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12 Campo e Contracampo da Experiência Camila Noronha de Mello

entre 27 setembro e 13 outubro, 2016
Sala 43, Atelier de Desenho - Instituto de Artes - UFRGS

Antecedida pela produção artesanal dos materiais de inscrição (pastel 
seco, nanquim e bastão de grafite), esta proposta de desenho coletivo 
parte da escolha de um campo de ação, envolvendo a construção do 
suporte que instaura nova situação à realidade do lugar. Diante do 
campo de ação, o contracampo, onde dispomos os objetos utilizados 
no desenho. 

Na passagem do tempo, o corpo inscreve presenças - a sua própria 
e de outros corpos -, orientado pela materialidade do espaço e pela 
projeção de sombras dos objetos deslocados do contracampo sobre 
o suporte.

No encerramento deste processo de trabalho, realizamos projeção de 
documentação audiovisual, produzida ao longo da experiência, sobre 
o contracampo, formando um palimpsesto.

pg 11
Documentação do processo do 
estágio docente com os alunos 
do Atelier de Desenho I 2016/2

A experiência de observação 
das transformações de um lugar 
- corpolugar,  no acontecer na 
folha branca marca sua formação 
pelas sombras e pela incidência 
da luz no espaço. É a luz que 
desenha o gesto.

Desenho

Campo

Contracampo

Ideia de contracampo:

A lição de desenho Elogio das 
Sombras, de William Kentridge 
começa com a abertura de um 
caderno de anotações. Seu 
gesto revela um pensamento 
por detrás da imagem, entre 
o que faz e o que pretende 
dizer. Como um tradutor de 
sobredeterminações, Kentridge 
propõe um diálogo a partir do 
seu inventário de imagens e 
procedimentos acumulados 
no atelier; segundo ele, um 
lugar seguro para que o 
desconhecido provoque um 
caminho pelo fazer. 

Nos posicionamos no espaço 
intermediário, entre o campo e 
o contracampo da experiência, 
ou aquilo que fica fora do 
campo da imagem. Anotações, 
objetos e outros elementos 
produzem um conhecer 
subjetivo sobre o mundo a 
partir do percurso do trabalho. 
Uma constelação de materiais 
impregnados de diferentes 
temporalidades, fenomênicas 
ou sonhadas, documentos do 
processo de trabalho, que se 
conectam ao lugar enquanto 
espaço de produção simbólica, 
onde uma experiência ocorre. 

São elementos disparadores 
que, retirados do seu estado 
habitual, produzem rastros, 
acasos, relações e operam uma 
descontinuidade, aquilo que 
chamamos de trabalho: quando 
de um pensamento encontra 
sua forma. 

Neste deslocamento, o 
contracampo, impregnado 
da natureza documental do 
processo de trabalho, aciona 
uma espécie de moagem 
temporal na experiência da 
linguagem.



Referências do processo de 
desenho como experiência



Fotogramas: Elogio das sombras 
(In Praise of Shadows), William 
Kentridge, 63’, Seis lições de 
desenho, 2012.

Study for Skin I, Jasper Johns, 
carvão sobre papel, 55.9 x 86.4 
cm, 1962. Coleção do artista.

Pintura rupestre (na pedra). 
Wadi Sora, Deserto da Líbia. 
Imagem de catálogo. Exposição 
Prehistoric Rock Pictures in 
Europe and Africa, MoMa, Nova 
Iorque,1937.

The Origin of Painting, David 
Allan, água forte, gravura, 1777.
Coleção The British Museum.



It’s a Draw/Live Feed, Trisha 
Brown, performance, 2003. 
Philadelphia Museum of Art.

Up to and Including Her 
Limits, Carolee Schneemann,  
performance, 1973-1976. 
MoMa, Nova Iorque, 2010.

Day and Night, Tacita Dean, 
16 mm, cor, sem som, 2009. 
The Fondazione Nicola 
Trussardi, Milão, Itália.

Estúdio de Giorgio Morandi, 
Bologna, Itália.

Still life, Tacita Dean, 16 mm, cor, sem 
som, 2009. The Fondazione Nicola 
Trussardi, Milão, Itália. 



Processo ZERO, Ali Khodr e 
Camila Mello - residência e 
exposição Out of the Crowd, 
2011. Kultur Fabrik, Esch - 
Luxemburgo.
https://youtu.be/JICCPPHr9NI



22 23Campo e Contracampo da Experiência Camila Noronha de Mello Camila Noronha de Mello Campo e Contracampo da Experiência

Notas sobre acontecimento:

“Assim como os acontecimentos 
se efetuam em nós, e esperam-
nos e nos aspiram, eles nos fazem 
sinal: ‘Minha ferida existia antes 
de mim, nasci para encarná-la’. 
Chegar a esta vontade que nos 
faz o acontecimento, tornar-se a 
quase-causa do que se produz 
em nós, o Operador, produzir 
as superfícies e as dobras em 
que o acontecimento se reflete, 
se reencontra incorporal e 
manifesta em nós o esplendor 
neutro que ele possui em 
si como impessoal e pré-
individual, para além do geral e 
do particular, do coletivo e do 
privado - cidadão do mundo.” 
(DELEUZE, 1974:151)

“O acontecimento não é o que 
acontece (acidente), ele é no 
que acontece o puro expresso 
que nos dá sinal e nos espera.” 
(DELEUZE, 1974:152)

Uma metodologia da 
experiência 

O gesto de montagem desta escritura emerge com a própria ação de 
escrever: um acontecimento de origem como o traço que percorre a 
projeção de uma sombra a partir de um modo de operar do desenho.  

Como no mito de Dibutades1, o começo é o lugar de uma 
temporalidade: posicionar o corpo diante da passagem do tempo 
que se materializa em imagem, por meio de práticas processuais e 
seus desdobramentos imersivos, performativos e colaborativos de 
produção audiovisual, envolvendo ações e gestos – no campo e no 
contracampo da imagem, sem descolar do estado de suspensão 
peculiar da experiência e, ao mesmo tempo, sem ignorar o lugar 
ocupado por sua ausência.

O começo, sobretudo, como continuidade do processo iniciado em 
2012, possibilitou a configuração da plataforma de convívio e de 
produção audiovisual BASE-film; nomeação que, segundo Michel 
Daccache, advém da “vontade de dispor de uma estrutura, não 
apenas no sentido de um dispositivo social, mas da estrutura do 
filme em si”. Começo que, como reflexo de tal inseparatividade entre 
estrutura e filme, determinou o contexto de realização do projeto 
BLANK, primeiro em Berlim, Alemanha (2013) e, quatro anos depois, 
em Damour, Líbano.

Começo que, como aquilo no que acontece, nos fez transformar ao 
ponto de um retorno à idade da não-fala para habitar nossas infâncias.

Ali Khodr voltou a viver no Líbano, entre Damour, próximo a Beirute, 
e Berkayel, ao norte; e Mauro Espíndola desterritorializou-se ao me 
acompanhar de volta ao sul do Brasil para construir a casa da sua 
infância, esta que habitamos.

O filme-processo

A tentativa de refletir sobre uma metodologia orientada pela prática 
audiovisual nos levou à concepção da proposição filme-processo 
como forma de trazer o aspecto processual na construção vivenciada 
da imagem. 

Na primeira iniciativa durante a realização do filme BLANK Berlim, 
convidamos pessoas a interagirem por meio de um vídeo projetado 

1 Plínio, o Velho, conta que a filha de Butades, oleiro de Sicião, traçou numa parede o 
contorno da sombra nela projetada pelo rosto de um rapaz por quem estava apaixonada 
e que partia para o estrangeiro.

na parede de quadro negro do nosso quarto-estúdio compartilhado, 
onde palavras e frases relacionadas ao esquecimento eram inscritas e, 
sucessivamente, apagadas. 

Este foi o início da transformação do lugar num contracampo do 
processo de trabalho, construído de gestos de inscrição, apagamentos 
e objetos utilizados nas filmagens (pgs 24 25). 

Foi assim que percebemos que folhear uma pasta de documentos, 
fechar uma janela, calçar um par de luvas, descer as escadas, escrever, 
apagar, voltar a escrever, acender um lampião, desligar o rádio, servir 
o chá e amarrar os sapatos eram formas de materializar uma dimensão 
de lugar associada à temporalidade de cada gesto (pgs 26 27).

Em BLANK Damour (pg 28), encontramos o contracampo apenas ao 
final do processo de trabalho que foi incorporado ao filme como 
um prólogo. Vemos objetos pessoais, brinquedos e fotografias da 
infância, livros e desenhos sendo retirados do seu lugar habitual, 
uma cristaleira da casa, para colocarem em movimento os gestos que 
estruturam seus três atos: eu, tu, ela. 

Nota sobre a BASE-film: 

A plataforma BASE-film, 
formação de Ali Khodr, Camila 
Leichter e Mauro Espíndola, 
constitui-se como lugar de 
convergência para uma prática 
processual de construção de 
imagem em movimento que 
acontece entre experiências 
imersivas de produção e 
convívio, na contingência do 
mundo, quando operamos 
topografias em forma de 
filmes por meio da ativação de 
processos de subjetivação. 
www.youtube.com/
basefilmprojects





Fotogramas: BLANK Berlim, 
BASE-film, 43min, 2013, 
Alemanha.



pg 28
Contracampo do filme 
BLANK Damour

Fotogramas: BLANK Damour, 
BASE-film, 28min, 2017, Líbano.
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Cartão postal encontrado na 
feira de antiguidades da Praça 
XV, Rio de Janeiro.

26 outubro 2015, 16:43
26 outubro 2017, 23:55 

Por uma genealogia do corte
(dois anos de um pensamento-imagem inacabado)

Foi a prática de acumular cabelos que desencadeou o processo de 
produção da primeira experiência audiovisual do recém habitado 
Moinho, lugar às margens do arroio Serraria, onde resistem, junto 
ao remanescente de mata nativa, uma casa e um moinho em ruínas - 
construção enxaimel de meados do século XIX - e onde ainda é possível 
percorrer algumas das rotas da Picada 48 que, em 1869, conectavam 
uma rede de moinhos nesta região de imigração predominantemente 
alemã.



22  março 2015
Estudo primeiro movimento
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Documentários sobre 
Buchenwald, realizados por 
cinegrafistas americanos e 
britânicos em 1945. 

