – tenho convicção 
de que sua morte está ligada à perda da mãe e da referência de uma origem –, ela não pode fazer um 
home movie, pelo simples fato de que para ela a casa é o modelo negativo, o ponto de origem e partida. 
21 Em julho de 1969, quatro meses antes da exibição da primeira versão de Walden, sua coluna no 
Village Voice apresentava uma interpretação muito pessoal para a “teoria do autor”, dando claros con-
tornos de movimento, ou de grupo, ao cinema caseiro:  “Nossos filmes caseiros são manifestos da 
política da verdade e da beleza, beleza e verdade. Nossos filmes ajudarão a sustentar o homem, espi- 
ritualmente, como faz o pão, como faz a chuva, como os rios, como as montanhas, como o Sol. Venha, 
venha, pessoal, olhar para nós; não temos a intenção de fazer o mal. Assim falaram os filmes ca-
seiros. Essa é a “teoria do autor”, 1969.” Ainda que em chave irônica, como, de resto, boa parte de sua 
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em sua cartela inicial, antes mesmo do anúncio de seu título, e teria uma inflexão em 

Brakhage, com quem Mekas se identifica já na primeira imagem do filme. 

Em uma perspectiva histórica, pensava-se nos irmãos Lumière como os in-

ventores do cinema e progenitores do cinema documentário, enquanto Méliès seria o 

da ficção. A ideia, hoje não mais tão estranha, de que Le repas de bébé (1985) inau-

gurava o filme de família e o cinema autobiográfico não era comum às histórias do 

cinema. Menos ainda era a ideia de que o cinema começava como filme de família e 

não como documentário ou ficção. Pois é exatamente disso que trata o gesto inicial de 

Mekas: inventar seu precursor e, com isso, reinventar, singelamente, toda a história 

do cinema, transformando-a em uma história do cinema familiar. 

A relação com Lumière também vem, claro, do evidente apreço do cineasta 

pelas formas breves; lembremos afinal do título do filme: Diários, notas e esboços. 

Ora, os filmes dos Lumière, e aqui não apenas o Le répas de bébé, inauguram o cine-

ma como forma breve. Que são seus filmes senão notas e esboços, pequenos registros 

da realidade, satisfeitos com sua incompletude? Se Lumière é, como sugere Godard 

via Jean Pierre Léaud em A chinesa, o último impressionista, é nessa linhagem que 

Mekas também se coloca. 

A relação com Brakhage é mais direta, embora multifacetada, e ela se faz 

presente em vários momentos do filme. Logo após as cartelas de dedicatória e título, 

a primeira imagem do filme é do rosto de Mekas, registrado em um plano frontal e 

aproximado. Esta é, como comentado no primeiro capítulo, a imagem paradigmática 

do cinema lírico desde que Brakhage abriu Metaphors of Vision – publicado, lembre-

mos, como um número especial da revista editada por Mekas, em 1963 – com três 

fotos de seu rosto. Trata-se, sabemos, do cineasta familiar por excelência, daquele 

que vinha registrando, há oito anos, o seu cotidiano em uma montanha no Colorado. 

Ao repetir a imagem icônica de Metáforas e colocar seu corpo e seu rosto no lugar de 

Brakhage, Mekas afirma o lugar de onde nos fala: do cinema familiar dos anos 1960. 

produção, o chamamento à teoria do autor evidencia seu desejo de inscrição da discussão do cinema 
caseiro dentro do campo da história do cinema. Além disso, o cinema caseiro não é apenas um modelo, 
ele é uma prática que já conta com uma história e um corpus: “nossos filmes caseiros”. 
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Entretanto, trata-se de um movimento duplo entre a identificação e a indivi-

dualização. É verdade que ele repete a imagem do amigo, mas há diferenças. A foto 

de Brakhage em Metaphors é fixa, em preto e branco e múltipla (ela aparece três 

vezes, com variações na exposição ou modo de revelação), enquanto a imagem de 

Mekas está em movimento, a cores e contínua. O plano dura um segundo, mas essa 

duração é suficiente para que possamos entender que os olhos de Mekas acompanham 

uma projeção, pois, do fora de campo, diferentes intensidades de luzes entram em 

quadro e refletem no rosto do cineasta. 

Neste fora de quadro reside uma das maiores diferenças entre o projeto au-

tobiográfico dos dois cineastas e sua concepção de filme de família. Brakhage con-

sidera como visão aquilo que se pode ver de olhos abertos, mas também o que se vê 

em sonhos ou de olhos fechados. Mekas por outro lado aparece com os olhos fixos 

em algo que está fora dele mesmo. É verdade que este “fora” é uma projeção, o que 

nos remete ao cinema e não ao mundo em si; e também é verdade que a posição da 

imagem no começo do filme permite inferir que ele esteja vendo o mesmo filme a que 

assistiremos, o que faz com que esteja olhando, em última instância, pra sua vida e 

sua experiência pessoal. Mas essa vida (e esse filme), como sabemos, é totalmente 

atravessada por várias outras, dedicada à vida e à obra de vários outros. São essas 

outras vidas e obras que afastam o cinema familiar de Mekas daquele de Brakhage. 

Ao referir-me à vida e à obra de outros artistas como um dos elementos que 

afastam o cinema familiar de Mekas do de Brakhage, penso na dimensão documen-

tal e inclusiva do cinema do primeiro, mas também e sobremaneira naquilo que seu 

projeto estético toma de empréstimo de todos os outros artistas a quem registra: Andy 

Warhol, Allen Ginsberg, Yoko Ono, Velvet Underground, Marie Menken, Gregory 

Markoupolous, Ken Jacobs, etc. E de fato, ele toma: de Warhol, reconhecemos a 

ideia de uma família expandida e o flerte com o universo pop e midiático; de Ono, e 

mais especificamente do Fluxus, o grupo do qual ela fez parte, o espírito anárquico e 

a busca pela dissolução da arte na vida; de Markoupolous, o single frame; do Velvet, 

o staccato; de Ginsberg, o ethos beat da poesia como diário; de Menken, a forma 
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breve e o filmar como uma dança; de Jacobs, o humor. A lista seria infindável, e ao 

longo deste capítulo voltarei com mais calma a algumas dessas identificações. Mas 

fica evidente que todos eles partilham algo do espírito das vanguardas americanas 

dos anos 1960, seja seu humor derrisório, sua atitude iconoclasta diante da arte e suas 

instituições ou seu abraço à América do presente. 

3.5 Um filme de eleição estética (Mekas e Brakhage)

Mencionei há pouco que os filmes-diário de Mekas, e, sendo o primeiro, Wal-

den em particular, atuam em um sentido de ruptura e continuidade com seu trabalho 

como promotor do experimental, na medida em que implicam, de um lado, em um 

movimento de recolhida e afastamento da esfera pública e, de outro, na elaboração de 

um documento e uma história, ainda que pessoal, para essa geração. Podemos expan-

dir essa lógica de retirada e contiguidade para o modo como o cineasta se posiciona 

em relação às tendências estéticas de sua época, em um movimento sempre oscilató-

rio entre a autonomia e a emulação, a individualização e a aproximação. 

Acredito que a porosidade de Mekas a práticas e propostas estéticas distintas 

é um dos traços definidores de sua poética e que qualquer filiação que se estabeleça 

para seu cinema precisa levar em conta a fluidez com que passa por lugares e propos-

tas distintas, apropriando-se seletivamente e intuitivamente daquilo que lhe apetece 

ou encanta. Este trânsito é, no plano estético e formal, a expressão, ou a realização, 

do movimento pendular entre a entrega ao coletivo e o desejo de recolhimento. Po-

demos dizer isso de outro modo: assim como em sua vida Mekas alterna momentos 

vividos coletivamente com outros de solidão e retirada, esteticamente e formalmente 

ele opera por uma lógica de aproximações e distanciamentos, pertencimentos e des-

locamentos. 

Em Walden, Mekas inscreve-se e afirma-se entre dois polos: o cinema de 

Brakhage e as vanguardas nova-iorquinas. Sua concepção de cinema familiar sus-

tenta-se no trânsito entre o romantismo (de certo modo anacrônico, com sua batalha 
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pela integridade do eu) e a postura anárquica, pop e comunitária da vanguarda. Este 

espírito, atravessado por humores e forças contrastantes, fica evidente, por exemplo, 

no recurso na trilha sonora a Chopin, o compositor romântico por excelência, e ao 

Velvet Underground, possivelmente um dos acontecimentos mais disruptivos do rock 

dos anos 1960. Também encontramos esse espírito na coexistência de imagens fre-

néticas, em staccato, de Manhattan (em especial no terceiro rolo) com cenas pastoris 

do Central Park. Se o projeto estético de Mekas é a recapitulação fílmica do impres-

sionismo, é de Monet que seus interesses mais se aproximam: pensemos não só na 

insistência do artista em pintar a mesma cena, mas principalmente no modo como o 

campo é muitas vezes representado com algum elemento da modernidade (frequen-

temente um trilho de trem) invadindo-o; ou vice-versa, nas cenas urbanas em que a 

neve destaca-se do restante. 

Com efeito, o trem terá uma presença tão marcante em Walden quanto o Cen-

tral Park: o barulho do metrô é, ao longo do filme, uma espécie de som ambiente, 

natural, constante. Além disso, espalhadas pelos seis rolos, ainda há várias viagens de 

trem para fora de cidade. Essas viagens ilustram a tensão estruturante do filme entre 

o recolhimento meditativo e a abertura ao coletivo; o estar junto em comunidade e a 

retirada para autoanálise. Elas, bem como às várias idas ao Central Park, são ocasiões 

de singularização e afirmação de sua poética. Se Mekas dialoga com vários artistas, 

apropriando-se de diferentes traços de suas poéticas, ele o faz de modo absolutamente 

singular e as retiradas, sejam em viagem ou no Central Park, são os momentos em 

que ele abandona sua persona documentarista e coletivista para individualizar-se e 

postular sua autonomia artística.

Há três momentos em especial onde se pode notar este movimento. O primei-

ro deles, ainda no rolo inicial, acontece durante a primeira viagem para fora de Nova 

Iorque, uma visita à casa de Timothy Leary. Ele filma as redondezas da casa, onde 

vemos Leary e algumas crianças, e depois de um tempo de investigação, parte da 

qual em single frame ou em câmera lenta e superexposto, interessando-se sobretudo 

pela imagem de um cachorro e pela de uma menina muito pequena pulando em uma 
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cama elástica, em voz over, o cineasta lê uma longa passagem do diário de São João 

da Cruz:

Falar distrai... Falar distrai, enquanto o silêncio e o trabalho recarregam 

e fortalecem o espírito... Enquanto o silêncio e o trabalho recarregam 

e fortalecem o espírito. Logo que uma pessoa fica sabendo o que lhe 

foi dito para o seu benefício, ela não precisa mais ouvir ou falar, mas 

colocá-lo em prática, silenciosamente e cuidadosamente, e com humil-

dade... Ela não deve ir então em busca de coisas novas... Ela não deve 

ir então em busca de coisas novas que servem apenas para satisfazer o 

apetite externamente. Ela não deve ir então em busca de coisas novas 

que servem apenas para satisfazer o apetite externamente, e não sendo 

capazes de satisfazê-lo, deixam o espírito fraco e vazio, sem virtude 

interior. Daí segue-se que nem o primeiro nem o último são provei-

tosos. Acordaríamos apenas para encontrarmos nossa obra e trabalho 

feitos da maneira errada, e pensando que carregamos uma lamparina 

iluminada, descobriríamos que ela se apagou... Pois os sopros que ao 

nosso parecer fazíamos para mantê-la acesa, talvez tenhamos feito-o 

mais para apagá-la. Digo, então, para que isso não aconteça, e o espírito 

seja preservado: não há remédio melhor do que padecer. Fazer e ficar 

calado, e fechar os sentidos com a prática e a inclinação à solidão e o 

esquecimento de todas as criaturas e acontecimentos, mesmo que todo 

o mundo desmorone. Nunca, nem na adversidade nem na prosperidade 

deixe de aquietar o seu coração com amor profundo, para assim sofrer 

seja lá o que venha. Pois a perfeição é tão singularmente importante, e o 

deleite do espírito tem um preço tão alto, que tudo isso mal é o bastante 

para obtê-los. É impossível avançar sem agir e padecer virtuosamente 

todo envolto em silêncio, todo envolto em silêncio. São João da Cruz, 

Granada, 22 de novembro de 1587.

As imagens dessa sequência já haviam sido mostradas antes em A Report 

from Millbrook, mas, em Walden, Mekas rearranja o som do filme, antes constituído 

com gravações de uma entrevista com o xerife de polícia local, na qual ele relatava 
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os movimentos da casa de Leary, então sob observação policial, para então incluir a 

leitura de São João da Cruz. A invocação a um poeta místico durante uma visita ao 

inventor do LSD não é de todo insignificante e é possível que o cineasta tenha querido 

fazer algum elogio ao amigo, como é muito comum em seu cinema, ao avizinhá-lo a 

um dos místicos que mais belamente descreveu o êxtase religioso.22 Mas é sobretudo 

a insistência na importância do silêncio, da solidão e da concentração em si mesmo 

que me interessa aqui. Pois este parece ser um movimento necessário ao filme e ao 

realizador no seu processo de afirmação poética e artística – como o foi, não se deve 

esquecer, para Thoreau no século anterior. 

Pulo por enquanto o segundo momento desta afirmação via retirada para rela-

tar o último, no final do filme, na passagem do quinto para o sexto rolo. Mekas e ou-

tros cineastas e artistas (Shirley Clarke, Adolfas Mekas, Gideon Bachmann, Williard 

Van Dyke) participam de uma reportagem feita para a televisão alemã sobre o cinema 

underground norte-americano, para a qual devem encenar como trabalham e vivem 

os cineastas underground. Há um tom irônico nas passagens, reforçado pelos comen-

tários de Mekas chamando a atenção para o patético e ridículo de toda a encenação. A 

passagem é concluída com Mekas dizendo ter se cansado de tudo aquilo e resolvido ir 

para o Central Park filmar algumas imagens apenas para ele mesmo. Neste momento, 

sobre imagens no parque, várias delas em single frame e brincando com o zoom, ele 

introduz o que pode ser visto como sua teoria privada do cinema:

O cinema é isso: fotogramas. Fotogramas. O cinema está entre os fo-

togramas. O cinema é: luz... movimento... Sol... luz... batidas do cora-

ção... respiração... vida... fotogramas... 

No segundo plano, estes são os passos do cineasta enquanto ele cami-

nha pela cidade, dia e noite, dia e noite... No segundo plano, a música 

do povo.... No segundo plano estas são as vozes dos filhos do povo... No 

primeiro plano, estas são as câmeras dos cineastas. No segundo plano 

22 Ou um comentário crítico, já que Mekas relata uma conversa com Leary na qual teria defendido que 
o cérebro do artista produz, durante a criação, químicos muito mais poderosos que qualquer droga, 
inclusive o LSD. 
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você começa a ouvir outra música surgindo... Mozart. E agora a música 

dos deuses e as câmeras dos cineastas começam a se misturar.

Trata-se de uma declaração inaugural no seu cinema, o primeiro momento 

em que ele formula e explicita, ainda que de forma lacunar, uma concepção privada 

e particular do seu próprio fazer cinematográfico. Mas a principal passagem do filme 

onde podemos ver a afirmação da poética de Mekas acontece durante uma viagem ao 

Colorado, para visitar os Brakhage. Enquanto nas duas outras vê-se sua necessidade 

de silenciar e retirar-se diante do movimento do mundo, agora, ele posiciona-se e 

afirma-se em relação a seu precursor. 

No centro do filme e ocupando praticamente o quarto rolo inteiro, essa visita 

destaca-se do restante do filme. É uma visita a um amigo, mas também uma pere-

grinação à meca do cinema familiar: vemos as crianças brincando com uma câmera 

super 8, Brakhage lendo (uma Film Culture) sentado na varanda, Jane cuidando dos 

animais e Mekas andando de burrinho, filmado possivelmente por Brakhage, uma 

indicação de que o hábito de filmar cotidianamente era uma das coisas que os unia. 

Mas essa sequência é também o momento em que a distância entre os dois 

cineastas e o modo como concebem o cinema caseiro é mais afirmada, a começar 

pela presença do som direto em alguns momentos (Mekas registrava sons com um 

gravador): ouvimos o murmurinho da casa, as crianças brincando com o jumento, 

chamando-o, uma delas orgulhando-se de conseguir montá-lo sem medo. Nestas ce-

nas estamos mais próximos da família de Brakhage e de seus indivíduos do que nos 

filmes do próprio Brakhage. Além disso, percebe-se um sentido de “nós” e de parti-

cipação no mundo e ao lado do outro que em geral está ausente no cinema do amigo. 

Em uma das cartelas, por exemplo, lemos: “Cachorro rouba comida do pássaro, foge 

enquanto nós gritamos: que feio, que feio”, e em outros momentos vemos em cena 

Mekas brincando e divertindo-se por estar ali, tanto quanto se divertem as crianças. 

Claro que a situação da visita, como toda visita, significa um momento de exceção na 

rotina da casa, talvez um momento de relaxamento, de diversão, mas há uma alegria 



166

e uma exaltação na partilha das banalidades do dia a dia que em geral não se percebe 

nas imagens de Brakhage. Na verdade, o registro de Mekas é a concretização do Dai-

liness Film ao qual aspirava Brakhage, mas sem sua dimensão metafísica. 

 Na segunda metade do rolo, há uma sequência apenas com Mekas e Jane que 

parece uma paródia de Dog Star Man. Ela começa com uma cartela anunciando uma 

visita ao reino dos castores, e então, vemos Jane andando pela neve seguida por um 

cachorro. Praticamente impossível não pensar nas imagens recorrentes em Dog Star 

Man: Stan segurando um machado, seguido por seu cachorro, lutando contra a gravi-

dade e as intempéries da natureza, enquanto tenta subir uma montanha supostamente 

íngreme e coberta de neve. Essa similaridade entre Jane e Stan com o cachorro na 

neve poderia ser apenas uma coincidência não viesse a imagem de Jane em Walden 

seguida por uma cartela onde se lê: “uma tentativa frustrada de remover uma árvore 

roída por castores” e então por imagens de  Mekas, filmado possivelmente por Jane, 

divertindo-se enquanto tenta deslocar um tronco de árvore. Como se sabe, a luta de 

Stan com a natureza em Dog Star Man tem por objetivo final cortar uma árvore. Mas 

tudo o que no filme de Brakhage é marcado pela gravidade, pela dificuldade e pelo 

heroísmo, no de Mekas é banal e ordinário. Ao esforço físico e à expressividade do 

corpo de Stan em cena, acrescentavam-se ainda inúmeras formas de manipulação da 

imagem, como câmera lenta, solarização, montagem muito rápida, repetição, recur-

sos que ajudam a intensificar a singularidade e gravidade da trajetória do personagem. 

Diferentemente, as imagens de Mekas e Janes, tanto em termos plásticos quanto te-

máticos, são totalmente prosaicas.

 Após as imagens de Mekas tentando cortar a árvore, surge uma cartela onde 

se lê: “Encontrei bosta de coelho”,  que é seguida por vários planos fechados do que 

deve ser o cocô de um coelho na neve. Em Dog Star Man, Brakhage abusa da lente 

anamórfica, da montagem plástica e das manipulações de foco para criar uma impres-

são de constante devir: cristais de neve transformam-se em erupções cutâneas, em 

pele, em suor, em esperma; a neve caindo das folhas das árvores vira a explosão do 

universo que por sua vez vira o nascimento de um bebê. Em Mekas, o cocô de coelho 
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na neve é mostrado serialmente, sem manipulação, sem movimento de câmera. As 

imagens mostram apenas isso: cocô de coelho. 

Jane Brakhage em Walden

Dog Star Man parte 1
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Walden

Jonas Mekas tentando remover o tronco roído 
por castores em Walden

Dog Star Man parte 1

Stan Brakhage tentando cortar a árvore em Dog Star Man

Walden Walden
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P. Adams Sitney, que em Eys Upside Down interpretou Walden como um fil-

me de eleição estética, percebe na cartela em que Mekas anuncia sua descoberta do 

cocô de coelho uma declaração de autonomia poética frente a seu precursor. Para 

Sitney, a bosta de coelho é elevada à condição de musa inspiradora de Mekas. 

Se assistirmos a Walden como um filme sobre uma escolha artística, 

estes retratos desempenham um papel crítico na filiação do diretor, nada 

mais significativo que a visita à casa de Brakhage nas montanhas do 

Colorado, onde Mekas encontra o ícone de sua singularidade, sua musa 

inspiradora, a bosta do coelho, muito embora seu significado estivesse 

oculto aos outros naquele momento.23

Sitney escreve muitos anos depois do lançamento de Walden24 e depois de já 

ter visto Lost Lost Lost (LLL), mas o espectador de 1968 não entenderá plenamente o 

sentido do encontro com a bosta de coelho. Permito-me aqui o primeiro de dois bre-

ves desvios por LLL para melhor situar a poética de Mekas em relação às diferentes 

tendências artísticas dos anos 1960, e sua relação com Brakhage. Quase no final de 

LLL, no quinto rolo, Mekas insere uma seção intitulada “Haicais da bosta do coelho”, 

que teria sido filmada entre 1962 e 1963, ao final da qual ele conta a seguinte anedo-

ta: “Vocês conhecem a história do homem que não conseguia viver sem saber o que 

estava no fim da estrada e o que ele encontrou uma vez que chegou lá? Ele encontrou 

uma pilha, uma pequena pilha de bosta de coelho”.

Já mencionamos que em LLL Mekas narra seu processo de adaptação e acultu-

ração nos Estados Unidos. Nesta narrativa, os haicais ocupam uma espécie de clímax, 

marcando o retorno do cineasta à natureza e à comunidade, naquele momento não 

mais ligada à Lituânia; a descoberta de uma forma de estar no mundo filmando-o; 

e a celebração da forma breve. Eles dão o primeiro testemunho do nascimento ou 

da libertação do estilo de Mekas de filmar (o segundo, e que o conclui, aparece no 

23 SITNEY, Jonas Mekas e o filme-diário. In: Forumdoc. p. 251.
24 O texto é um dos capítulos de Eyes Upside Down, publicado em 2008. No Brasil, integrou o catálogo 
do 17º Forumdoc – festival do filme documentário e etnográfico, 2013.
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mesmo filme, também durante uma viagem, quando Mekas vai ao Seminário Flaherty 

com outros amigos, uma sequência à qual me aterei no final deste capítulo). Olhando 

retrospectivamente, os haicais constituem o conjunto de imagens mais antigas nas 

quais ainda se pode reconhecer o estilo pelo qual o cineasta ficaria conhecido e que 

aqui descrevi como pontilhista ou impressionista. 

As imagens anteriores a 1962 e presentes em LLL são muito mais estáveis 

e duradouras e revelam uma preocupação em bem documentar a realidade, da qual 

ele abriria mão logo depois. Nos haicais, por outro lado, reconhecemos os ecos da 

estética da vivência cotidiana dos beats (que já haviam aparecido algumas vezes nos 

filmes), na qual o escritor é o protagonista e o filtro das experiências, e a escrita uma 

forma de performance cujo ritmo é dado pelo corpo e pela respiração mais do que 

por normas de composição. Trata-se de 56 breves haicais, cuja duração varia de um 

a vários segundos, nos quais Mekas explora grande parte das técnicas que dali em 

diante constituiriam o seu repertório e que são já tão comuns em Walden: acelerações, 

sobreposições, single frames, variações de diafragma, câmera na mão. Separados por 

cartelas indicando o seu número, os haicais são acompanhados pela repetição de três 

palavras (a neve, a neve, a neve; a infância, a infância, a infância; o vento, o vento, 

o vento, etc.) cuja relação com o que é mostrado nem sempre é direta ou evidente; 

eventualmente, e marcando pausas rítmicas, alguns haicais aparecem em total silên-

cio. Juntos, o ritmo sincopado, os intervalos arbitrários com que o silêncio interrompe 

a repetição das palavras, o modo como a repetição não se encerra em cada haicai, 

mas vaza para o seguinte, podem muito bem ser descritos pelo método postulado por 

Kerouac nos seus “Fundamentos da prosa espontânea”: 

Nenhum ponto e aparte separam as frases-estruturas já quebradas arbi-

trariamente por dois pontos falsos e tímidas vírgulas usualmente des-

necessárias – salvo vigorosos hífens espaciais que separam o fôlego 

retórico (assim como o músico de jazz respira entre as frases que sopra) 

– “pausas métricas que são o essencial da nossa palavra” – “divisões 
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dos sons que escutamos” – “o tempo como anotá-lo” (William Carlos 

Williams).25

Assim como a poesia de William Carlos Williams reivindicada por Kerouac, 

a poesia de Walt Whitman, cuja importância para os beats tampouco é ignorada, seria 

um dos ancestrais diretos, inclusive na sua vertente romântica, dos haicais mekianos 

e do cinema de Mekas em geral. A escrita fragmentária, ou taquigráfica, e o efeito de 

catalogação alcançado pelo empilhamento de imagens sem termos de ligação, carac-

terísticas da poética whitmaniana, são reincorporados no cinema de Mekas, de um 

modo tal que uma tentativa de descrever uma passagem longa dos haicais poderia ter 

os seguintes versos como modelo:

A fumaça da minha própria respiração, / Ecos, ondulações, zum-zuns e 

sussurros... raiz de amaranto, fio de seda, forquilha e videira, / Minha 

respiração, minha inspiração... a batida do meu coração... passagem de 

sangue e ar por meus pulmões, / O aroma das folhas verdes e das folhas 

secas, da praia e das rochas marinhas de cores escuras, e do feno da tulha, 

/ O som das palavras bafejadas por minha voz... palavras disparadas nos 

redemoinhos de vento, [...] Sensação de bem-estar... apito de meio-dia... 

a canção de mim mesmo se erguendo da cama e cruzando com o sol.26 

Os haicais também marcam, na história do cineasta, o início da “canção de si 

mesmo”, pelo menos na sua acepção celebratória. Apesar da inquestionável inscrição 

da primeira pessoa em LLL, até aquele momento tinham sido poucas as imagens nas 

quais Mekas aparecera e, com exceção daquela que abre o filme,27 em geral o víamos 

25 KEROUAC, Jack. Essentials of spontaneous prose. In: Black Moutain Review 1, autumn, 1957. 
pp. 226-228. Disponível em: www.agradaveldegradado.blogspot.com.br/2012/05/jack-kerouac-funda-
mentos-da-prosa.html. Acesso em: 30 março 2014.
26 WHITMAN, Walt. Folhas de relva. São Paulo: Iluminuras, 2013. p. 45.
27 As primeiras imagens do filme, segundo Mekas, as primeiras que ele fez com sua câmera, mostram-
-no ao lado de Adolfas fazendo vários truques que lembram o cinema de Méliès. É esse sentimento de 
descoberta e liberdade que retorna no quinto rolo. 
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como a figura solitária, grave e “deslocada”28 a caminhar por Nova Iorque. Nos hai-

cais, entretanto, ele revela-se um Mekas menos melancólico, mais brincalhão, auto-

debochado e sociável, tal como o reencontraremos em vários outros filmes, inclusive 

Walden. Como Whitman nos primeiros versos de “Canção de mim mesmo”, Mekas 

celebra-se a si mesmo e ao mundo, aceitando e acolhendo a gratuidade como quali-

dade: “Eu celebro a mim mesmo / E o que eu assumo você vai assumir, / Pois cada 

átomo que pertence a mim pertence a você. / Vadio e convido minha alma, / Me deito 

à vontade... observando uma lâmina de grama no verão”.29 

28 Também no sentido geopolítico de displaced person.
29 Ibidem. 

Lost Lost Lost
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Um corte novamente para Walden: de forma cifrada, Mekas invoca, durante 

sua visita aos Brakhage, a lembrança do nascimento de sua poética. Embora hermé-

tica e inteiramente compreensível apenas anos mais tarde, essa invocação tem, como 

também lembrou P. Adams Sitney, uma ponte mais direta com Metaphors on Vision, 

onde Brakhage identifica o cineasta visionário e livre a um mágico supremo, e sua 

mágica a coelhos: 

O cineasta pode se tornar o mágico supremo, com chapéus cheios de 

todos os tipos de coelhos conhecidos. Pode, com uma coragem incrível, 

tornar-se um Méliès, aquele homem maravilhoso que iniciou a “arte ci-

nematográfica” na magia. Méliès porém, não era um bruxo, curandeiro, 

sacerdote ou feiticeiro. Ele era um mágico de palco, típico do século 

XIX. Seus filmes eram coelhos.30 

Ainda em Metaphors, defendendo que o cinema deva ser o lugar da magia, 

mas diferenciando-a do truque para situá-la no campo do “imaginável”, Brakhage 

fala do trabalho do cineasta como o daquele que consegue semear em um lugar habi-

tado apenas por loucos e tolos: “A realidade estende sua cerca confinadora e cada um 

é encorajado a afiar sua astúcia. O artista é aquele que pula esta cerca durante a noite, 

espalha suas sementes entre os repolhos; sementes híbridas, inspiradas tanto pelo jar-

dim quanto pela floresta desnorteante, onde somente os tolos e os loucos passeiam.”31

Em 1961, Mekas abriu e encerrou Guns of the Trees com imagens de dois 

homens de terno correndo idiotamente por um campo de repolhos. Não é possível 

saber quem tirou qual imagem de quem – embora Metaphors tenha sido publicado em 

1963, Brakhage vinha trabalhando no livro há alguns anos –, mas Mekas de fato abra-

ça a persona do tolo. Foi P. Adams Sitney, em Jonas Mekas e o filme-diário, quem me 

chamou a atenção para o trecho de Metaphors no qual Brakhage associa o campo de 

repolhos ao tolo. Em seu texto, entretanto, não há qualquer menção à sequência final 

30 BRAKHAGE, Metáforas da visão. In: Experiência do cinema, p. 345.
31 Idem.
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de Guns of the Trees. Dado o incomparável conhecimento do crítico sobre a produção 

do período, é possível que simplesmente não exista nenhuma relação que vá além da 

coincidência pura e simples entre o campo de repolhos de Metaphors e o tolo com 

repolhos no filme de Mekas. Não tendo como confirmar esta suposição, entretanto, e 

considerando que a relação é ainda assim relevante, mantenho-a aqui. Pois ainda que 

a relação do campo de repolhos em Guns of the Trees e Metaphors seja totalmente 

arbitrária, é inegável que a invocação à bosta de coelho durante a visita a Brakhage 

em Walden abre uma cisão entre os dois artistas, no que concerne ao lugar da criação 

e do artista. 

Sitney refere-se à “bosta de coelho” como musa inspiradora de Mekas, mas 

também poderíamos pensar neste momento da descoberta de seu estilo como uma 

iluminação. E não há dúvidas sobre isto: sua iluminação é também sua autotransfor-

mação em tolo e louco, seu abraço ao humor gratuito e pueril.32 Mekas pula e corre 

bobamente em frente à câmera, toca o acordeão enquanto dança em uma paisagem 

alva, coberta por muita neve, muito possivelmente em uma temperatura que espanta-

ria a maioria das pessoas sensatas. Ele louva com um exagero desmesurado, repetindo 

três vezes cada palavra, tudo aquilo a que encontra. Para não deixar dúvidas sobre sua 

encarnação como tolo, em LLL há uma segunda série de haicais, dessa vez apelidados 

de “Haicais do tolo”. 

Ora, vejam a distância que se abre com essa atitude entre ele e Brakhage. Ape-

sar do breve período em que defendeu o documento, para Brakhage o artista é, como 

vimos, o santo visionário e a criação, um momento de possessão, quando se então 

recebe a visita das musas. Mekas dessacraliza essa experiência. Assumindo o papel 

do tolo, não o do artista, ele pode se deixar tocar pelos excrementos de um leporídeo 

tanto quanto pelos filmes-poema do amigo; para ele repolhos, coelhos ou sementes de 

poesia são detonadores de experiências estéticas e obras, grandes ou pequenas, dignas 

de celebração.  

32 A relação entre iluminação, escatologia e humor em Mekas é frutífera. Com frequência, referindo-se 
ao processo de montagem dos filmes, ele diz: “Rimbaud tinha iluminações, eu só tenho eliminações”.
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Voltamos aqui ao que eu me referia como sendo o processo de identificação 

e individualização de Mekas com a arte de sua época, nesse caso específico com a 

de Brakhage. Sua invocação à bosta de coelho está mais próxima da irreverência das 

neovanguardas do que da defesa de Brakhage do artista como o santo visionário; da 

dessacralização da criação que de seu entendimento como um momento de posses-

são. Pensemos no manifesto-poema de Claes Oldenburg, por exemplo, “Sou a favor 

de uma arte...”, no qual o artista repete o título a cada parágrafo para listar todas as 

formas de arte das quais é a favor: 

Sou a favor de uma arte que imite o humano, que seja cômica, se for 

necessário, ou violenta, ou o que for necessário. [...] da arte que sai da 

chaminé como pelos negros e esvoaça ao vento. [...] da arte que sai 

da boca do cãozinho, despencando cinco andares do telhado. [...] da 

arte que drapeja, como as bandeiras, ou que assoa os narizes, como os 

lenços. [...] Sou a favor da arte dos cabelinhos da nuca e dos chás tra-

dicionais, da arte entre os dentes de garfos nos bares, da arte do cheiro 

de arte fervendo. [...] Sou a favor da arte majestosa dos dejetos caninos, 

elevando-se como catedrais.33

Mekas poderia completar: “Sou a favor de uma arte que sai do cu dos coelhos, 

uma arte que empedra-se e desaparece na neve, uma arte estrada, uma arte acordeão, 

uma arte repolho, uma arte buquê de noiva, luz estroboscópica, filme esmaecido nas 

festas de fim de ano com gemada”. 

3.6 Um filme de eleição estética (Mekas e as vanguardas)

Com muita frequência comparou-se o cinema de Mekas e Brakhage, especial-

mente o do último, à pintura de Jackson Pollock. A abstração das imagens e a tomada 

da superfície da película como uma espécie de all over da luz (e, eventualmente, da 

33 OLDENBURG, Claes. Sou a favor de uma arte... In: COTRIM, Cecília; FERREIRA, Glória, Escri-
tos de Artistas. 
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pintura mesmo, nos casos em que Brakhage pinta diretamente sobre a película) moti-

varam essas comparações. A expressividade do gesto durante a filmagem, aparentada 

a uma dança, a um ir e vir do corpo no espaço também permitem essas analogias. 