Notas sobre gesto:

“Mutatis mutandis, a noção 
de ‘fórmula de páthos 
(Pathosformel)’ deve ser 
compreendida também como 
uma forma gestual-emotiva 
que, originada no corpo, pode 
se expandir na objetividade 
dos materiais do mundo; esse 
ponto de captação da história 
de uma fórmula patética 
reside, precisamente, em 
sua capacidade de driblar o 
substrato histórico para atingir 
um umbral ontológico, uma 
propriedade constitutiva que 
torna impossível estabelecer 
demarcação fenomenológica 
entre sujeitos e objetos do 
mundo, cuja correlação 
não se estabelece segundo 
uma dependência lógica ou 
transcendental, já que eles 
são a marca de um estado 
cósmico absoluto.” LUDUEÑA 
ROMANDINI, 2017:18-19)

A ação do corte, como representação de um ato decomposto em 
gestos, surgiu por necessidade de ritualizar um começo. Cortar os 
cabelos para filmar era interromper um hábito: o gesto de enrolar com 
a ponta dos dedos, como pequenos emaranhados de linha de costura, 
o que restava na escova e guardar em uma caixa, nomeada ageing 
process e conectada à ideia de aproveitamento de restos humanos, 
supostamente, para fazer um cobertor.

Hábito de tempo e de corpo que persistia nas viagens de busca por 
rastros dos meus avós Jakob Spigler Leichter, nascido, não se sabe ao 
certo se em 1907 ou 1911, na Silésia, hoje parte da Polônia, e Emila 
Waks Spiegel, nascida em Lwow, na Polônia de 1926, atual Ucrânia.

Diante do que é possível reconhecer de uma herança - marcada por 
lapsos e impossibilidades, em hábitos e na relação com o mundo - foi 
somente a partir do processo desconstrutivo de BLANK Berlim - da 
realização coletiva de uma noção subjetiva de memória -, que estes 
gestos originados no corpo e guardados em uma caixa encontraram 
expressão, uma forma de constituição material para além da 
transmissão cultural de uma narrativa.

Coluna direita: documentário 
Nuit et Brouillard (Noite e 
Neblina), de Alain Resnais, 
realizado em 1955, sob 
encomenda do Comitê da 
História da Segunda Guerra 
Mundial.

pg 45
Coluna esquerda: fotografias 
de atos públicos de humilhação 
do início da ocupação nazista, 
envolvendo raspagem da 
cabeça de mulheres. 
Topographie des Terrors:
http://www.topographie.de/

British Pathé: https://www.
youtube.com/britishpathe
Gedenkstätte Buchenwald 
http://buchenwald.de/
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Notas sobre montagem:

Aby Warburg, que se 
dizia habitado por forças 
demoníacas, transformou a 
própria loucura em concepção 
metodológica de seu 
pensamento, espacializado 
em sua biblioteca dedicada 
à deusa grega Mnemosine, 
atual Instituto Warburg, 
Londres. Além da sua obra, 
o Instituto acolhe outras 
coleções inusitadas, como 
o impressionante estudo 
morfológico realizado por 
Marion Stancioff, um index de 
seres mitológicos na forma de 
um fichário. 

O seu “espaço de pensamento” 
(Denkraum), aberto por 
um potente conjunto de 
conceitos, convoca o gesto 
do pesquisador a vivenciar 
a própria experiência de 
conhecimento. A forma 
fragmentária de dispor imagens 
à pesquisa, estabelece as 
coordenadas para montagens 
que colocam em movimento 
recorrências, repetições e 
hábitos de um tempo sem 
divisões, Nachleben, como um 
retorno.

Atlas Mnemosine, Aby Warburg. 
Painel A: mapa imaginário do 
céu, mapa geográfico e árvore 
genealógica. 

pg 49
Catalogação de gestos realizada 
por Aby Warburg. The Warburg 
Institute, Londres.

Notas sobre documento:

“Para que se possa penetrar 
a fundo nas fases críticas do 
desenrolar desse processo 
(acionado pela criação 
consciente), ainda não 
se utilizou plenamente, 
na interpretação dos 
documentos, esse expediente 
do conhecimento, a saber, 
a função polar da figuração 
artística entre fantasia imersiva 
e a razão emersiva - algo 
possível por estar documentado 
na configuração. O Atlas 
Mnemosine pretende, com seu 
material de imagens, ilustrar 
esse processo, que se poderia 
designar como uma tentativa de 
introjeção na alma dos valores 
expressivos pré-formados na 
representação da vida em 
movimento.” (WARBURG, 
1929:365).

La Rivista di Engramma http://
www.engramma.it/eOS/core/
frontend/eos_atlas_index.php

https://warburg.sas.ac.uk/
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Nota sobre a imagem do gesto:

“A propósito, por que estou 
mostrando todas essas imagens 
enquanto converso com vocês? 
Para ilustrar aquilo que digo? 
Não só, pois, olhando bem, 
cada imagem que vocês viram 
passar diante dos olhos não era 
uma simples ilustração; quero 
crer que cada imagem é bem 
mais rica que tudo aquilo que 
lhes posso dizer com minhas 
palavras e com minhas ideias no 
espaço de uma hora... Na verda-
de, mostro imagens porque as 
imagens são como cristais que 
concentram muitas coisas, em 
particular esses gestos muito an-
tigos, essas expressões coletivas 
das emoções que atravessam a 
história. A fim de poder reunir 
vários exemplos e poder compa-
rá-los, um grande historiador da 
arte, Aby Warburg, imaginou um 
atlas de imagens que chamou de 
Mnemosyne, derivado do nome 
da deusa grega da memória 
(não por acaso, ela era também 
a mãe das Musas).” (DIDI-HU-
BERMAN, 2016:34-35)

Página do livro Que emoção! 
Que emoção?, Georges Didi-
Huberman.

Notas sobre gesto:

“Esses gestos (que fazemos) são 
como fósseis em movimento. 
Eles têm uma história muito lon-
ga - e muito inconsciente. Eles 
sobrevivem em nós, ainda que 
sejamos incapazas de observá
-los em  nós mesmos.” (DIDI-HU-
BERMAN, 2016:32) 

“O gesto é nesse sentido, comu-
nicação de uma comunicabilida-
de. Ele não tem especificamente 
nada a dizer, porque aquilo que 
mostra é o ser-na-linguagem do 
homem como pura medialidade. 
Porém, como o ser-na-lingua-
gem não é algo que possa ser 
dito em proposições, o gesto é, 
em sua essência, sempre gesto 
de não ter êxito na linguagem, 
é sempre gag no significado es-
trito do termo, que indica, antes 
de tudo, algo que se coloca na 
boca para impedir a palavra, e 
também a improvisação do ator 
para suprir um vazio de memória 
ou uma impossibilidade de falar” 
(AGAMBEN, 2015:60).

“O que caracteriza o gesto é 
que, nele, não se produz nem se 
age, mas se assume e suporta. 
Ou seja, o gesto abre a esfera 
do ethos como esfera mais 
peculiar do humano. Mas de 
que modo uma ação é assumida 
e suportada? De que modo 
uma res torna-se res gesta, 
um simples fato, um evento?” 
(AGAMBEN, 2015:58).

Uma abordagem patológica 
que remete ao experimentado, 
ao que nos acontece ao ponto 
de uma transformação, fala de 
ruptura com uma continuidade 
(herança), trata do momento em 
que um gesto toma posição. 

No cinema, o termo gag se refere 
a uma solução incompatível ou 
imprevisível para uma situação 
que, em si, não oferece nenhuma 
opção. Gag, seria então, uma 
chave de sentido, algo que 
escapa de uma situação limite. 
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Notas sobre cesura:

Mas o que revela essa 
interrupção no ritmo da ação 
que o gesto produz ao nos 
interrogar?

“A isso responde Hölderlin 
da maneira mais direta: O 
transporte trágico é, de fato, 
verdadeiramente vazio, e o 
mais livre. Por isso, na sucessão 
rítmica das representações, 
nas quais se evidência o 
transporte, torna-se necessário 
aquilo a que, no metro, se 
chama cesura, a palavra pura, 
a interrupção antirítmica, para 
contrastar, no seu clímax, com 
a mudança encantarória das 
representações, de modo a 
trazer à evidência não já a 
alternância da representação, 
mas a própria representação.” 
(AGAMBEN, 2013:34)

“(...) isto é, não só o 
encadeamento das imagens, 
mas também o próprio trabalho 
do pensamento imaginativo. 
Ao interromper o desenrolar 
da frase, a cesura marca o lugar 
conjunto da cessação e do 
surgimento da linguagem: lugar 
angustiante onde o fôlego está 
suspenso como se, abandonado 
pelas palavras, se apagasse na 
noite do impensado; lugar feliz 
onde o fôlego renasce como 
ao retomar-se a respiração 
para aventurar-se num novo 
caminho, em direção a novas 
palavras, à prova de um novo 
verso.” (GAGNEBIN, 1994:118)

Desafio de nomear Uma experiência de 
transformação.

Estou sentada. A luz do sol da manhã reflete na água do rio. Não 
vemos o rosto de quem está por detrás, apenas seu corpo que 
produz um buraco negro no espaço da imagem para enquadrar a 
ação do corte dos cabelos. As mãos, ao terminarem sua tarefa com 
cuidado e sem hesitação, descem para desaparecer nesse escuro da 
imagem. Mudança brusca de ritmo. Somos surpreendidos por um 
gesto imprevisto que nos interroga. A mão esquerda expõe sua palma 
diante de nós. Suspensão que perdura e que, sem resposta, é seguida 
pela mão direita que segura a tesoura aberta.

A ação filmada, de duração de 3:51, ficou em latência. O corte que 
não funcionou na imagem, nos coloca em um limite da linguagem 
ao assumir uma forma e produzir presença, gag. E se o corte nos 
cabelos realizou um corte equivalente no lugar, interrompendo a sua 
continuidade no tempo anterior à nossa habitação?

O limite da linguagem é a 
matéria.



02 agosto 2015
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As terras da região pertenceram aos povos, segundo arqueólogos, 
da Tradição Umbu, que não conheciam o conceito de propriedade, e 
receberam datações que recuam a 10.500 anos. Bandeirantes paulistas 
abriram caminhos pela mata, que passou a ser percorrida no séc. XVIII 
por tropeiros, fazendo parte da rota do gado nos estados do sul. 

No processo de colonização, as primeiras famílias de origem germânica 
chegaram em torno de 1826, em maior parte vindas da região do 
Hünsruck, na Alemanha, e algumas instalaram-se nos 48 lotes de 
terra distribuídos ao longo do arroio Feitoria. Inicialmente ergueram 
choupanas de palha, e mais tarde construíram casas enxaimel, feitas 
com encaixes de madeira e vedações de barro revestido de cal.

No Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, foi possível 
reconhecer na caligrafia dos nomes firmados ao final de cada uma 
das escrituras que a pesquisa nos livros notariais nos impregnou, a 
localização do Moinho da Picada 48 a partir de 1920. Não conseguimos, 
até então, encontrar referências de sua construção em livros notariais 
e em nenhum outro estudo dedicado à colonização alemã, em 
contraste às pesquisas genealógicas comuns na região. As instituições 
da localidade e os museus históricos das cidades vizinhas ignoram a 
existência deste remanescente de um tempo em que a economia local 
era movida pela produção dos moinhos.

Resta uma sensação da presença dos antigos habitantes.