Mas, se tivéssemos de pensar a diferença entre Brakhage e Mekas nos mesmos termos 

da história da arte, poderíamos dizer que Brakhage ainda opera, no final dos anos 

1960, no modelo do expressionismo abstrato e do heroísmo do artista, ao passo que 

Mekas recebe a herança do expressionismo abstrato via interpretação das vanguardas 

dos anos 1960.

Em um texto visionário de 1958, escrito dois verões depois da morte prematu-

ra de Pollock, Allan Kaprow, figura central como artista e teórico nos anos 1950 e 60, 

em especial para a vanguarda nova-iorquina, irá ligar a arte “de amanhã”, a do happe-

ning, termo por ele inventado, a uma tradição começada em Pollock. Para Kaprow, 

Pollock é a encarnação do desejo dos artistas americanos de libertarem-se da tradição 

europeia da arte da pintura, virando “as velhas mesas cobertas de quinquilharia e 

champanhe choco”. A sua maneira de pintar, a assim chamada “dança do dripping”, 

em que o pincel não encosta na tela, mas passa sobre ela em gestos velozes, durante 

os quais a tinta escorre, cai e se fixa como rastro de uma passagem, em telas gigantes, 

esticadas no chão, dá “um valor quase absoluto ao gesto habitual”.34 Não se trata mais 

da tela como o resultado de uma imagem planejada, composta, mas do rastro de um 

acontecimento – nas muitas fotos que Hans Namuth fez de Pollock trabalhando, ve-

mos o pouco recuo que o pintor tinha de suas telas, era-lhe impossível tomar distância 

para avaliar cada pincelada dada e planejar a seguinte. Kaprow conclui: 

O que temos, então, é uma arte que tende a se perder fora de seus limites, 

tende a preencher consigo mesma o nosso mundo; arte que, em signifi-

cado, olhares, impulso, parece romper categoricamente com a tradição 

de pintores que retrocede até pelo menos os gregos. O fato de Pollock 

se aproximar de destruir essa tradição pode muito bem ser um retorno 

34 KAPROW, Allan. O legado de Jackson Pollock. In: COTRIM, C; FERREIRA, G. (orgs). Escritos de 
artistas, anos 60 /70. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. p.40.
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ao ponto em que a arte estava mais ativamente envolvida no ritual, na 

magia e na vida do que temos conhecimento em nosso passado recente. 

Se for assim, trata-se de um passo extraordinariamente importante que, 

em última instância, fornece uma solução para as queixas daqueles que 

exigem que coloquemos um pouco de vida na arte.35 

Para Kaprow, o artista, depois de Pollock, tem duas possibilidades: continuar 

a fazer o que Pollock fazia, variando sua estética e contentando-se com “boas ‘quase-

-pinturas’”, ou desistir completamente de fazer pinturas e:

Passar a nos preocupar com o espaço e os objetos da nossa vida cotidia-

na, e até mesmo ficar fascinados por eles, sejam nossos corpos, roupas 

e quartos, ou, se necessário, a vastidão da rua 42. [...] Esses corajosos 

criadores não só vão nos mostrar, como que pela primeira vez, o mundo 

que sempre tivemos em torno de nós mas ignoramos, como também 

vão descortinar acontecimentos e eventos inteiramente inauditos, en-

contrados em latas de lixo, arquivos policiais e saguões de hotel; vistos 

em vitrines de lojas ou nas ruas; e percebidos em sonhos e acidentes 

horríveis. Um odor de morangos amassados, uma carta de um amigo 

ou um cartaz anunciando a venda de Drano; três batidas na porta da 

frente, um arranhão, um suspiro, ou uma voz lendo infinitamente, um 

flash ofuscante em staccato... tudo vai se tornar material para essa nova 

arte concreta. [...] Jovens artistas de hoje não precisam mais dizer “sou 

pintor”, “poeta”, “dançarino”. Eles são simplesmente artistas. Tudo na 

vida está aberto a eles. Descobrirão, a partir das coisas ordinárias, o sen-

tido de ser ordinário. Não tentarão torná-las extraordinárias, mas vão 

somente exprimir o seu significado real.36

Para as artes da performance e do happening, nos anos 1960, à tradição opõe-

-se o ritual e o mergulho no presente; ao cânone, o banal e ordinário. Não se trata de 

35 Ibidem, p. 43.
36 Ibidem, p. 44-45.
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aproximar a arte da vida, trata-se, em última instância, de fazer com que não haja 

distinção entre um e outro. “O happening é concebido como arte”, dirá Kaprow em 

um texto de 1963, “mas por falta de uma palavra melhor. Eu, pessoalmente, não me 

incomodaria se ele fosse chamado de um esporte...”37 

O texto é do mesmo ano do manifesto Fluxus, a comunidade que talvez me-

lhor represente os ideais anárquicos das artes nos anos 1960 e da qual Mekas era 

um membro. Informalmente organizado por George Maciunas, o grupo incluía, além 

do próprio Mekas, artistas como Yoko Ono, John Cage, Joseph Beuys, Paul Sharits, 

Nam June Paik e defendia a “arte-diversão” (art-amusement) que, em si, deveria ser 

“simples, divertida, voltada para insignificâncias, e sem necessidade de qualquer ha-

bilidade ou ensaio.”38

É dentro dessa perspectiva que se deve entender a insistência com que Mekas 

se declara um “filmador”, não um “cineasta”. Como um autêntico diarista, Mekas 

desdenhou em vários momentos a ideia de edição, sugerindo que em seu cinema o 

essencial está no momento da filmagem. Em As I Was Moving Ahead Ocasionally I 

Saw Brief Glimpses of Beauty, seu filme-diário mais longo e possivelmente um dos 

mais grandiosos, ele diz: 

Sou obcecado por filmar. Sou realmente um filmador... Sou eu e a mi-

nha Bolex. Vou pela vida com a minha Bolex e tenho de filmar o que 

vejo, o que está acontecendo bem ali. Que êxtase apenas filmar. Por que 

tenho de fazer filmes quando posso apenas filmar?!...

Walden é a celebração de uma comunidade e de um momento histórico, tanto 

quanto o é do presente vivido, da experiência de estar no mundo filmando e de um 

encontro com o mundo via câmera. O elogio ao filme de família inscreve-se dentro 

dessa compreensão do fazer artístico como algo indissociável da vida vivida, e não 

37 KAPROW, Allan. The arts and the mass media. In: HARRISON, Charles (org). Art in theory, 1900-
2000. EUA, Blackwell Publishing, 2004. p 718. 
38 MACIUNAS, George. Manifesto Fluxus.
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como sua exceção. Mais do que um mergulho na própria subjetividade, filmar o co-

tidiano é uma adesão a uma lógica processual que Mekas compartilha com seus con-

temporâneos. Não se trata apenas de fazer da vida assunto ou matéria de trabalho, mas 

de diluir nela o próprio trabalho: filmar todo dia, filmar fragmentos por dia; reagir 

imediatamente ao fluxo dos acontecimentos. 

É também dentro dessa perspectiva que se deve compreender a dimensão co-

munitária tanto das ações de Mekas pelo experimental quanto do filme Walden. A 

criação da Film-makers` Cooperative, por exemplo, antecede em um ano o texto de 

Kaprow e o “Manifesto Fluxus”. A Coop, como é costumeiramente chamada, é uma 

cooperativa de distribuição não-exclusiva, não discriminatória, dirigida pelos pró-

prios cineastas. Ela aceitava todo e qualquer filme submetido para distribuição, em 

nenhum momento critérios estéticos ou qualitativos eram admitidos na submissão dos 

filmes. 

“A política da não política também é uma política”, dizia Mekas rebatendo as 

acusações de que a Coop estaria sendo irresponsavelmente permissiva.39 Visava-se 

com isso abrir o espaço de criação artística para uma produção não submetida a tradi-

ções, saberes e técnicas aprendidas, cada vez mais associadas a uma cultura europeia 

decadente. Uma produção aberta ao novo e à indeterminação. A Coop acaba atraindo 

uma série de amadores e artistas que não se encontravam dentro do sistema de pro-

dução do cinema, mas tampouco em oposição a ele (como em geral acontecia com os 

cinemas novos) e parte do sucesso do experimental nos anos 1960 deve-se ao espírito 

não discriminatório que permitiu que artistas com diferentes bagagens e saberes pu-

dessem experimentar e trocar experiências. 

De certo modo, Walden orbita em torno da Coop e de seus integrantes. Não que 

a cooperativa seja seu tema ou ocupe seu centro, mas é possível ver o filme como uma 

celebração dos êxitos e conquistas de uma comunidade que começou a se reunir mais 

39 As críticas vinham em especial de Amos Vogel, crítico, fundador e programador do Cinema 16, o 
principal exibidor de filmes independentes americanos entre 1947 e 1963. De fato, parte da motivação 
para a fundação da Film Makers´ Coop veio da recusa de Vogel em exibir Antecipation of the night, de 
Brakhage, nessas sessões. Anos mais tarde, entretanto, o próprio Brakhage condenaria o caráter não 
discriminatório da Coop, afirmando que ela abrira-se para a não-arte.
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sistematicamente naquele momento. Há algumas atividades ligadas a ela no filme: 

além de uma reunião de seus diretores, vemos P. Adams Sitney sendo fichado como 

diretor da cinemateca. Em outro momento, Mekas aparece depois de cortar o cabelo 

para apresentar-se em um encontro com possíveis doadoras. Além disso, várias das 

pessoas apresentadas no filme, como Barbara Rubin, Ken e Flo Jacobs, entre outros, 

reuniram-se ou conheceram-se através da Coop ou das atividades mobilizadas por ela.

Não quero aqui reafirmar a importância da Coop, muito menos transformar 

Walden em um tributo à instituição, o que o filme definitivamente não é. Mas inte-

ressa notar que a situação e a comunidade celebrada pelo filme são indissociáveis de 

uma tentativa anterior de ver e compreender a criação fora dos sistemas legitimadores 

da arte.

Encontramos o momento fundador dessa comunidade irmanada pela margina-

lidade em Lost Lost Lost, um filme no qual Mekas propõe um mito comum de origem 

para a comunidade da vanguarda tanto quanto para o seu próprio cinema. Embora 

lançado primeiro, Walden começa onde LLL termina: no nascimento e florescimento 

da comunidade que ele viria a celebrar e coroar. Sobre esse arco cronológico inverti-

do conectando momentos importantes da história dos experimentais, também interli-

gam-se duas narrativas pessoais para o próprio fazer artístico. Pois, enquanto Walden 

é um filme de eleição poética, no qual um artista maduro afirma suas identidades e 

dissonâncias em relação a seus pares, LLL, ao cobrir um período anterior ao de Wal-

den, pode ser visto como uma narrativa de formação, na qual acompanhamos o cres-

cimento e o amadurecimento de um herói até sua maioridade. Essa maioridade virá, 

no caso de Mekas, no encontro entre três eventos: sua adaptação aos Estados Unidos, 

a formação de uma comunidade ao lado da qual se sentirá em casa, e a descoberta de 

seu estilo de filmar, de sua dicção, sua língua.

Nesta formação, a vanguarda das artes visuais dos anos 1960 não terá a mesma 

proeminência que a poesia americana, com quem, de certo modo, Mekas aprenderá 

um pouco sobre o ser americano – como já se pôde suspeitar durante a passagem 

pelos haicais da bosta de coelho. Entretanto, mais importante que seus pares e aquilo 
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que é aprendido e partilhado com eles, será, naquele momento, a despedida do velho: 

a Europa, a tradição, o cânone. Aqui proponho um segundo e mais longo desvio por 

Lost Lost Lost.

3.7 Lost Lost Lost

Partirei de uma sequência de  Lost Lost Lost que me parece concluir e sintetizar 

o processo de adaptação de Mekas aos Estados Unidos. Introduzida por uma cartela 

onde se lê: “Atualidades Flaherty,  Imagens de Jonas e Ken [Jacobs]”, ela começa com 

uma viagem que Jonas Mekas, Ken Jacobs, Tony Conrad e outros jovens que começa-

vam a reunir-se em torno da Coop, fazem para Vermont, onde pretendem participar do 

“seminário  Flaherty”. Eles levam consigo cópias de Flaming Creatures, filme de Jack 

Smith cuja polêmica em torno do lançamento levou Mekas a passar alguns dias na 

prisão, e Blonde Cobra, de Ken Jacobs e Bob Fleischner, no qual Smith também atua. 

Assim como Flaming Creatures é recusado pela moralidade dos censores de 

Nova Iorque, os amigos têm sua participação negada no seminário de Flaherty, infor-

mação esta que é anunciada por uma outra cartela. Abre-se então para imagens de um 

amanhecer com a luz muito estourada, e um movimento de câmera vai pouco a pouco 

nos apresentando o telhado e a parede externa de uma casa, e depois, ao seu lado, 

uma caminhonete. Na carroceria, Mekas dorme em um saco de dormir. Nós o vemos 

acordar, se espreguiçar, saudar o dia. Tony Conrad – que também aparece logo no 

início de Walden –  sai do carro e também se espreguiça. Enquanto a câmera percorre 

esse espaço e as pessoas acordam, ouve-se, em voz over, Mekas, com seu sotaque 

carregado e cadência pausada40, dizer:

Enquanto os convidados / documentaristas respeitáveis / importantes 

cineastas, dormiam em suas camas quentes, / nós víamos o amanhecer 

com o frio da noite ainda em nossa carne / e nossos ossos. / Era uma 

40 Com o uso de barras tento reproduzir as pausas e ênfases da narração de Mekas.
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manhã Flaherty. / Nós acordamos lentamente. / Não / nós não dormimos 

bem. / Mas estava bonito. Era a névoa. Havia uma névoa. A terra estava 

saindo da noite. O sol já estava no ar.  / Nós nos sentimos mais perto da 

terra e da manhã do que das pessoas nas casas. Nós nos sentimos parte 

da manhã.  / Estava quieto, muito quieto. / Como uma igreja,  / e nós 

éramos os monges da Ordem do cinema. 

A partir daí, a sequência adquire um caráter místico-religioso; indo mais lon-

ge, diria que ela introduz um ritual de sagração, de ordenação de Mekas e seus com-

panheiros. À menção à igreja e à “Ordem” seguem-se sons de sino; a câmera ganha 

velocidade e percorre, de perto, em movimento aparentemente desordenado e sem 

qualquer preocupação com o foco, um gramado. Essas imagens quase abstratas são 

intercaladas com imagens de Ken Jacobs filmando, e breves planos das outras pessoas 

presentes. Ainda sob o som dos sinos, vemos Mekas com um cobertor sobre os om-

bros, que não deixa de lembrar um manto monástico, abrir os braços, levar sua câme-

ra ao olho, espelhando e refletindo o olhar de Jacobs que o filma, e depois curvar-se, 

afastar a câmera de seu olho, dirigi-la ao chão, começar a andar em ziguezague, quase 

dançando, como se o cobertor/manto fosse um parangolé e a câmera o volante de um 

carro imaginário em uma brincadeira infantil. Os sinos silenciam-se, e então ouve-se 

trechos de uma missa. Entendemos aí que a primeira imagem do gramado capturada 

em movimento veloz e desordenado é o resultado dessa dança, o que será confirmado 

pela montagem, que intercalará, a seguir, imagens feitas por Mekas com outras de 

Jacobs a filmá-lo.

Como um filme de formação, LLL tem sua narrativa estruturada em três partes 

e encena, como apontado por Scott MacDonald em sua clássica análise do filme41, 

um padrão tríptico familiar à literatura clássica: a expulsão do Éden, a noite sombria 

da alma e o renascimento. Nessa divisão, os dois rolos iniciais cobrem o período 

de 1949, ano de sua chegada aos Estados Unidos, e 1953, quando ele se muda de 

41 Completamente perdido diante de Lost Lost Lost. Scott MacDonald. In: Mourão, Patrícia (org). 
Idem. 



183

Lost Lost Lost



184

Williamsburg (Brooklyn) para Manhattan, e concentram-se na difícil adaptação ao 

novo mundo, focando sobretudo a comunidade de lituanos com quem ele convive 

neste período; o terceiro e o quarto rolos apresentam as primeiras descobertas e expe-

riências em Nova Iorque, incluindo as tentativas iniciais no cinema; os últimos dois, 

com imagens feitas entre 1960 e 1963 encerram o período de adaptação de Mekas à 

América, com a conquista de uma nova casa e uma nova comunidade no cinema.  

Estilisticamente as imagens também “evoluem”. Assim, nos dois primeiros ro-

los temos planos de maior duração, um cuidado maior no enquadramento e maior 

estabilidade de câmera, motivados por um claro desejo de mostrar uma realidade so-

cial (dos lituanos na América); o terceiro e o quarto, como rolos de travessia, oscilam 

entre um polo e outro, e mesclam momentos de poesia visual com trechos de filmes 

que ele tentou fazer e que experimentavam mais em termos narrativos do que visuais. 

Quando chegamos aos dois últimos rolos, estamos já bem próximos das imagens im-

pressionistas, quase abstratas, normalmente associadas ao seu estilo. 

A conquista desse “estilo amador” acontece à medida que Mekas se distancia 

da comunidade lituana, sua última conexão com a Europa, e adquire novas memórias 

já nos Estados Unidos. Aqui seria importante reforçar que quando digo Europa não 

me refiro apenas a um lugar de origem, ou uma casa de infância, mas também, e so-

bretudo, a uma cultura, uma tradição e uma história que tem atrás de si o peso de todo 

o saber já produzido e a culpa por todas as injustiças que esse saber não evitou. Uma 

história que no pós-guerra parece insustentável, asfixiante.  

Já vimos como no discurso da vanguarda artística no pós-guerra afirma-se em 

oposição à arte canônica e à mentalidade europeia – lembremos, por exemplo, de 

Kaprow condenando “as mesas de champanhe choco”, e mais enfaticamente, do ma-

nifesto Fluxus, no qual Maciunas pede a purificação do mundo do europeísmo42. Algo 

semelhante se dará com o cinema underground, embora nesse caso sejam necessárias 

duas operações: primeiro, não pensar em termos de embate ou oposição, respeitando 

42 “Purifiquem o mundo da doença burguesa, da cultura comercializada, intelectualizada e profissio-
nalizada. Purifiquem o mundo da arte morta, artificial, abstrata, ilusionista, matemática, da imitação. 
Purifiquem o mundo do Europeísmo!”. In: Manifesto Fluxus.
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o imperativo da liberdade reivindicado por aqueles que descem ao subterrâneo (un-

derground) porque não desejam participar de um jogo que só aceita duas posições: 

o poder ou a luta por ele; segundo entender que o europeu, o “outro”, aquele de cujo 

peso se quer libertar, não é só o cinema industrial, mas também os cinemas que a ele 

se opõem e pretendem, utilizando-se das mesmas armas que o inimigo, degladear 

em seu território: cinemas novos, nouvelle vague, cinema vérité. Em outras palavras, 

Mekas liberta-se do peso do “já canônico”, futuro evidente para os cinemas novos e 

o cinema verdade e, particularmente, o Novo Cinema Americano, em cujo projeto ele 

esteve ativamente e entusiasmadamente envolvido até aquele momento. 

Podemos dizer tudo isso de uma outra maneira: o que chamo de libertação 

também pode ser entendido como uma retirada voluntária, uma desejada descida 

ao subterrâneo. Com efeito, entre 1962 e 63 o termo underground é incorporado ao 

léxico de Mekas, em substituição à expressão “Novo Cinema Americano”, por ele 

cunhada dois anos antes. A inspiração para o termo vem de Duchamp, que em 1961, 

em uma conferência na Filadélfia, profetizava que “o grande artista de amanhã será 

subterrâneo (underground)”. Na conferência o artista sugeria que uma reação à me-

diocridade que se disseminava nas artes visuais, consequência de sua mercantilização 

e da reconfiguração da relação do público com as obras, estava em gestação. Essa 

reação, segundo ele, se transformaria em uma revolução sobre a qual o grande públi-

co nem mesmo ficaria sabendo, desenvolvida por “alguns iniciados às margens de um 

mundo cegado pelos fogos de artifício econômicos”. À diferença dos cinemas novos, 

que desejavam ocupar o lugar cinema industrial, transformando-o ou subvertendo-o, 

o underground entende a produção às margens da indústria como um desejo e um 

ponto de partida, não uma imposição. Subterrâneo, portanto, porque nunca aspirou à 

superfície. 

O que se coloca em questão na sequência da viagem ao seminário Flaherty é 

a descida ao subterrânero do cinema experimental; sua tomada de posição pela mar-

gem, contra a cultura “estabelecida”. Nesta cultura inclui-se, a partir de então, não 

apenas o cinema industrial, mas também os cinemas novos, a nouvelles vagues, o 



186

cinema verdade ou direto e todos os cinemas que degladearam-se no território do ini-

migo e com suas armas. O Seminário Flaherty é até hoje um dos eventos mais interes-

santes do cinema independente americano; naquele ano, do lado de dentro, em suas 

“camas quentes”, estavam Robert Drew e D.A Pennabaker, cineastas a quem Mekas 

já havia se associado e a quem já tinha elogiado inúmeras vezes em suas colunas no 

Village Voice. Pennabaker era, inclusive, um dos signatários da Declaração do Novo 

Cinema Americano, publicada em 1961 na Film Culture. Para Mekas não se tratava 

mais de substituir um cânone por outro, tornar-se cânone, mas libertar-se de todo e 

qualquer peso do já canônico nos termos pelos quais ele era definido pela história da 

arte ou do cinema.

Até 1962-1963, o programa estético de Mekas ainda estava muito próximo ao 

de outros projetos de cinemas novos que também ganhavam força mundialmente. Por 

exemplo, o modelo europeu de cinema e de crítica é evidente nos números iniciais da 

Film Culture. O editorial do primeiro número da revista, de 1955, assinado por Edou-

ard de Laurot, “Toward a Theory of Dynamic Realism”43, era severamente crítico ao 

cinema experimental de tendência abstrata americana e defendia o amadurecimento 

de uma visão social tal como encontrado no cinema de Luis Buñuel ou René Clair. A 

inclinação para o realismo como forma de engajamento social é patente no ataque de 

Mekas, publicado no terceiro número, “ao temperamento adolescente”, à “conspira-

ção homossexual”, à “rudez técnica e a limitação temática”, e à “falta de inspiração 

criativa” do cinema experimental americano. “Seus protagonistas parecem viver en-

feitiçados. Eles não parecem fazer parte de um mundo exterior [...] É impossível ima-

giná-los comprando comida, trabalhando em uma loja, criando filhos ou participando 

de qualquer atividade concreta.” Sua conclusão era de que:

a imagem do filme-poema americano [...] é decididamente desencoraja-

dora... Para melhorar a qualidade do filme-poema, experimentos devem 

se dirigir não tanto para novas técnicas, mas em direção a temas mais 

43 Film Culture, nº1, 1955, p.2-14.
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profundos, em direção a abordagens mais penetrantes da natureza e do 

drama do homem e de sua época.44 

Mais tarde, Mekas, com o mesmo apreço por metáforas religiosas demonstrado 

na sequência Flaherty, dirá que esse texto é de “Santo Agostinho antes da conversão”. 

Na verdade, essa “conversão” deve-se menos a uma iluminação agostiniana do que a 

um paulatino processo de aculturamento aos Estados Unidos, marcado, em larga me-

dida, pelo acolhimento do ethos beat. Nesse processo categorias de espontaneidade, 

improviso, presente da experiência, caras ao jazz e à poesia beat, adquirem potência 

estética. De fato, essa tendência começa a mudar em 57, quando a revista dedica um 

número ao cinema experimental45. Mas será só em 1959, muito em função do im-

pacto causado por filmes como Shadows e Pull My Daisy, marcos do cinema beat e 

louvados por Mekas por seu “senso de imediatismo”, que a revista irá se transformar 

efetivamente na voz do jovem cinema e publicará em seu editorial um chamado a 

uma nova geração de realizadores, espécie de esboço do que virá a ser a “Primeira 

Declração do Novo Cinema Americano”. “O cinema oficial em todo o mundo”, lê-se 

nela, “está perdendo o fôlego. Ele é moralmente corrupto, esteticamente obsoleto, 

tematicamente superficial, temperamentalmente entediante. Até os filmes que apa-

rentemente valem a pena, aqueles que defendem e assim foram aceitos por críticos e 

o público revelam a decadência do produto filme”46. Defende-se então um cinema de 

baixo orçamento, com equipes pequenas, em oposição à profissionalização e à “per-

feição” de Hollywood e ao cinema narrativo comercial; um cinema “off-Hollywood”, 

assim como havia um teatro off-Broadway. O substrato a um só tempo moral e esté-

tico dessas proposições é o realismo, garantia de comprometimento com seu tempo e 

abertura às misérias do homem no presente47.

44 MEKAS, Jonas. The Experimental Film in America. In: SITNEY, Adams P. (org). Film Culture 
Reader. Nova York: Cooper Square Press, 2000. p. 25-26. 
45 No editorial Mekas justifica a decisão enfatizando o desejo da Film Culture de “revitalizar o ‘movi-
mento experimental’ dormente. (…) há sinais de que ele esteja começando a andar novamente. Há uma  
grande onda de atividades começando nas duas costas [americanas].”
46 Primeira Declaração do Novo Cinema Americano. O GRUPO. In: Mourão, Patrícia (org). Op cit.p. 32
47 É a esse caldo de questões e inquietações que responde o primeiro filme de Mekas, e até hoje sua 
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Para  desgosto de Mekas, a expressão Novo Cinema Americano foi rapidamen-

te instrumentalizada pela crítica, que a relacionava a uma Nouvelle Vague Americana 

ou ao cinema direto. Essa apropriação não é, entretanto, totalmente infundada, pois o 

projeto do Novo Cinema Americano estava, ainda que com diferenças que mais tarde 

justificariam sua superação, de fato, próximo dos cinemas novos que eclodiam ao re-

dor do mundo48. A principal mudança viria então quando a Film-Makers`Cooperative 

é criada com o propósito de retornar aos artistas o controle da circulação de suas obras.

Quando Mekas, Jacobs e Conrad partem para o Seminário Flaherty eles têm 

dois filmes debaixo do braço: Blonde Cobra e Flaming Creatures. Os dois filmes 

são de 1963 e fazem parte disso que Mekas chamará de “cinema baudeleriano”: “um 

cinema de flores do mal, iluminações, de carne torturada; uma poesia a um só tempo 

bonita e terrível, boa e má, delicada e suja”49. São filmes de um hedonismo kitsch, 

autoconsumível, celebratório e destrutivo, perspicazmente descrito por Dominque 

Noguez como “Dionísio com Coca-Cola, Sade de blue-jeans”50, o que, em outras pa-

lavras e para uma sensibilidade “não convertida”, poderia ser simplesmente um cine-

ma de “temperamento adolescente”, “conspiração homossexual”, e “rudez técnica e a 

limitação temática”. Um cinema que pode parecer “perverso”, e indicando o caminho 

do underground, ele concluí o seu texto: “um cinema para poucos, terrível demais e 

decadente demais para o homem médio de qualquer cultura organizada. Mas, pensan-

única ficção, The Guns of the trees, codirigido por seu irmão Adolfas e com a colaboração conflituosa 
de Edouard de Laurot. Exalando o clima beat, e com a participação direta Allen Ginsberg, o filme traça 
um retrato a um só tempo desesperado e visionário da juventude americana asfixiada pelo maquinário 
e ideologia da guerra e do consumo de massa. A partir da história cruzada de dois casais, um branco e 
um negro, e deixando espaço suficiente para a improvisação a ponto do filme quase perder-se, o filme 
aborda essa juventude em vias de uma explosão que poderia ter duas consequências distintas: o nasci-
mento, possibilidade de recomeço; o suicídio, submissão total à impotência.
48 Os signatários da Primeira Declração do Novo Cinema Americano encerravam-na sinalizando uma 
aliança de interesses internacional: “Estamos nos unindo para construir o Novo Cinema Americano. E o 
faremos juntamente com o restante dos Estados Unidos e com o restante da nossa geração. Crenças co-
muns, conhecimento comum, raiva e impaciência comuns nos liga – e também nos liga aos movimentos 
de cinemas novos do resto do mundo. Nossos colegas na França, Itália, Rússia, Polônia ou Inglaterra 
podem contar com nossa determinação. Tal como eles, estamos fartos da Grande Mentira na vida e nas 
artes. Tal como eles, não somos apenas pelo Novo Cinema, somos também pelo Novo Homem.”
49 MEKAS, Jonas. Sobre o cinema baudeleriano. In: MOURÃO, Patrícia. Op cit.  p.79. 
50 NOGUEZ, Dominique Une renaissance du cinéma: Le cinéma underground américain. Paris, Klin-
cksieck, 1985.
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do bem, se todos gostassem de Baudelaire, de Sade ou de Burroughs, o que seria da 

humanidade, meu Deus.” 

Conjugando coletividade, estilo amador e uma notável reverência pela nature-

za, a sequência Flaherty conclui um processo de adaptação pessoal, estético e cultural 

de Mekas aos Estados Unidos que vinha sendo apresentado desde o início de LLL. 

Ela também marca sua conversão: à ruptura com a velha igreja segue-se a fundação 

da “Ordem”. Enquanto Mekas e seus companheiros respiram a “manhã Flaherty” e 

comungam com a manhã, o cinema “respeitável” fica “sem ar” em sua “catedral”, 

protegida pelas paredes brancas que voltam insistentemente ao longo da sequência e 

simbolizam a separação. 

Embora não exista nenhuma menção em LLL à data da viagem para o seminário 

Flaherty, não há dúvida de que estamos em 1963. Logo antes tínhamos acompanhado 

o lançamento de Twice a Man, de Markopolous e o filme, junto como Flaming Crea-

tures e Blonde Cobra, são as grandes estrelas do ano de 1963. A censura em torno de 

Flaming Creatures e a prisão de Mekas que tenta exibi-lo a despeito da censura são 

acontecimentos que naquele ano extrapolaram os limites do pequeno mundo do ci-

nema underground e ganharam visibilidade em colunas de jornais não especializadas 

em cinema, muito menos em cinema experimental51. A ausência em LLL de datação 

para essa sequência é um dado importante, pois os quatro primeiros rolos são pon-

tuados com cartelas indicando o ano e a estação. Apenas os rolos 5 e 6 não possuem 

nenhuma informação nesse sentido. Essa ausência pode ser explicada da seguinte 

maneira: a partir daquele momento, o cinema underground existe como fato histórico, 

capaz de marcar o tempo. Frequentando um território semântico com a mesma gran-

deza bíblica que o de Mekas, Brakhage, Kaprow e Maciunas, seria possível dizer que 

o ano de 1963 marca o início de um “novo tempo” no cinema underground.

As imagens de Mekas na sequência Flaherty são como rastros de um corpo. 

Isso, e o caráter ritualístico de comunhão com um tempo e um lugar, é reforçado pela 

51 Cf ARTHUR, Paul. Routines of emancipation. JAMES, David E. (org) “Free the cinema: Jonas Me-
kas and  the New York Underground”. Princenton University Press, 1992, pp. 17-49.



190

montagem. Assim como as fotografias de Hans Namuth com a obra de Pollock, a 

sequência Flaherty, ao contrapor na montagem as imagens de Jacobs filmando Mekas 

com as de fato produzidas por Mekas, abre toda a obra anterior do cineasta, em espe-

cial Walden, para o seu fora de campo. Mais que isso, ela cria, retrospectivamente, um 

momento originário, iluminatório; afinal, o espectador reconhece naquelas imagens 

imprecisas as imagens futuras que Mekas fará – e que o espectador já conhece.

Há paralelos que merecem ser estabelecidos entre a sequência Flaherty e a 

aquela já mencionada de Walden, na qual Mekas relata uma outra viagem feita com 

outros amigos quando vão participar de um programa para a TV alemã. As duas se-

quências têm lugares e funções análogas em seus respectivos filmes: estão no início 

do sexto e último rolo dos filmes, e ambas encerram-se com declarações em voz over 

de Mekas nas quais o cineasta dá as chaves para a compreensão dos filmes. Em Wal-

den ele afirma o reconhecimento do underground e fornece uma teoria pessoal para 

o seu próprio cinema, em LLL, ele fornece um mito de origem para o experimental e 

para o seu cinema. 

Mas as diferenças entre as sequências também são reveladoras: em LLL, os 

cineastas estão à margem, não integram o grupo dos respeitáveis realizadores e de-

vem portanto dormir do lado de fora, comungando com a fria manhã; em Walden, 

por outro lado, eles saíram dessa condição, viraram “celebridades internacionais do 

underground”, assunto de tv. Daí, uma segunda diferença: em LLL, sua poética brota 

e coincide com a experiência de comunhão, ao passo que em Walden ela afirma-se 

também em separado, é uma escolha de afastamento.

 

3.8 O cineasta nos fala desde sua mesa de montagem

Sei que reafirmei ao longo deste capítulo a importância da comunidade e a 

dimensão festiva e celebratória do cinema de Mekas, especialmente de Walden. A 

princípio estes dois movimentos de irmanação e afastamento podem parecer contra-

ditórios, no entanto, eles constituem o movimento primordial de seu cinema em todos 
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os aspectos: processual, temático e formal. Mekas encontra o real registrado pelas 

imagens para perdê-las para sempre à memória e à película; ele celebra os encontros, 

para lamentar sua efemeridade. 

Esse movimento pendular inscreve-se, claro, a partir da montagem, é ela a 

doadora de sentido, a ordenadora da experiência. Ainda que Mekas procure respeitar 

a força de presença dos registros, a montagem, como é sempre o caso, insere camadas 

de sentido que não estão necessariamente na imagem. Em ambas as sequências, o re-

conhecimento, o estranhamento ou a interpretação vêm apenas na edição. Na viagem 

ao seminário Flaherty, o sentido religioso vem claramente da inserção da voz over 

bem como dos sinos e da montagem intercalada entre as tomadas de Jacobs e aquelas 

de Mekas. De modo análogo, nas passagens com a equipe de tv alemã, não há nada 

na imagem que aluda a qualquer incômodo do cineasta com a situação, ou que sugira 

qualquer distanciamento entre ele e o que lhe rodeia. Trata-se de momentos entre 

amigos: todos riem, fazem palhaçadas. É a sua voz over que traz a dose de malícia e 

que inscreve a distância: “Eu filmava [para o filme da tv alemã] todo tipo de imagens 

estranhas, com vidros na frente das minhas lentes. Filmes realmente underground. E 

Shirley estava lá, colocando em ordem seus bottoms, tentando parecer uma hippie, e 

comendo seus bagels, oh, comida de cineastas pobres.” 