“No começo, a terra dos antigos 
brancos era parecida com a 
nossa. Lá eram tão poucos 
quanto nós agora na floresta.
Mas seu pensamento foi se 
perdendo cada vez mais numa 
trilha escura e emaranhada. 
Seus antepassados mais 
sábios, os que Omama criou 
e a quem deu palavras, 
morreram. Depois deles, seus 
filhos e netos tiveram muitos 
filhos. Começaram a rejeitar os 
dizeres de seus antigos como 
se fossem mentiras e foram 
aos poucos esquecendo deles. 
Derrubaram toda a floresta de 
sua terra para fazer roças cada 
vez maiores. Omama tinha 
ensinado a seus pais o uso de 
algumas ferramentas metálicas. 
Mas já não se satisfaziam 
mais com isso. Puseram-se a 
desenhar o metal mais sólido 
e mais cortante, que ele tinha 
escondido debaixo da terra 
e das águas. Aí começaram a 
arrancar os minérios do solo 
com voracidade. Construíram 
fábricas para cozê-los e 
fabricar mercadorias em 
grande quantidade. Então, seu 
pensamento cravou-se nelas e 
eles se apaixonaram por esses 
objetos como se fossem belas 
mulheres. Isso os fez esquecer 
a beleza da floresta. Pensaram: 
‘Haixopë! Nossas mãos são 
mesmo habilidosas para fazer 
coisas! Só nós somos tão 
engenhosos! Somos mesmo o 
povo da mercadoria! Podemos  
ficar cada vez mais numerosos 
sem nunca passar necessidade! 
Vamos criar também peles 
de papel para trocar!’. Então 
fizeram o papel de dinheiro 
proliferar por toda parte, assim 
como as panelas e as caixas de 
metal, os facões e os machados, 
facas e tesouras, motores e 
rádios, espingardas, roupas e 
telhas de metal.”
(KOPENAWA, 2015:407)Escavação no sítio arqueológico RS-C-43 na 

Picada da Capivara, atual Lindolfo Collor. 
Instituto Anchietano de Pesquisas/UNISINOS
http://www.anchietano.unisinos.br
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Bom Jardim
3º Distrito de São Leopoldo 
vendedor / comprador:

17 fev 1920
Jacob Metz / 
Reinaldo e Otto Heinz 

26 jan 1925
Reinaldo Heinz / 
Otto Heinz

03 mar 1926
Otto Heinz / 
Adolfo Krug

12 jul 1928
Adolfo Krug / 
Carlos Fernando Maurer

08 jul 1930
Carlos Fernando Maurer / 
Jacob Rückert

29 jan1979
Jacob Rückert / 
Carlos Newton Machado Appel

12 jul 1997
Carlos Newton Machado Appel /
Roberto Kamelman 
e Victoria Glumcher

21 abr 2015
Roberto Kamelman 
e Victoria Glumcher / 
Mauro Bomfim Espíndola 
e Camila Noronha de Mello







(scenario)

PRIMEIRO MOVIMENTO 

CENA 1 - EXT - NOITE 

ESTRADA DO MOINHO - SOM 
AMBIENTE - SOM DE INSETOS

Plano sequência - pan-horizontal.

Um ponto luminoso surge no 
meio da paisagem escura e 
lança luz sobre o caminho até 
um portão.

CORTA PARA:

CENA 2 - EXT - NOITE

ESTRADA DO MOINHO - SOM 
AMBIENTE - SOM DE INSETOS 
INTENSIFICADO

Plano geral -  silhueta provocada 
pelo brilho da luz da lanterna 
continua descendo.

CORTA PARA:

A CASA

Primeiro movimento

1º Tratamento
11/03/2015 - 20:37
2º Tratamento
12/03/2015 - 00:10
3º Tratamento
14/03/2015 - 06:30
4º Tratamento
22/03/2015 - 19:41
5º Tratamento
29/07/2015 - 21:36
6º Tratamento
01/08/2015 - 15:29

Montagem finalizada em 
25/11/2015

Segundo movimento

1º Tratamento
05/06/2016 - 21:15
2º Tratamento
07/06/2016 - 16:05
3º Tratamento
09/06/2016 - 20:08
4º Tratamento
14/06/2016 - 21:24
5º Tratamento
21/06/2016 - 09:00
6º Tratamento
22/04/2017 - 22:21
7º Tratamento
08/08/2017 - 00:21
8º Tratamento
09/08/2017 - 13:56
9º Tratamento
14/08/2017 - 18:59
Finalização em 27/10/2017









CENA 3 - EXT - AMANHECER

MOINHO - SOM AMBIENTE - 
SOM DE RODA D’ÁGUA

Plano fixo em time-lapse diante 
da entrada do moinho até 
amanhecer.

Uma mulher atravessa o plano 
carregando pequenos pedaços 
de lenha e, após uma breve 
hesitação, entra desaparecendo 
no interior do moinho.

CORTA PARA:





CENA 4 - INT - DIA

MOINHO - SOM AMBIENTE 
SOM DE RODA D’ÁGUA 
INTENSIFICADO

Plano geral do interior do 
moinho - duas janelas ao fundo. 
A mulher coloca a lenha no 
fogão campeiro. 
Insert: tesoura quebrada 
submersa num rio.
A seguir, ela senta à beira do 
fogão, desfaz a trança e solta os 
cabelos, enquanto uma outra, 
à sua semelhança, porém com 
cabelos curtos, passa do lado 
de fora da janela esquerda para 
a janela direita. A mulher de 
fora faz uma pausa, olha para a 
mulher de dentro e segue.

CORTA PARA:
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O primeiro movimento, pensado para possibilitar a chegada até o 
Moinho, opera uma aproximação pelo escuro e pela intensificação dos 
sons - da percepção e das sensações. O foco de luz de uma lanterna 
forma imagens de um começo de processo, um caminho sinuoso, de 
interrupções e imprecisões, mas também de origem de algo. 

Ao amanhecer estamos diante de uma abertura. Entramos por ela e 
o lugar ressoa o ritmo de uma roda d’água. O rio é o fundo de uma 
presença constante. Sentamos como que no próprio tempo da espera. 
Nada a fazer a não ser imagem.

Cesura. 

A realização da imagem (campo) que não consegue escapar da 
condição da ação (contracampo), acaba por produzir um olhar de fora 
para dentro e de dentro para fora, um duplo expresso por meio de um 
procedimento de montagem que revela algo não pensado e articula 
ambas temporalidades para dar conta do real.

O pensamento de montagem permite criar formas que conduzem à 
materialidade de um acontecimento. A aparição do duplo, um artifício 
de linguagem, estabelece “um real” para a dupla temporalidade que 
reaparece nA CASA que também é a sua ruína.

Estamos no limiar, na suspensão que instaura um agora, um Jetztzeit.

Nota sobre acontecimento:

“Em todo acontecimento existe 
realmente o momento presente 
da efetuação, aquele em que 
o acontecimento se encarna 
em um estado de coisas, um 
indivíduo, uma pessoa, aquele 
que designamos dizendo: eis aí, 
o momento chegou; e o futuro 
e o passado do acontecimento 
não se julgam senão em função 
deste presente definitivo, do 
ponto de vista daquele que o 
encarna.” (DELEUZE, 1993:153)

No que acontece, algo ainda 
nos espera, ainda não se tornou.

Método é desvio

Nota sobre suspensão:

“A isso (a concepção do 
tempo como cronologia linear) 
Benjamin opõe um conceito 
pleno de ‘tempo de agora’ 
(Jetztzeit), ao mesmo tempo 
surgimento (Ursprung) do 
passado no presente e ‘evento 
do instante, daquilo que 
começa a ser… que deve, pelo 
seu começo, nascer a si, advir a 
si, sem partir de lugar nenhum’.” 
(GAGNEBIN, 1994:111)

Ideia de contracampo:

O contracampo não é aquele 
da linguagem cinematográfica 
que adota o ponto de vista 
inverso ao do campo. Mas 
o  pensamento-imagem, 
pensamento-fenômeno, 
pensamento-lugar que 
a experiência produz. O 
contracampo é, ao mesmo 
tempo, campo e construção 
de uma memória do processo. 
Se no campo, a temporalidade 
acontece na imagem; no 
contracampo, a noção de 
tempo se sobrepõe às formas 
da experiência, sempre em 
processo de transformação.



Zerkalo (O Espelho)
Andrei Tarkoviski, 1975







“O Espelho é também a história 
da velha casa onde o narrador 
passou sua infância, da fazenda 
onde ele nasceu e onde viveram 
seu pai e sua mãe. Esta casa, 
que com o passar dos anos 
se transformara em ruínas, foi 
reconstruída, ‘ressuscitada’ a 
partir de fotografias da época 
e dos alicerces que ainda 
sobreviviam. Assim, acabou 
ficando exatamente como fôra 
quarenta anos antes. Quando 
mais tarde levamos até lá minha 
mãe, que passara a infância 
naquele lugar e naquela casa, 
sua reação superou todas as 
minhas expectativas. O que 
ela experimentou foi uma volta 
ao seu passado, e isso me deu 
a certeza de que estávamos 
no caminho certo. A casa 
despertou nela os sentimentos 
que o filme pretendia 
expressar...” (TARKOVISKI, 
1998:158)

“Quando o set foi construído 
sobre os alicerces da casa 
em ruínas, nós todos, 
como membros da equipe, 
costumávamos ir até lá 
esperar pelo nascer do sol, 
para sentirmos o que havia de 
especial no lugar, estudá-lo em 
climas diferentes e observá-lo 
nos diferentes períodos do 
dia. Queríamos nos impregnar 
das sensações das pessoas 
que haviam vivido na casa e 
presenciado, uns quarenta anos 
antes, as mesmas auroras e 
crepúsculos, as mesmas chuvas 
e neblinas.” (TARKOVISKI, 
1998:163)

“O tempo é um estado (…).” 
(TARKOVISKI, 1998:64)







06 de junho de 2016

Na ruína da casa escutávamos 
as vozes de um cotidiano trazido 
pelo vento e remetendo a 
ocupações ancestrais do lugar.

04 de junho de 2016

Quase um ano depois das 
filmagens do primeiro 
movimento, encontramos a 
continuidade do processo de 
pesquisa: uma casa enxaimel 
em ruínas, à semelhança da casa 
que habitamos, transpondo o 
duplo produzido pelo corte a 
uma dupla temporalidade que 
habita a casa. 