É no momento da edição portanto que se inscreve a distância e se reconhece a 

história. O que poderia ser dito de outra maneira: o reconhecimento da história torna 

inevitável a distância; ao se tornar imagem do outro, para o outro, o presente cele-

brado foi perdido. Essa contradição é a condição e a essência do cinema de Mekas: 

ele se diz um filmador e não um cineasta e no entanto faz um filme. Ele louva o filme 

caseiro, normalmente exibido apenas entre amigos, e entretanto faz um filme-diário, 

a ser exibido publicamente. A retirada a qual venho me referindo é antes de mais nada 

uma retirada para olhar à distância, para a ilha de montagem. É de lá que ele reconhe-

ce os fragmentos do passado e ordena-os, propondo-os como uma unidade. Pretendo 

abordar isto no próximo capítulo.
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4. Jonas Mekas e o pensamento sobre a autobiografia

My time is your time when you`re in love
And time is what you never have enough of

You can`t see or hold it, it`s exactly like love
 

Turning time around
turning time around
turning time around
Well I gotta have it

I gotta-gotta have it
Lou Reed

Talvez eu tivesse permanecido feliz, se ela não 
me tivesse arrancado de lá. Mas também é verdade que 

vim a experimentar coisas diferentes das que eu conhecia 
no paraíso. A verdade é que eu, assim como o primeiro 

homem, só vim ao mundo pela expulsão do Paraíso.
Elias Canetti

Entre os cineastas que se dedicaram a autobiografias, nenhum deles ocupou-

-se tanto em compreender e elaborar uma forma e uma história para o gênero no 

cinema quanto Jonas Mekas. Já mencionamos o interesse de Mekas pelo gênero e a 

importância de suas programações e textos na recepção e no entendimento conceitual 

e histórico dos filmes autobiográficos durante anos 1970. Mas seria importante vol-

tar ainda mais no tempo para apreender a intimidade do cineasta com a literatura e 

particularmente com o gênero do diário. Na verdade, o cinema só chega tardiamente 

à vida de Mekas – quando sai da Lituânia, a arte do filme não era uma realidade nem 

um sonho, e a ideia de uma câmera Bolex era tão improvável quanto a de um longo 

exílio na América. A literatura (e especialmente a poesia), por outro lado, foi perse-

guida desde muito cedo; ainda na Lituânia, aos 22 anos, ele já tinha alguns poemas 

publicados e, quando chega aos Estados Unidos, é à poesia que ele e o irmão aspiram 

inicialmente. Ainda hoje, paralelamente a todas as suas atividades em cinema, Mekas 

continua a se dedicar à poesia, sempre em sua língua natal, o lituano.
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Entre todos os cineastas americanos a fazerem autobiografias nas décadas de 

1960 ou 70, Mekas é dos únicos que também tem a literatura e a poesia como campo 

de trabalho – além dele, há também James Broughton. Frampton e Brakhage eram 

grandes leitores de poesia moderna e ambos nutriram, em um momento inicial de 

suas vidas, o desejo de se tornarem poetas: o primeiro acompanhou os seminários de 

Ezra Pound no hospital psiquiátrico onde o poeta estava internado e o segundo entrou 

para a Universidade de Dartmouth esperando seguir o bacharelado em literatura. Mas 

os dois desistiram de suas aspirações literárias e poéticas quando começaram a fazer 

filmes ou a fotografar (no caso de Frampton). Se hoje eles também são lembrados por 

seus textos, é enquanto cineastas e artistas que o são, e dentro de uma perspectiva da 

história do cinema e da arte. Mekas por outro lado é um poeta tanto quanto um cineas-

ta e, ainda que se possa buscar pontes ou ecos entre seus poemas e filmes, essas duas 

práticas existem separadamente.1 A poesia é escrita em lituano e, por esse motivo, 

recebida principalmente entre os leitores dessa língua2 – ela só começou a ser traduzi-

da para o inglês posteriormente – e insere-se dentro de uma história literária lituana, 

mais especificamente na tradição da poesia do exílio. Os filmes, como sabemos, são 

sempre em inglês (hoje legendados pra várias outras línguas) e destinados ao público 

de cinema, em um primeiro momento pertencente à comunidade da vanguarda, e hoje 

em dia mais vasto e global. 

Além da poesia, Mekas vem mantendo um diário escrito3 desde sua saída da 

Lituânia, em 1944 – alguns de seus filmes trazem imagens de páginas dos diários, ou 

têm trechos lidos em voz over. Se a poesia é escrita em lituano, o diário, pelo menos 

depois de sua chegada nos EUA, é escrito sempre em inglês. A escolha pela nova 

1 Em James Broughton o trabalho na poesia e no cinema são bem mais próximos. A narração de This 
is it e de Testament parte de seus poemas. Mas a maior diferença entre Broughton e Mekas na relação 
com a literatura é o interesse genuíno e prolongado do cineasta lituano pelas literaturas autobiográficas. 
2 Jonas Mekas tem nove livros de poemas publicados na Lituânia: Semeniškių Idilės (Idílios de Seni-
skay), 1948; Gėlių Kalbėjimas (Conversas de flor), 1961; Pavieniai Žodžiai (Mundos a parte), 1967; 
Poezija (Poesia), 1971; Reminiscensijos (Reminiscências), 1972; Dienoraščiai, 1985; Dienų Raštai, 
1988; Lietuvos Rašytojų Sąjungos Leidykla, 2002; Žodžiai ir Raidės, 2007. 
3 Uma edição com passagens desse diário foi lançada com o título I Had Nowhere to Go (Black Thistle 
Press, 1991).
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língua na redação do diário faz parte do processo de Mekas de aprendizado e domínio 

do idioma: ele escreve em inglês para adquirir fluência na língua. 

A separação entre a língua natal para a poesia e a estrangeira para o diário é 

curiosa.4 Sem pretender reduzir a um único ponto as motivações que levam Mekas 

a escrever um diário, não deixa de ser digno de nota que, entre os gêneros da escrita 

praticados por ele, o diário tenha uma função muito específica: prática, exercício.

Ora, era também como prática, exercício, preparação, que Mekas via seu 

hábito de filmar cotidianamente. Na ocasião do lançamento de Reminiscences of a 

Journey to Lithuania, ao comentar sobre os registros colhidos ao longo dos anos, ele 

declarou:

Não tive de longos períodos para preparar um roteiro, depois passar 

meses filmando, depois editar, etc. Tive apenas pedaços de tempo que 

me permitiram filmar apenas pedaços de película. Todo o meu trabalho 

pessoal tomou a forma de notas. Pensava que devia fazer tudo o que 

pudesse naquele momento, do contrário poderia não achar mais tempo 

livre por semanas. Se posso filmar apenas um minuto – filmo um mi-

nuto. Se posso filmar apenas dez segundos – filmo dez segundos. Mas, 

durante muito tempo, fiquei sem olhar para o material que fora filmado 

e acumulado dessa maneira. Pensava que o que estava fazendo era pra-

ticar. Eu estava me preparando, ou tentando me manter em contato com 

minha câmera para que, quando finalmente chegasse o dia em que eu 

tivesse tempo, faria então um filme “de verdade”.5

Escrever em inglês e filmar todo dia ajudavam-no a manter a fluência com 

duas ferramentas comunicativas: a língua inglesa e a câmera. Em ambos tratava-se 

de exercer privadamente algo que em outro momento o unia (ou uniria) a outras 

pessoas. Daí, depreendo uma segunda característica dos diários em filme e escrito de 

4 Aliás, a escolha pela língua estrangeira em filmes-diários não é um privilégio de Mekas, há uma 
reincidência notável que merecia ser investigada em diaristas como David Perlov, Joseph Morder e 
Chantal Akerman (em News From Home).
5 MEKAS, Jonas. O filme-diário. In: MOURÃO, Patrícia,. Jonas Mekas, p. 131.
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Mekas: o papel que eles desempenham no seu processo de aculturação e adaptação 

aos Estados Unidos. Vimos no capítulo anterior, durante a análise de Lost Lost Lost, 

como a adaptação de Mekas aos Estados Unidos é concomitante ao encontro com seu 

estilo de filmar e com a comunidade que doravante passaria a registrar. Do mesmo 

modo que o diário escrito é importante no seu domínio da nova língua, o diário em 

filme,6 ao participar, acompanhar e documentar o surgimento de uma comunidade de 

cinema junto da qual Mekas finalmente se sentirá em casa, integrará o seu processo 

de adaptação ao novo país.

A estima de Mekas pelo diário estende-se ainda a sua prática como crítico 

de cinema. Lembremos, afinal, que o nome de sua coluna no Village Voice, “Movie 

Journal”, inclui um dos termos em inglês possíveis para diário. O nome é pertinente, 

a Movie Journal7 não consistia em resenhas no sentido convencional, algo que, aliás, 

Mekas sempre criticou de maneira amarga. Seus textos eram um registro polêmico e 

apaixonado de suas reflexões pessoais e de suas atividades em torno do cinema inde-

pendente, incluindo relatos de seu próprio trabalho cinematográfico ou na promoção 

da vanguarda. As colunas parecem-se com entradas de um diário, a começar pela 

circunscrição do seu universo temático ao que é lhe é próximo e familiar e pelo cará-

ter pessoal dos textos – muitas vezes apenas testemunhos ou louvores individuais a 

filmes que o tocaram –, que abriam mão de qualquer esforço analítico que se poderia 

esperar de um crítico. Fragmentados, eles saltavam de um tema ou filme a outro sem 

estabelecer relação entre eles, de um modo semelhante ao que se vê em diários es-

critos, onde o diarista simplesmente relata os acontecimentos de um dia sem locução 

conjuntiva. A fragmentação também podia vir da decisão de simplesmente colar falas, 

6 Aqui é importante precisar que não estou me referindo aos filmes finalizados ainda, apenas aos re- 
gistros colhidos cotidianamente. Voltamos aqui à separação proposta por David E. James entre o diário 
em filme e o filme-diário: o primeiro, como um diário escrito, é uma prática e privilegia, portanto, o 
momento da composição; o segundo é o filme finalizado, uma unidade estética destinada à exibição 
pública. A passagem do diário em filme para o filme-diário envolve a ampliação ou redefinição do que 
Mekas entendia como “filme de verdade”, que deve passar a incluir também tudo aquilo que é feito 
sem finalidade e apenas como treino. Nessa redefinição quase ontológica da natureza do cinema, re-
side, acredito, a descoberta da autobiografia como uma forma possível este. 
7 Depois de Mekas, a coluna de dança do Voice, sob responsabilidade de Jill Jonhston, também incor-
porou o termo “journal” no seu nome. 
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textos ou declarações alheias. Além disso há nos textos um prazer na contradição, em 

mudar de opinião entre uma coluna e outra sem precisar referendar o que foi escrito 

outrora, como se cada entrada fosse o começo de algo novo. 

Poderíamos dizer que os filmes de Mekas continuam o trabalho do cineasta 

na “Movie Journal”. No capítulo sobre Brakhage, mencionei como Mekas e Sitney 

foram importantes no estabelecimento da narrativa e do enquadramento crítico para 

a recepção do cinema experimental. Mas se Sitney o fazia recorrendo à sua erudição, 

Mekas o fazia de modo totalmente pessoal e individual. O sucesso da coluna pode 

ser atribuído à persona performática e algo polemista assumida por Mekas. Ele cria 

polêmicas, inventa guerras e brigas desproporcionais contra exibidores e programa-

dores, defende passionalmente, como se fossem os filmes de sua vida, obras sobre as 

quais nunca mais se ouviu falar. Essa performatividade e auto mise-en-scène como 

polemista é, pode-se dizer, uma estratégia de divulgação. Lembremos que o Village 

Voice é o jornal semanal mais lido nos Estados Unidos em meados dos anos 1960; 

atraindo os holofotes para si na “Movie Journal”, Mekas consegue chamar a atenção 

para o experimental divulgado em sua coluna. Mas claro que, se essa escrita passio-

nal e apaixonada ajuda a chamar a atenção para esse cinema, ela não chama menos a 

atenção para o próprio Mekas, e talvez a ideia segundo a qual todo crítico de cinema 

escreve antes de mais nada sobre si próprio tenha poucos exemplos mais evidentes 

que ele. Lidos em conjunto, os textos da “Movie Journal” dizem tanto sobre o desen-

volvimento da sensibilidade do próprio Mekas quanto dos artistas a respeito de quem 

escreve. 

Há um equilíbrio, acredito, entre afirmação da voz pessoal e narrativa co-

letiva, que é mantido entre o “Movie Journal” e os filmes-diário. Entre um e outro 

mudam apenas os sinais e a divisão dos pesos; no primeiro a voz pessoal e a singu-

laridade manifestam-se a partir da apresentação e do comentário sobre o cinema dos 

outros, já nos seus filmes-diários, cineastas, artistas e histórias são integrados dentro 

de uma narrativa pessoal de vida. 
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4.1 Jonas Mekas leitor-autor e programador-artista 

À intimidade adquirida na prática com o diário podemos acrescentar ainda seu 

gosto pessoal pelas narrativas do eu na literatura. Walden começa como uma tentativa 

de adaptação de diários escritos por adolescentes. O projeto foi logo abandonado, mas 

as imagens de jovens mulheres no Central Park, inclusive a utilizada no encerramento 

do filme, foram feitas com aquele projeto em mente. Parte desse material que teria 

inspirado Walden, as cartas – às quais Mekas se refere como cartas-diário – enviadas 

a ele por uma menina de quinze anos chamada Diane, é retomada vários anos depois 

em Out-takes from the Life of a Happy Man.8

Apesar de o título de Walden remeter a um dos clássicos fundadores da litera-

tura americana, é importante notar como esse projeto inicial não parte da adaptação 

de nenhum diário canônico. A escolha por cartas de uma adolescente autoriza-nos 

a pensar que sua admiração pela autobiografia vá muito além das obras clássicas 

do gênero e do dever do crítico ou do artista interessado momentaneamente em um 

assunto. Trata-se de uma convivência íntima, de longo tempo. Essa suposição pode 

ser constatada em se olhando para as programações de Mekas dedicadas ao cinema 

autobiográfico. 

Em 1979 ele programou no Anthology Film Archives a mostra “Autobiogra-

phical / Diaristic Experience in Cinema”, dentro da qual exibiu mais de 35 filmes 

de cineastas vindos das mais diferentes tradições como Billy Bitzer, Jean Cocteau, 

Federico Fellini, Stan Brakhage e Ed Pincus. No programa impresso da mostra, o 

curador incluiu, no lugar de stills dos filmes, citações ou reproduções de capas de 

autobiografias literárias. Nenhuma relação direta era estabelecida entre os filmes pro-

gramados e os livros ou escritores citados, tratava-se de uma colagem que propunha 

uma constelação comum para filmes e o campo já explorado da literatura. O mais 

8 MEKAS, Jonas. Out-takes from the life of a Happy Man: Conversation with Jonas Mekas. Entrevista 
concedida a Justė Jonutytė Disponível em: http://www.15min.lt/en/article/culture-society/outtakes-from-
the-life-of-a-happy-man-a-conversation-with-jonas-mekas-528-321564. Acesso: 9 de dezembro de 2015. 
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Programa da mostra Autobiographical / Diaristic Experience in Cinema curada por Jonas Mekas em 1979 no Anthology Film Archives. 
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curioso nesse gesto apropriador, entretanto, era que entre as reproduções de trechos e 

capas de autobiografias, encontravam-se vários livros que não figurariam em uma lis-

ta de clássicos da autobiografia como, por exemplo, o diário de Soren Kierkegaard, o 

de Vaslav Nijinsky ou o de Walt Whitman, figuras cujas maiores contribuições para as 

letras e as artes não são suas autobiografias. Na lista ainda constavam as confissões do 

ocultista Aleister Crowley, uma polêmica autobiografia de Frank Harris, relatando suas 

aventuras sexuais, e o diário e livro de contabilidade de Denison Gould, um fazendeiro 

do século XIX. A essas obras, Mekas acrescentava ainda alguns outros livros que dificil-

mente figurariam em uma lista de autobiografias, canônicas ou não, entre eles a Vida dos 

Artistas, de Vasari, e Let Us Now Praise Famous Men, de James Agee e Walker Evans. 

Além de fac-símiles das capas dos livros, o cartaz também reproduzia trechos 

de edições de alguns deles, entre os quais, agora sim, os dois clássicos da literatura 

autobiográfica, as confissões de Rousseau e as de Santo Agostinho. Junto a eles, ainda 

havia reproduções de Specimen of Days, de Whitman; Rains Finely Today, de Den-

nis Gould; O Diário de Nijinsky; o diário de Kierkegaard e a introdução do poema 

autobiográfico de William Wordsworth, Prelude. Em alguns dos casos os excertos 

reproduzidos eram interrompidos no meio da frase, uma indicação de que o conteúdo 

não era em si tão importante quanto suas presenças visuais no cartaz. 

Assim como não havia nenhum esforço em relacionar os títulos escolhidos 

aos filmes da programação, tampouco havia em apresentar ou justificar a escolha 

daqueles livros. Tratava-se, como notado anteriormente, de uma colagem que pro-

punha uma constelação comum para filmes e o campo já mapeado da literatura au-

tobiográfica, indicando que ambos operariam segundo as mesmas leis ou modos de 

funcionamento. 

Embora não houvesse qualquer esforço em relacionar os livros aos filmes 

programados, a um olhar mais atento algo salta à vista: vários dos livros parecem ter 

ecos nos filmes de Mekas. Quero dizer, se a relação entre as obras citadas e os filmes 

programados é difícil de estabelecer, quando deslocada para os diários de Mekas, ela 

é quase natural. 
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Por exemplo, de Whitman, Mekas cita o primeiro ensaio de Specimen Days, 

“A Happy Hour`s Command”, no qual o poeta indica sua resolução de compor e 

escrever a partir do fragmento e de acolhê-lo tal como ele é, sem tentar estabelecer 

conexões entre eles. 

DOWN in the Woods, July 2d, 1882.—If I do it at all I must delay no 

longer. Incongruous and full of skips and jumps as is that huddle of 

diary-jottings, war-memoranda of 1862–’65, Nature-notes of 1877–’81, 

with Western and Canadian observations afterwards, all bundled up and 

tied by a big string, the resolution and indeed mandate comes to me this 

day, this hour,— (and what a day! what an hour just passing! the luxury 

of riant grass and blowing breeze, with all the shows of sun and sky and 

perfect temperature, never before so filling me body and soul) — to go 

home, untie the bundle, reel out diary-scraps and memoranda, just as 

they are, large or small, one after another, into print-pages*, and let the 

melange’s lackings and wants of connection take care of themselves. It 

will illustrate one phase of humanity anyhow; how few of life’s days 

and hours (and they not by relative value or proportion, but by chance) 

are ever noted.9 

Retirando datas e referências específicas à guerra, esta apresentação poderia 

ser facilmente imputada a Mekas. Nela reconhecemos a estrutura fragmentada e para-

tática de Walden e vários outros de seus filmes, nos quais os registros são encadeados 

um ao lado do outro sem preocupação em fornecer os fios necessários para conectar 

as imagens e sentidos. Reconhecemos ainda o sentimento de êxtase e o tom celebrató-

rio ligado à experiência e contato com a natureza, bem como o gosto pela observação 

do insignificante: as horas e os dias raramente notados. 

O insignificante e a observação dos fenômenos da natureza também desta-

cam-se nas entradas de 1831 do diário de Denison Gould: “Feb. 16: Journal of the 

weather. Rains fast all day. The snow all slush. Fair in evening. / Feb. 17: Clear and 

9 WHITMAN, Walt. Specimen Days & Collect. Nova Iorque: Dover Publication, 1995. p. 7.
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pleasant. / Feb. 18 Good travelling in the road. / Feb. 19 Not very cold today. The 

snow was settled one half or more.” Difícil não pensar em Thoreau, de quem Mekas 

toma emprestado o título para seu primeiro diário, Walden, e na autodesignação do 

escritor como “inspetor de tempestades e de neve” e “fiscal de florestas”. Essas breves 

entradas taquigráficas poderiam muito bem funcionar como cartelas para os filmes 

de Mekas, especialmente Walden, no qual a passagem do tempo é dada por cartelas 

descrevendo o clima e as estações. Cito algumas: “O outono chegou com o frio e o 

vento”, “Cena de inverno”, “Tempestade de neve na oitava avenida ”, “Degelo no 

inverno”; “Richard e Amy observam a primavera”. 

As outras passagens escolhidas por Mekas são promessas de um relato verda-

deiro e uma comunicação sincera. Apenas uma passagem escapa e destaca-se desse 

conjunto. Uma entrada de 1936 do diário de Kierkegaard:

1. I have just now come from a party where I was its life and soul; wit-

ticisms streamed from my lips, everyone laughed and admired me, but I 

went away — yes, the dash should be as long as the radius of the earth’s 

orbit ——————————— wanting to shoot myself. 2. Death and 

Damnation, I can dissociate from everything else but my own self; I 

can’t even forget myself when I am asleep.10

 A melancolia e o desencanto do filósofo em seu diário não têm nenhum equi-

valente nas outras obras escolhidas por Mekas. Mas ela evoca um sentimento de 

solidão e desespero que é recorrente em vários momentos de seus filmes. É verdade, 

pode-se argumentar, com razão, que nenhum diário ou autobiografia que leve a sé-

rio a proposta de ser verdadeiro consegue ser celebratório, festivo e alegre o tempo 

todo e que seria mais que esperado encontrar momentos de melancolia em qualquer 

obra autobiográfica, inclusive na de Mekas. Não se trata disso, entretanto, mas da 

afirmação de uma solidão que não resulta de um estado de isolamento físico alter 

ou autoimposto; uma solidão que existe e persiste apesar do outro, que é condição e 

10 KIERKEGAARD, Søren. Kierkegaard`s Journals and Notebooks. Volume 1, Journals AA-DD. 
Princenton: Princenton University Press, 2000.
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maldição inalienável e inescapável. Mais que expressar tristeza, Kierkegaard fala de 

uma condição forte o suficiente para arrastar o sujeito para longe dos outros. Este é o 

estado da displaced person, tantas vezes invocado por Mekas em alusão à sua condi-

ção depois da guerra. O deslocado é aquele que, não importa quantas casas construa, 

carregará sempre dentro de si a lembrança de um lugar para o qual não pode voltar, a 

lembrança de algo perdido e que não pode ser partilhado; ele está só mesmo quando 

acompanhado e a ideia de inadequação e não pertencimento é inerente a sua condição. 

Reconhecemos esse estado em alguns momentos de Walden como, por exemplo, na 

cartela “dias mórbidos e de melancolia” e nos movimentos de retirada que sempre 

seguem aos encontros festivos. Mas ele é notado sobretudo em Lost Lost Lost, um 

filme atravessado triplamente pela perda (enquanto que Walden é um filme que traz 

uma ideia de idílio em seu título): por exemplo, quando o cineasta dirige-se ao públi-

co e diz “Mas eu falo com um sotaque e vocês não sabem de onde venho. Estas são 

algumas imagens gravadas por alguém no exílio.” Ou quando refere-se a si mesmo na 

terceira pessoa para dizer: “Sabe-se muito pouco sobre a vida do nosso protagonista 

nesse momento. Sabe-se que ele era muito tímido e muito solitário naquela época. Ele 

fazia longas caminhadas.” Ou nas cartelas: “Levei meu coração choroso de solidão 

para caminhar”.

Essa ideia de solidão e deslocamento pode parecer estranha a um cinema ao 

qual me referi como uma “autobiografia de todo mundo”, e que outros críticos já cha-

maram de “um sumário da viagem de todo mundo” ou “a celebração do novo cinema 

americano”. Mas, na verdade, o cinema de Mekas se ergue sobre essa tensão entre a 

celebração e a retirada, a comunhão e a solidão. Assim, se a faceta solitária de Mekas 

repercute na inserção dos diários de Kierkegaard, a agregadora é refletida na impro-

vável inclusão de Vida dos Artistas, de Vasari, e de Let Us Now Praise Famous Men, 

de Agee e Walker Evans, junto dos outros diários e autobiografias.

No segundo capítulo mencionamos como o acolhimento de Brakhage da fic-

ção e da biografia para a narrativa da história da arte encontra um modelo em Vasari. 

Mas o trabalho em filme que de fato mais se aproxima do trabalho do inventor da 
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história da arte é certamente o de Mekas. Acredito que o cineasta também estivesse, 

em seus diários, propondo uma forma de história para a vanguarda artística de que 

era contemporâneo que recorresse a uma de suas linguagens, o cinema. Como escrevi 

anteriormente, seus diários são tanto sobre ele próprio quanto sobre o momento artís-

tico que vivenciou. Eles continuam seu trabalho como crítico e promotor, mas agora 

de um ponto de vista histórico. 

Entretanto, há algo importante a ser notado aí, a narrativa histórica vem no 

momento da montagem dos diários, no filme-diário, para pensar nos termos de David 

James. Mas os materiais que ele tem à mão quando vai montar os filmes, ou seja, os 

registros, os diários em filme, não são feitos com a perspectiva de documentação de 

um momento histórico ou de figuras notáveis visando uma história futura. Mekas 

filma amigos íntimos, pessoas a quem inclui em sua família expandida e os filma 

como se filmasse um home movie. Famosos ou anônimos, nenhum desses amigos é 

registrado como uma celebridade e, na verdade, com exceção de uns poucos (Andy 

Warhol, Jonh Lennon e Yoko Ono como os casos mais notáveis), nenhum deles era 

então uma celebridade. Na verdade, Mekas tem a mesma ironia que Agee e Evans: 

os famosos a quem ele louva não são famosos ainda, eles são aqueles que vivem na 

margem, no subterrâneo, que não integram as narrativas dominantes. No seu gesto ele 

nos diz: essas são as pessoas para quem vocês devem olhar, esses são os sujeitos que 

deveríamos louvar. 

O texto de apresentação da programação era taquigráfico – semelhante ao 

estilo de Mekas como cineasta – e apenas listava uma série de modos possíveis da 

autobiografia: 

autobiografia (‘ficcional’ e ‘real’) * diários ( ‘real’ e ‘ficcional’) * con-

fissões * meditações * esboços * notas * autorretratos * cartões postais 

* reminiscências * autoanálises * filmes caseiros * autobiografias estru-

turais e formalistas * notas de viagem * etc.11 

11 Cartaz da mostra “Diaristic and Autobiographical Experience”, Anthology Film Archives, 1979.
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Repetindo a tendência do restante da programação, aqui tampouco havia o es-

forço de relacionar esses modos aos filmes apresentados. A listagem confirma todavia 

o interesse de Mekas pela classificação das formas autobiográficas entre autobiogra-

fia, confissão, memória, etc., algo para o qual já havia chamado atenção no primeiro 

capítulo com os textos da “Movie Journal”. Esse cuidado talvez tenha como contra-

parte o amplo léxico ao qual recorre para nomear seus filmes ou suas subpartes: além 

do diário, encontramos, como já notado, anotações [notes], esboços [sketches], cenas 

[scenes], carta [letter], haikus e, mais metaforicamente, lampejos [glimpses]. 

Também encontramos esse cuidado nas notas de trabalho distribuídas por ele 

aos membros da International Federation of Film Archives (FIAF) em um encontro da 

instituição em 1984 em Viena, durante o qual Mekas voltou ao tema do cinema diarís-

tico e autobiográfico e tentou apresentar um panorama dessa produção no século XX, 

a partir de um agrupamento de filmes em categorias de modos autobiográficos. Sua 

fala foi breve, mas no final ele entregou algumas “notas de trabalho”, divididas em 

cinco partes: 1. Uma lista de obras literárias autobiográficas; 2. Uma bibliografia com 

textos sobre o gênero da autobiografia; 3. Uma lista de categorias de cinema autobio-

gráfico que expandia a do programa do Anthology, para incluir “Cantos”, “Songs”, 

“Found Footage”, “Carta”, “Log”, “Testamento”; 4. Uma listagem com 153 filmes 

autobiográficos, na sua maioria realizados entre os anos 1960 e 70, mas com alguns 

nos anos 30 ou 40, separados entre essas categorias (os filmes que não se encaixavam 

em nenhuma delas, mas pareciam ter alguma inflexão autobiográfica, entraram na 

categoria “miscelânea”); 5. Três páginas com colagens de definições de um dicionário 

para as palavras: “diarista”; “autobiográfo”; “lembrar”; “reminiscência”; “log” [livro 

de registro]; “esquete”; “confessar”; “memorando”; “refletir”. 

Antes de entregar o material aos presentes, ele comentou:

Around 1960, one direction began emerging and that is: filmmakers, 

home movie makers, independent filmmakers, who have been collecting 

footage for years, began turning toward the direction, which already for 

thousands of years had developed, in lets say, literature. That is literature 



206

had developed many directions, many forms in the autobiographical, 

diaristic direction area. I will read just some. I will read some of these 

categories, because cinema during the last 25 years has gone into the 

same direction, has developed practically the equivalence of all the di-

rections in form, that in literature had been developd, in that area, that is 

autobiographical and diaristic experience. Now if those diferent catego-

ries have been named, and we know about them, and they have been des-

cribed in dictionaries, that means, there are diferences between one and 

the other, contentwise, or formwise. [...] We have that in cinema too.12 

Mekas delega ao dicionário o trabalho de definir as categorias. Não há um 

esforço em entendê-las ou elaborar sobre elas dentro do campo específico do cinema. 

Mas seria, parece-me, equivocado esperarmos do cineasta a coerência ou a prudência 

de um pesquisador ou historiador acadêmico tentando classificar comportamentos e 

formas distintas. Tampouco se deve buscar nessas categorias uma teoria dos gêneros 

válida para a autobiografia no cinema. Ainda que ocupando o lugar da fala do curador 

ou do crítico, é com a liberdade herética típica dos artistas que Mekas se aproxima 

desse campo. A ele deve ser dado o privilégio da inconsistência teórica, o prazer da 

corrupção do cânone e a salvaguarda de uma história tendenciosa e pessoal. Na ver-

dade, seu ímpeto classificatório é traído pela abertura, em sua lista, ao que escapa à 

classificação. Além de uma categoria final chamada “miscelânea”, pelo menos duas 

outras são abertas: “Variedade de subespécies autobiográficas” e “Confissões, autoa-

nálise, etc.” Além disso, algumas categorias ficam sem exemplos, entre elas, “medi-

tações”, “cantos” e “found footage”. 

O que, entretanto, gostaria de destacar aqui é, primeiro, seu reiterado interesse 

pelas formas, modos e usos da autobiografia na literatura – a programação no Antho-

logy é de 1979, na FIAF ele fala em 1984 e seus textos no “Movie Journal” propondo 

12 Jonas Mekas at the FIAF Congress 1984, Filmmuseum Viena. Transcrição da fala e documento 

cedido por Jonas Mekas. 
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categorias para os filmes são de 1972 e 1975. Não se trata, portanto, de uma curio-

sidade contingencial e apressada, mas de um contato prolongado e insistente com o 

tema. Segundo, e mais importante ainda, o fato de que sua relação com a literatura 

e os gêneros literários não é estanque, uma simplória apropriação ou emulação de 

formas ou regras, mas viva e inventiva. Mekas se permite incluir novas categorias 

(filmes caseiros, cartões postais, autobiografia estrutural) na lista talvez canônica de 

modos autobiográficos; ele alarga o campo, expande-o para outras formas e modos. 

Pode-se, claro, argumentar que esta é a forma de todo artista não acadêmico 

de se relacionar com os gêneros, reinventando-os ou reelaborando-os. Esse é, de fato, 

o caso no qual se insere Mekas, e se insisti na sua familiaridade e obsessão com os 

gêneros literários, é porque pretendo a seguir mostrar como, em sua obra fílmica, o ci-

neasta esforçou-se por criar uma tradição e uma forma para a autobiografia no cinema.

4.2 O primeiro diário

 Como já mencionei anteriormente, a primeira cartela do primeiro diário é 

uma dedicatória a Lumière. Um gesto inaugural que leio como a tentativa de invenção 

de uma tradição remontando ao adorável Le répas de bébé (1895) para uma forma 

na qual ele, e na sequência vários outros cineastas, se lançava. Também mencionei 

como ele se situa, nesta tradição, próximo do cinema lírico de Brakhage, cujo gesto 

de abrir Metáforas da Visão com uma imagem do rosto destacando os próprios olhos 

é repetida na primeira imagem do filme. 

Entre Lumière e Brakhage, na cartela de identificação do filme, Mekas ainda 

invoca Henry David Thoreau, autor do livro cujo título, Walden ou a vida nos bos-

ques, ele toma de empréstimo. No livro, uma autobiografia publicada mais de um sé-

culo antes, Thoreau relata sua experiência durante o período em que, descontente com 

os rumos do progresso industrial, se refugiou às margens do lago Walden em busca de 

uma vida mais simples e autossuficiente. A obra é uma declaração de independência 

pessoal, um elogio à vida em meio à natureza e também uma experiência social que, 
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Thoreau esperava, pudesse funcionar como um modelo para as novas gerações. A crí-

tica profética a um capitalismo ainda incipiente em um país que se tornaria o principal 

símbolo do capitalismo moderno faz do livro um marco incontornável na literatura 

estadunidense. Mas sua importância para as letras se deve, sobretudo, a sua participa-

ção na fundação de uma tradição literária verdadeiramente americana. Para um país 

cuja identidade foi erigida sobre o pilar da liberdade e do “novo” – o novo continente, 

o novo homem, as novas ideias políticas – faltava, no século XVIII e XIX, uma lite-

ratura própria, nova, que se colocasse fora da sombra das influências e tendências do 

velho mundo. A esse desafio lançaram-se, entre outros, Ralph Waldo Emmerson, Walt 

Whitman e Thoreau em algumas obras que fundaram o romantismo americano, nas 

quais chama a atenção a focalização do eu e a afirmação da individualidade do escri-

tor. Em seus livros, esses escritores louvavam a grandeza de um território e um povo 

ainda em invenção ao mesmo tempo que buscavam tomar distância dos rumos alie-

nantes e desumanizantes do progresso (em especial Emmerson e Thoreau). A retração 

ao eu e o elogio à natureza diante de um desconforto com o presente são comuns a 

todo romantismo, mas no caso americano esse recolhimento tem um novo elemento, 

pois ele vem dosado por um elogio sincero e uma esperança genuína no futuro, no 

país e no verdadeiro homem americano. Mas, como esse homem ainda é insondável, 

nada mais normal que o escritor focalize a sua experiência a fim de poder partilhá-la. 

Disso decorre que a primeira literatura americana é autobiográfica e susten-

tada em uma forte afirmação do eu:13 “Eu celebro a mim mesmo” é o verso inicial 

da Canção a mim mesmo, de Whitman; e Thoreau, tentando justificar ao leitor sua 

empreitada, em um movimento comum a quase todas as autobiografias, escreve no 

começo de Walden: 
13 A relação entre o início de uma tradição literária, a autobiografia, e a fundação do imaginário da 
América foi explorada por diferentes autores. Em Autobiography and the Making of America, Robert 
Sayre sugere que há uma identificação entre o gênero da autobiografia na América e a própria América. 
Voltando à autobiografia de Thomas Jefferson (1821) e à produção vernacular dos diários puritanos, 
das narrativas de viagem, dos diários de cárcere e das confissões do século XVII, o autor afirma que 
todos esses autores conectam suas vidas pessoais à vida e às ideias nacionais. Cito-o: “Autobiography 
may be the preeminent kind of American expression. Commencing before the Revolution and continu-
ing into our own time, America and autobiography have been particularly linked.” Autobiography and 
the Making of America. University of Iowa, 1978. p. 147.
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A maioria dos livros omite o eu ou a primeira pessoa; aqui ele será 

mantido; em relação ao egocentrismo, esta é a principal diferença. Ge-

ralmente não lembramos que, afinal, é sempre a primeira pessoa que 

está falando. Eu não falaria tanto sobre mim mesmo se existisse alguma 

outra pessoa que eu conhecesse tão bem.14

Em menos de um minuto de filme, portanto, Mekas propõe uma constelação 

para o filme-diário na qual reúnem-se três pioneiros: do cinema (Lumière), do cinema 

pessoal (Brakhage) e da literatura e autobiografia estadunidense (Thoreau). O restante 

do filme e de toda a sua obra será uma tentativa de inventar uma forma para o filme-

-diário.

4.3 A invenção de uma forma – Walden 

No quinto rolo de Walden, o cineasta oferece duas chaves para entender seu 

cinema. Em uma delas, já citada no capítulo anterior, ele presenteia-nos com uma 

primeira teoria privada para o seu cinema, repito-a aqui:

O cinema é isso: fotogramas. Fotogramas. O  cinema está entre os fo-

togramas. O cinema é: luz... movimento... Sol... luz... batidas do cora-

ção... respiração... vida... fotogramas... 

No segundo plano, estes são os passos do cineasta enquanto ele cami-

nha pela cidade, dia e noite, dia e noite... No segundo plano, a música 

do povo.... No segundo plano estas são as vozes dos filhos do povo... No 

primeiro plano, estas são as câmeras dos cineastas. No segundo plano 

você começa a ouvir outra música surgindo... Mozart. E agora a música 

dos deuses e as câmeras dos cineastas começam a se misturar. 

14 THOREAU, H. D. Walden ou a vida nos bosques. Porto Alegre: L&M Pocket, 2010. p. 17 
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Trata-se de uma declaração inaugural no seu cinema, o primeiro momento 

em que ele formula e explicita, ainda que de forma lacunar, uma concepção privada e 

particular do seu próprio fazer cinematográfico, que contempla não só o momento do 

registro, mas também sua relação com a montagem. Enquanto a primeira parte da fala 

refere-se ao registro, a segunda, trazendo à baila o encontro entre um plano sonoro e 

outro visual, refere-se à montagem. Trata-se de uma concepção de certo modo ama-

dora (no melhor sentido do termo) de montagem: reunir sem grandes motivações que 

não o prazer dos sentidos e os caprichos do afeto as imagens que o mobilizaram com 

os sons de que gosta: as vozes dos filhos do povo, a música dos deuses. Nenhuma ou-

tra motivação sintática ou construção de sentido, apenas reunir, ligar, fazer conviver 

verticalmente imagens com sons. 

Ainda que marcando um ponto de vista sobre as imagens e, portanto, separado 

delas, naquele momento a reflexão sobre a montagem ainda está subordinada à pri-

mazia que o cineasta destina ao registro e ao que há de imediato, caloroso, impensado 

nele: batida de coração, respiração, vida. Mekas deseja respeitar a força de presença 

bruta das imagens, sua energia ou qualidade de rastro de um encontro com o mundo. 

É essa fidelidade ao momento do encontro com o mundo – lembremos de seu lema 

“sou um filmador, não um cineasta” – que condiciona sua concepção de montagem. 

Assim, a estrutura atomizada, solta e paratática dos filmes existe também para deixar 

que os registros existam em sua inteireza e incompletude. Não subordinados a uma 

narrativa, e livre do autoritarismo dos sentidos impostos, os fragmentos registrados 

parecem guardar parte da energia envolvida no seu registro, sendo capazes de presen-

tificar, ao menos parcialmente, a experiência imediata do estar lá, do “isso foi”, ou 

daquilo que Pierce chamaria de “pura qualidade de presente”. 

Essa presentificação é, no entanto, a rigor impossível: o lá e o então estão 

sempre lá, apartados, perdidos, separados do aqui e do agora pelo tempo transcor-

rido entre um e outro. A imagem pode lançar os raios de um sobre o outro, mas a 

presentificação só existe sob a forma de uma alucinação: acredita-se estar diante de 

algo entretanto ausente. Paradoxalmente, e a despeito do que acabo de dizer sobre o 
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desejo de manter a força bruta das cenas, Mekas reconhece e acolhe essa impossibili-

dade como estruturadora de seus filmes-diário. Pois se, de um lado, a estrutura frag-

mentária e taquigráfica cria uma espécie de presente sempre contínuo, avançando em 

direção a um eterno agora que não tem nunca antes nem depois; de outro, ela chama 

a atenção para si mesma e, ao fazê-lo, abre o filme para uma outra temporalidade, to-

talmente distinta daquela dos registros: a de sua revisão e retrabalho. Em outras pala-

vras, ao mesmo tempo que a sucessão heterogênea e desierarquizada dos fragmentos 

cria uma impressão de presente contínuo, essa mesma estrutura é trabalhada de forma 

a apontar para os vazios e ausências que os avizinham e habitam. 

Os filmes erguem-se, assim, sobre dois movimentos opostos e de igual inten-

sidade: um que quer a todo custo apreender o mundo e outro que, reconhecendo esta 

impossibilidade, depara-se com a perda e a aprofunda. Trata-se do tensionamento 

entre dois modos de escrita, sobre os quais agem temporalidades distintas: um é diário 

e avança para o amanhã sem um fim previsto – filmar todo o dia, qualquer coisa que 

seja –, o outro acontece em um dado momento do tempo, pressupõe uma escolha e 

volta-se para trás. 

Retornamos aqui à dialética entre a práxis e o produto, o registro e montagem, 

o diário em filme e o filme-diário aludida no capítulo anterior por James. Cito-o: 

Se o diário em filme era sobre aquilo que era presente, os filmes-diário 

são a respeito daquilo que está ausente. Junto com o caráter provisó-

rio e suplementar de toda recompensa, a ausência é inscrita no método 

de manufatura dos filmes e nas propriedades formais determinadas por 

este método, e também na história que eles são levados a contar.15 

A história de fundo que eles são levados a contar é aquela do lituano arrancado 

contra sua vontade de sua comunidade de origem, o vilarejo de Semineskai, lançado 

em um mundo de violência e empobrecimento da experiência: guerra, campos, exílio, 

obcecado pela lembrança de seu paraíso perdido. Paraíso este que buscará e reen-

15 JAMES, David E. James. Diário em filme / filme-diário: prática e produto em Walden, de Jonas 
Mekas. In: MOURÃO (org). Jonas Mekas. p. 195.
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contrará novamente, mas sempre com a lembrança de sua perda iminente, em breves 

lampejos ao lado dos amigos, da comunidade do cinema e na natureza. Digo perda 

iminente porque, ao mesmo tempo que repõem a experiência de religação conhecida 

e aprendida outrora, esses encontros não são capazes de substituir a perda original, ao 

contrário, a reavivam por sinédoque, assim como o reencontro com um odor familiar, 

mas esquecido desde a morte da pessoa a ele associado, pode nos ressuscitar o luto. 

Cada filme-diário de Mekas atualiza à sua maneira e em um determinado mo-

mento de sua vida essa história de fundo espiralar do paraíso perdido e reencon-

trado.16 A perda aqui, entretanto, concerne-nos menos do ponto de vista da história 

narrada que de sua manufatura, ou seja, interessa-nos como a escrita da vida (e não a 

vida) pressupõe o acolhimento da perda. E por perda, que fique claro, refiro-me não 

ao vivido perdido, mas sobretudo ao que não pode ser narrado. 

Em Walden, por exemplo, a Lituânia é praticamente inexistente, embora todo 

o sistema parafílmico sugira que essa Walden inventada seja uma Lituânia privada. 

No filme há apenas duas passagens que fazem referência direta a ela: na cartela “na 

fazenda Tabor lituanos dançam” e, depois da viagem aos Brakhage, há uma palavra 

inscrita em lituano e para a qual ele apresenta sua tradução particular: “Laukas, um 

campo tão vasto quanto a infância”. Neste filme vigora uma sensação de estar lá, 

de mergulho no universo sensível. Mesmo nos momentos em que o cineasta fala ou 

canta em voz over, o que indicaria, em si, um deslocamento do momento registrado, 

os comentários parecem aderir ao ritmo e à cadência do filme, raramente fazendo-lhe

16 A temática do paraíso será formulada e explicitada pela primeira vez em Paradise Not Yet Lost, aka 
Oona’s Third Year (1981). Durante uma sequência que começa com a cartela “No fim daquela tarde” e 
que apresenta imagens de Hollis, sua esposa, e Oona, sua filha, em uma viagem de visita a sua mãe na 
Lituânia (a segunda viagem que faz em trinta anos desde sua partida), ouviremos ele dizer:  “Há uma 
história que me contaram certa vez que, quando Adão e Eva estavam deixando o paraíso e Adão dormia 
à sombra de uma pedra, Eva olhou para trás e viu o paraíso explodindo em milhares de minúsculos 
pedaços e fragmentos. E choveram. Choveram sobre sua alma e na de Adão adormecido: pequenos 
pedaços do paraíso. O restante se esvaiu. O paraíso tinha desaparecido. Não acho que Eva tenha con-
tado isso a Adão”. Para não deixar dúvidas, durante a narração, ele insere a cartela: “Estes são frag-
mentos do paraíso”. Em 2013, um novo filme lançou nova luz sobre a experiência do paraíso perdido, 
em Out-takes of the Life of a Happy Man ele alude a uma lembrança específica ao lado do pai, à qual 
estava associada uma sensação de completude e para a qual ele dizia estar sempre tentando retornar.
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 contraponto. Quero dizer, eles colam-se, senão tanto às imagens e ao que é mostrado, 

ao menos ao ritmo geral, saltitante do filme, como que lhe integrando. Não se trata, 

claro, de um filme transparente, para usar o termo de Ismail Xavier, no qual se pode 

acreditar na impressão de realidade. Mas, sim, de um filme cujos elementos sintáticos 

adequam-se uns aos outros mesmo em sua variação perpétua, marchando sempre no 

mesmo ritmo. Ou seja, o comentário não é um contraponto vertical às imagens, um 

questionamento do mostrado, ele não introduz a dúvida sobre o teor da imagem, mas 

casa com ela. Isso, claro, é possível porque tanto as imagens quanto os comentários são 

suficientemente abertos e incompletos para que, em sua vagueza, possam se encontrar.

Há, entretanto, um momento no filme em que uma distância entre quem vê e o que 

é visto se faz pressentir. No mesmo rolo da viagem a Nova Jersey com a equipe de TV ale-

mã, antecipando-a um pouco, o cineasta nos fala diretamente de sua mesa de montagem:

E agora, caro espectador, enquanto você se senta e assiste e enquanto 

a vida nas ruas continua apressada... As imagens fluem, sem tragédia, 

sem drama, sem suspense. Apenas imagens, para mim e para alguns 

outros… essas imagens, eu acho, como a vida vai continuar, não estarão 

aqui por muito tempo... Não haverá mais barcos pela manhã, e talvez 

nem mesmo árvores, ou flores, pelo menos não em tal abundância. Isto 

é Walden, é Walden o que você vê.

É um momento atípico em um filme no qual destaca-se a impressão de se estar 

lá, que inscreve uma distância inultrapassável entre aquilo que está registrado e nosso 

encontro com as imagens. A ênfase vai para a fala de Mekas e o que antes era celebra-

ção, canto, elegia, agora vira perda. Walden afirma-se então apenas como um filme, 

não o Central Park, os lagos, as árvores, tampouco uma casa. Mas uma memória, um 

registro frágil de momentos, ele também efêmero, em uma tira de filme: “É Walden o 

que você vê” e o que se vê está perdido, inacessível. 

Apesar dessa passagem, Walden a seguir retoma o ritmo elegíaco e celebra-

tório, de forma que essa afirmação não reverbera muito depois e logo pode ser esque-
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cida. Mas a ideia da perda anunciada aí irá reafirmar-se em toda a sua obra doravante 

e será constitutiva de seu entendimento sobre a escrita da vida. 

O intervalo quase inexistente entre a edição e a filmagem justificam a prima-

zia do registro em Walden. O filme é editado no calor dos aquecimentos e, enquanto 

Mekas lida com as fitas de filme, ele ainda tem quente na memória e no corpo todas 

as lembranças cujas imagens podia então contemplar. A neve que via registrada ainda 

degelava, os casais cujo casamento filmara ainda não tinham completado a primeira 

boda, e mesmo nos jornais as manchetes não haviam mudado tanto. Mas à medida 

que o intervalo entre o registro e a montagem vai aumentando, entretanto, a relação 

com as imagens vai mudando e inevitavelmente um sentido de distância e perda vai 

se inscrevendo e escrevendo na tessitura dos filmes. O cineasta, de sua ilha de mon-

tagem, começa então a elaborar, a pensar sobre o que foi perdido e esquecido; e a re-

flexão migra do vivido registrado para as ausências e o esquecimento infiltrado. Este 

é o caso de Lost Lost Lost, um filme que afirma triplamente a perda, no qual Mekas 

olha de mais longe e para mais tempo: treze anos separam o momento da montagem 

do último registro, e 27 o separam da primeira imagem registrada.

4.4 Lost Lost Lost

Lost Lost Lost é uma narrativa experimental sobre os primeiros quatorze 

anos de Mekas nos Estados Unidos, que começa com sua chegada a Nova Iorque, no 

Brooklyn, e termina com a conquista de Manhattan pelo underground. Temo que a 

descrição acima torne mais linear e coesa uma estrutura que é, na verdade, mais solta, 

marcada por buracos, saltos e, sobretudo, incongruências e contradições. De fato, se 

no plano da trama há uma evolução e uma progressão, no plano de sua tessitura, essa 

progressão é constantemente desafiada e negada pela fragmentação da montagem e 

pelo modo como os diversos sistemas textuais (cartelas / narração / montagem) são 

colocados em tensão ou oposição, de modo que as afirmações de um sistema sejam 

constantemente negadas ou contraditas pelo outro. 
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O filme começa com Mekas chamando para si a tradição dos grandes nar-

radores épicos e, no caso, exilados: “Oh, cante, Ulisses, cante suas viagens. Conte 

onde esteve, conte o que viu. E conte a história de um homem que nunca quis sair de 

sua casa”. Apesar do chamamento inicial à lembrança das viagens, dois movimentos 

opostos e complementares vão marcar seu desenvolvimento: o esforço da lembrança 

e o desejo do esquecimento. Tudo se passa como se a narrativa autobiográfica, enten-

dida aqui como o fio a ligar, ordenar e, principalmente, dar sentido a lembranças es-

parsas, fosse constantemente corroída pelo esquecimento que avizinha as lembranças. 

No primeiro rolo, introduzindo imagens da comunidade de lituanos imigran-

tes, uma cartela na qual se lê “sem lembranças” iniciará este movimento pendular en-

tre lembrar e esquecer. É possível que esses dizeres formem uma só sentença com as 

duas cartelas anteriores, todas intercaladas por registros no mesmo lugar: “Na praça, 

Darius e Girenas” e “Velhos lituanos sentavam e sonhavam”. Ainda que se referindo 

à comunidade de lituanos, a cartela não se refere menos a Mekas, ou pelo menos não 

sem ambiguidade, posto que a voz over e as cartelas anteriores tinham inscrito um 

narrador em primeira pessoa a quem essa cartela também poderia se referir. Mas, 

mesmo que se decida que o sujeito sem lembranças é Mekas, ainda resta a questão 

de qual Mekas: o imigrante, recém-chegado aos Estados Unidos que, como Darius e 

Girenas, estava impedido de retornar para o lugar ligado a suas lembranças, a Lituâ-

nia; ou o montador, comentando o próprio filme e lamentando a ausência de algumas 

imagens-lembranças capazes de conectar e dar sentido a todas as outras? 

O desejo da memória volta no final do segundo rolo, em uma cartela: “Es-

tou tentando me lembrar”. Mas, aqui, esse movimento esbarra em um contrário, de 

negação das lembranças. A cartela encerra uma sequência que apresenta os últimos 

encontros de Mekas com a comunidade de lituanos e na qual ele anuncia sua mudança 

para Manhattan: 

Estes foram os nossos últimos tempos juntos. Comecei a sentir, por 

volta desta altura, comecei a sentir que andava em círculos no mesmo 
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lugar, em torno das minhas lembranças. Comecei a achar que a única 

forma de eu poder ser útil à Lituânia seria construindo a mim mesmo, a 

partir do nada, desde o início.

“Do nada”, “desde o início”, dito de outro modo: sem lembranças de um tem-

po para o qual não pode voltar, olhando para frente e não para trás. E, entretanto, a 

cartela seguinte diz exatamente o oposto: “Estou tentando me lembrar”. Com esse 

gesto, Mekas divide-se entre dois momentos: o jovem que fora e fizera aquelas ima-

gens a reinventar-se e a olhar para frente, e o homem maduro que é, reinventado como 

um cineasta experimental, um diarista, a olhar do final dessa estrada para trás e para 

aquele que fora outrora, mas já sem conseguir enxergá-la por inteiro. 

O embate entre ir adiante/ em frente e o olhar para trás/ tentar se lembrar atua-

liza no filme o confronto entre dois tempos da imagem: o de seu registro e o de sua 

revisão. Presente em todo o filme, esse embate adquire mais intensidade no terceiro 

e quarto rolos. Como rolos de travessia, eles fazem a ponte entre a Lituânia e os Es-

tados Unidos, o Brooklyn e Manhattan, a solidão e a nova comunidade, os anos mais 

difíceis, psíquica e materialmente, e os anos mais ricos e produtivos do underground, 

entre a precariedade e o cinema. Em outras palavras, entre aquele que ele era quando 

chegou e aquele que se tornou, e de quem o montador do filme está muito mais pró-

ximo. Assim, logo no início do terceiro rolo, durante uma imagem de Nova Iorque, 

lemos em uma placa: “Minha cidade”. Esse pertencimento é reafirmado no início do 

rolo seguinte quando, sobre imagens de manifestações contra testes nucleares, Mekas 

diz: “Eu estava com vocês. Era necessário. Vocês eram, vocês eram... o sangue da 

minha cidade, o batimento do meu coração. Eu queria medir seu pulso, sentir sua 

excitação. Sim, era a minha cidade”. No entanto, como não podia ser diferente em se 

tratando de rolos de travessia e transição, aos enraizamentos seguem deslizamentos, 

e as duas afirmações de pertencimento são contrariadas por uma sequência entre elas 

no final do terceiro rolo. Sobre imagens de uma paisagem feitas pela janela de um 

carro em movimento, quando retornava de uma viagem ao set de filmagem de Sin of 
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Jesus, de Robert Frank, no qual participara como figurante, Mekas diz: “No caminho 

de volta para Nova Iorque, eu estava olhando para a paisagem. Eu sabia que estava na 

América. O que eu faço aqui? Eu me perguntei. Não houve resposta. A paisagem não 

me respondeu. Não houve resposta”. 

Este movimento pendular continua e às vezes dobra-se sobre si mesmo. Seu 

clímax está no final do terceiro rolo durante um comentário sobre manifestações pa-

cifistas: 

Eu não tenho nenhuma ideia do que me move e em que direção, mas 

eu escolhi esse caminho. Esse caminho. Esse caminho sem direção. Eu 

escolhi e aqui estou. Então deixe-me continuar, eu não quero olhar para 

trás, não agora, não mais. Em frente, em frente e adiante.

O uso do presente indicativo na voz over introduz um problema novo. Até 

então as referências ao passado de Mekas estavam sob a autoridade do Mekas mon-

tador; e se o indicativo das cartelas era um índice disso, não o era menos o uso do 

pretérito na voz over – não resta dúvidas, por exemplo, que quem enuncia “Comecei 

a sentir, por volta desta altura, que andava em círculos no mesmo lugar” é o homem 

maduro revendo, na moviola, as imagens de seu passado. O pretérito dava autoridade 

ao narrador-montador que, de um ponto determinado, olhava retrospectivamente para 

os acontecimentos passados inserindo-os em uma teleologia própria, cujo final seria a 

enunciação. Ou seja, o uso do pretérito assegurava que a divisão entre aquele que fora 

e aquele que é se desse dentro de um enunciado no presente, de forma que o passado 

do sujeito, unificado pelo pronome pessoal da primeira pessoa, fosse uma reelabora-

ção da memória desse sujeito no presente. Assim, ainda que houvesse um movimento 

duplo entre o esquecimento e a lembrança, este movimento estava superado na auto-

ridade do narrador que reconhecia o desejo que outrora tivera de esquecer. 

Agora, entretanto, o presente do indicativo, aliado à ambiguidade dos advér-

bios de tempo e lugar, dificulta precisar quem é o sujeito do enunciado: se o Mekas 

jovem ou o Mekas maduro. O indicativo parece abrir neste momento uma possibilida-
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de de discurso indireto livre em que o Mekas do passado assume a voz, sugerindo um 

presente em andamento, interno às imagens e não mediado por um olhar póstumo. A 

julgar pela sequência com que Mekas encerra o segundo rolo, essa leitura é totalmen-

te plausível, afinal a ideia de ir “em frente, em frente e adiante” e “não querer olhar 

para trás” parece próxima à de reinventar-se do zero, começando do início. Reforça 

essa interpretação, a tripla negação no deslizamento dos advérbios de lugar, tempo e 

intensidade (“não quero olhar para trás, não mais, não agora”), para os quais não há 

um ponto de ancoragem explícito.

Entretanto, ainda que o indicativo abra essa possibilidade, ele não a encerra 

como sendo a única e, se os advérbios podem apontar para a América do início dos 

anos 1960, eles podem fazê-lo igualmente para o momento da montagem, já nos anos 

1970. A relação de subordinação colocada em “eu escolhi este caminho e aqui estou”, 

na medida em que coloca o ponto em que está como consequência do caminho esco-

lhido, sugere que o momento a partir do qual Mekas nos fala está afastado daquele da 

escolha, devendo ser, portanto, o da montagem. Neste caso, o “deixe-me continuar” e 

“em frente, em frente e adiante” poderiam ser uma retomada do movimento do filme 

e do trabalho de montá-lo, o que não deixaria de nos levar a outra aporia, posto que 

não só o filme começa com um convite à lembrança, como sua existência material é 

em si uma prova do desejo de lembrança. 

A imagem da estrada, recorrente nestes rolos intermediários, talvez melhor sin-

tetize as contradições dessa parte do filme e atue ela mesma como uma metáfora17 para 

essas oscilações entre passado e futuro, lembrança e esquecimento. Pois a estrada é o 

que separa o lá do cá, o antes do depois, o futuro do passado; em si, ela é o que marca 

a distância de casa e a possibilidade de para ela retornar. Ela também é, pelo menos 

na América depois de Kerouac e James Dean, o sonho de uma juventude: um enraiza-

mento no vir a ser. A referência aos beats não é gratuita, pois o processo de adaptação 

de Mekas aos Estados Unidos apresentado em Lost Lost Lost passa, como vimos no 

17 Outra metáfora recorrente no filme é a da árvore, filmada em um movimento vertical de baixo para 
cima, da raiz em direção à copa. Scott MacDonald associa-a à Lituânia. 
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capítulo anterior, em larga medida pela aproximação e incorporação do ethos beat. 

A primeira referência a esse universo se dá no final do terceiro rolo, em um 

registro de uma leitura de poesia no Living Theater, onde vemos Amiri Baraka e 

Allen Ginsberg; no mesmo rolo há ainda os trechos de Guns of the Trees, a única 

ficção de Mekas, narrada por Allen Ginsberg; além da já mencionada visita aos sets 

de filmagem de Robert Frank, autor não só das imagens que reunidas no livro The 

Americans deram rosto e corpo ao movimento, como também de uma das obras-pri-

mas do cinema beat, Pull My Daisy (1959, codireção de Alfred Leslie). Além dessas 

presenças, pouco a pouco o ethos e a estética beat vão se diluindo e contaminando 

o próprio modo das imagens, culminando nos já comentados “Haicais da bosta de 

coelho”, quando ele conta a anedota do homem que queria conhecer o fim da estrada 

e ao lá chegar descobre que não há nada, apenas a bosta de coelho. No último haicai, 

de número 56, ele reconta a anedota citada anteriormente, mas dessa vez com mais 

detalhes e uma nova entonação. Transcrevo apenas o final:

Ele queria saber o que estava no fim da estrada... Não, ele não encon-

trou nada, nada no fim da estrada, quando mais tarde, muitos anos mais 

tarde, após muitos anos de viagem, chegou ao fim da estrada. Não havia 

nada. Nada, exceto um monte de bosta de coelho. Já nem sequer o coe-

lho estava lá. E a estrada não levava a lado nenhum.

O humor irônico com que Mekas celebra a bosta de coelho impede qualquer 

leitura derrotista ou niilista dessa parábola. A surpresa inesperada é acolhida e cele-

brada, em um gesto capaz de reconfigurar a percepção do percurso que leva até ela. A 

estrada deixa de ser um meio para transformar-se em um fim, ela perde sua projeção 

teleológica e transforma-se em uma condição e um estado a serem vividos e acolhidos. 

A alegria dessa descoberta será contrariada no final do mesmo rolo, logo após 

uma segunda sequência com dez novos haicais, dessa vez nomeados “Haicais do 

tolo” e que são uma espécie de continuidade ou aprofundamento da irreverência e joie 

de vivre dos primeiros. Começando com a cartela “Visita ao manicômio”, a sequên-



220

cia apresenta uma viagem que Mekas e algumas amigas fazem para ver outra amiga, 

internada em um hospital psiquiátrico. Sobre os planos dos amigos do lado de fora do 

hospital, ele dirá:

Era um dia de outono. Elas decidiram visitar uma amiga da Barbara 

num hospício em Long Island. Não, aquelas não eram as mentes mais 

brilhantes da minha geração, ali, atrás daquelas janelas. Não sei onde 

estão as mentes mais brilhantes da minha geração. Vou-me embora. Em 

qualquer direção. Não sei para onde vou e não confio na mente de nin-

guém. Não confio em mente nenhuma desde que deixei a minha casa. 

Foram as mentes mais brilhantes da minha civilização que me conduzi-

ram a este caminho, este caminho que não tem fim, este caminho, esta 

viagem que não tem fim.

Não há absolutamente nada neste rolo celebratório que poderia nos preparar 

para um final tão melancólico. Encerrando os “Haicais dos tolos”, sobre imagens em 

que ele próprio aparece correndo, ele dissera: “Não, não. Ele não olhará para trás. 

Cantando ele foi em direção ao imprevisível e ao desconhecido”. O uso da terceira 

pessoa para referir-se a si mesmo, estratégia rara e pontual nesse filme,18 acaba refor-

çando sua identificação com o homem da parábola com a qual encerra a outra série 

de haicais. Como explicar então que o canto de boas-vindas ao imprevisível e ao des-

conhecido tenha se convertido, sem qualquer passagem ou aviso prévio, em um uivo 

tão sombrio, sem nenhum rastro do inconformismo convulsivo de Allen Ginsberg, 

de quem toma de empréstimo o primeiro verso de Howl, o poema-chave da geração 

beat (“Eu vi as melhores mentes da minha geração destruídas pela loucura”)? O rolo 

mais nonsense, irreverente e celebratório do filme termina logo após essa viagem 

18 Até agora isso só acontecera duas vezes, no início, quando ele se identifica a Ulisses e pede que ele 
narre “como foi atirado ao mundo”; e no terceiro rolo, quando, dirigindo-se aos espectadores, diz que 
“muito pouco se sabe deste período da vida de nosso protagonista. Sabe-se que ele era muito tímido e 
solitário”. Em ambos os casos, o pronome da terceira pessoa alude a um sujeito anteriormente referido 
pela linguagem verbal – Ulisses e o protagonista –, mas eles não têm nenhum equivalente na imagem. 
Este é o primeiro momento em que o pronome aponta para um sujeito dado pela imagem: o homem 
correndo, por sua vez, o próprio Mekas. 



221

com uma imagem solitária de Mekas, sentado diante de uma janela, em um quarto em 

cujas paredes está escrito “Pior que o crepúsculo (twilight zone)”. Crepúsculo: como 

a estrada, uma imagem de passagem, uma ponte entre dois tempos e duas luzes. Sem 

aviso prévio a estrada, primeiro lugar da viagem depois da libertação, transforma-se 

no pesadelo do deslocado de guerra, do sem pátria, do solitário.

Mas, como as anteriores, essa imagem da estrada ou esse estado de humor 

não se estabilizam nem se enraízam como definitivos, assim, do mesmo modo como 

a luz virou noite sem que nada nos preparasse para isso, o último rolo começa sem 

nenhuma lembrança da melancolia que se intrometeu no final do quinto. Este é o rolo 

do encontro, do paraíso reencontrado, quando ele finalmente se sente em casa em 

meio aos amigos ligados ao cinema underground. Duas passagens centrais, todas elas 

ligadas a viagens, coroam este processo. 

A primeira apresenta a viagem que ele e outros cineastas que integram a Film- 

-Makers’ Coop fazem para o Seminário Flaherty, analisada no capítulo anterior. É 

a segunda passagem, entretanto, que nos interessa aqui, uma vez que ela retoma as 

contradições que atravessaram o filme, não para superá-las ou saná-las, mas para sau-

dá-las e acolhê-las como fundadoras da experiência de escrever a vida. 

É a última sequência do filme e ela apresenta outra viagem que Mekas faz 

com alguns amigos para uma praia próxima a Nova York. Começa com imagens dos 

amigos no carro, sempre em planos curtos e fechados, o que reproduz a percepção li-

mitada de alguém dentro de um carro em alta velocidade. Enfatiza-se nesses planos a 

ideia de velocidade. Em voz over Mekas dirá: “Às vezes ele não sabia onde estava, o 

passado e o presente entremeados, sobrepostos. E como nenhum lugar era realmente 

o dele, ele tinha esse hábito de se apegar imediatamente a qualquer lugar”. Durante a 

fala, um corte introduz imagens de um campo onde um homem alimenta um cavalo 

branco, que sabemos, desde o segundo rolo, ser o símbolo da bandeira da Lituânia. 

Corta-se novamente para os amigos, dessa vez já na praia e a narração continua: “Ele 

se lembrou de outro dia, dez anos atrás. Ele se sentou nessa praia com outros amigos. 

As lembranças, as lembranças”. E deslocando-se repentinamente da terceira para a 
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primeira pessoa: “Mais uma vez, eu tenho lembranças. Eu tenho lembranças desse 

lugar. Eu já estive aqui. Eu já andei por essa praia”. 

Nessa alternância pronominal, Mekas parece encenar a um só tempo a con-

quista de sua memória e sua identidade. É ao ter lembranças de si mesmo que ele pode 

se reconhecer como sendo um “Eu”, não um outro. Se ao longo do filme qualquer 

contorno estável de unidade do sujeito foi contrariado por mudanças bruscas tempo-

rais ou de humores, aqui parece haver alguma sugestão de desenvolvimento ou con-

clusão, o que é reforçado pelo fato de que o filme realmente acaba alguns segundos 

depois. Mas é necessário, entretanto, fazer duas considerações e evitar com isso cair 

em um telos reconciliador: primeiro não se pode esquecer que, ainda que a passagem 

da primeira para a terceira pessoa se dê dentro de uma mesma fala, ela é tão paratática 

quanto a montagem de Mekas ao longo do filme. Entre “ele se lembrou outro dia” e 

“mais uma vez eu tenho lembranças” há um salto, um corte, mas não uma ponte ou 

ligação. Assim, ainda que seja possível inferir alguma continuidade entre um estado e 

outro do sujeito, formalmente, essa continuidade se dá pelo choque. O final do filme 

é esclarecedor neste sentido: logo após a reconquista de si mesmo, vemos um breve 

plano, de um homem manipulando uma câmera. A imagem, de duração inferior a um 

segundo, é logo interrompida, como uma frase descontinuada no meio da escrita, um 

diário no fim da página, ou uma vida.

A imagem é tão breve que não fica claro o que exatamente o homem está a fazer 

com a câmera, se dando-lhe corda ou rebobinando um rolo de filme. Mas a imagem in-

terrompida e a incerteza sobre o objetivo do gesto repõem o movimento norteador do 

filme, sugerindo que, pudesse o filme continuar, no instante seguinte outra afirmação, 

em sentido contrário, poderia retomar as contradições que o marcaram. Entendemos 

que a lógica do salto foi acolhida como definidora da experiência de escrever a vida. 

Escrever a vida e escrever a própria vida – portanto, criar as condições nas quais se 

pode falar e se reconhecer como um “Eu” – só pode ser feito, para Mekas, a partir de 

saltos: incorporando todas as massas de ar, todos os momentos em que o desconhecido 

ou, se se quiser, o esquecimento, ameaça o elo entre o passado e o futuro, o ele e o eu.
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4.5 A tripla perda

A inscrição final do narrador no ponto de vista da montagem diante de sua 

memória conquistada solicita-nos a repensar a perda à qual se refere o título do filme. 

Há pelo menos três possíveis objetos para essa perda: a Lituânia e, por extensão, a 

infância, a casa e a família; as suas duas primeiras décadas em Nova York, naquele 

momento da montagem, já no passado e na memória; e a própria memória, que aqui 

pede para ser vista tanto em sua dimensão subjetiva-pessoal (de Mekas) quanto ma-

terial (a película). 