21 junho 2016



11 junho 2016
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Notas sobre documentos de 
trabalho:

“Uma das estratégias mais 
recorrentes em meus trabalhos 
é a de partir de um conjunto 
variado de referências formais 
e iconográficas, procurando 
contrapor suas propriedades, 
criando camadas de significação 
que se cruzam e se contaminam 
com ações diretas sobre o 
suporte. Essa atenção ao 
universo de referências e ao 
modo como este é utilizado 
pelo artista em seus trabalhos 
é uma questão persistente 
para mim e constitui o que 
chamo de Documentos de 
trabalho. Pensar o contexto 
de significação em que uma 
obra é gerada permite que 
se analise caminhos tomados 
e se reconheçam as ideias 
que gravitam de um trabalho 
a outro. Assim, podemos 
identificar recorrências, ideias 
e elementos persistentes cuja 
presença está camuflada pela 
habitualidade de seu uso.” 
(GONÇALVES, 2013:100)

Amostras do percurso entre a 
casa e a ruína da casa
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Notas sobre limiar:

A percepção de uma posição 
limiar na imagem, na dupla 
temporalidade da mesma casa, 
é a expressão da transformação 
produzida pela experiência de 
lugar.

“O conceito de Schwelle (a 
partir de Walter Benjamin), 
limiar, soleira, umbral, Seuil, 
pertence igualmente ao domínio 
de metáforas espaciais que 
designam operações intelectuais 
e espirituais; mas ele se inscreve 
de antemão num registro mais 
amplo: registro de movimento, 
registro de ultrapassagem, de 
‘passagens’, justamente, de 
transições; em alemão, registro 
do Übergang.”

“Ele pertence à ordem 
do espaço, mas também, 
essencialmente, à do tempo. 
Assim como sua extensão 
espacial, sua duração temporal 
é flexível, e depende tanto do 
tamanho do limiar quando 
da rapidez ou da lentidão, da 
agilidade, da indiferença ou 
do respeito do transeunte.” 
(GAGNEBIN, 2014:36)

Notas sobre limiar:

“Ritos de passagem - assim 
se denominam no folclore as 
cerimônias ligadas à morte, 
ao nascimento, ao casamento, 
à puberdade etc. Na vida 
moderna, estas transições 
tornam-se cada vez mais 
irreconhecíveis e difíceis de 
vivenciar. Tornamo-nos muito 
pobres em experiências 
limiares. O adormecer talvez 
seja a única delas que nos 
restou. (E, com isso também o 
despertar.)” (BENJAMIN apud 
GAGNEBIN, 2014:34)
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Notas sobre experiência:

O filme foi se tornando A CASA, 
uma imagem do tempo que 
corresponde a experiência de 
lugar.



“Em nenhum lugar
existe tempo algum”.
Mário Peixoto 

01 maio 2016
Deterioração do corpo



(scenario)

SEGUNDO MOVIMENTO 

CENA 1 - EXT - DIA - CHEGADA 
NA CASA - SOM AMBIENTE, RIO

Plano geral moinho-casa

Mulher de fora caminha em 
direção à casa, para no limiar e 
abre lentamente a lateral direita 
da porta.

CORTA PARA:

Sequência de montagem: 
reversão temporal do atual do 
lugar em sua ruína. 

CORTA PARA:













CENA 2 - INT - DIA - RUÍNA DA 
CASA

SOM AMBIENTE (PÁSSAROS)

Mulher no limiar da ruína da 
casa. Contra-plano: Insert de 
câmera subjetiva do interior da 
casa. Ela entra, fecha a porta e 
olha ao redor.

CORTA PARA:

CENA 3 - INT - DIA - RUÍNA DA 
CASA. SOM AMBIENTE

Olhos em primeiro plano per-
correndo o interior do espaço. 
Sequência de montagem com 
inserts. Close nas mãos que ma-
nipulam quatro pedras. Som de 
pedras em contato com os den-
tes e do fluxo do rio ao fundo. O 
gesto é interrompindo quando 
ela cospe.

CORTA PARA:























CENA 4 - INT - DIA
CONTRACAMPO 

SOM AMBIENTE 
(RIO AO FUNDO)

Plano geral - Mulher folheia um 
caderno, organiza papéis, se 
levanta e sai.

CORTA PARA:

CENA 5 - EXT - DIA
PAINEIRA E ÁRVORES

SOM AMBIENTE
(VENTANIA)

Plano fixo - Copa da paineira. 
Ventania anuncia tempestade.

CORTA PARA:



CENA 6 - INT - DIA - ESCADA 

SOM AMBIENTE 
(RIO AO FUNDO)

Tilt vertical até plano fixo. Mulher 
desce uma escada. Fora-do-
plano fecha as portas de vidro, 
abafando o som do exterior, e 
sai.

CORTA PARA:

CENA 7 - INT - DIA - LIMIAR DA 
CASA

SOM AMBIENTE (CHUVA)

Vista interna da janela e da porta 
da casa. Mulher se aproxima len-
tamente e abre a lateral esquerda 
da porta, depois a lateral direta. 
Pela abertura se pode ver uma 
enchente, com o transbordamen-
to do rio. Som invade a sala.

CORTA PARA:





CENA 8 - EXT - DIA - LIMIAR DA 
CASA

SOM AMBIENTE (CHUVA E 
ENCHENTE)

Insert de contraplano: primeiro 
plano no rosto da mulher 
envelhecida.

CORTA PARA:

CENA 9 - INT - DIA - LIMIAR DA 
CASA

SOM AMBIENTE (CHUVA E 
ENCHENTE)

Mulher desce os degraus da 
entrada em direção à enchente. 
A porta fica aberta permitindo a 
visão de uma enchente.

CORTA PARA PRETO:

INTERTÍTULO: A CASA

Créditos finais.
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Notas sobre a montagem:

A CASA
Transcrição Ali Khodr (voz)

15 agosto 2017
2:43 “Estava vendo A CASA 
ainda no telefone e amanhã verei 
de novo. Vendo os closes nos 
olhos, nas mãos, nas pedras e 
nos detalhes da casa. A aparição 
especial da Felícia. Fiquei 
emocionado com esta imagem e 
acho que está num ritmo bonito 
que é trabalhado tecnicamente 
já na entrada, naquele primeiro 
quadrado depois do plano da 
chegada de lanterna (amanhecer 
no Moinho) e também na parte 
em que a casa se transforma no 
tempo. Estas temporalidades 
vão mudando com densidade. 
Não sei o que mexer.”

17 de agosto
00:52 “Ontem olhei várias vezes 
em momentos diferentes para 
saber se era uma questão de 
humor ou se é algo que mexe 
com a gente, então fiquei na 
intermitência das imagens 
que se impregnavam em mim. 
Cada vez que olhava sentia 
mais a facilidade de entrar 
na temporalidade do filme. 
Consegui passar da dificuldade 
dos inícios.”

00:48 “No início esse caminho 
longo de entrada é uma coisa 
que a gente faz e gosta, porque 
ele é uma proposta rítmica da 
experiência, é o que está sendo 
dado à vista enquanto entrada 
no filme, trazendo o tempo que 
se precisa para entrar. Uma 
afirmação da experiência. Em 
outras palavras, a entrada no 
filme é a duração mesma da 
ação de entrar. É uma dureza 
para a percepção, exige que 
a gente perceba o tempo e 
assim entre junto, ou então não 
suporta e sai. É nesta parte que 
tem a dificuldade do trabalho, 
quando a gente olha.”

01:14 “Olhar e ver a luz que 
começa minúscula e que cria o 
movimento na imagem, a sua 
espacialidade. A gente percebe 
que tem uma espacialidade, que 
não se trata apenas de um cami-
nhar. A superfície da imagem, a 
fotografia sendo descomposta 
e recomposta com luzes, con-
duz a percepção da ação que é 
fazer as imagens com a lanterna 
e com as lâmpadas, mostrando e 
criando os espaços.”

01:31 “Nesse trabalho tem coi-
sas que estávamos procurando 
como o espaço da imagem, das 
dimensões que existem dentro 
da imagem, bidimensional ou 
multidimensional, enquanto es-
paço físico de projeção, de com-
posição e de dimensões para 
dentro, dimensões temporais... 
Acho que a questão do espaço 
é muito importante. O tempo é 
uma proposição em diversas di-
mensões, a casa e os cabelos, a 
casa que muda de cabelo. Essa 
coisa do tempo estacional, do 
tempo que passa.”

02:30 “Tudo isso tem a tempo-
ralidade mas esse trabalho é a 
casa enquanto espaço. A porta 
que está lá na cena final, aque-
la janela, os vãos que assumem 
uma imagem e que vão mostrar 
que tem algo lá atrás ou que tem 
uma textura da parede que da-
qui a pouco é outra coisa... Essa 
configuração geométrica do 
espaço, de desenho, que uma 
câmera fixa traz, é super impor-
tante e acho que nessa parte a 
casa também existe na espacia-
lidade dela dentro da imagem. 
Com esses recortes e aquela 
saída para olhar o contexto, a 
casa existe também dentro de 
um enquadramento. A ação que 
acontece no Moinho, de trazer 
as toras de madeira, desfazer o 
cabelo e passar sem cabelo, é o 
pivô para que aconteça alguma 
coisa de tempo no corpo. Nesse 
corpo que vai sair andando co-
meça uma mudança.”
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03:09 “Uma última coisa que 
queria falar, uma coisa que es-
tamos sempre tentando buscar. 
Em vez dos não-ditos, já que não 
tem fala, tem as coisas não vis-
tas. As coisas que não são vistas 
mas que a gente sabe o que são 
e que estão lá. O não-visto se vê 
explicitamente enquanto não 
visto na ação das quatro pedras. 
Algo habita esta imagem mas a 
imagem não nos mostra o que 
é, ela sugere, ela é habitada por 
alguma coisa além dela. Tem a 
questão espacial e da tempo-
ralidade do que vemos, e, além 
disso, tem esta questão da ima-
gem habitada no sentido hantée 
que é de um outro tempo (em 
Hamlet: The time is out of joint) 
se dando simultaneamente em 
um outro espaço fora da ima-
gem mas que têm suas sombras 
projetadas e ecos propagados 
no nosso campo de visão espa-
çotemporal do filme. Nesse ne-
gócio aí simplesmente a pedra 
sai da imagem e volta um líqui-
do. Vou puxar para esse lado 
porque acho que o que está 
presente de uma forma potente, 
é justamente esse desvio do que 
é literalmente visto, e essa po-
tência age como amplificador da 
nossa percepção.”

“A CASA é parte de um filme que 
tem a estrutura para qualquer 
coisa que possa vir depois e que 
pede para ser continuada com a 
mesma substância. Pode-se criar 
uma fórmula para que a parte dA 
CASA seja a mais importante e 
para que as outras sejam entor-
nos, desdobramentos que não 
precisam concorrer. Esta parte 
da estrutura da casa tem a den-
sidade que se precisa, e não é 
concluída.”

00:50 “Precisava lembrar conti-
go do processo porque sei que 
a função é muito mais que cons-
trução de imagem. É uma vivên-
cia inteira de construção de um 
lugar, da transformação de um 

espaço abandonado em um lu-
gar de vida, e é dessa forma que 
nasce o trabalho. Aliás, é assim 
que a gente consegue trabalhar, 
transformando e recriando o lu-
gar, fazendo imagens, integran-
do as interferências para que um 
espaço desafecté se torne um 
lugar com afeto, propício para 
a relação. O afeto é um lugar, e 
um lugar desafetado, no sentido 
de abandonado, ainda não é lu-
gar.”

18 agosto
00:17 “Senti falta do corte do ca-
belo, nem que fosse as mechas 
na água, alguma coisa daquele 
momento.”

01:02 “A parte da casa da trans-
formação do tempo na monta-
gem fica interessante mas po-
deriam testar o corte seco sem 
fade? Já tem tanto trabalho que 
usa uma espécie de tecnologia 
de transformar uma forma na 
outra que acho melhor assumir 
uma montagem mais bruta.”

00:43 “Tu havia me mandado 
fotos com a mesa e o caderno 
durante tua preparação para o 
encontro com Flávio e já queria 
que essa mesa aparecesse em 
algum lugar, em alguma cena 
antes de abrir a porta. Queria 
que a casa tivesse algum objeto 
como a mesa ou a tesoura.”

00:59 “Quando tu entra na casa 
destruída e aparecem as pare-
des marcadas por árvores, plan-
tas e texturas poderia ter alguma 
coisa sendo vista que remeta ao 
corte do cabelo para trazer algo 
do processo de transformação 
da casa pelo habitar. Talvez am-
plifique um pouco o seu senti-
do.”

00:58 “A casa destruída se trans-
formou, mesmo que são duas, 
um duplo, tem o um nelas e por 
isso acho que deveria ter essa 
repetição escancarada. Entrar, 
olhar ao redor da ruína e repe-
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tir a ação dentro da casa. Ver de 
novo para verificar se é a mes-
ma.”

00:33 “Comentamos sobre os 
não-vistos, o não-dito através de 
palavras de pedra... Acho que é 
o momento mais forte enquanto 
ação.”

(Flávio comentou que a pedra é 
o momento do estado da subje-
tividade. Eu sinto que é quando 
falta a linguagem)

01:03 “Quando falta a lingua-
gem mas que a coisa está aí, é 
o que é habitado, é o hantée, 
mesmo que a gente não consi-
ga identificar. A maneira como 
filmaram trouxe totalmente o 
espírito da coisa, de ver a coisa 
que não está sendo vista, que 
não aparece na imagem, como 
a gente consegue ver o que 
não está na imagem, que está 
atrás ou antes da imagem?! E 
é bem isso. É quando falta de-
finir a coisa, como a pedra que 
deixou de ser pedra, deixou de 
ser palavra ou imagem. Quan-
do falta expressá-la, falta dizê-la 
mas ela está aí em sua existência 
inabordável pela língua - ou pela 
câmera. Falta da linguagem. Si-
lenciar uma palavra-pedra. Ela 
fica no espírito, invisível mas 
não se ausenta na subjetivida-
de. Ela paira ao redor da língua, 
não tem nome mas existe, existe 
fora do campo léxico das defini-
ções e fora do campo da visão, 
lá no campo da pré-imagem, da 
anti-imagem enquanto espírito 
que assombra a língua-imagem. 
Nessa defasagem espectral, se 
uma pedra é saliva, uma casa só 
pode ser enchente. A CASA trata 
essencialmente desse aspecto.”

09 agosto
01:38 “Fazer um dia um filme 
que fosse todo fora-de-campo, 
tudo que acontece no filme seria 
fora-de-campo. Acho que esse 
desejo está há um tempo na 
gente. Imagino o exercício que 

seria de manter o fora-de-cam-
po presente no campo das ima-
gens, me parece que teria a ver 
com a vida e a morte. Vou parar.”

4 setembro
04:37 “Vendo e revendo as mu-
danças. Não mexam mais. A 
transição para o caderno, depois 
para a mesa, e depois para a es-
cada. Só que, agora, podemos 
pensar coisas como o início. 
Sempre que a gente começa, a 
gente começa entrando. Fun-
ciona com a gente este tipo de 
início quando a gente está expe-
rimentando, quando a gente vai 
se colocar dentro da função, aos 
poucos, o que reflete no filme, 
esse início tateando, chegando. 
Podemos propor, entre nós, de 
repensar isso. Tem alguma coisa 
na entrada lenta que foi impor-
tante mas que, com esse traba-
lho, podemos rever. Talvez fazer 
o início no fim. Talvez deixar 
para o fim e, quando tudo esti-
ver pronto, criar um início mais a 
ver. Gosto do plano da mesa, do 
jeito que ele entrou. O da esca-
da está muito escuro mas gosto 
do reflexo na beira da imagem 
e do movimento de câmera na 
descida. Vou rever para a gen-
te conversar mais. E no final, 
é A CASA. A ruína-da-casa é a 
casa. Faz parte da casa ser ruína. 
Toda casa aspecta sua ruína. Me 
lembro ter lido uma passagem 
em Austrelitz, de Sebald que 
diz algo assim: Não é raro que 
nossos projetos arquitetônicos 
mais grandiosos revelam o grau 
de nossas inquietudes. Quando 
olharmos maravilhados um gran-
de palácio, este pasmo que nos 
atinge, seria a forma primeira do 
terrível assombramento, pois de 
alguma maneira nós sabemos 
que estas construções monu-
mentais e surpreendentes proje-
tam a sombra da própria destrui-
ção, e que elas são concebidas 
de antemão na perspectiva de 
sua futura existência em estado 
de ruína.”
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02:28 “Tem outra coisa que que-
ria conversar contigo. Sobre o 
tipo de imagem que a gente 
gosta de fazer, de ver e colocar 
para os outros verem. É uma 
imagem difícil e exigente. Estava 
querendo mostrar o filme para 
alguém e mostrei um trecho para 
a Natasha, que é fotógrafa e vive 
em Barcelona. No momento que 
a gente viu, ela não percebeu as 
coisas que nós percebemos. Ela 
ficou na estética da fotografia. 
Ser narrativo é uma maneira de 
puxar a pessoa para dentro com 
uma história criando identifica-
ções.”

04:28 “Estava pensando nas 
formas do cinema de colocar a 
pessoa para dentro dela mes-
ma através de uma linha narra-
tiva ou não. A gente trabalha na 
desconstrução de uma narrativa, 
sem querer que isso seja um ca-
ráter assumido. Apenas tem sido 
desse jeito. A gente desconstrói 
coisas para criar outras. Para ir 
além. Disso eu gosto muito. Mas 
a gente mostra querendo que a 
pessoa entre dentro dela primei-
ro, para entrar dentro do filme. 
Também mostrei para Nadine 
o BLANK Damour. Ela me disse 
que as pessoas tem que ter uma 
paz interior para poder entrar na 
temporalidade proposta. Tem a 
ver, tu precisa estar inteiro. E as 
pessoas hoje em dia, estão satu-
radas. Mas dai quando entram 
numa sala de cinema podem 
entrar dentro delas, nas emo-
ções verdadeiras que têm, já 
não estão mais querendo jogar 
no mundo o papel que tem que 
ser jogado. Estão no escuro, cor-
tadas da realidade, com as suas 
próprias loucuras, olhando ima-
gens. Daí quando saem, saem 
chorando ou rindo, chocados, 
agressivos … sei lá … a gente 
percebe que algo muda mas 
isso é porque entraram em um 
lugar-dispositivo. Eu estava que-
rendo te falar disso. Este filme 
tem que ser visto numa sala de 

cinema com a escuridão perfei-
ta para poder ver tudo. Porque 
acho que até eu que estou com 
essa luz num terraço não estou 
conseguindo ver o plano da es-
cada. Sinto que é potente mas 
para ver precisa ser projetado 
numa sala de cinema. Me coloco 
no lugar de querer uma percep-
ção melhor. Dai fico pensando, 
se é meu problema, se estou 
lento, se é a luz do dia... sabe? A 
coisa é por aí.”

03:45 “Consegui olhar o filme 
no escuro e no telefone, pois 
estou sem internet em casa. A 
pupila bem dilatada (risos). Deu 
para ver até a bota descendo a 
escada. A tesoura ficou no de-
sejo mas aquela parte inicial do 
cabelo precisa ficar mais forte. 
Ela é um pouco destacada da 
parte de dentro da casa, dos 
contracampos. Podemos ver 
que elementos faltariam para 
fazer inserções pequenas como 
uma tesoura caindo no chão na 
hora que entra ou antes de sair 
para dar a volta no Moinho. Ou 
também pode ser um início dife-
rente, das coisas que faltam. Fica 
a questão do cabelo.”

01:25 “Adorei o texto. Lembrar 
do Ulisses, das nossas buscas, 
de como a gente segura a vida 
na ponta dos dedos e faz esco-
lhas em busca de algo essencial 
na gente. É muito bom relem-
brar que o caminho continua, 
que essa busca continua e que 
o retorno ao Líbano não se deu 
totalmente e às vezes é isso. Às 
vezes a gente cria desvios qua-
se inconscientes. Mas vai saber 
para onde tudo isso leva.”

25 agosto 2017
Teste de projeção A CASA. Cine 
Bancários, Porto Alegre.
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5 setembro
01:55 “Agora sim tem alguma 
coisa que está fazendo eco nas 
imagens, para lá e para cá, vai 
para a água, volta na mão pas-
sando nos cabelos. Ainda não 
sei onde é. A imagem da tesoura 
na água é muito boa e tem a ver 
com o que está acontecendo. 
Agora podemos repensar o iní-
cio (risos). Se tu mexer na mesa 
é interessante que comece com 
preto e depois entre a luz no 
livro. A posição da cabeça no 
plongée não é tão boa como 
quando já está na luz.”

11 outubro
4:50 “Fiquei na questão da tran-
sição que rolou no filme depois 
das pedras para o caderno. A 
gente estava tentando resolver 
uma transição de entrada para 
trazer mais objetos, trazer a casa 
sendo ocupada, com mais vida 
e rolou uma coisa que a Elaine 
falou, que as fotografias impres-
sas no livro, quando aparecem 
no filme, expõem demasiado e 
explicitam o que consideramos 
importante manter fora-de-cam-
po na cena precedente. Ela tem 
razão nesse sentido. São dimen-
sões diferentes que a gente fica 
querendo resolver. Uma das 
questões era trazer o aspecto da 
casa, do interior, da questão dos 
objetos, do uso do espaço de 
uma forma habitual, do habitar 
mas dai talvez o conteúdo mais 
preciso foi levando para as ima-
gens no caderno. Pois habitar 
essa casa tem sido para ti o pró-
prio processo desse trabalho, 
tem sido pensar e praticar esse 
filme produzindo imagens em 
movimento e impressas, além de 
texto, incluindo nossa interlocu-
ção. Omitir isso nas imagens se-
ria desconsiderar a importância 
que damos para a questão do 
processo. De qualquer maneira, 
mesmo se a ação com as pedras 
se torna explícita com as fotogra-
fias impressas, estas seriam ape-
nas a representação daquilo que 

não foi visto na cena anterior, e aí 
as fotos não revelariam nenhum 
mistério, porque justamente 
não há nenhum mistério: pois 
o não-visto a gente sabe que é 
visto na sua invisibilidade. Talvez 
uma outra página me provocaria 
menos. Ou então refazer a cena 
com a mesma página para que 
apareça de forma menos des-
critiva. Essa fotografia dentro do 
filme, pode incomodar e pode 
não incomodar porque já ficou 
em outra dimensão, ficou no 
papel, no manuseio do papel e 
a luz que entra é muito bonita. 
Mas dai a decisão enquanto cos-
tura de conteúdo de sequências 
que constroem frases visuais, 
de imagens simbólicas que tem 
signos, que constroem sentidos, 
que re-mentem uns aos outros, 
que provocam leituras... É re-
levante que o trabalho discuta 
tudo isso... Se pensármos a uni-
dade do trabalho filmográfico 
junto com o da escrita, a questão 
da pedra-imagem-palavra vai 
aparecer pois o trabalho tam-
bém discute essa aparição e o 
mais importante é que a sua pre-
sença é fantasmática. Agora não 
vou me conter, vejo nisso um pe-
queno clin d’oeil à Derrida.”