Para quem confronta lembranças pessoais com registros passados, pelo menos 

nos casos em que a imagem registrada em filme não aniquilou autoritariamente qual-

quer outra memória, há sempre um desencontro entre o visto-registrado e o lembra-

do. Enquanto o primeiro é inalterável (processos de deterioração fotoquímica podem 

alterá-lo materialmente, mas o caráter da coisa registrada não se altera), o outro é 

constantemente transformado, revisto, reinventado, fabulado à luz de novas expe-

riências. Em outras palavras, um não tem desenvolvimento, é apenas a prova indicial 

de um estar lá, o outro é indissolúvel dos processos subjetivos que marcam a vida do 

sujeito. Montar um filme-diário converte-se, assim, em colocar duas formas de me-

mória em embate, duas existências e momentos do sujeito em contato. De sua mesa 

de montagem, Mekas pode ver, reconhecer e mergulhar nos seus vestígios passados, 

mas também estranhá-los e perdê-los entre memórias que não guarda mais e chaves 

de acesso que tampouco possui. 

Em Lost Lost Lost essa diferença temporal e subjetiva é intensificada pelo 

fato de que esses dois lugares de seu autor dirigem-se um ao outro a partir de códigos 

distintos: do passado temos imagens registradas, no presente, processos subjetivos 

desencadeados por essas imagens, mas não imagens. Para uma memória ligando pas-

sado e presente total teria sido necessário, ao modo de Jorge Luís Borges, que todos 

os momentos fossem registrados, que cada vivência, experiência e sensação tivessem 

um equivalente em imagem. 
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Mekas não lida apenas com aquilo que não mais está presente, mas também 

com aquilo que nunca pôde estar, posto que nunca registrado. Montar e escrever a 

vida convertem-se assim em uma lida com todos os conectivos inexistentes, com 

todos os “es”, “portantos”, “entretantos”, “doravantes” que nunca foram produzidos 

em imagem. Os saltos entre o desejo de lembrança e o esquecimento, a melancolia e 

a euforia, a angústia e a joie de vivre, a terceira e a primeira pessoa são formas de evi-

denciar essas ausências, materializando as perdas inerentes ao processo de escrever a 

vida em imagens. 
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5. Hollis Frampton: Chame isto de um jogo entre “eu” e “mim”

Mas o que eu queria mesmo
Era não ter mais medo de me comover

Mesmo assim fiquei pensando
Que a gente podia viajar

E fazer um álbum de fotografias
Pra depois queimar, lembrar, queimar

Tudo tá indo tão depressa
E não tem mesmo outro jeito

Mas quanto ao resto, não, não
Não é nada disso

Embora eu não saiba dizer mais nada
 Jards Macalé

Em 1971, Hollis Frampton finaliza (nostalgia), a primeira parte de um ci-

clo autobiográfico que ainda incluiria outros seis filmes, chamado Hapax Legomena. 

Embora contemporâneo das autobiografias de Stan Brakhage e de Jonas Mekas, e 

demonstrando o mesmo fôlego que os dois cineastas, Hapax Legomena tem pouco 

ou nada em comum com o cinema deles. Não encontramos nele a inclinação român-

tica, o flerte com o filme de família e muito menos a primeira pessoa lírica manifesta 

nos movimentos de câmera. A primeira pessoa será, aliás, difícil de ser determinada 

e com frequência, quando afirmada, o será através de uma série de deslizamentos e 

negações, de forma que será impossível enraizá-la em uma identidade estável. 

Frampton faz parte de uma geração de cineastas que, começando a realizar fil-

mes na segunda metade dos anos 1960, foi logo batizada – aqui também por P. Adams 

Sitney – de “estrutural”. Principal desdobramento do cinema de vanguarda norte-a-

mericano depois do cinema de Stan Brakhage, o estrutural marca uma investigação 

de tipo ontológica sobre as estruturas fundantes da experiência do cinema. Segundo 

Sitney, o estrutural é um cinema “no qual a forma do filme é predeterminada e sim-

plificada, e é essa forma que constitui a impressão principal do filme”.1 Explorando 

1 SITNEY, P. Adams. Visionary Film: the American Avant-garde, 1943-2000. Nova York: Oxford 
University Press, 2002. p. 348.
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o fotograma, a superfície da película, o quadro e a projeção, cineastas como Framp-

ton, Michael Snow, Paul Sharits e Ernie Gehr fazem da experiência de ver um filme 

uma experiência temporal e cognitiva em que o próprio ato de perceber é posto em 

questão. Trata-se de um cinema interessado no filme como forma capaz de expandir e 

refletir a consciência, na medida em que sua percepção é também a percepção de uma 

regra compositiva e de uma estrutura de pensamento.

Nada mais distante dos mergulhos na subjetividade e do espírito romântico 

característicos de boa parte do melhor cinema experimental norte-americano desde 

Maya Deren. O próprio Frampton, propondo uma suspeita divisão dos cineastas da 

geração anterior entre freudianos e junguianos, afirmou: “A mais contundente ruptura 

do cinema de estrutura com o gênero anterior está no repúdio à psicologia.”2

Frampton faz parte de uma tradição de artistas que buscou o autoapagamento 

no lugar da expressão pessoal. Esperando tornar-se poeta, em 1957, ele, ainda jovem, 

abandona a faculdade e muda-se para Washington para acompanhar os seminários 

de Ezra Pound no hospital psiquiátrico onde o poeta estava internado. No final dos 

anos 1950, ele muda-se para Nova York, onde começa a trabalhar como fotógrafo. 

Ainda fortemente marcado pelo cânone moderno da poesia, e devedor confesso de 

James Joyce, T. S. Eliot, Samuel Beckett e Jorge Luís Borges, autores a quem cita 

com frequência em uma produção teórica que ainda não recebeu, fora dos Estados 

Unidos, uma atenção à altura de suas ideias, o jovem fotógrafo vê-se atraído por uma 

cena artística que, naquela altura, se distancia do expressionismo abstrato rumo ao 

minimalismo e à arte conceitual. 

Muito próximo a artistas como Carl Andre e Frank Stella, de quem fora co-

lega de colégio3 e interlocutor próximo no início da carreira – os principais registros 

2 FRAMPTON, Hollis. Carta a Wanda Bershen, em resposta ao esboço de um texto sobre Zorns Lem-
ma, publicado posteriormente na Artforum. Arquivos do Anthology Film Archive, sem data. O trecho 
acima foi citado por WINDHOUSEN, Frederico. Words into film: Toward a Genealogical Understand-
ing of Hollis Frampton´s Theory and Practice. In: October, nº 109, verão de 2004. Mit Press, p. 92.
3 Com Andre, Frampton publicou em 1979 o livro 12 Dialogues 1962-1963, contendo uma série de 
conversas que os amigos mantiveram entre 62 e 63 e se propuseram a registrar ritualmente e meto-
dicamente. A notável erudição e o agudo senso estético dos dois artistas fazem de 12 Dialogues um 
documento revelador do momento de gestação das inquietações que rondariam e formariam parte do 
repertório das artes nos anos 1960: interesse pela linguagem e pelas relações mentais, acaso, seria- 
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fotográficos dos primeiros anos de trabalho dos dois artistas foram feitos por ele –, 

Frampton participa de um movimento de reorientação da sensibilidade artística que 

marcou toda a vanguarda americana (na dança, música, escultura ou pintura) rumo a 

formas neutras e dessubjetivadas que rejeitavam o papel atribuído à arte de expressar 

as emoções e a interioridade de um autor e recorriam, para tanto, a formas simpli-

ficadas ou pré-existentes, repetições, sistemas matemáticos ou estipulados a priori, 

operações elementares isoladas de suas funções sintáticas. 

Em seu extenso trabalho sobre o cinema underground, David E. James cha-

ma a aten4ção para o fato de que o cinema estrutural está esteticamente mais pró-

ximo da arte conceitual e do pós-minimalismo do que do cinema que vinha sen-

do praticado até então. Com efeito, vistos de hoje e com distanciamento histórico, 

os filmes de estrutura são mais parecidos com outros como Hand Catching Lead 

(1968), de Richard Serra, Applications (1970) e See Through (1970), de Vito Ac-

conci, ou Art Makeup: Green, Black, White, Pink (1971), de Bruce Nauman, do 

que com a produção experimental que lhes antecede. Ainda para James, se os fil-

mes de Maya Deren, Stan Brakhage e mesmo Sidney Peterson ou Kenneth Anger 

remontam à matriz surrealista das vanguardas nos anos 1920, os filmes realizados 

por artistas a partir da segunda metade dos anos 1960 alinham-se à tradição mo-

dernista de crítica da representação inaugurada por Cézanne e “elaborada como 

princípio formal pelos cubistas e princípio ideológico por Duchamp e pelos Dada”.5

A proximidade com a arte minimalista e conceitual é inequívoca, e no caso de 

cineastas como Frampton e Michael Snow, que transitavam também pelo meio das 

artes, factualmente comprovável. Mas a distinção entre duas matrizes – surrealista e 

de crítica da representação –, ainda que válida em termos historiográficos, exige ser 

matizada, se quisermos nos aproximar de práticas artísticas específicas. Afinal, pense-

mos em pintura, dança, escultura ou cinema, o retorno ao formalismo se dá dentro de 

lidade, novos modos de relação com espectador, rejeição à perspectiva e à visualidade como formas 
exclusivas de se conceber e experimentar o trabalho artístico.
4 JAMES, David E. Pure Film. In: Allegories of Cinema. Princeton University Press, 1989. 
5 Idem.
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um contexto no qual o expressionismo abstrato ainda tem muita relevância, e nenhum 

encaminhamento rumo a formas mais simples consegue ser compreendido sem que 

se leve em conta a relação dos novos artistas com as tendências artísticas dominantes 

naquele momento.6

É certo que a distinção entre as matrizes romântica e construtiva e o alinha-

mento do cinema estrutural com o pós-minimalismo e a arte conceitual têm, para 

James, uma função muito clara: posicionar-se frente à interpretação fornecida por 

P. Adams Sitney para a mesma tendência. Em uma das versões7 de seu texto sobre 

o cinema estrutural, Sitney chegou a citar Robert Morris, Bruce Nauman e Richard 

Serra. Mas na sua versão final, incluída em Visionary Film, essas referências foram 

retiradas. Embora toda a terminologia do autor tenha sua inspiração no minimalismo 

– em 1966, houve em Nova Iorque, no Jewish Museum, a exposição “Primary Struc-

tures”, de onde possivelmente ele retirou a ideia para nomear a tendência; além disso, 

boa parte dos termos utilizados em sua descrição, tal como shape, overall shape e 

form, havia sido proposta por Robert Morris e Michael Fried – é dentro da tradição 

visionária de cinema, especialmente em relação a Brakhage, que ele tenta localizar o 

cinema estrutural.

 Sitney encontra o fio narrativo conectando o cinema visionário e o estrutural 

no legado transcendentalista da literatura americana do século XIX, em especial na 

primazia do visível e na metáfora do “olho transparente” postulada pela estética de 

Ralph Waldo Emerson. “Eu me torno”, escreve o poeta, “um globo ocular transpar-

ente; eu sou nada; eu vejo tudo; as correntes do Ser universal circulam através de 

mim, Eu sou uma parte de Deus”. O cinema transforma-se, assim, na intensificação 

da experiência da visão, ou na externalização, via máquina, dos processos de per-

cepção, e a filosofia do poeta converte-se em uma espécie de foco, ou objeto teórico a 

organizar e filtrar todos os outros objetos de um dado campo. Para Sitney, “um artista 

6 Não há Robert Rauschenberg sem William De Kooning; Jonh Chamberlain sem Jackson Pollock; 
Dan Flavin sem Mark Rothko; Simone Forti, Ann Halprin e Yvone Rainer sem Martha Graham. 
7 No total foram quatro versões reelaboradas ao longo do tempo, de forma a responder e incorporar 
algumas das críticas dirigidas ao texto. 
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americano não consegue contornar Emerson tão facilmente”.8

De acordo com essa chave interpretativa, ambos, cinema visionário e estrutu-

ral, seriam formas de mimetizar aspectos da visão ou da consciência. Mas enquanto 

o primeiro estava às voltas com as formas da visão, fosse ela de olhos fechados, em 

sonhos, etc., o segundo buscava refletir processos mentais, de percepção e cognição. 

Para sustentar a conexão entre os dois estilos, Sitney solicita que pensemos o cinema 

visionário para além do lirismo e subjetivismo que lhe foi característico, superando o 

papel do corpo ou do olho do cineasta na metáfora do cinema como visão. O cinema 

estrutural poderia erguer-se assim como um equivalente da cognição, de uma mente 

sem corpo, um processo de percepção sem afeto, desumano, desenraizado. Promo-

vendo uma comparação com o cineasta visionário por excelência, Sitney escreve: 

Na arte de Brakhage a percepção é uma condição especial da visão, mais 

frequentemente representada como uma interrupção da continuidade reti-

niana. No cinema estrutural, entretanto, estratégias perceptivas assumem 

o primeiro plano. É um cinema da mente e não do olho. Pode parecer que o 

mais significante predecessor do cinema estrutural tenha sido Brakhage.9 

Retirada a ênfase na questão da subjetividade que havia sido importante para 

certa abordagem do cinema visionário, em especial o de Brakhage, abria-se a possi-

bilidade de se pensar o cinema estrutural, e o de Frampton em especial, dentro desse 

legado – o que Sitney faz com a erudição que lhe é característica em sua análise de 

Hapax Legomena em um capítulo de Eyes Upside Down, livro no qual condensa suas 

ideias sobre as relações entre cinema visionário e a filosofia de Emerson.10 

8 SITNEY, Eyes Upside Down, p. 101.
9 SITNEY, P. Adams. Visionary Film: the American avant-garde, 1943-2000. Nova York: Oxford Uni-
versity Press, 2002. p. 348
10 Para Sitney, a proximidade de Frampton com Emerson se daria a despeito da recusa do artista de 
categorias como “espírito”, “alma”, “poeta”, tão caras ao escritor, e apesar de seu desejo de filiação ao 
modernismo europeu e literário: “Frampton distanced himself from it [Emerson] by choosing James 
Joyce as the idealized precursor of his cinema and even more Ezra Pound”. Mas o teórico recorrerá às 
ideias do filósofo em seu ensaio sobre a natureza para sustentar essa relação, em especial a seu enten-
dimento da natureza como encarnação do pensamento e à sugestão de que, a natureza estando sempre 
em fluxo e movimento, é possível ao artista compreender suas leis ao isolar seus elementos e neles 
buscar seus sistemas e lógicas de composição. Sem ignorar, antes reconhecendo, a distância que separa 
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A ênfase de Sitney na transcendência da experiência visionária talvez expli-

que sua resistência em manter o paralelo do cinema estrutural com o minimalismo, 

em especial com a ideia de “objetidade”11 que lhe foi associada pelo vocabulário 

crítico da época. Mas o que cumpre chamar a atenção em sua abordagem é menos 

seu deliberado descarte dos parentescos entre o estrutural e o minimalismo do que 

seu desinteresse pela questão da subjetividade artística, em especial pelo modo como, 

em sua recusa a todas as formas de expressão do eu, o cinema estrutural poderia estar 

respondendo ao cinema experimental de matriz romântica que lhe antecedeu.

É fato que os cineastas estruturais recusam categorias como “poeta”, “artista”, 

“gênio artístico”, “expressão”, “gestualidade”, em prol de sistemas mais racionais, 

matemáticos e não expressivos. Essa recusa, entretanto, não se apoia, acredito, mera-

mente em um fundamento ideológico ou estético; ela tem em sua origem uma relação 

histórica de familiaridade e independência com a geração precedente. Trata-se, acredi-

to, de uma relação dialética na qual a tradição anterior é invocada e negada, home-

nageada e descartada, de uma maneira análoga à da arte americana pós-expressionis-

mo abstrato – pensemos no exemplo paradigmático do Erased De Kooning, de Robert 

Rauschenberg, no qual o artista apaga uma tela de De Kooning, fazendo com que seu 

gesto fosse, a um só tempo, de destituição e de homenagem. Mas também podería-

mos invocar inúmeros outros trabalhos dos anos 1960 e mais diretamente ligados ao 

Frampton das ideias do escritor, Sitney insistirá na inevitabilidade de sua herança, tratando-a quase 
como uma fatalidade: “afinal, um artista americano não consegue contornar Emerson tão facilmente”.
11 O termo objetidade (objecthood) pertence ao vocabulário crítico norte-americano dos anos 1960 e 
foi cunhado por Michael Fried em 1966, em Art and Objecthood (tradução de Milton Machado, em 
Arte & Ensaios, nº 9, 2002), seu libelo crítico contra as tendências “literalistas” do minimalismo de 
artistas como Carl Andre, Larry Bell, Robert Morris e Donald Judd. O termo responde, invertendo os 
sinais, a um texto de Donald Judd, “Objetos Específicos”, de 1965 (In: COLTRIM; FERREIRA, Escri-
tos de Artistas, 1960-70), no qual o artista defendia que o melhor da arte naquele momento não vinha 
nem da pintura nem da escultura, mas do que ele chamava “objetos específicos”, trabalhos em três 
dimensões, frequentemente em larga escala e utilizando materiais industriais, muitas vezes pré-fabri-
cados. Diferentemente da escultura e de boa parte da pintura, os “objetos específicos” não podiam ser 
analisados em termos de relações compositivas entre as partes, mas como uma totalidade. Partilhando 
a admiração de Judd por Frank Stella, que teria levado a pintura a esse limite da afirmação de sua forma 
total (mais que de sua superfície, por exemplo), Fried lança mão do termo objecthood para criticar os 
desdobramentos desses problemas na arte dos minimalistas. Para ele a objetidade seria a negação da 
arte, e a condição para evitar isso seria a afirmação da forma em termos pictóricos e não simplesmente 
espaciais ou de gestalt.
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minimalismo: o “fazedor neutro” de Yvone Rainer, a dança de Ann Halprin e Simo-

ni Forti,12 a I Box ou as Felt Sculptures de Robert Morris, e as Scattered Pieces de 

Richard Serra, todos eles respostas e comentários diretos ao expressionismo abstrato. 

Assim como na arte, no cinema estrutural, não se trata de separar duas 

tradições distintas, tampouco de estabelecer continuidades consoantes em uma ma-

triz exclusiva (por exemplo, o cinema visionário), mas de perceber como um fazer 

responde dialeticamente ao outro. Nesse caso, ninguém melhor que Hollis Frampton, 

cuja insistência na autobiografia é, além de notória, no mínimo estranha.  

Neste capítulo pretendo abordar a autobiografia de Frampton, em especial 

(nostalgia), como uma resposta e um diálogo com a história do experimental que lhe 

precede, em especial, com a interpretação romântica que lhe foi característica. Essa 

resposta, acredito, foi dada a partir de sua apropriação da autobiografia, um gênero, é 

fato, novo, mas que, como se sabe, vinha sendo gestado pelo menos desde o primeiro 

filme de parto de Stan Brakhage. Ainda que contemporânea, portanto, da autobiogra-

fia de Mekas e Brakhage, proponho aqui vê-la como um segundo momento do gêne-

ro. Se para os dois primeiros tratava-se de olhar para trás e rever o próprio lugar na 

história oferecendo uma narrativa pessoal para ela, para Frampton tratava-se de entrar 

12 As três coreógrafas dão o exemplo mais enfático de uma relação dialética de intimidade e rejeição 
com sua precursora. Da dança moderna de Martha Graham, elas recusavam toda a sua carga psicológica 
e a concepção de movimento como expressão da interioridade. Suas coreografias, que converteram-se 
em um dos principais experimentos para a germinação do minimalismo, postulavam uma dança cujos 
movimentos fossem execuções de tarefas, uma dança que não exigisse habilidades específicas e que 
recusasse categoricamente a virtuosidade técnica. Negava-se, além disso, o fraseamento rítmico e a 
distribuição da energia em momentos de maior ou menor intensidade e dificuldade do movimento, 
o que, concretamente, imbui uma certa ideia de heroísmo ao corpo do dançarino. Disso resulta um 
deslocamento da expressão para a ação e para a materialidade do corpo no espaço, que passam a ser 
mais importantes do que a autoridade criativa do coreógrafo ou a personalidade do dançarino. Rainer, 
que será entre elas a única a levar em paralelo uma atividade de teórica, chega a propor um “fazedor 
neutro” em oposição a um performer: “so ideally one is not oneself, one is a neutral doer”. Em seu 
texto encomendado – de fato o único a sê-lo – para a mais importante antologia de textos sobre o mini-
malismo, A Quasi Survey of Some Minimalist Tendencies in the Quantitatively Minimal Dance Activity 
Midst the Plethora, or an Analysis of Trio A, Rainner elabora uma lista do que deve ser abolido ou 
minimizado na nova dança e relaciona-a a um equivalente a ser abolido na arte minimalista. Separando 
em duas colunas, uma dedicada à dança e outra a “objetos”, ela enumera, na arte: o “papel do artis-
ta”, “relações hierárquicas entre as partes”, “textura”, “referência”, “monumentalidade”; e, na dança, 
como correlatos: o “fraseamento”, “desenvolvimento e clímax”, “variação, ritmo, forma e dinâmica”, 
“personagem”, “performance”, “variedade, movimento virtuoso”. Não pretendo esgotar os sentidos 
explorados por Rainner, mas trago esse quadro sintético apenas para deixar claro como a memória do 
expressionismo é determinante e fundadora para o minimalismo. 
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em diálogo e embate com os métodos, as estratégias e as balizas de uma história que 

ainda não o incluía. Brakhage e Mekas começam a trabalhar em suas autobiografias 

já em um momento maduro de suas vidas, depois de um processo de revisão de suas 

práticas e histórias dentro de um meio que ajudaram a fortalecer. Essa revisão, como 

vimos, é motivada, nos dois casos, por transformações no contexto do experimental no 

final dos anos 1960, seja com seu fortalecimento e amadurecimento ou com a chegada 

de uma nova geração de cineastas cujas obras apontam já para um novo lugar. Framp-

ton e o cinema estrutural, como vimos, são parte dessa mudança. Para ele não se trata, 

portanto, de elaborar ou inventar uma narrativa possível para uma história que inevi-

tavelmente o incluía; mas de olhar de fora para essa história e, nesse diálogo, levá-la 

em outra direção. É como se a autobiografia de Frampton apontasse para o passado e o 

futuro do cinema experimental: de um lado ela ainda precisa da primeira pessoa, mas 

ironizando-a e desconstruindo-a, ela aponta para uma nova abertura, um novo rumo. 

Aqui, seria o caso de reformular ou matizar uma ideia lançada no primeiro 

capítulo quando sugeri que, no final dos anos 1960, delineavam-se duas reações à 

produção experimental anterior, uma de continuidade e outra de ruptura. A primeira, 

dialogando com o cinema lírico, mas abrindo-se ao mundo e à história, era identi-

ficável na autobiografia. A segunda, negando a dimensão processual e a inscrição 

da primeira pessoa, podia ser percebida no cinema estrutural. Ora, o que proponho 

aqui é dialetizar o lugar de Frampton entre essas duas tendências. O cineasta irá, de 

fato, negar a dimensão processual do cinema lírico para trabalhar a partir de sistemas 

pré-determinados de composição, mas seu percurso rumo à simplificação da forma 

passará, inevitavelmente e paradoxalmente, por um comentário e uma desconstrução 

daquilo que era essencial ao cinema lírico: a afirmação da primeira pessoa e a in-

scrição da subjetividade. Quero dizer, não se trata simplesmente de uma forma de 

ascese, em que o artista deixa de dar importância para suas intenções autorais, mas de 

um gesto iconoclasta, em que ele coloca a própria ideia de artista e autoria em cheque.  

Antes de prosseguir, devo reconhecer que esta proposta de enquadrar (nostal-

gia) dentro de uma discussão da história do experimental pode parecer suspeita, espe-
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cialmente em se tratando de um filme que, como veremos, tem muito mais referências 

explícitas a artistas e questões relativas à arte do que ao cinema propriamente dito. Há 

retratos de Carl Andre, Frank Stella, Michael Snow, James Rosenquist e Larry Poons. 

Várias das imagens fazem referência aos debates e tendências que marcaram as artes, 

e o próprio Frampton, a partir dos anos 1960. Com efeito o filme narra o amadure-

cimento artístico de seu autor partindo da primeira foto feita com “a clara intenção 

de fazer arte” até a última fotografia, que ele não pode nos mostrar em função de um 

detalhe que lhe enche de horror. O cinema seria o que vem depois da fotografia, o 

que acontece quando ela é destruída, mas não há referências tão diretas a ele quanto 

há ao ambiente das artes. Sem desconsiderar que (nostalgia) seja um filme de eleição 

poética com referências sobretudo ao campo das artes visuais, sou motivada, por 

insistência do próprio Frampton, a levar minhas indagações em direção ao caráter 

autobiográfico do filme. 

5.1 Frampton e a autobiografia

Antes de Hapax Legomena, na ocasião do lançamento de seu primeiro lon-

ga, Zorns Lemma, de 1970, Frampton já havia solicitado, ou ao menos estimulado, 

um enquadramento autobiográfico para seu filme. Em suas notas de apresentação, o 

cineasta inclui uma seção chamada “elementos autobiográficos”, dentro da qual lista 

algumas informações sobre sua formação intelectual e em particular seu interesse 

pelas relações entre palavra e imagem. Cito-o:

Elementos autobiográficos:

que recebi a mesma criação judaico-cristã que quase todos da minha 

cultura: aprendizado maquinal, pela autoridade, no escuro, cheio de 

obscuras ameaças de morte, máximas morais, animais exóticos antro-

pomorfizados, relatos de heróis obtusos sugerindo dubiamente um sa-

ber esotérico.
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que em minha adolescência e princípio de vida adulta preocupei-me pri-

mordialmente com palavras e valores verbais. Eu me imaginava poeta; 

estudava línguas vivas e mortas – donde meus contatos precoces com 

Ezra Pound, por exemplo.

que durante treze anos em Nova Iorque minha consciência gradualmen-

te desmamou-se dos interesses verbais, passando para os visuais. Vi 

nisso tanto uma expansão quanto uma mudança de rumo.

que comecei, durante a feitura deste filme, a pensar em abandonar a 

cidade. A Parte III, nesse sentido, é profética por uns cinco meses.

note-se que o filme foi começado no fim de 1962... e o crescimento do 

trabalho no plano conceitual mimetiza de forma um bocado literal a 

mudança de rumo descrita em “c”. As necessidades deste filme, e dos 

outros que lhe serviram de ensaio, também aceleraram o processo que 

o filme simula.13

Inspirado na teoria dos conjuntos de Zorn, Zorns Lemma é um filme árido, 

dividido em três partes, através das quais encena um processo de aprendizado: do al-

fabeto oral, da escrita, da imagem e da imagem em movimento. O filme começa com 

uma tela negra e uma leitura em voz over de um livro didático utilizado no século 

XIX para o ensino do alfabeto em escolas primárias. Na segunda parte, a mais longa e 

silenciosa, conjuntos de 24 planos de um segundo cada apresentam, plano por plano, 

palavras em sinalizações urbanas cuja ordenação na sequência segue a do alfabeto; 

gradualmente, à medida que os conjuntos se sucedem, as letras vão sendo substituídas 

por imagens de fenômenos de toda sorte até que, no ciclo final, exista uma imagem 

para cada letra. Na terceira parte, sobre a imagem de um casal andando por uma pais-

agem alva em direção ao ponto de fuga, há uma nova leitura, desta vez de um tratado 

filosófico de Robert Grosseteste sobre a luz, em ritmo de uma palavra por segundo. 

13 FRAMPTON, Holis. Notas a propósito de Zorns Lemma. In: DUARTE, Theo; MOURÃO, Patrícia 
(orgs). Cinema Estrutural. São Paulo: Aroeira, 2015. 
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A interpretação autobiográfica desse percurso apoia-se inteiramente nas notas 

publicadas e não é de modo algum essencial para a apreensão do filme, um processo 

que depende muito mais do entendimento de sua forma compositiva e da disponib-

ilidade do espectador para entrar em um jogo de aprendizado com seu sistema do 

que das informações de cunho autobiográfico. Por que então chamar a atenção para 

esses aspectos? Esta pergunta torna-se ainda mais necessária quando, ao lançar Ha-

pax Legomena, o cineasta escoclheu descrevê-lo como uma “autobiografia oblíqua”. 

Na sinopse do ciclo fornecida ao catálogo da Filmmaker`s Coop, Frampton assim o 

apresenta:

“Hapax legomena” significa, literalmente, “coisas ditas uma só vez”. 

Esse jargão acadêmico grego se refere àquelas palavras que ocorrem 

somente uma vez na obra de um autor, ou em toda uma tradição literá-

ria. O título abrange um ciclo de sete filmes que formam um só trabalho 

composto por partes destacáveis que podem ser vistas separadamente 

por suas próprias qualidades. O trabalho é uma autobiografia oblíqua, 

vista em foco estereoscópico com a filogenia da arte do cinema, e de 

acordo com a recapitulação que tive de fazer ao longo do meu próprio 

desenvolvimento como cineasta. Hapax Legomena incorpora aquilo 

que pude aprender enquanto o fazia, e inclui minhas próprias largadas 

falsas e meus becos sem saída… o que T.E. Hulme uma vez chamou de 

“as caminhadas geladas e as linhas que levam a lugar nenhum”. Essa 

“visão dupla” – isto é, a superposição de um mito pessoal da história de 

sua própria arte em um registro factual da própria persona – certamente 

não começou comigo. Pelo menos acredito que vejo imenso precedente 

nos dois últimos livros de James Joyce.

Hapax Legomena é composto por (nostalgia) (1971); Poetic Justice (1972), 

Critical Mass (1971), Travelling Mate (1971), Ordinary Matter (1972), Remote Con-

trol (1972) e Special Effects (1971-72). O primeiro filme delineia a carreira de seu au-

tor como fotógrafo através da queima de uma série de fotografias. O segundo, Poetic 
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Justice (1972), apresenta páginas escritas de um roteiro sobre voyeurismo e ciúmes 

envolvendo três personagens expressas por três pessoas gramaticais, uma das quais, 

a primeira pessoa, seria o narrador-autor. O terceiro, Critical Mass, é a dramatização 

de uma briga doméstica entre um casal, editada de forma a enfatizar a gagueira, o 

nonsense e o padrão irremediavelmente circular de discussões dessa sorte; assim, por 

meio de interferências, repetições, fragmentações, o som é dissociado da imagem e as 

palavras de seu contexto sintático. Se nos três primeiros filmes do ciclo ainda conse-

guimos identificar alguma inflexão autobiográfica, os quatro seguintes não parecem 

ter nada semelhante: Travelling Mate, renunciando em absoluto à narrativa, é um 

passeio por uma paisagem registrado com a câmera na mão; a “mão” é, com efeito, o 

centro do filme: a mão do cineasta, mimetizando a forma de uma lente, de um orifício 

redondo, coloca-se entre a lente e o mundo criando um novo enquadramento para 

este. Ordinary Matter é uma viagem acelerada por paisagens distintas começando 

em Stonehenge e terminando na ponte do Brooklin. Remote Control é composto por 

loops de imagens apropriadas da televisão. E finalmente Special Effects é uma medi-

tação sobre o retângulo vazio da tela. 

Não nos cabe aqui esgotar os sentidos do ciclo Hapax Legomena, cujo título, 

em si, recusa a interpretação. Assim como o significado de um “hapax legomena”, por 

sua unicidade em um texto e eventualmente na história da literatura, pode tornar-se 

inacessível, um núcleo impenetrável do qual se pode aproximar, tatear, jamais tradu-

zir ou elucidar, também as relações entre as partes desse ciclo são difíceis de serem 

apreendidas14 e a alusão à autobiografia torna ainda mais enigmático este processo. 
14 É possível pensar, por exemplo, como o próprio Frampton já sugeriu, em outra ocasião, que os sete 
filmes perfazem individualmente e também em conjunto um movimento de esvaziamento do quadro, 
complementado por um outro de preenchimento. Assim, (nostalgia), ao queimar fotografias, limpa o 
quadro de imagens referenciais para preenchê-lo com outras abstratas do papel queimado; Poetic Jus-
tice libera-o do movimento e da ilusão; Critical Mass, da sincronicidade e da impressão de presença 
que é lhe seria inerente; Travelling Mate, do mundo, para ficar apenas a forma do buraco feita pela 
mão, e Special Effects seria o ponto máximo, onde afirma-se apenas o contorno do quadro, com a tela 
negra. Também seria possível pensá-lo, como o faz Sitney seguindo a sugestão de Frampton, como 
uma tentativa de recuperar a filogenia da arte: começando com o cinema mudo e fotográfico [(nostal-
gia)], introduzindo o intertítulo (Poetic Justice); incorporando o som (Critial Mass) e as possibilidades 
do vídeo (Travelling Mate e Remote Control). Os últimos três, de acordo com Sitney, exploram as 
unidades fundamentais do cinema, propondo desse modo um esquema para a história do cinema de 
vanguarda desde Maya Deren.
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Pois, à exceção dos dois primeiros, nos quais há uma trama narrativa apresentada por 

um narrador em primeira pessoa, presumivelmente o autor do filme, a ideia de uma 

autobiografia parece muito distante do tom seco, neutro e desapaixonado dos outros 

filmes. Nestes, as interpretações de ordem autobiográfica dependerão, tal como em 

Zorns Lemma, de informações extrafílmicas sobre a vida do cineasta, tais como o fim 

de uma relação amorosa para Critical Mass, ou a localização de alguns sítios filmados 

e a importância deles para o cineasta em Travelling Mate e Ordinary Matter.15

Entretanto, apesar da dificuldade e mesmo da efetividade de se levar adiante 

uma interpretação do ciclo apoiada em sua dimensão autobiográfica, Frampton insis-

tiu neste aspecto. Em uma entrevista a Jonas Mekas para o Movie Journal, a uma per-

gunta sobre o sentido de conjunto do ciclo, Frampton responde: “Suppose you look 

at the whole work as a kind of a spiritual biography, the biography of a person who 

resembles me in some ways and in others doesn`t resemble me at all”.16 

A entrevista então continua com Frampton apresentando, um por um, todos 

os filmes do ciclo. Em um determinado momento, ouvindo sobre o desejo do cineasta 

de criar com a mão enquadramentos e molduras para o mundo em Travelling Mate, 

Mekas, lembrando-se de que Stan Brakhage teria gostado muito do filme, pergunta 

sobre o sentido e a “filosofia daquela mão”. E a conversa assim prossegue: 

Frampton: Well, if we just pursue this kind of biographical line of so-

meone trying to make a film, again. Someone who resembles me in 

some ways. You might try burning your still photographs, you might try 

making a script. Your still photographs begin to talk and to make a kind 

of disjointed narrative among themselves or within themselves. 