“Como é complexo esse tipo 
de trabalho com as imagens em 
movimento e qualquer detalhe 
leva o sentido das coisas para 
um lugar talvez inimaginado, ou 
inesperado ou que surpreende. 
Mas enfim, são coisas a serem 
vistas sempre a posteriori, sem-
pre depois. A gente projeta e se 
dá conta da potência depois. Se 
quiser refazer alguma coisa me 
avisa.
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A permutação combinatória de pedras para chupar em Molloy (Samuel 
Beckett, 1947) instaura um pensar imagem sobre a linguagem, agindo 
sobre ela. 

Em primeiro plano, as mãos com quatro pedras diante de um fundo 
negro. Chupar sempre e sucessivamente as mesmas quatro pedras no 
tempo de um gesto definido pelo limite da salivação.

A sensação do fluxo incessante do rio, as texturas dos sons. Som de 
pedra, de rio, de mãos, de dentes. Esgotamentos do possível de ser 
expresso através da linguagem. Texto-saliva com palavras que são 
sons de pedra. A subjetividade como relação com o fora da imagem.

Ensaio a perda

Not I, de Samuel Beckett (1973), 
escrito em inglês e performado 
na escuridão total do teatro com 
apenas um ponto de luz na boca 
da atriz. Primeira apresentação 
no Forum Theater do Lincoln 
Center, Nova Iorque.

“Aproveitei essa temporada 
para fazer um estoque de 
pedras de chupar. Eram seixos, 
mas eu, eu chamo de pedras. 
Sim, dessa vez, fiz uma reserva 
importante. Eu as distribuí 
com equidade entre os meus 
quatro bolsos e as chupava 
uma de cada vez. Isso colocava 
um problema que primeiro 
resolvi da seguinte forma. Tinha 
digamos dezesseis pedras, 
donde quatro em cada um 
dos meus bolsos, que eram 
os dois bolsos das minhas 
calças e os dois bolsos do meu 
casaco. Pegando uma pedra do 
bolso direito do meu casaco, 
e mantendo-a na boca, eu a 
substituía no bolso direito do 
meu casaco por uma pedra do 
bolso direito das minhas calças, 
que substituía por uma pedra 
do bolso esquerdo das minhas 
calças, que substituía por uma 
pedra do bolso esquerdo do 
meu casaco, que substituía 
pela pedra que estava na 
minha boca, logo que tivesse 
terminado de chupá-la. Assim 
havia sempre quatro pedras 
em cada um dos meus quatro 
bolsos, mas nunca exatamente 
as mesmas quatro pedras.

“Mas esta solução só me 
satisfazia pela metade. Pois 
não me escapava que podiam 
ser, por meio de um acaso 
extraordinário, sempre as 
mesmas quatro pedras que 
circulavam.”

“Mas no fundo não dava 
a mínima por me sentir 
desequilibrado, puxado para a 
direita, para a esquerda, para a 
frente, para trás, como também 
era perfeitamente indiferente 
para mim chupar uma pedra 
diferente de cada vez ou 
sempre a mesma, fosse pelos 
séculos dos séculos. Pois tinham 
todas exatamente o mesmo 
gosto.” (BECKETT, 2014:101-8)
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A palavra experiência, que acabou por se tornar um conceito 
operatório do pensamento de Benjamin, orienta  seu último ensaio 
sob o pseudônimo Ardor para a revista Der Anfang, publicado em 
1913 e contra a qual mais tarde reconhece ter mobilizado todas as suas 
forças, sem destruí-la. As últimas linhas de Experiência (Erfahrung) faz 
referência ao trecho de Assim falava Zaratrusta, de Friedrich Nietzsche 
“Man erlebt immer nur sich selber”, onde se lê: “ao final, cada um 
experimenta somente a si mesmo”.

Neste movimento entre as diferentes temporalidades de um pensar 
sobre experiência, reconheci nesta escrita inicial de Benjamin, 
um impulso próximo ao de Pasolini e de Agamben (para além da 
convergência espaçotemporal entre ambos) que talvez pudesse 
contextualizar a necessidade de uma radicalidade ao se exporem 
implicados diretamente no tempo da elaboração de uma representação 
possível da experiência do próprio tempo. 

Mas como diferenciar experiência de vivência, estando uma 
impregnada da outra? 

Entendo que somente a partir da vivência criamos as representações 
que constituem a experiência. E como são noções embaçadas, 
interessa a discussão sobre experiência no sentido da potência, como 
forma de fazer; e da sua inseparatividade, como forma-de-vida. 

No caso da BASE-film, compreendemos que, a partir da nossa 
experiência, só é possível trabalhar em colaboração com quem se 
dispõe a vivência, ao convívio. Essa noção parte de uma constatação 
pela experiência e projeta à vivência para um outro tempo. Enquanto 
a experiência está presente, a vivência está em latência.

É um aberto e é também uma discussão, talvez  melancólica, que 
considero importante sobre a forma-de-vida. Há diferenças entre 
mecanismos culturais, de experiência e de consumo. Em termos 
culturais, existe uma tendência ao consumo da vida e das relações. 
Ao mesmo tempo em que, nas redes sociais, um fator do cotidiano é a 
produção de narrativas e subjetivações quase em tempo real. 

Penso que escolhemos sair do ritmo urbano e romper com o processo 
elétrico da tecnologia da comunicação e da vida nas cidades para 
habitar um lugar e ter experiências. Isso expõe uma dimensão que 
cria uma oposição.

10 setembro 2017

Notas sobre a experiência A CASA: 
Transcrição 34:51

Três décadas separam a experiência da aparição dos vaga-lumes, 
relatada em carta por Pasolini a um amigo em pleno regime fascista 
de Mussolini, e o artigo sobre seu desaparecimento, publicado em 
1975, durante o regime político democrata-cristão, época de um novo 
fascismo baseado no consumo e na mercadoria, próximo à Sociedade 
do espetáculo (1967) de Guy Debord. 

Diante da questão da aparição, Didi-Huberman justapõe a das 
sobrevivências, no sentido warburguiano, como forma de pensar a 
experiência e reivindicar seu estatuto de potência. Em Sobrevivência 
dos vaga-lumes, de 2009, ao aproximar o conceito de imagem 
dialética, de Walter Benjamin ao de Nachleben de Aby Warburg 
(contexto inicial do projeto dO Moinho), Didi-Huberman defende 
a experiência, subjetiva, obscura, interior, mesmo em um mundo 
em degenerescência, como modo de um imaginar constitutivo de 
narração e transmissão: sobrevivências, luminescências intermitentes 
formadoras de uma política das imagens capaz de tornar aparente, 
revelar ainda que como um lampejo, o nosso próprio tempo. 

Por sua vez, situando a discussão sobre experiência nos escritos de 
1933 e de 1936, Experiência e pobreza e O narrador, em que Walter 
Benjamin, entre um pós-guerra e na iminência de outra, presencia os 
efeitos do capitalismo moderno no enfraquecimento da experiência e 
na perda da sua capacidade de transmissão e, portanto, um processo 
de dessubjetivação, como talvez seja possível estabelecer um paralelo 
com o momento atual, Giorgio Agamben, para quem o homem 
contemporâneo não faz experiência, argumenta sua destruição em 
Infância e história: destruição da experiência e origem da história, de 
1978, ou seja, poucos anos depois de O artigo dos vaga-lumes de 
Pasolini.

Tal abordagem (a destruição da experiência) é questionada por 
Didi-Huberman, segundo o qual Benjamin, diante do declínio da 
experiência, estaria propondo uma organização do pessimismo 
através da imagem dialética; uma espécie de efervescência que, como 
a luz de um vaga-lume, vem do passado e do futuro e se encontra no 
presente. Uma outra temporalidade, uma outra forma temporal, um 
‘tempo-agora’ (Jetz-zeit), um acontecer não histórico linear.

10 agosto 2016
Primeira assinatura Camila 
Leichter. Primeira parcela da 
compra dO Moinho.

“Na época (1914 e 1918), já se 
podia notar que os combatentes 
tinham voltado silenciosos do 
campo de batalha. Mais pobres 
em experiências comunicáveis, e 
não mais ricos.”

“Porque nunca houve experi-
ências mais radicalmente des-
moralizadas que a experiência 
estratégica pela guerra de trin-
cheiras, a experiência econômi-
ca pela inflação, a experiência 
do corpo pela fome, a experi-
ência moral pelos governantes. 
Uma geração que ainda fora à 
escola num bonde puxado por 
cavalos viu-se abandonada, sem 
teto, numa paisagem diferente 
em tudo, exceto nas nuvens, e 
em cujo centro, num campo de 
forças de correntes e explosões 
destruidoras, estava o frágil e mi-
núsculo corpo humano.”