15 Em Travelling Mate e Ordinary Matter, ainda se pode encontrar a “primeira pessoa do cinema 
lírico” no cineasta atrás da câmera. Analisá-los a partir desse lugar, entretanto, seria como adivinhar 
a nacionalidade de uma pessoa pela sua segunda língua, desconsiderando o sotaque e eventuais erros 
gramaticais. Ela é pouco convincente, desengajada, sem qualquer tipo de envolvimento psíquico com o 
mundo. Em Travelling Mate, em especial, a moldura criada pela mão sobre a lente cria uma impressão 
de mediação que se impõe tanto ao que é visto quanto sobre o corpo que vê. O filme converte-se em 
um comentário irônico sobre o artificio da visão “não mediada”.
16 FRAMPTON, Hollis. Entrevista concedida a Jonas Mekas. Movie Journal, The Village Voice, Nova 
Iorque, 11 de janeiro de 1973. p. 67.
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Jonas: ... they are still stuttering

Frampton: and they`re still stuttering, and it comes off or it doesn`t – or 

something like that. Then, there is, suddenly, what presents itself, is the 

eye, the importance and the primacy of the eye. Along with that kind 

of need to see out. [...] The seeing itself becomes inescapable. The eyes 

are open, and you can close them – but barring that, they are looking out 

all the time, and it is kind of starting, I guess, or something, and that`s 

what makes it important to have some sense of what, little part one is 

seeing.17 

A lembrança de Brakhage por Mekas merece ser destacada, em especial quan-

do, em sua resposta, Frampton menciona o “primado do olho” como um dos lugares 

ao qual teria chegado em seu aprendizado depois de se livrar da imagem fixa, do 

roteiro e do som. Retiramos daí, senão uma luz, pelo menos mais um elemento para 

pensar a obscura afirmação, presente na sinopse fornecida ao catálogo da Coop, de 

que Hapax Legomena propõe uma filogenia da arte do cinema filtrada pela recapitu-

lação pessoal de seu desenvolvimento enquanto cineasta. Na Conferência de Buffalo, 

à qual fora convidado como palestrante e para exibir uma parte do ciclo, Frampton 

insistiu neste ponto:

It [Hapax Legomena] has among many other things, an axes of intelli-

gibility that is autobiographical, there are other axes of intelligibility I 

suppose but this relates to the history of film, the history of consecuti-

veness of my own apprehension, perhaps in both senses of that word, of 

the history of film, They are an account of at least a segment of my life 

seen as a history of the cinema.18 

Também em Frampton, ao que parece, a autobiografia conecta-se com a histó-

17 Idem.
18 Gravação de conferência na Buffallo State University. In: The Hollis Frampton Collection. Harvard 
University. HFA10028.
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ria do cinema. Entretanto, mais que conectar, talvez fosse o caso de falar em sobrepor 

ou fundir dois sentidos de história que são, paradoxalmente, equivalentes: a história 

pessoal e a história do cinema. Digo “equivalentes” porque a história do cinema aqui 

invocada não é aquela aprendida em livros ou na escola, mas uma invenção, uma 

fabulação pessoal filtrada e determinada pelos interesses e escolhas de um sujeito em 

formação. Uma história que o cineasta iria propor como “metahistória” em um texto 

clássico, redigido na mesma altura em que ocupava-se com Hapax Legomena: Por 

uma metahistória do filme.19 O metahistoriador do cinema, ele nos diz, “está ocupado 

em inventar uma tradição, isto é, um conjunto manejável e coerente de monumentos 

distintos, destinados a implantar uma consistência vibrante no corpo em expansão de 

sua arte.” Trata-se, portanto, de inventar uma ficção que sirva como história para sua 

própria arte. 

Ainda na conferência de Buffallo, o cineasta apresentou algumas “notas men-

tais” a propósito da autobiografia. A primeira delas era uma definição pessoal para o 

termo: 

I understand the word autobiography to mean: writing one`s own life. 

But perhaps, as with so much of Greek, our text is corrupt. I would 

rather understand it to mean: life, writing itself: just as we who use the 

camera must understand photography to mean: light, writing itself. We 

are not so much agents as intermediaries when we introduce film to li-

ght, as we might bring together two good friends, hoping they will love 

one another as we love them both.20

Na nota seguinte, Frampton, em um movimento que não é incomum ao seu 

pensamento, contradiz-se afirmando que o autobiógrafo trabalhando com palavras 

19 For a Metahistory of Film: Notes and Hypothesis for a Common Place. In: FRAMPTON, Hollis; 
JENKINS, Bruce. On the Camera Arts and Consecutive Matters: the Writings of Hollis Frampton. 
Há uma tradução do texto em: Arte & Ensaios, n. 21. Rio de Janeiro: Programa de Pós-graduação em 
Artes. EBA UFRJ.
20 FRAMPTON. Mental Notes. In: Frampton, Hollis; Jenkins, Bruce. On the Camera Arts and Con-
secutive Matters: the Writtings of Hollis Frampton. As próximas duas citações são do mesmo texto.
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sente que, enquanto escreve, a vida acontece lá fora, em um ponto fora de si mesmo. 

Com o cinema, entretanto, seria diferente: “Of all the arts none responds more fully 

to the breath of life than does film, nor does any other give itself so freely to the shar-

ing of breath”. Associando o cinema ao movimento da respiração, o cineasta torna-o 

indissociável da vida mesma, parte dela. Funcionando como o conduto do princípio 

da vida (a respiração), o cinema prestar-se-ia também a ser um modelo para ela. Na 

terceira nota, ele escreve:

Film is much spoken of as a way to teach, and not enough as a way to 

learn. Much of what I have learned – both what I value and what I have 

not yet learned to value – I have learned from film, which is to say, from 

its makers. What we try to learn, all our lives, is how to live. The last 

time I saw my grandmother, she said to me: we just barely learn how to 

live, and then we`re ready to die. Then she cried. I wanted to cry too, 

but I couldn`t, I hadn`t learned how.21 

 Concluindo as notas, Frampton narra um episódio de quando refez com seus 

alunos o experimento de montagem de Kuleshov. Ao final do experimento, assom- 

brados com o que haviam descoberto, professor e alunos decidiram destruir o filme:

We conspired to destroy our footage, or else lose it. Kuleshov had done 

one or the other: we would honor him by continuing a tradition of re-

newal he had founded. So, friends, if you need to see upon what foun-

dations our art rests, I cannot show them to you. You must rebuilt them 

to yourselves.22 

 Não me sinto apta a fornecer uma interpretação definitiva para essas notas 

nem para qualquer texto de Frampton. Mas tampouco estou certa de que autor o 

desejasse e que disso suas ideias se beneficiassem; parece-me, ao contrário, que para 

21 Idem.
22 Idem.
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Frampton o pensamento por alusão, contato, aproximação era mais interessante e ins- 

tigante que qualquer outro que fosse afirmado e traduzível, como se cada ideia, cada 

conceito, fosse em si um “hapax legomena”. Entretanto, não deixa de ser digno de 

nota que (nostalgia), o primeiro filme do ciclo, seja literalmente movido pela destru-

ição: o único movimento aparente do filme está na queima das fotografias, dispostas 

uma a uma sobre uma chapa quente. Há ainda outros paralelos entre o filme e o episó-

dio da destruição do resultado do experimento: a noção concreta de que a imagem 

não é suficiente para mostrar nem ensinar; o sujeito deve reconstruir e experimentar 

por si só o processo de mostração, o que, como veremos, está na base da operação de 

deslocamento entre imagem e som em (nostalgia). 

 Mas para além dessa breve e possível relação, que antecipa um pouco apres-

sadamente a discussão sobre o filme, gostaria de chamar a atenção para dois pontos. 

Primeiro a relação que mais uma vez se estabelece entre autobiografia e história do 

cinema, dessa vez deslocada para o ponto de vista do espectador: Frampton apren-

dendo a viver e a ser com os filmes. E, depois, a identificação entre essa figura do 

espectador (Frampton) e Stan Brakhage. Embora Brakhage não seja mencionado di-

retamente, como se sabe, a história do homem que não sabe chorar porque não o 

aprendeu em nenhum filme repete uma outra explicitamente inspirada em Brakhage, 

narrada por Frampton em seu texto “A Pentagram for Conjuring the Narrative”, à qual 

voltaremos em breve.

 Minha hipótese neste capítulo é de que a autobiografia de Frampton é uma 

resposta a Brakhage e ao modo como seu pensamento configurou e determinou o 

campo e a interpretação da vanguarda cinematográfica nos anos 1960. Não se trata, 

como veremos, da destituição de um mestre ao modo de Rauschenberg. Brakhage 

não é, para Frampton, um pai a ser destronado, mas um enquadramento ou ponto de 

vista teórico a ser deslocado e questionado. Ou seja, não se trata de um artista ou uma 

cinematografia em particular, mas de um fundamento e uma concepção de arte que, 

no caso da vanguarda experimental, são simbolizados por Brakhage.
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5.2 Frampton e Brakhage 

 A relação entre Brakhage e Frampton não é novidade e vários teóricos já a co-

mentaram. Sitney a interpreta como um diálogo competitivo sobre o lugar do cinema 

no modernismo: 

More than any other filmmaker of the American avant-garde cinema, 

Frampton shared Brakhage`s commitment to high modernism. [...] So it 

was particularly important for Brakhage and Frampton to engage each 

other in a somewhat competitive dialogue about the place of cinema 

in Modernism. Their aesthetics diferences emanated from the question 

of the centrality of language in art and consciousness. For Frampton, 

Brakhage was the victim of the syndrome of logophobia ... pandemic 

throughout recent practice in the visual arts. He claimed that every ar-

tistic dialogue that concludes in a decision to ostracize the word is di-

singenuous to the degree that it succeeds in concealing from itself its 

fear of the word... and the source of that fear; that language, in every 

culture, and before it can become an arena of discourse, is, above all, an 

expanding arena of power, claiming for itself and its wielders all it can 

seize, and relinquishing nothing.23

Apesar de dividirem, em um diálogo erudito e dedicado, o interesse pelo alto 

modernismo literário, a logofobia seria o ponto de divergência de Frampton com Bra-

khage. Não discordo dessa interpretação, mas aqui gostaria de pensar a relação entre 

os dois cineastas a partir da escolha de Frampton pela autobiografia. Pois parece-me 

que, neste ponto, Brakhage passa a servir de modelo de investigação e projeção para 

as ideias de Frampton sobre autoria e primeira pessoa. 

Além de um interlocutor próximo com quem dividia o compromisso e o in-

teresse pelo alto modernismo literário de Ezra Pound, James Joyce e Gertrude Stein, 

Brakhage era um cineasta cuja obra Frampton conhecia profundamente. Este conhe-

23 SITNEY, Brakhage and Modernism, p. 177.
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cimento ia muito além da memória cinéfila ou da familiaridade bibliográfica, e era, 

como sempre se espera dos melhores críticos e analistas, um diálogo inventivo, pro- 

positivo, que lançava novas luzes e formas interpretativas sobre a obra. Várias dessas 

luzes vinham eventualmente através de histórias ficcionalizadas cujos personagens 

eram Brakhage. 

 Começo narrando a segunda dessas histórias. Em 1975, Frampton deu a pri-

meira aula de um seminário sobre Brakhage pedindo aos alunos que voltassem a uma 

hipotética semana de 1932, durante a qual teriam ocorrido dois eventos. O primeiro, 

em Hollywood, foi a rejeição pela Paramount do roteiro de “An American Tragedy”, 

a ser dirigido por Eisenstein. O segundo, em Kansas, ele assim apresentou: “two 

persons in an access of passion under Kansas moon ‘dialectly joined each other’ in a 

fusion of genetic material and gave birth to a baby boy put to adoption at the age of 

one day”.24 O bebê seria Brakhage, o qual, como se sabe, foi adotado. 

 Frampton segue então com a leitura de trechos de A Course in Treatment, 

de Eisenstein, no qual narra a história e os motivos da rejeição do roteiro e propõe 

o conceito de “monólogo interior”. Esta seria a possibilidade aberta exclusivamente 

ao cinema de entrar na mente do personagem e acompanhar o correr febril de seus   

pensamentos ao mesmo tempo em que ele age no mundo. Depois de descrever as 

ideias de Eisenstein inspiradas no acontecimento contemporâneo ao nascimento de 

Brakhage, Frampton sugere que o cineasta soviético prefigura em 25 anos o que acon-

teceu com a arte do filme nos Estados Unidos, em especial na obra de Brakhage, a seu 

ver, o melhor exemplo de um cinema que lida com os processos de pensamento. Com 

esse gesto criativo fictício, Frampton aderia a uma interpretação histórica bastante 

distinta daquela de Sitney, o qual começa Visionary Film relacionando o cinema de 

Maya Deren ao Cão Andaluz, de Luis Buñuel e Salvador Dali. 

 Não nos cabe aqui questionar a validade ou a sustentação da relação entre o 

monólogo interior e o cinema visionário que, na verdade, não é de autoria de Frampton, 

mas de Annette Michelson. Interessa-nos sobretudo o fato de que essa relação permite 

24 Gravação de áudio. Seminário de Hollis Frampton sobre Stan Brakhage, janeiro a maio de 1975. The 
Hollis Frampton Collection. HFA item 9976. Harvard University.
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a Frampton reordenar a história do cinema dentro da qual ele quer se inserir. Se, até en-

tão, o enquadramento histórico corrente situava Brakhage na linhagem do surrealismo 

e do mito órfico do artista, remontando a Cocteau, por exemplo, agora, o gesto inventivo 

de Frampton colocava o cinema experimental americano na esteira do construtivismo. 

 Essa linhagem havia sido proposta anteriormente por Annette Michelson em 

um texto seminal de 1973, “Camera Lucida/ Camera Obscura”, incluído em um núme-

ro especial da Artforum dedicado ao cinema de vanguarda. Acredito que a inspiração 

de Frampton para esse reordenamento histórico tenha possivelmente tido esse texto 

e uma conferência proferida por ela um ano antes na NYU como primeiras fontes de 

inspiração. Na conferência, Michelson recorria a Eisesntein e à noção de monólogo 

interior para relacionar Hollis Frampton e Stan Brakhage. Com um argumento que 

mais tarde, como vimos, Frampton repassaria a seus alunos, a autora sugeria que o 

cineasta soviético, escrevendo sobre o monólogo interior, nos anos 1930, imaginava 

um cinema ainda por ser inventado, o cinema da vanguarda americana.25

 A autora ainda propunha um esquema para a história do cinema, no qual 

Frampton (via Michael Snow) retornava à matriz cognitiva do cinema de Eisenstein ao 

reintroduzir a narrativa e os processos de memória no espaço e na experiência fílmica. 

No seu esquema, teríamos: Eisenstein → cinema da cognição / Brakhage → cinema 

da visão / Frampton (via Michael Snow) → cinema da cognição. Mas para deixar 

claro que o cinema da visão não era apenas um parêntese no sistema do cinema da 

cognição, Michelson, encaminhando-se para o encerramento da conferência, coloca a 

seguinte pergunta: “Como, tendo em mente o cinema de Brakhage, pode-se descrever 

(nostalgia)?”. Ela então sugere algumas possibilidades: “um filme simples no qual o 

25 Para Michelson o cinema confabulado por Eisenstein só poderia existir no Pós-guerra, porque ele 
precisava de uma crise na representação que só poderia ser empreendida no ataque à narrativa per-
petrado por Brakhage. Ao abdicar das coordenadas espaciais e temporais da imagem através de uma 
série de recursos que achatam o seu espaço, impedem a profundidade de campo e escondem o corte, 
o cineasta visionário destruía nossa experiência da narrativa para substituí-la por uma de presente 
contínuo. A narrativa, sabe-se, pressupõe uma estrutura dentro da qual uma coisa sucede à outra; no 
espaço aplainado e na montagem plástica não há balizas que permitam discernir momentos de um 
deslocamento, pontos de origem ou de chegada. A conclusão de Michelson é a mesma apresentada no 
texto no ano seguinte: Brakhage postula um cinema da visão em continuidade e complementariedade 
com o da cognição. 
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espectador, olhando fixamente para uma sucessão de fotografias apresentadas junto 

com um comentário em voz over, é convidado a lembrar e a imaginar”; “um tensio- 

namento entre o passado imediato e o futuro imediato”; “nada acontece nas imagens, 

mas às imagens. É a destruição”; “um filme que recoloca a memória e a antecipação”; 

“(nostalgia): um passo rumo à restituição da estrutura narrativa dentro do filme”.

 É interessante que Frampton tenha retomado as ideias de Michelson inserin-

do-as em uma ficção histórica da qual, a se acreditar na leitura da autora, ele próprio 

poderia fazer parte. Frampton seria, nessa história, uma criação de Eisenstein e Bra-

khage, gestado, talvez, na noite em que o segundo, uma criança prematura, assistira 

pela primeira vez, e sem os óculos que lhe eram absolutamente indispensáveis, a O 

Encouraçado Potemkin na antiga sala de cinema de Denver. Nessa interpretação, a 

leitura de Sitney, que vê no surrealismo e não no construtivismo a pré-história do 

cinema visionário, estaria totalmente ultrapassada. 

 Na mesma aula introdutória, Frampton, aludindo novamente ao momento da 

concepção daquele que viria a ser Brakhage naquela noite de 1932, propõe uma chave 

interpretativa para seu cinema digna de (e referendando) uma das melhores biografias 

escritas pelo amigo em Film Biographies. O cinema de Brakhage ergue-se, segun-

do Frampton, sobre uma necessidade de autodefesa análoga à de George Méliès, tal 

como proposta por Brakhage no texto sobre o mágico. Cito Brakhage no mesmo tre-

cho mencionado por Frampton:

Young Georges then – already defeated by some such creatures as we 

can begin to imagine on the barren planet of foetal mind... completely 

overwhelmed, torn to pieces before what-we-would-call-his-birth – be-

gins as a child to invent a spirit-of-himself which will revenge him... a 

hero who will FREE the wickedly enchanted – or otherwise destroyed 

– pieces of his actual being [...] Young Georges, perhaps later then, be-

gins to imagine a heroine who will restore him, a woman who will sew 

together or otherwise re-member his actual being.26

26 BRAKHAGE, Stan. Film Biographies. p 17.



246

 Para Frampton, “Stan has, all his life, felt himself in battle. To be an artist 

is to defend a position”. Nesta posição defensiva haveria duas constantes: a defesa 

contra o ilusionismo e a defesa pela afirmação pessoal, perceptível já no modo como 

Brakhage assina seus filmes, com o “By Brakhage” escrito à mão diretamente sobre 

a película.

 Tratava-se da aula introdutória de um curso que ainda duraria um semestre. 

No restante das aulas, as ficções foram deixadas de lado e Frampton exibiu e co-

mentou em detalhes vários filmes de Brakhage. Mas parece-me digno de nota que 

o professor tenha escolhido começar seu curso inventando a história que o próprio 

Brakhage não poderia criar, posto que a sua própria; ali estão todos os elementos das 

Film Biograhies: o mito fundador do gênio criativo (Eisenstein inventando Brakhage 

enquanto inventa o monólogo interior) e a proposição de uma nova história da arte, 

apoiada na ficção, mas supostamente mais acessível e compreensível que a verdadei-

ra. Leio nesta invenção uma das homenagens mais engenhosas que Frampton poderia 

fazer a Brakghage – uma reedição de Film Biographies deveria incluir a transcrição 

dessa aula. Também é digno de nota que, nessa biografia, Frampton tenha escolhido 

associar a orfandade do amigo à questão da assinatura e da afirmação pessoal, como 

se a assinatura, o nome, a autorreferência fossem a garantia da existência contra o 

apagamento de uma possível não-existência: a concepção por acidente, indesejada. 

Deixo essa ideia em suspenso pelo momento, mas, como veremos durante a análise 

de (nostalgia), o desmonte da autoria e o apagamento dos rastros que conectam a 

primeira pessoa a um sujeito constituem, na leitura que aqui proponho, o gesto mais 

fundamental do cinema de Frampton.27 

 A segunda ficção envolvendo Brakhage é mais conhecida e mais irônica e 

27 Há de se lembrar ainda que, enquanto Brakhage assina à mão, deixando seus rastros físicos e o 
ritmo de seu corpo sobre a película, Frampton escolhe, como assinatura, uma abreviação: HF, cuja 
diagramação une a segunda haste vertical de H à de F. Não passarei neste texto por Poetic Justice, mas 
aqui cabe lembrar o último plano do filme, quando uma “luva de borracha” é vista sobre a pilha de 
papeis com o roteiro do filme escrito. A luva autoral da pessoa gramatical do autor, o “Eu”, não tem 
corpo. 
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nós a encontramos na primeira parte de seu texto “Pentagram for Conjuring a Narra-

tive”, escrito precisamente na altura em que o cineasta lançava Hapax Legomena. Ali 

Frampton narra uma historieta que lhe teria sido contada por um amigo: um homem 

muito rico, em seu testamento, deixa todo o seu dinheiro para a primeira criança que, 

nascendo na hora exata de sua morte, tivesse toda a vida registrada, do seu nasci-

mento à sua morte. A menina torna-se uma neurocientista famosa, faz fortuna e, ao 

morrer, deixa todo o seu dinheiro para a primeira criança que, nascendo na hora exata 

de sua morte, passasse toda a vida a assistir as imagens de sua vida. Um bebê então 

cresce aprendendo tudo sobre o mundo tal como fora vivenciado pela outra criança: 

aprende a falar, a andar, a ler assistindo suas imagens, ao chegar à adolescência é já 

um menino gordo, asmático, de óculos e com inclinação homossexual. Passando toda 

a vida em frente à TV, ele morre no mesmo momento em que expira a última imagem 

da vida da mulher que lhe deixara aquela herança e aquela sina. 

O menino asmático, gordo de óculos e com inclinação homossexual é uma 

caricatura de Brakhage, o qual tantas vezes descrevera sua adolescência com termos 

análogos. Se o cinema de Mekas é, como sugerido no capítulo anterior, a realização 

máxima do desejo de Béla Balázs de uma vida registrada do nascimento à morte, a 

ficção de Frampton vai além para vislumbrar o futuro distópico que se anunciaria à 

realização desse desejo. Para Frampton, ao contrário do esteta húngaro, não se trata 

apenas de uma relação renovada com o real: há o perigo de sua redução à experiência 

da imagem. A única libertação possível seria a da morte, e a experiência do person-

agem inspirado em Brakhage passa a assemelhar-se, assombrosamente, à de um outro 

personagem: Malone, à espera da morte. 

Aqui forma-se, acredito, o segundo par dialético a partir do qual se pode en-

tender a relação de Frampton com Brakhage – o primeiro teria sido com Eisenstein. 

Beckett e Malone serão, de fato, mencionados na quarta parte de “Pentagram for 

Conjuring a Narrative”: “Samuel Beckett gives us Malone, a fiction with whom (as 

we Facts must finally admit) we share at least one humiliating trait: we are all waiting 

to die.”
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A referência a Malone cria uma inesperada sobreposição entre dois artistas, a 

princípio antitéticos – assim como o eram Eisenstein e Brakhage –, mas próximos em 

sua compulsão de expressar-se a partir do que é próximo. O projeto literário de Beckett, 

especialmente na trilogia da qual Malone faz parte, é registrar meticulosamente seus 

modos de existência, recusando categoricamente qualquer tese ou sentido filosófico 

para seu trabalho. À espera de sua morte, deitado imóvel no quarto de hospital, Malone 

põe-se a descrever compulsivamente seu entorno e seu processo de autopercepção 

naquela situação; neste movimento, ele conduz-nos a algo que se parece com a total-

idade de sua consciência. Ora, se suspendemos, ou ao menos colocamos em segundo 

plano, o niilismo tão frequentemente associado a Beckett, e nos voltamos apenas para 

a compulsão de sua voz, aquilo que faz com que seja inevitável e incontornável narrar 

os processos de autopercepção – algo que identificamos não só em Malone morre, 

mas em quase toda a obra de Beckett –, a relação com Brakhage passa a ser total-

mente possível. Para ambos, o registro dos modos de existência é a condição da vida. 

Além da compulsão da voz, ambos aproximam-se no modo como seus siste-

mas acabam por englobar o mundo tornando-se, eles próprios, um mundo em si. 

Penso aqui no Inominável, a última parte da trilogia, quando o narrador protagonista 

sem nome arroga para si a autoria dos personagens dos dois livros anteriores da tri- 

logia – Malone morre e Molloy – e também de outras obras de Beckett. É como se a 

obra chegasse a um ponto em que ela pode citar a si mesma. Ora, com Brakhage algo 

muito semelhante acontece e Frampton estava atento a isso: na aula introdutória de 

seu curso em Buffalo acima mencionada, Frampton comenta sobre os cinco filmes de 

parto e o modo como, a partir de um determinado momento, há suficiente continui-

dade e tamanho para constituir um corpo consistente, uma obra em si mesma, uma 

tradição. “Brakhage pode fazer aquilo que só se pode fazer em uma tradição: citar, 

fazer alusão, trocadilho com um campo de referência”,28 ele diz.

A diferença entre o escritor e o cineasta está, claro, no fato de que um acredita 

no que faz, ao passo que o outro não. Para Brakhage há ainda modelos imutáveis de 

28 The Hollis Frampton Collection. HFA 9976.
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beleza e verdade justificando sua arte; há musas, poetas, cânones eternos, predeces-

sores. Para Beckett, a despeito da necessidade de se expressar, nada disso faz sentido: 

“Dear incomprehension, it`s thanks to you I`ll be myself in the end”, escreve ele em 

O Inominável. É uma situação tão trágica quanto absurda, o paradoxo do artista mo- 

derno: não faz mais sentido pintar, tudo já foi pintado e, ainda assim, pinta-se: “Un-

able to act, obliged to act, [the artist] makes, an expressive act, even if only to itself, 

of this impossibility, of this obligation”.29

É aqui, no absurdo da inevitabilidade da arte enfrentado e aprofundado por 

Beckett, que devemos situar Frampton. Como um jovem artista dedicado à arte do fil-

me, seu dilema é equivalente ao do artista becketiano – e, pode-se dizer, rauschenber-

guiano: “there`s nothing to paint and nothing to paint with”. Apesar da impossibili-

dade, continua-se a escrever, continua-se a pintar – ainda que com a borracha, como 

é o caso de Rauschenberg em Erased De Kooning – ou a fazer filmes, ainda que 

destruindo o filme.

(nostalgia) será exemplar deste encontro entre destruição e criação.

5.3 (nostalgia)

O filme é composto por uma série de treze fotografias, doze delas feitas por 

Hollis Frampton entre 1959 e 1961, em Nova York. Cada foto é apresentada exata-

mente da mesma maneira, apoiada sobre a chapa elétrica de um fogão aceso, de forma 

que todas elas sejam queimadas, uma a uma, em planos de aproximadamente três 

minutos (duração média de um rolo de 100 pés projetado a 24 quadros por segundo). 

Em geral, as imagens apresentam o meio artístico do qual Frampton era próximo 

naquele momento – há retratos de Carl Andre, Frank Stella, Michael Snow, James 

Rosenquist e Larry Poons – ou fazem referência aos debates e tendências que marcar-

am as artes e o próprio Frampton, a partir dos anos 1960. 

29 BECKETT, Samuel. Proust and Three dialogues with Georges Duthuit. Londres: John Calder Pub-
lishers, 1999. p. 125.
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Na banda sonora, uma voz over narra a história da foto por vir. A cada nova 

sequência, o texto começa com informações como data e lugar, para então passar pela 

relação do autor com a cena e com os retratados, esclarecimentos irônicos sobre seu 

processo de feitura e intenções expressivas, debochados julgamentos estéticos sobre a 

composição das imagens, e termina, com frequência, em breves declarações saudosas 

marcando a distância que separa o presente do filme do tempo das fotos. 

Narrativamente o filme aborda o amadurecimento artístico de seu autor partin-

do da primeira foto feita com “a clara intenção de fazer arte” até a última imagem, não 

mostrada, onde um detalhe descoberto e ampliado várias vezes o enche de “tamanho 

medo”, que ele jamais ousará fazer outra fotografia. Se dividirmos o filme em duas 

partes, encontramos no seu desenvolvimento horizontal um exemplo do que mais 

tarde Frampton propõe em seu texto “Notes on Composing in Film”, em que defende 

que o domínio de qualquer arte passa pelo “aprendizado”, momento de descober-

ta, via contato direto e investigativo com as obras, de seus princípios estruturais e 

compositivos, e pelo “desaprendizado”, quando pode-se então castigar, transvaluar 

uma estrutura aprendida, forçando-a para além dos limites dados até então. Assim, 

a primeira parte dessa “autobiografia de eleição poética”, como a definiu Sitney no 

texto no qual insere Hapax Legomena dentro da tradição emersoniana de cinema 

experimental americano, traz as primeiras aspirações artísticas de Frampton com a 

fotografia (fotos 2 e 3) e passa pela formação de sua sensibilidade e olhar (fotos 4 a 8). 

Na segunda parte, já no modo “desaprendizado”, vemos Frampton libertando-se com 

ironia e humor daquilo que aprendeu, propondo interpretações jocosas para a história 

da arte (fotos 9 e 10). Esse movimento de desaprendizado é levado ao extremo na 

última terça parte do filme, quando ele libera-se de si mesmo e da prática artística 

escolhida (fotos 11 e 13).

Considerando que o único movimento visualmente perceptível do filme está 

na combustão das fotografias, pode-se dizer que o filme caminha da fixidez para o 

movimento, da fotografia para o cinema, do passado de seu autor como fotógrafo para 

seu futuro como cineasta e, ainda, da imagem e do sentido para o apagamento. 
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(nostalgia): fotos 1 a 8
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(nostalgia): fotos 9 a 13
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5.4 Nostalgia, sem parênteses

(nostalgia), como a parte verbal do título já o indica, é um filme de perdas, 

ausências e de retorno impossível. “Em grego”, Frampton esclarece: “a palavra [nos-

talgia] significa ‘as feridas do retorno’. Nostalgia não é uma emoção sofrida, ela é 

tolerada. Quando Ulisses volta para casa, nostalgia é o hematoma que carrega, não o 

prazer trêmulo que retira em estar de volta”.30 Depois dos gregos, o termo nostalgia 

só retornou ao nosso vocabulário no século XVII como descrição do conjunto de 

sintomas semelhantes à melancolia que afligia soldados, estudantes e pessoas que 

encontravam-se separadas de suas casas. No século XX, das migrações forçadas e vo- 

luntárias, o estado de deslocado deixou de ser a exceção para se tornar a regra. Nesse 

contexto, o termo adquire novos contornos e passa a significar não tanto a falta de um 

lugar deixado, mas a permanência, no presente, de um tempo para sempre perdido. 

Segundo Roberta Rubenstein, a nostalgia é hoje a condição existencial da vida adulta 

e ela corresponde à inevitabilidade universal da separação e da perda. À diferença da 

saudade, a nostalgia caracteriza-se por uma separação temporal mais do que espacial: 

aquilo de que se sente falta está irremediavelmente perdido no passado.

Não se pode retornar à casa original da infância, posto que ela só existe 

como um lugar da imaginação. Embora o sentido de nostalgia tenha se 

modificado ao longo do tempo, essencialmente, ele passou a significar 

não apenas a perda da casa da infância, mas da própria infância.31 

Nesse sentido, a nostalgia passa a ser uma falta sem objeto, ou a permanência 

de uma falta no presente. Cabe notar o parentesco entre o pathos ligado às fotografias 

e a nostalgia. “Objetos de melancolia”, dirá Susan Sontag, enxergando nesses objetos 

os mesmos poderes mágicos que Roland Barthes, para quem as fotografias, ao conju-

30 FRAMPTON, Hollis. Film Makers` Cooperative Catalogue, nº 7. Nova Iorque: Film Makers` Co-
operative, 1989. p. 170. 
31 RUBENSTEIN, Roberta. Home Matters: Longing and Belonging, Nostalgia and Mourning in Wom-
en’s Fiction. Nova York: Palgrave, 2001. p. 4.
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gar o “mistério da concomitância entre passado e real”, ou a “inaudita confusão entre 

a realidade (isso foi) e a verdade (isso é)”,32 abrem-se à alucinação. Crê-se diante de 

algo, entretanto, ausente. Presenças de ausências, elas são a emanação sedutora, fas-

cinante, verdadeira, de algo irremediavelmente passado.

Para além da presença das fotografias feitas uma década antes da realização do 

filme, (nostalgia) traz em sua narração uma série de constatações de perda. A descrição 

da segunda foto do filme termina com a declaração: “Carl Andre está doze anos mais 

velho e mais ativo do que nunca. Eu o vejo menos do que eu gostaria, mas então há 

pessoas que eu vejo mais do que eu gostaria”. Mais à frente, sobre James Rosenquist, 

o narrador irá dizer: “James Rosenquist e eu vivemos longe um do outro, e raramente 

nos vemos. Mas eu não consigo pensar em um momento em sua companhia que eu 

não tenha aproveitado por inteiro”. E sobre uma querela com Michael Snow: “eu sin-

to dizer que ele estava correto. Mas era tarde demais. Não havia nada a fazer a esse 

respeito. Toda essa história me perturba. Eu gostaria de poder me desculpar com ele”.

Rachel Moore, em seu livro dedicado à análise de (nostalgia), afirma que o 

filme atualiza, na sua forma, a experiência da nostalgia, entendida como a vivência 

do passado no presente. Estamos de acordo com essa interpretação, mas esperamos 

mostrar, no decorrer das próximas páginas, como (nostalgia) coloca-se como uma 

experiência sensorial e perceptiva da nostalgia ao mesmo tempo que coloca em sus-

pensão (ou entre parênteses) o caráter emotivo e romântico do termo. Em outras pa-

lavras, acreditamos que a experiência no filme e pelo filme seja a da presença de uma 

ausência, mas acreditamos que a ausência constrói-se (ou destrói-se) como ausência 

pura e neutra: dessubjetivada e esvaziada de sentido. 