“Aqui se revela, com toda clare-
za, que nossa pobreza de expe-
riências é apenas uma parte da 
grande pobreza que recebeu 
novamente um rosto, nítido e 
preciso como o do mendigo me-
dieval. Pois qual o valor de todo 
o nosso patrimônio cultural, se a 
experiência não mais o vincula a 
nós?” (BENJAMIN, 1984:115)

“O valor da experiência caiu de 
cotação, é verdade. Cabe so-
mente a nós compreendermos 
onde e como ‘esse movimento 
[...] ao mesmo tempo, tornou 
sensível uma nova beleza naqui-
lo que desaparecia (eine neue 
Schönheit)’. Agamben nos mos-
tra com gravidade, com acui-
dade, um horizonte derradeiro 
para essa desvalorização. Mas 
ir muito longe nesse sentido é, 
paradoxalmente, condenar-se a 
só fazer a metade do caminho 
necessário. A imagem dialética 
à qual nos convida Benjamin 
consiste, antes, em fazer surgi-
rem os momentos inestimáveis 
que sobrevivem, que registrem 
a tal organização de valores, fa-
zendo-a explodir em momentos 
de surpresa. Busquemos, então, 
as experiências que se transmi-
tem ainda para além de todos 
os ‘espetáculos’ comprados e 
vendidos a nossa volta, além do 
exercício dos reinos e da luz das 
glórias. Somos ‘pobres em expe-
riência’? Façamos dessa mesma 
pobreza - dessa semiescuridão - 
uma experiência.” (DIDI-HUBER-
MAN, 2011:126)

Não se pode, portanto, dizer 
que a experiência, seja qual for o 
momento da história, tenha sido 
‘destruída’. Ao contrário, faz-se 
necessário - e pouco importa a 
potência do reino e de sua gló-
ria, pouco importa a eficácia uni-
versal da ‘sociedade do espetá-
culo’ -, afirmar que a experiência 
é indestrutível, mesmo que se 
encontre reduzida às sobrevi-
vências e às clandestinidades de 
simples lampejos na noite.” (DI-
DI-HUBERMAN, 2011:148)

“Todo discurso sobre a expe-
riência deve partir atualmente 
da constatação de que ela não 
é mais algo que ainda nos seja 
dado fazer. Pois, assim como foi 
privado da sua biografia, o ho-
mem contemporâneo foi expro-
priado de sua experiência: aliás, 
a incapacidade de fazer e trans-
mitir experiências, talvez, seja 
um dos poucos dados certos de 
que disponha sobre si mesmo.” 
(AGAMBEN, 2008:21)
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Vivemos em um lugar onde podemos aprofundar essa realidade da 
experiência. Nossa forma-de-vida é uma relação não apaziguada. 
Buscamos por não nos relacionar de forma mecânica com o tempo e 
nem reproduzir hábitos comparáveis ao nosso cotidiano nos centros 
urbanos. 

Nos reconhecemos em relação ao que nos cerca e afeta? Estamos 
habitando uma casa adjacente a um moinho em ruínas às margens 
de um rio, ou sendo habitados pelo lugar? Que lugar é esse? Que 
experiência seria essa que estou tentando abarcar?

Começamos um processo de trabalho pelo gesto do corte, antes 
mesmo do começo desta pesquisa. Corte na vida de um cotidiano 
urbano para o rural, para viver em um lugar de outra forma-de-vida. 
Corte com uma herança, com uma forma de relação com o mundo. 
Corte que também tem uma ancestralidade, já que estamos falando 
em genealogia. 

Não é apenas em mim que o corte se realiza, que o corte transforma.  
Ele é a expressão de algo que vai além da pessoalidade. O corte é 
uma transformação, algo novo emerge. Emerge conosco e também 
com o lugar. Podemos pensar o corte como uma origem a partir da 
qual é possível perceber uma transformação no aparecimento de um 
duplo.

Uma certa consciência do processo vai se manifestando, mas 
permanecem operações menos visíveis nas imagens que nos 
conduzem. Nossa imagem é opaca. Não sabemos com certeza aonde 
estamos indo, como no início da descida à noite pela estrada de terra. 
Estamos no escuro. Para caminhar precisamos focar no pedaço de 
chão precariamente iluminado. Essas são palavras formadas por uma 
experiência de lugar: escuro, rio, duplo, corte... Gostaria de propor 
um pensamento unicamente a partir delas, sem recorrer a artifícios 
conceituais.

Existe esse primeiro momento que vem de antes, muito antes. O corte 
não é produzido aqui. É um corte residual com uma temporalidade 
anterior que produz transformações. Não tem como não transformar.

O acúmulo dos cabelos é uma materialidade dessa temporalidade 
anterior - na cabeça, na caixa e no Moinho. Surge uma aparência 
de duplo, que não é um duplo, mas que representa algo que fica 
e algo que vai, algo dentro e algo fora. Possibilita perceber uma 

transformação e o limiar onde estamos posicionados. O duplo está ali 
para isso: revelar o lugar da nossa posição e mostrar que algo mudou 
de forma.

Através do corte que nos permitiu imaginar o duplo, chegamos na 
ruína e a imaginamos como A CASA (casca). Uma coisa nos permitiu 
imaginar a outra. É um pensamento que surge dentro, não vem de 
fora. Em termos de produção de imaginário considero tudo isso um 
aspecto da radicalidade da experiência. 

Esta é a tentativa: constituir uma escritura do processo, desde o 
momento inicial, da formação das imagens por um ponto de luz, até o 
limiar; levados por um duplo até uma dupla temporalidade.

Fomos transportados à ruína da casa que habita o mesmo corpo que 
a casa, a temporalidade que habita qualquer corpo. Essa é a noção de 
temporalidade da experiência que estamos elaborando.

A partir das imagens do filme, procuramos pelas formas de 
compartilhar a experiência de produzir esse filme, os pensamentos e 
ideias que estão por detrás do seu processo.

No acontecer do encontro na imagem, no cruzamento de olhares 
não vemos apenas um duplo, mas uma bifurcação que implica em  
separação.

Começamos falando sobre genealogia do corte, sem compreender 
ao certo seu sentido. O que seria essa genealogia? Como a imagem 
do moinho e da casa que vai regredir no tempo? Qual a ideia que o 
filme coloca?

No filme, as imagens nos levam à percepção de que produzimos 
essencialmente a ideia de uma ancestralidade interna. A temporalidade 
que construímos através das imagens é o que a dimensão de lugar e 
de experiência nos permitiu pensar.

É potência-do-não, uma outra dimensão, a dimensão da perda, da 
presença da morte e de como a deterioração do corpo se expressa. A 
morte como uma natureza, evidente na ruína, a morte de tudo, dessa 
desorganização do corpo.

O que é ser habitado por uma ruína além de uma manifestação da 
morte?

Estou trabalhando para situar esta noção de experiência como 
linguagem de um lugar.

Nota sobre rosto:

“O meu rosto é o meu fora: um 
ponto de indiferença em relação 
a todas as minhas propriedades, 
em relação àquilo que é próprio 
e àquilo que é comum, àquilo 
que é interior e àquilo que é ex-
terior. No rosto, estou com todas 
as minhas propriedades (meu 
ser moreno, alto, pálido, orgu-
lhoso, emotivo...), mas sem que 
nenhuma delas me identifique 
ou me pertença essencialmente. 
Ele é o limiar de des-apropriação 
e de des-identificação de todos 
os modos e de todas as qualida-
des, o único no qual eles se tor-
nam puramente comunicáveis. E 
apenas onde encontro um rosto, 
um fora me ocorre, encontro 
uma exterioridade.” (AGAMBEN, 
2015:94)

Ideia de forma-de-vida:

“Uma vida, que não pode 
ser separada da sua forma, é 
uma vida para a qual, no seu 
modo de viver, está em jogo 
o próprio viver e, no seu viver, 
está em jogo antes de tudo 
o seu modo de viver. O que 
significa essa expressão? Define 
uma vida - a vida humana - em 
que os modos singulares, atos 
e processos do viver nunca são 
simplesmente fatos, mas sempre 
e primeiramente possibilidades 
de vida, sempre e primeiramente 
potência.” (AGAMBEN, 2015:13)
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Moinho, 13 outubro 2017 - 22:25

Chovendo desde terça-feira (sem enchentes). Ainda entre escrita, 
linguagem e experiência, três pedras na prática do esgotamento 
que esvazia sem realizar o possível, a quarta pedra. Uma atividade na 
posição sentada para nada, como a estratégia de alternar as pedras 
para chupar de Molloy. Sempre o mesmo gosto, até o esgotamento, 
até a ruína do corpo.

Moinho, 25 outubro 2017 - 21:39

No conflito temporal entre continuidade (preservação) e limite 
(deterioração) de uma experiência de lugar, trabalho na constituição 
de um pensamento-imagem. O enfrentamento desta tentativa de 
posição, por meio de uma linguagem da experiência de lugar, como 
uma condição de fundo, é um estado de perda. 

Ainda que diante de uma insuficiência teórica na elaboração da noção 
de experiência, passo a habitar o seu lugar. Resta instaurar um estado 
correspondente e encontrar neste gesto, o aspecto processual da 
prática audiovisual. A matéria da palavra corpo na matéria da palavra 
tempo se conecta ao lugar pela matéria da palavra experiência. 
Enquanto espaço de produção simbólica ou alegórica, ainda não sei, 
resta uma proposta através de imagens. 

Até aqui, persegui uma ideia de experiência, desejando constituí-
la enquanto uma posição em relação à prática. Me localizei entre 
a potência de um pensamento que parte da palavra (raiz) e a 
potência de um pensamento que parte da imagem (sonho, gesto, 
matéria), inclusive da imagem da palavra. A radicalidade de Giorgio 
Agamben e as luminescências de Didi-Huberman me habitam nessa 
tentativa. Ambos inscrevendo Walter Benjamin, Aby Warburg e seus 
interlocutores na política da imagem da minha prática subjetiva e 
na forma-de-vida através dela. É em estado de esgotamento que, 
diante da experiência que nos constitui, esvazio palavras para formar 
aberturas para outras imagens. 

Destruição ou sobrevivência? 

Abandono esta montagem temporal da experiência ao gesto de 
formatividade de uma escritura residual ao ato de nomear do que fala 
uma imagem. O que habita esta montagem de pensamento-imagem 
revela o aspecto limiar da experiência, lugar nem interioridade, nem 
exterioridade, umbral temporal entre destruição e sobrevivência, 
continuidade e deterioração. 

Notas sobre esgotamento:

A leitura de O inominável exige 
um gesto de antecipação. Com 
a nossa insuficiência não pare-
ce haver preparação capaz de 
confrontar os buracos por onde 
essa experiência de escrita se 
expressa.

“O livro começa com três per-
guntas, trata-se de um livro de 
perguntas, mas sem respostas: 
Onde agora? Quando agora? 
Quem agora? É assim que come-
ça O inominável. Uma interpela-
ção do lugar, uma interpelação 
do tempo, uma interpelação do 
sujeito - onde, quando e quem.” 
(SOUSA, 2014:265).

“Como enfrentar esse desafio do 
limite a dizer? Como encontrar 
um nome para aquilo que não 
tem um nome (inominável)? Ou 
seja, como se confrontar com 
essa insuficiência da linguagem 
e, ao mesmo tempo, o poder da 
linguagem na sua insuficiência? 
A linguagem é a insuficiência, 
justamente nessa relação do que 
resta a dizer. Do que resta como 
falta, do que resta como esse es-
paço, como essa espera”. (SOU-
SA, 2014:270).