5.5 Parênteses, ironia e autobiografia

Mas é necessário colocar essa perda em caixa baixa e entre parênteses. Pois 

não seríamos honestos com essa análise se recorrêssemos ao sentido da palavra “nos-

32 BARTHES, Roland. A câmara clara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.
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talgia” sem levar em conta o signo gráfico que a delimita no título do filme. Como se 

sabe, o uso de parênteses é aconselhável quando se quer introduzir informações adi-

cionais e não essenciais a uma oração; ele introduz e circunscreve uma parte indepen-

dente e não diretamente relacionada a ela. Com os parênteses e a caixa baixa, Framp-

ton desprestigia os sentidos associados à palavra nostalgia, e coloca uma dúvida sobre 

sua centralidade para a compreensão do filme. Questionado sobre a grafia do título, 

Frampton respondeu: “Isso. Em caixa baixa e entre parênteses. Um buraco sem fundo 

de sentimentalidade, esperteza fóssil, e assincronismo.”33 Desnecessário ressaltar o 

tom irônico da fala; colocando em suspensão seu caráter emotivo e romântico, ele faz 

com que a ideia de nostalgia pareça, senão falsa, pouco confiável, puramente retórica. 

Com efeito é a partir do tropo da ironia que não só o título, mas todo o filme 

deve ser visto. A ironia provoca um descolamento, uma desconexão, entre aquele que 

fala e aquilo sobre o que fala; ela é uma estratégia retórica que, ao chamar a atenção 

para si, deixa a dúvida sobre o verdadeiro comprometimento e investimento daquele 

que diz com o que é dito. Fazendo vacilar as prerrogativas de uma afirmação que em 

sua forma permanece a mesma, ela induz a sua negação, sem, contudo, que o enun-

ciador precise negá-lo. 

É como estratégia irônica que compreendemos a reivindicação da autobiogra-

fia em (nostalgia). Na nota de apresentação do filme, publicada na Film Culture, 

Frampton assim descreve seu trabalho:

A arte narrativa da maioria dos jovens é autobiográfica. Como eu tive pou-

ca experiência narrativa, pareceu razoável aceitar a biografia como uma 

convenção, ainda que houvesse pouca informação sobre mim disponível. 

Meu objeto, na desprezível expectativa de ser tomado por um homem 

do seu tempo, havia praticado autoapagamento por uma década ou 

mais. Fui então forçado a examinar seus restos materiais, como um ar-
queologista separando fragmentos de vasos quebrados. 

33 Carta a Sally Dixon, 28 de setembro de 1974. Anthology Film Archives. Apud: MOORE, Rachel. 
(nostalgia). Londres: Afterall, 2006. 
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Como ele já tinha sido eu, eu sabia exatamente onde procurar. Fora oca-

sionais dívidas e alguns documentos, ele tinha deixado milhares de fo-

tografias feitas durante seu aprendizado na arte que eu exponho. Como 

meus resultados deveriam se tornar públicos, eu decidi, eu escolhi exami-

nar uma dúzia dessas espécies, deixando o restante para futuros investi-

gadores que seriam duplamente afortunados: primeiro em seu sentimen-

to por seu antagonista, e segundo em sua intimidade com seu trabalho. 

Como eu ainda partilhava algumas de suas aspirações, eu achei as foto-

grafias que escolhi (diferentemente das que descartei) altamente emba-

raçosas. Então eu decidi, humanamente, destruí-las (retendo o negativo, 

claro, contra necessidades futuras imprevisíveis) queimando-as. Meu 

filme biográfico seria um documento desse ato compassivo!

E, ao mesmo tempo, ao destruir a evidência, eu frustraria discordâncias 

críticas inesperadas.34 

A reivindicação da autobiografia35 não é, como se pode notar, temática ou 

hermenêutica, no sentido de que haveria no filme respostas e caminhos para com-

preender a vida de seu autor, mas gesto deliberado de apropriação de uma convenção. 

Podemos pensar novamente em Brakhage, Beckett e Rauschenberg: continuar a pin-

tar mesmo quando não há mais materiais. Continuar a fazer filmes com aquilo que 

lhe está disponível naquele momento: o cinema e a autobiografia. A autobiografia 

converte-se, para Frampton, em uma tradição, um gênero cuja estrutura, temas, for-

mas e procedimentos podem ser invocados e manipulados – mais uma vez de modo 

muito análogo ao Erased De Kooning:  o uso da borracha por Rauschenberg implica 

em uma gestualidade semelhante à do expressionismo. Ela não é, por exemplo, como 

um rolo de tinta branca sobre uma parede, ela é duplamente expressiva: no percurso 

34 FRAMPTON, Notes on (nostalgia). Film Culture, nº 53, 54, 55; 1972. p. 114. Republicado em JEN-
KINS; FRAMPTON, On the Camera Arts and Consecutive Matters.
35 A ironia e o gesto de pôr em suspenso a validade de seus predicados será repetida numa espécie de mise-
en-abyme nas manifestações públicas de Frampton, como se não bastasse afirmar e então pôr em suspen-
so, mas também pôr em suspenso a suspensão. Em uma conferência em Buffallo, o cineasta comentou 
com o público que, na verdade, só escolheu fazer aquela declaração para confundir ainda mais o público. 
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emborrachado que o gesto desenha por sobre aquilo que apaga, e no resto do desenho 

que resiste ao apagamento (uma resistência que, no caso de Rauschenberg, é reafir-

mada pelo título do quadro: estamos sempre a olhar para De Kooning). O fogo é a 

borracha de Frampton: ele destrói as fotografias e as memórias nelas contidas. Vem 

dele também o aspecto mais fílmico de (nostalgia): o movimento.

À diferença de Rauschenberg com De Kooning, Frampton, é verdade, não entra 

em um jogo de homenagem e desconstrução tão direto com Brakhage, ao menos não 

em (nostalgia).36 Se se pode falar em uma desconstrução do cineasta lírico em (nostal-

gia), é tão somente tendo em mente o que ele representa para o panorama do cinema de 

vanguarda naquela altura: a afirmação da primeira pessoa e de um gênero de cinema. 

 Nas próximas páginas interessa precisamente este momento em que o artista 

escolhe a autobiografia, em detrimento a outros gêneros, como um conjunto de regras 

e restrições que implicam, de um lado, uma postura diante do objeto, isto é, a própria 

vida e, de outro, uma forma de leitura. Trata-se, parece-me, de um jogo deliberado, 

em que a limitação é escolhida como a possibilidade de aprendizado e subversão. 

5.6  Um filme-armadilha

(nostalgia) é um teste da imagem pela palavra. Como já dito, a narração está 

sempre adiantada e jamais coincide com a imagem à qual ela se refere. Há, assim, na 

composição total do filme, uma foto para a qual não há narração (a primeira) e uma 

narração (a última) sem imagem correspondente, tal como ilustrado abaixo:

 

36 Seria possível pensar Travelling Mate como um comentário direto à primeira pessoa lírica de Brakhage. 

 foto:                 [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ ø ]
 narração: [ ø ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ] 
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A estrutura serial e repetitiva do filme, com sequências de composição, desen-

volvimento e duração praticamente idênticas, permite ao espectador inferir as regras 

do jogo entre a terceira e quarta sequência. A primeira foto, para a qual não há qualquer 

texto, é de um quarto escuro; um laboratório de revelação. A narração que a acom-

panha começa com a afirmação: “Esta é a primeira foto que fiz com a clara intenção 

de fazer arte”. Como ainda desconhecemos por completo as regras do jogo, pode-

mos acreditar, por um breve momento e pelo menos em parte, que o texto se refere à 

imagem que nos é dada a ver. É possível, inclusive, retirar daí um mito de origem: o 

início da arte e o lugar onde nasce a imagem, onde ela vem à luz. Mas esse mito será 

apenas o primeiro de uma série de desenganos irônicos reiterados obsessivamente por 

Frampton. Logo depois, quando o texto passa a fazer referência a Carl Andre posando 

e a objetos que não conseguimos identificar, fica difícil sustentar a equivalência entre 

texto e imagem, mas tampouco temos informações suficientes para aprender as regras 

do filme e entender que a disjunção entre imagem e som é temporal. Além disso, nesse 

momento a foto já está em parte queimada e o seu rápido processo de desintegração 

não deixa muito espaço para averiguação. A sensação inicial é de desorientação, algo 

se perde diante de nossos olhos e ouvidos: certamente a foto, queimada, mas também 

o texto que não conseguimos associar a nada do campo visual.  

Quando a segunda imagem aparece, mostrando um homem diante de um 

metrônomo, aqueles familiarizados com o rosto do jovem Carl Andre, ou que se lem-

bram da referência a um metrônomo na descrição anterior, podem suspeitar que a 

narração referia-se, de fato, à foto que só agora podem ver. Mas não surpreende se 

poucos o fazem, não só o rosto de Andre não é – e cada vez é menos – muito co- 

nhecido, como o substantivo (metrônomo) pode ter se perdido, sem deixar rastro na 

memória, em meio a tantos outros que, como ele, pareciam não ter sentido visual 

imediato. Dificulta essa anamnese textual o fato de que o retrato de Carl Andre é apre-

sentado com a seguinte descrição: “o rosto é meu, ou melhor, era meu. Como você 

pode ver, eu estava completamente feliz comigo mesmo naquela época”. Se o rosto 

do artista minimalista que frequentou as páginas policiais por anos a fio é desconhe-
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cido, o que dirá do de um cineasta cujo nome é até hoje obscuro para uma parte ainda 

grande cinéfilos. Além disso, é inegável o ar debochado de Andre em seu retrato com 

o metrônomo. 

É apenas entre a terceira e quarta foto que todas as dúvidas sobre a estrutura 

do filme desaparecem e o espectador entende seu princípio construtivo. A terceira 

foto, um retrato de Hollis Frampton, vem acompanhada pela descrição de uma vitrine 

empoeirada de uma marcenaria. À diferença das duas primeiras sequências, quando 

pequenas coincidências, possíveis sobretudo pela referência comum ao gênero do re-

trato, permitiam uma confusão maior entre o plano da narração e o da imagem, dessa 

vez, a diferença entre um rosto e uma vitrine não deixam muito espaço para dúvida. 

O repúdio manifesto no texto à ilusão de profundidade diante de uma foto com espaço 

simplificado e com profundidade de campo irrelevante ajuda a manter a distância 

entre um plano e outro. 

Quando a próxima imagem aparece e podemos finalmente ver uma superfície 

de vidro empoeirado atrás da qual se encontram penduradas pequenas formas de ma-

deira, podemos associá-la à vitrine referida anteriormente. A imagem em si é um tanto 

misteriosa e chega a parecer uma composição abstrata com formas de madeira não 

identificáveis. Ainda assim, reportamo-la ao texto e contribui para isso o fato de que 

nele havia referências repetidas às palavras “marcenaria”, “vitrine”, “vidro”, criando 

uma condição mais propícia à memorização desse universo. Mas, se porventura ainda 

restou alguma dúvida, ela será redimida com a sequência seguinte, quando a imagem 

de uma placa esculpida em argila ou gesso com o número 1000 impresso duas vezes 

corresponderá irrefutavelmente ao texto anterior, onde ele narra ter feito uma escul-

tura chamada A Cast of a Thousand, cujo título joga com a ideia de grupo, forma e 

molde de mil.

Uma vez apreendida a lógica compositiva do filme, o espectador sabe que 

a partir daí deverá, a cada sequência, memorizar o que está sendo dito para poder 

acessá-lo na sequência seguinte, ao mesmo tempo que precisa recordar o que foi dito 

na sequência anterior para comparar com a imagem que tem diante de si. O filme 
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instala-se, nesse jogo cujas regras estipulou, ensinou e treinou o espectador, em três 

tempos: o passado do texto narrado, o presente da foto e o futuro para o qual nos lança 

o texto durante sua enunciação. Não há outra alternativa, (nostalgia) é um filme-ar-

madilha: uma vez aprendidas as regras do jogo, é incontrolável o desejo de cotejar o 

texto com a imagem por vir, de fazê-los coexistirem, ainda que mentalmente.

O filme joga com nossas expectativas e nosso voyeurismo em um processo 

bastante semelhante ao que faz a autobiografia. A leitura de biografias em geral, e das 

autobiografias em particular, é fortemente marcada pelo desejo de conhecer searas 

normalmente inacessíveis da vida de uma pessoa pública. Boa parte dos debates sobre 

o estatuto literário da autobiografia reside precisamente no fato de o prazer do texto 

encontrar-se, com alguma frequência, mais no encontro com os cantos escurecidos da 

intimidade e da vida privada e menos no trabalho da palavra e da composição. 

Frampton estava ciente e interessado no lugar do espectador e do leitor nas au-

tobiografias. Mais uma vez, a alusão a Beckett nos ajuda. Em “Pentagram...”, Framp-

ton comenta como a digressão de Malone é cindida por uma convenção da narrativa: a 

divisão entre o eu do narrador e o tu do leitor/espectador. Ao tentar definir o segundo, 

ele assim o escreve: 

a reader who passes the time by skimming, for his own perverse rea-

sons, the sort of confessional literature that remorselessly asserts its 

own authenticity in flat declarative subjects. On the subject of who mi-

ght be inventing whom [o escritor ou o leitor], the listener maintains at 

all times a hissing silence, as of an open telefone line.37

Malone não é uma autobiografia, mas há um modo de escrita que implica em 

um leitor específico, não um “tu” genérico e vazio, necessário a qualquer situação de 

fala, mas um “tu” que se deixa engajar e alimentar, por motivos diversos, pela vida 

dos outros. Claro que este leitor não existe no mundo, à espera do texto: ele é inven-

tado e engajado pelo texto.

37 FRAMPTON, Pentagram for Conjuring a Narrative, p. 145. 
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O desejo que mobiliza o olhar do espectador em (nostalgia) não é, claro, pela 

vida privada de seu autor, de resto, bastante desconhecido para suscitar esse tipo de 

interesse, mas o do desvelamento. Queremos a imagem que corresponda ao signo, 

o sentido que ilustre a palavra. Considerando que a imagem aqui é uma fotografia 

e, portanto, uma “emanação do real”, como todas as crenças nos poderes mágicos 

da foto nos indicam, pode-se mesmo dizer que é a realidade por trás do signo o que 

buscamos. 

Importante notar que no caso de Frampton é a forma que excita o voyeurismo, 

não aquilo que é mostrado. O teor das fotos e dos comentários é seco, frio e sobretudo 

irônico. Se Frampton tivesse morrido e nos deixado aquelas fotos como provas de sua 

existência, como ele já sugerira nas notas de apresentação do filme acima citadas,38 

não nos seria possível conhecer absolutamente nada de sua vida. Não há ali nenhuma 

evidência de uma esfera privada, espontânea, autêntica, tampouco há a sensualidade 

do inesperado, pelo contrário, com mais ângulos retos que curvos, as fotos osten-

tam um esforço de controle da composição, às vezes a única fonte do patético dessa 

autobiografia. A narração não poupa esse esforço e, com ironia corrosiva, comenta 

as composições e intenções. A consequência é que nem imagem nem texto excitam 

o desejo de ver mais. O movimento de excitação é da forma do filme, da disjunção 

temporal entre texto e imagem. A obscenidade buscada, exercício de um desejo quase 

infantil de ordem, é puramente formal: o encaixe entre texto e imagem. 

Mas, à diferença das autobiografias, em (nostalgia) a expectativa é sempre 

frustrada. Nosso desejo nos leva adiante, mas o adiante não é nunca o lugar de sua 

realização, e sim o de sua reposição e frustração. Imagem e texto não coincidem, tudo 

tende para a destruição, a desaparição e o silêncio: as fotografias queimam e somem, 

o filme adianta-se, nada é retido. No final resta apenas uma tela preta, silenciosa: a 

um só tempo, a ampliação de um detalhe que não poderemos jamais ver e a evidência 

dessa impossibilidade. 

38 In: JENKINS, Bruce (org). On camera arts and Consecutive matters: the writtings of Hollis Framp-
ton. Cambridge: Mit Press, 2009. p. 224.
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5.7  Corrompendo o “eu” 

Radicalizando a lógica do deslizamento e inadequação colocada na relação 

entre narração e imagem, o texto, sempre em primeira pessoa e fazendo referência 

a imagens de Frampton, é lido por Michael Snow, cineasta e seu amigo de longa 

data. Essa troca de papeis parece atingir um dos princípios mais elementares e “ir-

revogáveis”, segundo Philipe Lejeune, da autobiografia, a saber, a identidade entre 

narrador, personagem e autor. Essa identidade, selada no nome próprio do autor, é a 

base para aquilo que Lejeune chama de “pacto autobiográfico”, um compromisso de 

verdade estabelecido entre autor e leitor, e sem o qual não há autobiografia. O nome 

do autor é o certificado de autenticidade de uma autobiografia, a certeza de que as 

histórias ali narradas pertencem a alguém. 

É em relação ao nome próprio que devem ser situados os problemas da 

autobiografia. [...] única marca no texto de uma realidade extratextual 

indubitável, remetendo a uma pessoa real, que solicita, dessa forma, 

que lhe seja, em última instância, atribuída a responsabilidade da enun-

ciação de todo o texto escrito. [...] Um autor não é uma pessoa. É uma 

pessoa que escreve e publica, inscrito, a um só tempo, no texto e no 

extratexto, ele é a linha de contato entre eles.39

Trata-se, de fato, menos de uma questão de semelhança que de autenticidade: 

a memória de um autor para os fatos de sua vida pode falsear, exagerar, mas sua  

existência não pode ser posta em dúvida. “O autor, representado na margem do texto 

por seu nome, é então o referente ao qual remete, por força do pacto autobiográfico, o 

sujeito da enunciação.”40 É precisamente essa certificação, essa linha de contato entre 

autor e pessoa, que Frampton impede em (nostalgia) e ele o faz tanto na escolha de 

Michael Snow como o narrador de seu texto, quanto através de uma série de desliza-

39 LEJEUNE, Philipe. O pacto autobiográfico: de Rousseau à Internet. Belo Horizonte: Editora UFMG, 
2008. p. 23.
40 Idem. p. 36. 
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mentos de sentidos no interior da construção do filme. 

Volto à leitura de Malone por Frampton. Pouco antes de definir o leitor de 

Beckett, quando mencionava a convenção narrativa implícita na divisão entre um 

sujeito e um destinatário, ele assim definia Malone:

“I” is the english familiar name by which an unspeakably intricate net- 

work of coloidal circuits – or, as some reason, the garrulous temporary 

inhabitant of that nexus – addresses itself: occasionally, etiquete permit-

-ting, it even calls itself that in public. It lies, comfortable but immobile, 

in a hemiellipsoidal chamber of tensile bone.41

 O “eu” é Malone: o corpo deitado, imóvel a esperar. Mas é, sobretudo, uma 

convenção, uma forma vazia que o personagem-narrador pode usar para referir-se 

a si mesmo em sua espera da morte. Essa ideia do “eu” como uma forma vazia, um 

pronome, eventualmente preenchido por circuitos coloidais, sistemas nervosos par-

ticulares sustentará o sistema de deslizamentos promovido por Frampton. 

Já citei brevemente o primeiro desses deslizamentos. Ainda durante a segunda 

foto, aquela que mostra Carl Andre, a narração afirma “o rosto é meu, ou melhor, era 

meu. Como você pode ver, eu estava completamente feliz comigo mesmo naquela 

época.” A primeira imagem que o autobiógrafo apresenta de si é, pois, de outro. Esse 

outro, entretanto, não é qualquer um: Carl Andre foi o companheiro de juventude de 

Hollis Frampton, com quem o cineasta dividiu suas primeiras descobertas e inqui-

etações no campo das artes.

A identificação, logo no início de (nostalgia), com um artista da mesma ge-

ração marca também o início de um percurso com inflexão irônica pela história da arte 

no século XX, e pelo papel dessa história em sua formação. Na foto de Carl Andre, ve-

mos o seu rosto enquadrado por uma moldura de madeira, sobre uma superfície bran-

ca, possivelmente o tampo de uma mesa, que ocupa um terço da composição. De seu 

corpo, vemos apenas o braço direito que, apoiado sobre a mesa, segura o pêndulo de 

41 FRAMPTON, Pentagram for Conjuring a Narrative, p.145.



264

um metrônomo. Há algo de solene e ridículo nessa composição, uma intenção artística 

demasiado dura, cuja ingenuidade é ressaltada pela descrição fornecida por Frampton 

durante a imagem anterior. Se ele começa por apresentá-la como “a primeira foto que 

fiz com a intenção clara de fazer arte”, ele encerra sua narração com “Eu desprezei essa 

foto por muitos anos. Mas nunca consegui destruir um negativo tão incriminador”. 

A referência à destruição, próxima a um objeto tão icônico da história da arte 

do século XX como o metrônomo, instaura um diálogo direto com Man Ray. Seu 

Indestructible Object, de 1923, é um metrônomo em cujo pendulo está colada a ima-

gem de um olho. O mais conhecido desses objetos traz o olho de Lee Miller, modelo 

e amante de Man Ray, mas o objeto é um ready made e, enquanto tal, pode ser refeito 

por qualquer um que siga as instruções de Man Ray: “Corte o olho do retrato de al-

guém amado mas a quem não se vê mais. Cole o olho ao pêndulo do metrônomo e 

regule o peso para atender à marcação de tempo desejada. Deixe ele se mover, no li- 

mite de sua duração. Com um martelo, tente destruir o objeto de uma só vez”. O nome 

original do trabalho era Object to be Destroyed, mas depois que um grupo de especta-

dores levou a sério a proposição e destruiu o primeiro desses objetos, Man Ray mudou 

o título para Indestructible Object. Se entendemos que em (nostalgia) a destruição 

das fotos pelo fogo é salva pelo seu registro em película, a alusão, nessa primeira 

imagem, à duração, destruição e separação, parece um presságio do filme por vir. 

Significativamente, é a foto “desprezada”, “incriminadora”, a que ele gostaria 

mas não teve coragem de destruir, que a montagem vertical propõe como seu au-

torretrato. Na tradição clássica, o autorretrato é, de um lado, uma possibilidade de 

exercício (o artista é um assunto sempre possível e presente) e uma forma de demons- 

tração do talento artístico (o autorretrato coloca problemas e soluções específicas para 

a pintura), e, de outro, o lugar onde se constrói uma imagem de si à altura dos mestres 

do passado e visando a posteridade (dificilmente pintava-se um autorretrato sem se 

ter em mente aqueles de Ticiano ou de Rembrandt). O autorretrato falso de Frampton 

não aspira a nenhuma grandeza, ele parece mais confortável ao lado do deboche e da 

descompostura típicos do Dada. 
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Já no final na descrição de seu autorretrato, num momento em que a foto de 

Carl Andre já foi praticamente toda consumida pelo fogo, a voz over afirma: “Con-

forta-me saber que todo o meu corpo físico foi substituído mais de uma vez desde que 

ele fez esse retrato de seu rosto. Entretanto, eu percebo que meu sistema nervoso cen-

tral é uma exceção.” Repondo o movimento do filme, a foto a seguir será, finalmente, 

o autorretrato de Frampton. Entretanto, não há nada nela a indicar que se trata do 

verdadeiro retrato do cineasta. Desconhecendo-se seu rosto, a única maneira de sus-

tentar tal afirmação é o aprendizado da regra compositiva do filme, mas, sendo este 

o momento em que isso acontece, ainda é cedo para se ter certeza dela, de modo que 

a autoimagem não parece encontrar subsídios para se autenticar. Nesse contexto, a 

declaração que encerra a descrição do retrato vem como a explicitação de uma dinâmi-

ca norteadora do filme de substituição, ou melhor, renovação e deslizamento, não 

tanto do corpo físico, mas da imagem e, por conseguinte, da identidade de Frampton. 

Ecoa nessa enigmática declaração, a que, colada ao autorretrato, refere-se à 

foto da vitrine do marceneiro por vir. Dizendo que havia feito meia dúzia de fotos 

sobre o mesmo assunto, o narrador completou: 

Um ano depois, aconteceu de eu comparar as fotos dos seis negativos. 

Fiquei perplexo! No meio de minha preocupação com as falhas do meu 

método, a vitrine mudara muito mais do que minhas fotografias com o 

passar das estações. Eu achava que meu assunto [subject] era imutável 

e minha própria sensibilidade flexível. Mas eu estava enganado.

Tal como a declaração anterior, essa também explora a oposição entre trans-

formação e permanência. A construção semelhante das frases – ambas estruturadas 

pelo confronto entre uma instância fixa e outra móvel – e a proximidade entre elas 

permite-nos uma analogia entre, de um lado, a mutabilidade do “corpo físico”, que 

felizmente já mudou muitas vezes, e do “assunto”, que ele, enganando-se, achava 

imutável, e de outro, entre a estabilidade/inflexibilidade de seu sistema nervoso e de 

sua sensibilidade. 
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O que torna essa analogia esclarecedora é a ambiguidade inerente ao termo 

subject, impossível de ser mantida na tradução, pois subject é, além de assunto/tema/

objeto, o sujeito gramatical em uma oração. Enunciada sobre o autorretrato já em 

avançado estado de combustão, após um primeiro deslizamento de identidades, e sem 

que tenhamos visto a imagem à qual ela se refere, a frase permite-nos trazer à tona 

o sentido gramatical do termo e ver na sobreposição entre sujeito e assunto/objeto a 

duplicação do autor em um “eu” e um “não eu”. 

Assim, por contaminação e transferência – efeito do dispositivo do filme –, a 

vitrine (o subject) torna-se o desdobramento, a nova pele de um corpo físico que já 

fora substituído anteriormente: lembremos que é com Carl Andre que ele se identifica 

em um primeiro momento. Entre a imagem de Andre, a descrição de seu autorretrato, 

o próprio autorretrato e a descrição de seu sujeito-objeto (vitrine), há um processo 

de desenraizamento e substituição da imagem de si. Esta projeta-se, desliza e perde, 

a cada nova fricção, a possibilidade de se religar a uma origem que lhe autentique.

Frampton também explorou essa ambiguidade na descrição que forneceu do 

filme, retomo aqui uma passagem: 

Meu objeto [subject], na desprezível expectativa de ser tomado por um 

homem do seu tempo, havia praticado autoapagamento por uma década 

ou mais. Fui então forçado a examinar seus restos materiais, como um 

arqueologista separando fragmentos de vasos quebrados. 

Como ele já tinha sido eu, eu sabia exatamente onde procurar. Fora 

ocasionais dívidas e alguns documentos, ele tinha deixado milhares de 

fotografias feitas durante seu aprendizado na arte que eu exponho. 

No caso acima, o objeto de Frampton é ele mesmo no passado. E, entretanto, 

é como um objeto, um outro42, que ele refere-se a si mesmo. Ou melhor, como um 
42 Mesmo ao usar o pronome da terceira pessoa, é como a um objeto, ou como a um sujeito fora da 
relação de pessoa e, portanto, destituído da possibilidade de constituição de uma no ato de fala, que 
ele refere-se a si mesmo. Segundo Émile Benveniste, a terceira pessoa é a “forma verbal que tem por 
função exprimir a ‘não-pessoa’”. “Ela é a forma não pessoal da flexão verbal.” Enquanto o “eu” e o 
“tu” adquirem no ato de discurso uma unicidade específica (o “eu” que enuncia e o “tu” ao qual “eu” se 
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sujeito-objeto, termo que, aliás, melhor convém à ambiguidade de subject. 

 O próximo movimento no sentido de um desligamento entre o eu da enun-

ciação e sua imagem será entre a sequência sete e oito. A foto vista é a de James 

Rosenquist em seu ateliê, e a foto cuja descrição ouvimos é de uma janela empoeira-

da, sobre a qual alguém escrevera com os dedos “eu gosto do meu novo nome”.43 Essa 

é a segunda foto, de uma série de três (fotos 4, cabine do marceneiro, 8 e 11, ateliê de 

Michael Snow), com superfícies envidraçadas (vitrines ou janelas) tornadas visíveis 

seja por terem poeira depositada seja por refletirem o que está adiante. Não por acaso, 

todas essas fotos marcam momentos de deslizamento e indefinição da identidade.

A consciência e a conquista da identidade passa, sabe-se, pelo reconhecimen-

to da própria imagem refletida. É ao se reconhecer no espelho e identificar a imagem 

refletida como sua, e não de um outro, que a criança adquire a consciência de si como 

sujeito e entra para a linguagem como um “eu” falante. 

Ora, se a fotografia é o lugar por excelência da identidade, da fixação da iden-

tidade, o vidro, em sua precária capacidade reflexiva, é o lugar do transitório. Dife- 

rentemente de todas as outras formas de representação, na fotografia, o ser retratado 

dirige são cada vez únicos), “ele” pode ser uma infinidade de sujeitos ou nenhum. “É por isso que o je 
est un autre de Rimbaud fornece a expressão típica do que é propriamente a alienação mental em que 
o eu é destituído da sua identidade constitutiva.” Cf. BENVENISTE, Émile. Problemas de linguística 
geral 1. Campinas: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1991. p. 247-259.
43 Em uma longa conversa com Stan Brakhage, parte de um projeto de história oral do departamento de 
Mídia da Universidade de Buffallo, Frampton narra um episódio de sua infância que, tomando todas as 
precauções para não transformá-lo na chave interpretativa para sua obra, fico tentada a relacionar com 
esta fotografia. Estimulado pela curiosidade de Brakhage a voltar aos pequenos acontecimentos de sua 
infância que teriam sido formativos de sua personalidade, Frampton conta de sua chegada à escola para 
crianças com coeficiente de inteligência acima da média, quando pela primeira foi chamado por seu 
nome “Hollis” e não pelo seu nome do meio, William. “I walked in, and met the principal [...]. She was 
impressive and she was the first person who ever called me Hollis. Now, I was born Hollis William 
Frampton. My father was born Hollis William Frampton. When he was a kid, it was a funny name, and 
he got worked over it. So he dropped it. And he has always been Bill. And all the time – until I was 
ten, till I went to that school, I was Billy. [...] but I walked into that office, you know, and of course 
the woman looked at my name, you know, as it was written out, and she called me Hollis. And I was 
speechless. I was absolutely floored. Nobody had ever called me that before. And I – I just didn`t know 
what to say, this was my first day in a new school, and I was like – you know, feeling fucked over and 
intimidated anyhow, and she took me up to what was going to be my room, my class. And she intro-
duced me to my teacher as Hollis, and to the other kids as Hollis, and nobody seemed to think it was 
anything strange at all – you know, that was my name, and that was what they called me. And in due 
course, I turned into Hollis Frampton.” Transcrição de Oral History, Holis Frampton interviewed by 
Stan Brakhage, p. 24. James Stanley Brakhage Collection. Universidade do Colorado, Boulder. 
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esteve em realidade diante da objetiva, postado exatamente tal como foi registrado. É 

isso que assegura à fotografia seu poder autenticador: não se escapa ao próprio rosto. 

Pode-se forjar um novo nome, uma nova assinatura, mas com a fotografia o rosto (des-

considerando-se, claro, as intervenções cirúrgicas, que não vêm ao caso aqui) está 

condenado a coincidir com sua imagem. Com o advento da fotografia pela primeira 

vez a identidade passa a estar submetida à imagem: os bancos de fotografia tornam 

possível reconhecer e identificar os cidadãos, de forma que não se pode mais fazer 

qualquer coisa sem temer a condenação futura que sua imagem armazenada e então 

reconhecida poderá lhe impingir.44

Podemos pensar o nascimento da fotografia como uma vitória do homem so-

bre a transitoriedade do vidro. O primeiro suporte usado para fixar a imagem fotográ-

fica foi uma chapa de vidro preparada com emulsão fotográfica. Por causa dos sais de 

prata, a imagem negativa podia fixar-se em uma superfície cuja capacidade reflexiva 

é transitória e precária. O reflexo no vidro é sempre efêmero e contingencial: depende 

de uma série de outros fatores que lhe são exteriores, em especial a luminosidade à 

frente e atrás de sua superfície. Efeito secundário da transparência do vidro, o reflexo 

mescla-se, a depender da posição da luz, com aquilo que o vidro dá a ver. A conse-

quência disso é que, com frequência, o dentro mistura-se com o fora e o sujeito do 

olhar vê-se projetado em objeto de seu olhar.45

Ora, pode-se dizer que metaforicamente a imagem refletida no vidro, e mis-

turada ao que está atrás dele, é pré-simbólica, enquanto a do espelho e da fotografia 

estaria no simbólico. Se o ego é constituído pela apreensão da imagem de si pelo 

sujeito, com o vidro ele só tem uma imagem parcial, cubista, de um eu dissolvido no 

mundo, confundido com o seu não-eu. Em (nostalgia) Frampton explora deliberada-

mente os poderes de reflexão e transmissão do vidro no seu projeto de desmonte da 

identidade. Não se trata, claro, de um retorno ao pré-simbólico, mas de um jogo que 

44 Cf. GUNNING, Tom. O retrato do corpo humano: a fotografia, os detetives e os primórdios do cin-
ema. In: CHARNEY, L., SCWARTZ, V. O cinema e a invenção da vida moderna. São Paulo: Cosac 
& Naify, 2001. p. 39-80.
45 Benjamin já chamara a atenção para esse poder sedutor das vitrines parisienses de colar o cidadão da 
metrópole às mercadorias expostas, fazendo-o coabitar o mesmo espaço dos possíveis objetos de desejo. 
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visa, ao misturar o eu com o não eu, tornar inoperante a própria ideia de um Eu.

O ápice desse processo acontece com a terceira imagem onde há vidro. A foto 

em questão é do estúdio de Michael Snow e foi realizada para ilustrar o cartaz de uma 

exposição do artista. Nela vê-se o que parece ser uma sala dentro do estúdio do artista, 

separada deste por uma grande janela de vidro vista em sua extensão. Atrás da janela, 

apoiadas sobre duas paredes, há algumas pinturas de Snow que integram a série Walk-

ing Women (1967), composta por silhuetas de mulheres andando. Ao lado esquerdo, 

olhando, ao que parece, em direção à janela e à câmera, está Michael Snow. A ilumi-

nação frontal faz com que sua sombra seja projetada na parede atrás dele, próximo à 

imagem de uma walking woman. O vidro ainda reflete vários outros objetos que não 

estão no campo de visão, fazendo com que a composição se pareça com a de uma 

colagem onde não é possível diferenciar o que está atrás do que está na frente, o que 

vem primeiro e o que vem depois. Contribui para isso o fato de que, atrás do vidro, 

as Walking Women sejam, em grande parte, apenas silhuetas, sombras sem os corpos 

que as projetaram. Completando esse jogo de sombras projetadas e duplicadas está, 

ao lado direito, o reflexo da câmera de Hollis Frampton. O texto introdutório dessa 

foto diz:

Se você olhar de perto, você verá à esquerda, e por transmissão, Mi-

chael Snow, e refletida à direita, minha câmera. [...] Acredito que Mi-

chael Snow tenha ficado satisfeito com a fotografia, como eu fiquei. 