“Inverte-se assim a relação entre 
o acontecimento e o possível. 
Não é mais o possível que dá 
lugar ao acontecimento, mas o 
acontecimento que cria um pos-
sível – assim como a crise não 
era o resultado de um processo, 
mas o acontecimento a partir do 
qual um processo podia desen-
cadear-se.” (PELBART, 2013:45)

Etnografia de um corpo sentado. 
Desenho:

21 março 2016, 9h42 - começo 
da pesquisa - 20 agosto 2016, 
13h47 - troca de cadeira - 13 
outubro 2016, 23h40 - mudança 
para a crise - 05 novembro 
2017, 15h47 - fim

Nota sobre restos:

“Não seria necessário buscar, 
primeiro, nas comunidades que 
restam - sem reinar a própria res-
surgência, o espaço aberto das 
respostas a nossas perguntas? 
Os reinos, ‘gover nabilidades’ se-
gundo Foucault ou, ainda, ‘polí-
cias’ segundo Rancière, tendem 
certamente a reduzir ou subju-
gar os povos. Mas essa redução, 
ainda que fosse extrema como 
nas decisões de genocídio, qua-
se sempre deixa restos, e os res-
tos quase sempre se movimen-
tam: fugir, esconder-se, enterrar 
um tes temunho, ir para outro 
lugar, encontrar a tangente...” 
(DIDI-HUBERMAN, 2011:149)

“Através da gestualidade be-
ckettiana é a língua que desa-
parece. (‘Beckett suportou cada 
vez menos as palavras’) – afinal, a 
linguagem é o domínio do pos-
sível. Ela indica alvos, preferên-
cias, escolhas: ou isso ou aquilo, 
ou assim ou assado, ou agora ou 
depois, ou sair ou entrar. É pre-
ciso esvaziar essa mola do senti-
do. O esgotado pode até com-
binar ou recombinar as variáveis, 
percorrê-las exaustivamente, e 
os termos disjuntos até podem 
substituir, mas já não servem 
para nada.“ (PELBART, 2013:39)
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Estamos diante de um limite. Enfrentar a dificuldade da palavra 
no buraco do pensamento, tateando por uma forma de escrita da 
suspensão temporal da experiência, sem descrevê-la. Se não há 
como falar da experiência sem buscar pela experiência de falar da 
experiência, como tornar presente o que não está? Como articular uma 
escrita da experiência? Se a imagem for pressuposto e não a palavra,  
como nomear?  Como saber o que precisa ser enunciado? Encontrar 
uma linguagem própria, pensei. Um impulso, uma necessidade capaz 
de uma escritura. 

Diante do que nos acontece (DELEUZE, 1974), na abertura que a 
experiência possibilita (PELBART, 2013), as palavras se ausentam 
como potência-de-não (AGAMBEN apud CASTRO, 2012).

Enquanto o Estado pratica sua política contra todos, com apoio 
paradoxal de considerável parcela da sociedade, a usurpação do 
pensamento pelas redes sociais transforma palavras e imagens em 
opiniões empunhadas como armas na perseguição e captura do 
outro, insuflam ainda mais este tempo de terror, controle, hipocrisia 
e eletricidade ao ponto de não haver mais escuros. “Um regime de 
luminosidade obcena (...)” (PELBART, 2013). Expropriados da nossa 
própria capacidade de fazer e de ter experiências, ao tornar a vida a 
dimensão de uma poiésis, como destruir a destruição da experiência 
(LIMA, 2015)?

Movimento sinuoso descendente. Início do caminho, início da 
pesquisa. Escuro.

Ao desmontar as listas de tempos interrompidos, os dias e as horas de 
cada tentativa, oscilando como um pêndulo, assumo um recuo diante 
da dificuldade da palavra na experiência de lugar e de imagem. Inércia 
no tempo em que perdura a sombra da interrupção do processo, 
buscando por uma forma, um gesto para a palavra. Empurro com 
o corpo uma prática medida por calendários desenhados e pelas 
horas datilografadas como cronos habitante da crise, que inscreve 
seu próprio espaço e tempo (PELBART, 2013). Compreendi que, 
como montadora de imagens, esperava pela formação de uma 
materialidade desta potência-de-não palavra, pelo acontecimento de 
um pensamento.

Orientada pela prática audiovisual a partir do lugar da experiência, 
em sua latência processual, imersiva e performativa, defini métodos, 
bibliotecas e mapas mentais ao percorrer a temporalidade deste 
estudo convivendo com autores, artistas e pensadores, como 
relacionamentos na constituição de um comum. 

“Chegamos ao ponto em que, 
como diz Stalker, o presente 
já se fundiu com o futuro, 
ou seja, o presente já traz 
em si todas as premissas de 
uma inevitável catástrofe. 
Percebemos isso e, mesmo 
assim, nada conseguimos fazer 
para impedir que ela aconteça.” 
(TARKOVISKI, 1998:281)

No primeiro momento, a necessidade foi de instaurar um espaço com 
elementos e documentos formadores de um pensamento-imagem, 
entre o filme em processo e a escrita a partir do processo do filme. 
Embrulhei com papel objetos de metal, fragmentos do mecanismo 
de moagem encontrados no moinho, para oxidar a passagem do 
tempo nesta temporalidade de dois anos. Pensava na escrita como um 
fenômeno duplo de aparecimento: de dentro pela oxidação, por fora 
pelo contorno da forma do objeto embrulhado. Pensava na escrita 
como um processo de desenho e queria escrever oxidando o papel e 
definindo sua forma a partir do seu interior. Com todas as condições 
de tempo, umidade e materiais de inscrição, esperei e observei até 
perceber que não iria conseguir produzir uma situação textual. Falta o 
objeto embrulhado.

Nesse confronto com a escritura, foram as imagens dA CASA que me 
aconteceram pela ação do tempo e recorro à elas no processo de 
construção de um pensar por imagens, os fenômenos da experiência.

Notas sobre a escritura:

Pensei algumas coisas que não 
deu pra dizer ainda, mas que 
vão decantar. 
E penso em muitas que não 
pude desenvolver - um caminho 
não seguido, um pré projeto 
por fazer.
E um fragmento do prefácio 
da origem do drama barroco 
(trágico):
“A apresentação (Darstellung) 
é a quintessência de seu 
método. Método é caminho 
não direto (Umweg - desvio 
ou caminho em círculo - existe 
um problema de tradução 
para encontrar o termo que 
indique esse movimento, 
entre Um-círculo e Weg-
caminho) […] A sua primeira 
característica é a renúncia 
ao percurso ininterrupto da 
intenção. O pensamento volta 
continuamente ao princípio, 
regressa com minúcia à 
própria coisa. Esse infatigável 
movimento de respiração 
é o modo de ser específico 
da contemplação. De fato, 
seguindo, na observação de 
um único objeto, os seus vários 
níveis de sentido, ela recebe 
daí, quer o impulso para um 
arranque constantemente 
renovado, quer a justificação 
para a intermitência do seu 
ritmo. E não receia perder o 
ímpeto, tal como um mosaico 
não perde a sua majestade pelo 
fato de ser caprichosamente 
fragmentado […]”.

BEATRIZ Z ESPÍNDOLA. Sem 
céu. [mensagem pessoal]. 
Mensagem recebida por 
<corpolugar@gmail.com> em 6 
março 2017.

Nota sobre potência-de-não:

“Ao retomar de maneira mais 
detida esse personagem 
(Bartleby, de Melville), alguns 
anos depois, Agamben 
insiste em pensar a potência 
não apenas em relação ao 
ato que a realiza e a esgota, 
necessariamente, mas também 
como potência de não, potência 
de não (fazer ou pensar alguma 
coisa), pela qual se afirma a 
tabuleta em branco não apenas 
como estágio prévio à escrita, 
mas como sua descoberta 
última.” (PERLBART,2017:19) 



179Camila Leichter Campo e Contracampo da Experiência

Campo e contracampo da experiência

Palavras como experiência, lugar, filme-processo, ruína, fragmento, 
deterioração, campo e contracampo, compõem o contexto deste 
estudo representado pelo gesto de desembrulhar o papel, para 
encontrar o que restou entre o ato de nomear e a impregnação de 
uma temporalidade.

Fiz o primeiro mapa de filmagem em 25 de março de 2015, antes do 
começo formal desta pesquisa. O primeiro gesto ocorreu em julho de 
2010. Seguiram-se roteiros imagéticos e estudos de imagens para, a 
partir da experiência de lugar, definir ações e movimentos de câmera. 

Neste contínuo, testei proposições e desvios para documentar o 
processo de estudo, fotografando trechos de livros que estabeleciam 
alguma espécie de interlocução, imaginando sua atuação na articulação 
de um pensamento porvir. Sempre procurando por um gesto e por 
uma espacialidade para a escrita, passei então a transcrever textos em 
cadernos de papel vegetal (formando palimpsestos). Mais tarde, dos 
cadernos para a tela luminosa do computador. Nesta constelação de 
imagens que ainda esperava comigo pela escritura, pelo momento da 
montagem, hoje, finalmente, nomeio o filme de campo, a experiência 
de contracampo e o dia 27 de novembro de 2017 para compartilhar 
este pensamento latente na sala (escura) de projeção. Potência-de-
não palavra, nem mesmo as que formam os nomes provisórios desta 
tentativa de significar o objeto embrulhado pelo papel, que espera 
pelo acontecimento da oxidação de um processo interior para a sua 
exterioridade.

No dia de um ato esgotado em que encontro uma forma-de-vida, 
para pensar esta experiência e constituir uma posição, um sujeito 
da experiência (GAGNEBIN, 1994), emerge uma escritura montada, 
inacabada, que busca por uma configuração das representações 
efêmeras em fragmentos, como ruínas, que atuam, lado a lado, ao 
processo de realização do filme como pesquisa em poéticas visuais.

Notas sobre experiência:

Diante da potência-de-não pa-
lavra, começo por um caderno 
que é um lugar de formação de 
um pensamento da experiência: 
espaço de correspondências, 
de estratificações e de apaga-
mentos.

Cadernos de desenho e de 
fragmentos de uma escritura 
dedicada ao aprendizado de 
um processo de pesquisa, são 
sobreposições de todos os 
gestos imaginados e realizados 
ao longo desse percurso, 
que produziu um rastro da 
experiência de lugar, A CASA 
do Moinho, 2015-2017. 

Esse foi o tempo para a forma-
ção de uma reflexibilidade entre 
fazer e pensar que resta aqui em 
pensamento-imagem.

Pensar o próprio trabalho é um 
gesto de montagem anacrônico. 
Levei dois anos para pensar os 
ainda-nãos (BLOCH, 2005) e in-
suficiências mas, em raríssimos 
momentos, senti a felicidade de 
um pensamento acontecendo. 
Falo isso porque reli o trecho do 
prefácio do trágico barroco que 
me enviaste no início do ano, 
em março. Só agora algo do 
fragmento fez sentido, aconte-
ceu. E falava em Umweg, em 
caminho dos começos. 

CAMILA LEICHTER. Re: Sem 
céu. [mensagem pessoal]. Men-
sagem recebida por <bzespin-
dola@gmail.com> 
em 27 outubro 2017.
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