Mas ele definitivamente não gostou do pôster. Ele disse que eu havia 

escolhido uma fonte que fazia-o parecer-se com um convite para um 

evento de igreja. 

Eu lamento dizer que ele estava certo. Mas era muito tarde. Não havia 

nada a se fazer. Toda essa história me perturba muito. Eu gostaria de 

poder me desculpar com ele.46 

Saber que este texto é lido não por Frampton, mas por Michael Snow torna 
46 Grifos meus.
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fantasmático e esquizofrênico esse jogo de sombras, reflexos e duplicações. Por trans-

missão e reflexão Snow e Frampton são colocados em uma perpétua tensão da qual o 

filme retira um prazer malicioso. Frampton vira Michael Snow na primeira pessoa do 

narrador, ao mesmo tempo que Snow vira Frampton na primeira pessoa do autor do 

texto. Teoricamente, Snow transmite o texto de Frampton, e Frampton reflete-se na 

voz de Snow, entretanto, não há nada que assegure essa divisão clara entre narrador e 

autor no interior da linguagem e do pronome pessoal “eu”.

Como apontado por Benveniste, os pronomes pessoais da primeira e segunda 

pessoa integram uma classe específica de signos, os dêiticos, que permanece vazia 

enquanto um ato de enunciação não os municia com um objeto referencial. O “eu”, 

assim como o “tu”, mas também o “isto” e o “aquilo”, só assume corpo e realidade 

uma vez inseridos em uma situação discursiva. Eles têm uma relação axial com o seu 

objeto, apontam a partir de um ponto discursivo para aquilo a que se referem. Uma 

vez modificado esse ponto de vista discursivo, muda-se o preenchimento do signo 

(em um diálogo, a cada troca de locutor, o “eu” passa a ser “tu” e vice-versa). Segun-

do Benveniste:

Os pronomes não constituem uma classe unitária, mas espécies diferen-

tes segundo o modo de linguagem do qual são signos. Uns pertencem à 

sintaxe da língua, outros são característicos daquilo a que chamaremos 

as “instâncias do discurso”, isto é, os atos discretos e cada vez únicos 

pelos quais a língua é atualizada em palavra por um locutor. [...] essas 

formas (pronominais) não remetem à “realidade” nem a posições “ob-

jetivas” no espaço ou no tempo, mas à enunciação, cada vez única, que 

as contém, e refletem assim seu próprio emprego. A importância de sua 

função, se comparada à natureza do problema que servem para resolver, 

não é senão a da comunicação intersubjetiva.47

Na sequência em que é descrito o ateliê de Michael Snow, a quem aponta 

47 BENVENISTE, Émile. Problemas de linguística geral 1. Campinas: Editora da Universidade Esta- 
dual de Campinas, 1991. p. 280-281.
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e a quem se refere o narrador quando diz “eu”? E quem é o narrador que se des-

culpa com Michael Snow? De quem é a imagem metonímica do cineasta refletida? 

De Frampton? De Snow? Há na fotografia duas imagens de dois artistas: uma tem 

rosto (Michael Snow), outra não (a câmera de Frampton). Essa segunda é a autoima- 

gem metonímica plausível para todo e qualquer fotógrafo: uma câmera. O sujeito 

do enunciado, mas também o da enunciação, não tem rosto; entre o “eu” e a “minha 

imagem” perde-se a singularidade da face, a unicidade do que lhe é inalienável. Os 

deslizamentos identitários do filme culminam nesse momento de indefinição total, de 

esvaziamento do sujeito, que escorrega do autor para o narrador, até virar a sombra 

de uma imagem genérica, reflexo de uma técnica que prescinde do homem, que pode 

ser de Frampton, de Snow, de todo mundo ou de ninguém.

Como Frampton, Snow48 também passou a década de 1960 dedicado a outras 
48 Os encontros entre Hollis Frampton, Michael Snow e a autobiografia podem ser expandidos e pensa-
dos a partir da obra de Snow. Desde Wavelength, o trabalho de Snow incorpora a memória de trabalhos 
passados: pensemos na foto das Walking Women na parede ao fundo do loft, em direção à qual o zoom 
do filme parece se encaminhar. Ainda que esta foto não seja, de fato, o destino final do zoom, por al-
gum tempo somos levados a crer que sim, de modo que se pode pensar que é em direção a seu passado 
artístico que o filme se encaminha. Além da recuperação do passado artístico, Wavelength e (nostalgia) 
têm em comum o fato de que os diretores delegam ao amigo (Frampton a Snow e vice-versa) um papel 
central nos mecanismos postos em movimento pelos filmes. Em Wavelength, Frampton é o homem 
que cai no chão na terceira das quatro aparições de pessoas no filme e será a ele, já no fora de campo, 
que a mulher fará referência na entrada seguinte: “há um homem caído, ele parece estar morto”. Se em 
(nostalgia) Snow leva ao ápice os problemas de deslizamento identitário; em Wavelenght, Frampton 
cria a baliza mais evidente para se marcar o tempo e aludir ao passado do filme. 

Mas, para pensar a autobiografia em Snow, devemos ter em mente sobretudo Side Seat Sound 
Slide Painting, um filme construído a partir de um princípio análogo ao empregado em (nostalgia). 
Snow filma a um ângulo de 60 graus a projeção de slides com imagens de suas pinturas. Há três níveis 
de imagens: pintura, slide, filme. As pinturas são mostradas em ordem cronológica, da mais antiga à 
mais recente. Embora as pinturas tenham dimensões variadas, todas elas têm seu tamanho igualado pela 
projeção do slide e posteriormente do filme, tal como em um livro de história da arte. Na banda sonora, 
o cineasta fornece a descrição técnica da pintura: título, data, técnica utilizada, dimensões. Entretanto, 
a velocidade do som é alterada durante a leitura de algumas das descrições, de modo que elas soem ora 
aceleradas, hora ralentadas; eventualmente essas manipulações tornam a descrição incompreensível. A 
operação é bastante semelhante à de Frampton: imagens de um passado artístico apresentadas, uma a 
uma, com as descrições igualmente alteradas pela utilização da banda sonora e formas de assincronismo. 
Regina Cornwell, em sua tese de doutorado, abordou rapidamente a dimensão autobiográfica de Mi-
chael Snow. Cito-a: “In Snow, autobiography is employed literally, and is purposefully on the surface 
of things as it takes on meanings which are neither psychological not mythological. It becomes a 
tool to know Snow`s work, and Snow as a working artist, whereas the man remains outside, even in 
Michael Snow / A Survey, with no intimate or highly personalized information given. A method and 
formal device, Snow`s distanced and detached uses of autobiography are allied to his exploratory and 
analytical camera practices.” CORNWELL, Regina. Ten Years of Michael Snow (tese). Agosto de 
1975. p. 84.
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linguagens artísticas que não o cinema, em especial a música, a escultura e a pintura. 

Ambos chegaram ao cinema no final da década de 1960. Considerando (nostalgia) 

como uma “autobiografia de eleição poética”, na qual se narra o percurso de um jo-

vem artista até a conquista de sua linguagem madura, é igualmente plausível que a 

imagem refletida seja a de Michael Snow. Neste caso, haveria duas imagens de Snow 

na fotografia, uma transmitida e uma refletida, e ela poderia ser vista como a sín-

tese de vários momentos de sua vida em uma única imagem. Essa interpretação, tão 

plausível quanto absurda, reverbera na ironia com que Frampton justifica a escolha 

de Snow como narrador de seu filme: “Estando o meu sujeito-objeto indisposto, a 

narração foi generosamente lida pelo Sr. Michael Snow, que está familiarizado com 

as minhas atividades há alguns anos, embora totalmente ignorante das suas.”49

Essa troca de papéis entre ambos já fora posta em prática três anos antes, du-

rante uma conferência-performance de Frampton. O texto da conferência, abordando 

os elementos fundamentais do cinema, foi apresentado em uma sala de cinema para 

um público que não podia ver o conferencista, apenas ouvi-lo, enquanto tinham di-

ante de si a tela iluminada pelo projetor. A conferência terminava assim:

“E o romance da câmera?” [vocês perguntarão]. E o artista do filme 

responde: uma câmera é uma máquina para fazer imagens. Ela me dá 

um terceiro olho, uma extensão penetrante da minha visão. Mas ela 

também é operada pelas minha mãos e pelo meu corpo, e os mantêm 

ocupados, de forma que amputo uma faculdade ao aumentar a outra. De 

todo modo, eu não preciso realmente fazer minhas próprias imagens. 

Uma das principais vantagens em agir assim é que isso me mantém fora 

dos meus filmes. Nós nos perguntamos se isso atrapalha a sua busca 

pela expressão pessoal. Se ousássemos perguntar-lhe, ele [o cineasta] 

provavelmente responderia que a expressão pessoal o interessa muito 

pouco. Ele está mais interessado em reconstruir as condições funda-

mentais e os limites da sua arte. Afinal, ele diria, expressão pessoal só

49 FRAMPTON, Hollis. In: JENKINS, Bruce (org). On Camera Arts and Consecutive Matters: the 
Writings of Hollis Frampton. Cambridge: Mit Press, 2009. p. 224. Grifo do autor.
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 foi uma questão por um período muito breve da história, nas artes e em 

qualquer outro lugar. E esse momento passou.

Agora, finalmente, devemos reconhecer que o homem que escreveu o 

texto que nós estamos ouvindo tem mais do que um simples familia-

ridade vaga e simpatia pelo cineasta que estivemos questionando. Em 

nome da respeitabilidade e da precisão, ele substituiu sua presença pes-

soal por um gravador – um performer mecânico tão infalível quanto o 

projetor atrás de nós. E para exemplificar sua convicção de que nada na 

arte é tão dispensável quanto o próprio artista, ele fez com que o seu 

texto fosse gravado por outro cineasta, cuja estamos ouvindo agora. 

Como quem fala também é um cineasta, ele está plenamente capacitado 

para discorrer sobre a única atividade sobre a única atividade acerca 

da qual o escritor se dispõe a discutir no momento.50

Manter-se fora de seus filmes: em Frampton isso não se dá através do ideal im-

possível de uma objetividade absoluta, mas na neutralização da subjetividade através 

da desconstrução das suas formas de inclusão e afirmação na narração, em outras 

palavras, no colapso do pronome pessoal sob cuja guarda se coloca a subjetividade 

no seu processo de externalização via linguagem. O “eu” é corrompido, destituído de 

sua autoridade, interioridade e expressividade. Em (nostalgia) a expressão unívoca 

do eu se vê questionada por uma espécie de indecisão quanto à localização do sujeito, 

e o “eu” passa a ser uma forma vazia, suscetível de ser preenchida e atualizada a cada 

instante: Carl Andre, Hollis Frampton, Michael Snow, vidro, uma câmera.

5.8  Desautenticar a identidade, desautorizar a história

Esse desmonte da identidade se dá em cascata, serialmente, progressiva-

mente. O diagrama usado no início do texto para pensar a relação som/imagem tam-

bém poderia ser aplicado aos desdobramentos do eu nos vários não-eus. Pois, assim 
50 FRAMPTON, Hollis. Uma conferência. In: DUARTE, T. MOURÃO, p. Cinema estrutural. p. 75
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como o som, adiantando-se à imagem, lança-nos em direção a ela, mas de forma que 

sempre chegamos tarde demais, quando outro som já renovou o mesmo movimento, 

a identidade desdobra-se entre uma sequência e outra sem nunca encontrar seu ponto 

de ancoragem, pois a cada salto um novo dado é introduzido. 

Não se trata apenas de um movimento irrefreável para frente, mas de um 

movimento que não pode ser integralmente retraçado no sentido contrário, de forma 

a reencontrar o momento original e autenticador da identidade. Esta já começa fal-

seada: Frampton é primeiro Carl Andre, depois ele mesmo, uma vitrine, uma janela 

e então Michael Snow. O encontro de sua verdadeira imagem consigo mesmo (o eu 

da enunciação) é apenas um momento em uma série e, portanto, não mais crível que 

qualquer outro. A própria ideia de começo ou origem é relativizada em (nostalgia): 

a primeira foto é a única apresentada sem um texto que lhe anteceda e sugere que o 

filme pode expandir-se para um antes infinito, assim como pode continuar para o seu 

depois, com a foto não mostrada. 

De fato, não há estabilidade possível nesse filme nem para a identidade nem 

tampouco para os sentidos. As fotos são duplamente destruídas: pelo fogo e pela fric-

ção com uma narração que as destitui das histórias para a quais deveriam apontar. Se 

Frampton queima fisicamente as provas de sua existência pregressa, é porque antes 

desautoriza-as. 

O divórcio entre o pronome pessoal e a identidade/subjetividade do sujeito da 

enunciação é, em (nostalgia), contíguo a essa desautorização. Assim, logo depois do 

desmonte final da ideia de uma identidade una com a foto de Michael Snow, o filme 

dirige seu último golpe contra as fotografias, mais especificamente contra a “inaudita 

confusão entre verdade e realidade” que marca a leitura das fotos. 

A última fotografia mostrada pelo filme não foi produzida por Frampton, mas 

retirada de um jornal. A imagem traz um homem agachado, próximo a algumas ár-

vores, ele tem um punhado de frutas na mão e diante dele há várias outras que pare-

cem boiar na água. Em função de sua origem, a imagem é menos definida e mais 

saturada que as anteriores, dificultando a identificação de seus detalhes e, além disso, 
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sendo mais fino que o papel fotográfico, o papel jornal queima bem mais rápido, o 

que nos deixa com menos tempo para poder vê-la e identificá-la. Na sua apresentação, 

que no filme acompanha a fotografia anterior, o narrador tenta fornecer uma “expli-

cação plausível” para a cena, sugerindo que o homem é um agricultor do Texas, com 

plantações próximas ao Golfo do México inundadas depois de um furacão. Ele ainda 

sugere que o homem está ressentido com o fotógrafo. Por fim, ele conclui: “Por outro 

lado, fosse a fotografia de tempos mais antigos, então essa imagem poderia datar, 

vamos supor, da época de Pascal; e eu creio que ele a teria interpretado de uma forma 

completamente diferente.”

Em seu estudo sobre fotografias, Siegfried Kracauer descreveu como fotos 

antigas tornam-se ahistóricas nas mãos de estranhos. A fotografia ahistórica, ele ar-

gumenta, cria um continuum espacial que não carrega nenhum sentido; apagando a 

história, ela traz apenas os restos da natureza. Essa facilidade para registrar a natureza 

empírica não é a natureza em um sentido positivo, isto é, a imediaticidade da physis, 

mas, ao contrário, a negação da história. Quanto a fotografia registra a história, ela 

imediatamente aniquila qualquer contexto histórico. Não é diferente o que afirma 

Barthes ao comentar a impossibilidade de “desenvolver uma foto” narrativamente. A 

fotografia não tem fora de campo, ela é a evidência pura e concreta de uma existência, 

mas incapaz de afirmar qualquer coisa além de “isso foi”. Só o texto (a legenda) e 

o olhar podem acrescentar a história à imagem: seu antes, seu depois, as razões que 

separam um e outro. 

A primeira operação de (nostalgia), repetida em cada uma das treze sequên-

cias, é o atrito entre a foto e uma história que não lhe pertence. Em um primeiro 

momento, nós, desconhecendo por inteiro o lugar de onde vem a foto e sua história, 

estamos aptos a acreditar em qualquer história plausível e verossímil: um homem que 

des- conhecemos pode ser Carl Andre, Frank Stella, Hollis Frampton ou um agri- 

cultor; outro, segurando várias frutas, pode ser um agricultor, um explorador, um 

turista ou um artista. Entretanto, o acirramento do atrito e a impossibilidade de fixar 

as histórias coloca-nos mais em posição de frustração e dúvida que de crença. No 
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início do filme, mais especificamente até a quarta sequência, quando aprendemos a 

lógica compositiva de (nostalgia), o atrito não abala por inteiro a verossimilhança e 

a plausibilidade. À medida que o filme progride, cresce a distância e o atrito entre 

texto e imagem e esta se vê testada na sua relação com a verdade e a realidade. Sobra 

a fotografia como rastro e fulguração de uma realidade dada, mas sem a mediação da 

história e do sentido necessária para religá-la ao passado. 

Chamo a atenção para o parentesco semiótico explorado por Frampton entre 

o pronome pessoal da primeira pessoa e a fotografia: a indicialidade. Fotografia e 

dêiticos estão ligados por uma relação de contiguidade àquilo a que fazem referência. 

Como setas, eles apontam para seus referentes e são deles totalmente dependentes: 

a foto de uma cadeira, ao contrário da pintura de uma cadeira ou da palavra cadeira, 

precisa de uma cadeira específica; o isto, o aquilo, o eu e o você são formas vazias 

sem a cadeira para a qual apontam ou o sujeito que diz e aponta. 

5.9 Autobiografia como forma e pretexto

É necessário reintroduzir a questão da autobiografia aqui. Pois nesse jogo 

de desautenticações, a autobiografia, tradicionalmente associada a um exercício de 

sinceridade, passa a existir apenas como forma; sistema de convenções dissociado 

de uma moralidade. Frampton se apropria de um gênero cuja tradição circunscreveu 

um modo específico de leitura para jogar com essa forma de leitura, estimulando-a e 

frustrando-a através de uma série de identificações parciais. 

Nos estudos sobre autobiografia há um consenso a respeito da sinceridade. 

Retomo algumas tentativas de definição do gênero: Jean Starobinski, entendendo a 

autobiografia a partir de uma perspectiva ampla, não como um gênero regrado, mas 

como um campo que admite várias formas e funções diferentes (carta, diário, con-

fissões, ensaios, relatos autobiográficos), estabelece algumas condições de possibili-

dade para sua existência: “de um lado, importância da experiência pessoal, de outro, 
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oportunidade de oferecer dela um relato sincero a outrem”.51 Philipe Lejeune, em um 

esforço de categorização e tipificação maior, diferencia-a de outras formas de escrita 

de si a partir de variações nos modos de escrita e leitura: enquanto os diários, por 

exemplo, são íntimos na escrita e na leitura, as autobiografias são íntimas no conteú-

do e públicas no seu destinatário. Mas para além dessa diferenciação, ele também é 

categórico a respeito da sinceridade como condição sine qua non da autobiografia, 

chegando a circunscrevê-la a partir de uma perspectiva jurídica. Para ele, trata-se de 

“um compromisso explícito do autor, um pacto de veracidade proposto aos leitores”.52

A autobiografia oblíqua de Frampton não é uma autobiografia falsa. Na ver-

dade não temos nenhum dado para dizer que ela seja falsa ou verdadeira, mas isso não 

é central para uma autobiografia. É necessário apenas que o autor proponha e o leitor 

aceite o pacto, que ele se entenda diante de um relato sincero, mas a confirmação 

acerca da veracidade desse relato diferentemente se dará. No caso de Frampton, ele 

não só propõe o pacto, como fornece as provas (as fotografias) e estimula a confir-

mação da narrativa. Mas ao fazê-lo, e para fazê-lo, ele torna ardilosa a confirmação. 

Resta o movimento mental, mobilizado pelo irrefreável desejo do espectador, que 

tenta religar os pontos entre narrador e autor, texto e imagem, narrativa e vida. 

Em (nostalgia) o esvaziamento da identidade nos deslizamentos do eu é equi-

valente ao esvaziamento da fotografia no seu atrito com as histórias disjuntamente 

narradas. Esses esvaziamentos minam a possibilidade de autenticação da realidade 

e da subjetividade, sem que, entretanto, se descarte essa possibilidade. Ao renovar a 

cada sequência as possibilidades de significação da imagem e do pronome pessoal, 

Frampton abre a linguagem referencial para um jogo infinitamente renovável. Sepa-

ra-se, desse modo, a validade estrutural de uma forma (no caso, o dêitico e o índice) 

de sua suposta verdade referencial. A operação central de (nostalgia) é o estímulo 

e suspensão do movimento axial inerente ao dêitico e ao índice: o espectador está 

sempre em busca da imagem que corresponda ao texto e do sujeito a que se refere a 

51 STAROBINSKI, Jean. Le style de l`autobiographie. In: Poétique, Paris, n. 3, 1970. p. 257. 
52 LEJEUNE, Philipe. Op cit. p. 223.
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pessoa gramatical, entretanto, como o objeto é sempre reposto, resta apenas o movi-

mento, mas não propriamente a identificação.

Podemos pensar em (nostalgia) como um filme de eleição poética, ou de 

amadurecimento de um artista, se entendermos esse processo como sendo também 

o de elaboração crítica de um legado e um repertório artístico. Frampton narra o seu 

amadurecimento e seu movimento de libertação, desapego e a separação de si de si 

mesmo. Tornar-se cineasta é abrir mão de falar “Eu”; mas não por pudores moralistas, 

ou humildade humanista, e sim por uma crença ética e estética de que os problemas 

mais interessantes da arte são formais e não subjetivos.

5.10 Autobiografia oblíqua

A título de encerramento, valeria retomar aqui o conceito de oblíquo com 

o qual Frampton caracteriza sua autobiografia. No dicionário Houaiss encontramos 

pelo menos três definições para o termo, de particular interesse para pensar a autobi-

ografia de Frampton: “que não é direito ou reto; torto, tortuoso, vesgo”; “cujo caráter 

é pouco reto ou claro; malicioso, dissimulado, ardiloso”; “diz-se dos pronomes pes-

soais que exercem na frase a função de complemento ou adjunto (o, a, lhe, me, te, se, 

nos, vos, mim, ti, si, comigo, contigo, consigo, conosco, convosco)”.

O primeiro e mais geral dos três sentidos justifica parte do desconforto sentido 

quando, desprevenidamente, se espera encontrar em Hollis Frampton uma narrativa 

autobiográfica; o segundo desafia-nos a inverter as expectativas normalmente atribuí-

das ao gênero para vê-lo não sob o viés da sinceridade, mas da malícia e da dissim-

ulação. Já o último sentido do termo oblíquo, ao nos lembrar da divisão do sujeito 

entre uma primeira pessoa ativa (eu) e uma primeira pessoa passiva ou complementar 

(mim), chama nossa atenção para os diferentes mecanismos de divisão e duplicação 

identitária que neutralizam ou tornam inócua a busca por uma subjetividade funda-

dora da obra.  Seria possível pensar, neste momento de encerramento, na resposta de 

Duchamp, um dos artistas mais caros a Frampton, a uma entrevista de 1962: 
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Mais do que tentar me expressar, eu estava realmente tentando inventar 

algo. Eu nunca estive interessado em me olhar em um espelho estético. 

Minha intenção sempre foi escapar de mim mesmo, ainda que eu soubesse 

que eu estava me usando. Chame isso de um jogo entre “eu” e “mim”.53 

Antecipando em nove anos o lançamento de (nostalgia), essa resposta poderia 

ser facilmente imputada a Hollis Frampton.

53 KUH, Katherine. Marcel Duchamp. In: Artist’s Voice: Talks with Seventeen Artists. Nova Iorque: 
Harper & Row, 1962. p 82.
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Considerações finais

Ao longo desta tese busquei apresentar como a autobiografia inventou-se e 

formulou-se na obra de alguns cineastas como uma forma possível para o cinema. A 

ideia de “invenção” presente já no título, reconheço, é senão problemática ao menos 

audaciosa, mas espero ter deixado claro que não se tratava da atribuição ou localização 

de um momento originário para um gênero, mas de sua descoberta como um problema 

de cinema e sua formulação como tradição e conceito cinematográficos. 

Neste percurso, e no encontro aqui promovido entre as autobiografias de 

Brakhage, Mekas e Frampton, uma espécie de ponto nodal conectando o passado com 

o futuro do cinema experimental norte-americano foi se desenhando. Na sua função 

primeira de apresentar a narrativa de vida de um autor elaborada por ele mesmo, as 

autobiografias referendavam a vocação subjetiva e egotista daquela produção desde o 

pós-guerra. Entretanto, ao incorporar a história pessoal tanto quanto a de um contexto 

artístico, elas apontam em direção a uma abertura ao documentário e ao tempo históri-

co, típica dos anos 1970 e 80. Pode-se dizer que a autobiografia experimental é, de um 

lado, o canto do cisne da afirmação e da defesa inconteste do Eu no cinema underground 

e, de outro, o momento nascente de um desejo de encontro com a história que viria, 

finalmente, a tornar aquela afirmação, senão problemática, problematizável.

Em “The Resurgence of History and The Avant-Garde Essay Film”, Paul Ar-

thur, em uma crítica um tanto contundente à rejeição à história por parte do cinema ex-

perimental dos anos 1950 e 1960, assim descreve o período: “Over several decades the 

combination of radical subjectivity, heightened present tense temporality, the leveling 

of relations between the human figure and the landscape, and the suppression of story-

telling turned avant-garde aesthetics into a kind of poor stepchild of American abstract 

painting”.1 Para o autor, essas características, respondendo a um desejo tipicamente 

modernista de operar exclusivamente no reino da expressão estética, testemunhavam 
1 ARTHUR, Paul. A lineof Sight: American Avant-Garde Film Since 1965. Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2005. p. 62. 
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um desejo não explícito de existir fora da história. 

Nos anos 1970 e 80, entretanto, uma produção díspar de filmes, alinhavada 

sob rubricas como “nova narrativa”, filme-ensaio ou colagem pós-moderna, passa a se 

interessar pela narrativa e pelas relações entre cinema e linguagem verbal. Enquanto 

os cineastas saídos do estrutural encaminham-se para uma reavaliação e exploração 

das relações entre palavra e imagem, outros voltam-se para o reexame das formas 

narrativas e discursivas no cinema. Nestes a dimensão histórica pode ser endereçada 

a partir de diferentes lugares, e frequentemente em conjunto: na investigação do papel 

do cinema e das representações na formação das identidades de gênero, social ou ar-

tística; em homenagens e citações a filmes ou cineastas que foram formativos; ou nos 

cruzamentos entre história social, política e biografia pessoal. A narrativa (storytelling) 

é reincorporada como lugar de construção ou investigação dos sentidos históricos e 

como elemento formal a ser manipulado como qualquer outro. Se outrora a câmera 

na mão e as manipulações do zoom, de lente e de exposição configuravam campos de 

invenção e experimentação para o cinema não narrativo, desta vez a própria narrativa 

dispunha-se a ser manipulada e, nesse gesto, tornada visível. 

Com muita frequência, atribuiu-se à tendência estrutural o papel de ponte entre 

o cinema visionário dos anos 1960 e o cinema dos anos 1970 e 1980. De um lado, a 

investigação dos processos de visão e percepção promovida por cineastas estruturais li-

gam a tendência às preocupações do cinema visionário, de outro lado, a reincorporação 

da narrativa como problema formal e cognitivo, bem como seu interesse pela lingua-

gem, colocam-na em diálogo com a produção que emergiria na sequência.  Essa rela-

ção é justificada em especial quando se pensa o parentesco de cineastas como Yvonne 

Rainer e James Benning, os dois principais realizadores a despontar naquele cenário, 

com a herança e a sensibilidade estrutural – Rainer, antes de ser cineasta, é uma coreó-

grafa da primeira geração de minimalistas e Benning é um devedor confesso do cinema 

de Frampton, Snow e Landow, a quem frequentemente homenageia em seus filmes. 

Essa perspectiva, entretanto, se beneficiaria com a inclusão da autobiografia ao 

lado do cinema estrutural na virada rumo à incorporação da linguagem e da história. 
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Pois, a despeito de seu aparente antagonismo com o estrutural no que concerne ao lugar 

da primeira pessoa, a autobiografia também participa da superação da desconfiança 

nutrida pelo cinema lírico com a linguagem verbal e da sua resistência à narrativa. Há, 

para início de conversa, a adesão da voz over e da linguagem, ao menos em Mekas e 

Frampton. Há, além disso, uma revisão do postulado do presente sempre contínuo com 

a reincorporação da diacronia e de um tempo que se desdobra filmicamente, permitindo 

a memória e a expectativa. E, por fim, há a superação do egotismo e solipsismo típicos 

dos primeiros anos da vanguarda, com a inserção do “eu” do cineasta na história do ci-

nema. Trata-se, evidentemente, de um gesto aparentemente paradoxal posto que, frente 

aos outros gêneros, a autobiografia define-se, precisamente, pela afirmação do “eu” do 

autor como realidade textual e extratextual. Entretanto, na medida em que o insere na 

história do cinema, a autobiografia experimental acaba por abrir uma porta de entrada 

para a história como um todo. É nesse sentido que digo que ela aponta para o futuro 

da incorporação da história tanto quanto é o canto do cisne da defesa da subjetividade 

absoluta, característica do cinema lírico. Ela está, digamos, em uma posição privile-

giada de acenar e olhar fixamente ao passado e ao que está em vias de não ser mais, ao 

mesmo tempo em que é empurrada ao futuro pelas forças da história.

Tomando o arco desenhado por essa tese, vemos, entre a autobiografia de 

Brakhage e Frampton, um vetor apontando, de um lado, à defesa da supremacia do eu 

e da autoria e, de outro, à abertura à história e às formas de questionamento da narrati-

va. A autobiografia de Brakhage nasceu, como vimos, de uma crise artística e pessoal 

que colocava em xeque o protagonismo do cineasta na história do experimental. Seu 

interesse pelas histórias de vida dos artistas no início dos anos 1970 e seu empenho em 

escrever biografias de cineastas respondem a essa crise. A defesa da biografia como 

uma das narrativas para a história da arte e do cinema revela um desejo de uma história 

pautada no mito e na personalidade do artista; dois modelos determinantes para sua 

recepção e heroicização no passado, mas que no início dos anos 1970 estavam sob ata-

que. As Film Biographies e o capítulo mais longo de sua The Book of Film, Sincerity e 

Duplicity, convertem-se em uma tentativa de restituir e reafirmar a importância da per-
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sonalidade, identidade e subjetividade – sua, no caso de Sincerity e Duplicity,  e do ar-

tista em geral, em se tratando das biografias – para a recepção do cinema de vanguarda.

Admirador confesso de Brakhage e um dos responsáveis pela sua transforma-

ção em cineasta modelo e herói do cinema experimental, Mekas aponta em Walden e 

Lost Lost Lost para uma direção oposta a de seu amigo e precursor: a da dessacrali-

zação da imagem e do papel do artista. Na sua encarnação artística como o “tolo” em 

Walden, o cineasta distancia-se da defesa do artista como Santo Visionário, central a 

Brakhage e ao seu cinema até meados dos anos 1960, aproximando-se da postura das 

vanguardas artísticas na artes visuais, na dança e na música dos anos 1960.

Não se trata, como vimos, de uma tomada de posição por um modelo em detri-

mento do outro, mas de um movimento pendular e poroso, em que Mekas se permite 

transitar antropofagicamente por várias tendências e poéticas, tomando de empréstimo 

o que mais lhe atrai em cada uma. Essa dimensão porosa da poética de Mekas mani-

festa-se no caráter inclusivo de sua autobiografia. Em Walden e Lost Lost Lost o artista 

divide o espaço e a imagem com a comunidade de vanguarda ao lado de quem se for-

mou. Se formalmente sua autobiografia é marcada pela lembrança de outros artistas, 

tematicamente ela é habitada pela história dessa comunidade. Na porosidade e abertura 

de seus diários desenha-se um movimento aparentemente contraditório: de um lado 

dessacraliza-se a imagem do artista romântico, cara ao cinema experimental até então, 

de outro, heroiciza-se, inclusive recorrendo à terminologia religiosa, uma comunidade 

artística. Mekas não o faz, é certo, a partir da soma de feitos individuais, mas na ce-

lebração da vida em meio à arte e aos artistas. Assim, ainda que o gesto heroicizante 

esteja presente, ele vem acompanhado de um deslocamento do lugar do sujeito e da 

subjetividade para o comum, o coletivo e a história. 

Diferentemente de Brakhage e Mekas, centrais – um como artista, o outro como 

promotor – para o cinema experimental e para a imagem deste cinema nos anos 1950 

e 1960, Frampton só participou deste momento como espectador. Mas como bom es-

pectador que foi, quando decide fazer sua autobiografia, ele retoma questões e aspectos 

que foram determinantes para a moldura romântica da recepção do experimental até 
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então, notadamente, a importância da biografia do artista e da expressão pessoal. En-

tretanto, ele não retoma esses aspectos para endossá-los, mas para neutralizar ou tornar 

inócua qualquer busca pela subjetividade fundadora de uma obra.

Em outras palavras, aquilo que Mekas dessacraliza, o “Eu” do criador, Framp-

ton desautentica. Ao dirigir seus esforços para o esvaziamento do pronome da primeira 

pessoa, Frampton vai à fundação do que permite, na linguagem, a identificação de um 

sujeito com sua subjetividade e personalidade. Mais que uma profanação da expressão 

do “eu” artístico, trata-se de inviabilizar sua afirmação corrompendo e destituindo de 

autoridade o pronome sob cuja guarda se coloca a subjetividade no seu processo de 

externalização via linguagem. 

A iconoclastia de Frampton dirige-se ainda às formas de autenticação da história 

e da história pessoal. Pois, ao mesmo tempo que desautentica a identidade tirando-lhe a 

credibilidade em uma situação discursiva, Frampton desautoriza as formas de narração 

da história. Não se trata de pôr em questão apenas o narrador e sua autoridade, mas o poder 

de verdade dos documentos necessários à história. No caso de (nostalgia): a fotografia. 

Entretanto, de seu ceticismo e ironia, nasce uma possibilidade de inserção da 

história no cinema pela via da negatividade. Pois, ainda que Frampton corrompa a 

aptidão da fotografia de referir e apontar para o real e ainda que queime as “provas de 

sua existência”, ele registra em um filme o seu ato de destruição bem como aquilo que 

é destruído: Fotografias e narração contextualizando e questionando as imagens estão 

registradas e disponíveis para acesso futuro.

Nesse sentido, como Mekas, ainda que por caminhos opostos, Frampton de-

monstra a mesma confiança no cinema enquanto lugar da memória e da história. A tela 

negra, no final de (nostalgia), na sequência da pergunta “Você vê o que eu vejo?”, pode 

ser vista, talvez, como o início de um outro momento do cinema de vanguarda, em que 

o “eu”, perdendo sua supremacia, dilui-se entre dúvidas, ceticismos e buscas por ima-

gens ou narrativas que o conectem à história e ao outro. 

***
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