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RESUMO 

A pesquisa “Lar: (re)montando a casa da vó” se originou a partir de um arquivo de vídeos caseiros 
captados desde o ano de 2005 em um lugar particular, a casa dos avós maternos, constituindo-se de mais 
de trinta horas de material. Assim, foi desenvolvido um trabalho de forma poética e teórica encontrando 
referenciais artísticos, filosóficos, científicos que permitiram elaborar uma reflexão sobre o tema do Lar 
e as ideias que ele suscita: memória, montagem, tempo, lugar, espaço, cinema, vídeo, arquivo, afeto. O 
livro “Matéria e Memória: relações entre o corpo e o espírito” do filósofo Henri Bergson traça bases para 
a compreensão da memória filosófica e cientificamente, e de suas funcionalidades e de seus respectivos 
processos de aquisição. Nos atuais estudos sobre o assunto, como nas neurociências, algumas ideias de 
Bergson seguem em vigor. Se por um lado Bergson, ao analisar a percepção, conecta-a ao movimento, 
por outro, o fenomenólogo Gaston Bacherlad, em seu livro “A poética do espaço”, relaciona-a ao conteúdo. 
Mesmo que distintas em um princípio, ambas concepções são pertinentes para o estudo do audiovisual, 
como já advertia Gilles Deleuze, e por tanto imprescindíveis para refletir sobre a poética do vídeo nas artes. 
A ideia de espaço, que é afetivo no caso de Bachelard, ganha o terreno da relação com o outro quando 
analisada a partir do pensamento do teólogo e historiador Michael de Certeau no livro “A invenção do 
cotidiano” no qual desenvolve uma diferenciação entre espaço e lugar que o leva a concluir que “o espaço 
é um lugar praticado”. Tal entendimento fornece subsídios para analisar as videoinstalações “Lar: Degrau” 
(2012) e “Lar: Degrau e Escada” (2013) e o vídeo “Depois do almoço de domingo” (2012)- resultados 
da prática poética dessa pesquisa - apresentadas em situações muitas vezes opostas. Alguns artistas, 
como Jonas Mekas, Bill Viola, Cao Guimarães, Stan Brakhage, Hélio Fervenza, Marie Menken, Rodrigo 
Johon são referências  teóricas e/ou artísticas que se entrelaçam constituindo um histórico, uma espécie de 
familiaridade, das relações entre o fazer e o pensar mediadas por percepções particulares. 

Palavras-chave: lar, memória, vídeo, videoinstalação, montagem, cinema, lugar, espaço
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ABSTRACT

A search for “Home: (re) assembling grandmother’s house” originated from an archive of home videos 
captured since 2005 in a particular place, the house of his maternal grandparents, constituting more than 
thirty hours of material. Thus, a work of poetic and theoretical way finding artistic, philosophical, scientific 
references that permitted a reflection on the theme of Home and the ideas he raises: memory, montage, time, 
place, space, cinema, video, file and affection were developed. The book “Matter and Memory: relationships 
between the body and the spirit” of the philosopher Henri Bergson draws bases for understanding the 
philosophical and scientific memory, and their features and their acquisition processes. In the current studies 
on the subject, as in neuroscience, some ideas from Bergson follow into force. If on one side Bergson, to 
analyze the perception, connects to the movement, on the other, the phenomenologist Gaston Bacherlad, in 
his book “The poetics of space”, relates to the content. Even though on a different principle, both concepts 
are relevant to the study of audiovisual, as I warned Gilles Deleuze, and therefore essential to reflect on 
the poetics of the video in the arts. The idea of   space, which is affective for Bachelard, wins the stage of 
the relationship with each other when viewed from the thought of the theologian and historian Michael de 
Certeau in his book “The invention of everyday life” in which develops a distinction between space and 
place that leads him to conclude that “space is a practiced place.” Such understanding provides subsidies 
to analyze videoinstallations “Home: Step” (2012) and “Home: Step and Ladder” (2013) and the video “After 
the Sunday’s lunch” (2012) - results of the poetic practice of this research - presented in situations often 
contradictory. Some artists such as Jonas Mekas, Bill Viola, Cao Guimarães, Stan Brakhage, Hélio Fervenza, 
Marie Menken, Rodrigo John are theoretical and / or artistic references that intertwine forming a history, a 
kind of familiarity, the relationship between the making and the thinking mediated by particular perceptions.

Keywords : home, memory, video, videoinstallation, cinema, place, space
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1. INTRODUÇÃO

É errado dizer que o artista “procura” seu tema. Este, na verdade, amadurece 
dentro dele como um fruto, e começa a exigir uma forma de expressão. É 
como um parto... (TARKOVSKI,1998, p.49)

 (Fica em) É um terreno inclinado e suficientemente grande para abrigar uma casa que comporta três 
quartos amplos, uma sala de jantar, uma sala de visitas, uma cozinha, dois banheiros, uma área da frente, 
uma escadaria margeada por jardins, uma garagem ao nível da calçada/rua que, além de guardar o carro da 
família, serve também como oficina, depósito e estoque. Atrás da casa há uma área de serviço com tanque 
e máquina de lavar roupa e, um pouco mais para lá fica o quintal que, por sua vez, pode ser dividido em 
três espaços distintos, os quais se conectam entre si através de escadas. Para ir do nível da casa para o 
primeiro nível do quintal, sobe-se uma escadaria dividida em forma de “L”, dois degraus altos no primeiro 
lance e logo oito no segundo. Os degraus são feitos de pedra de granito revestida com uma mistura de 
cimento e areia. Ao alcançar o topo dessa escada, chega-se a esse primeiro espaço que está dividido em 
três ambientes distintos. Uma estrutura de madeira e arame sustenta uma parreira, a qual faz as vezes de 
teto para uma parte central calçada com laje de grés e para um espaço lateral que margeia essa primeira 
escadaria e que tem o chão coberto por areia. Do outro lado, há uma peça coberta por um telhado de zinco, 
na qual uma churrasqueira e um forno feito de tijolos convivem com uma bancada de madeira, ferramentas 
para lida com a terra, lenha, tijolos avulsos, baldes de adubo e esterco. Para chegar ao segundo nível do 
quintal, onde estão algumas árvores frutíferas e plantas, usa-se um outro lance de escada que conduz a 
um caminho levemente íngreme e feito de laje de grés, o qual separa o terreno em dois lados e se estende 
até dois sólidos degraus, um alto e outro baixo. Dali para cima, o chão é todo de terra escura, há um pouco 
de limo e algumas pedras. Abundam inços de todos os tamanhos e proliferam-se as bananeiras, as quais 
situam-se à esquerda de quem caminha para o fundo do terreno e ocupam-no até a grade que o divisa com 
o do vizinho. Girando levemente a cabeça para direita, vê-se, um pouco mais ao fundo, um pé de laranja e 
outro de limão, e seus galhos, por vezes, ultrapassam o muro lateral, invadindo o terreno vizinho. O limite 
dos fundos do quintal é dado por um muro alto feito de tijolos que, deste lado, é margeado por uma folhagem 
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verde escura de hastes altas, das quais entre as folhas surgem ramos de flores vermelhas com formato 
semelhante ao dos bicos dos papagaios. Escuta-se o som dos pássaros. Sabiás. Bem-te-vis. Uma estrutura 
de metal, situada próxima às bananeiras, sustenta um fracassado pé de chuchu e um de maracujá mais 
bem sucedido. Há plantas de folhas roxas, verdes, compridas, pequenas, grandes. Há cactos, orquídeas e 
um pinheiro que, futuramente, será a árvore de Natal. 

Quando percebi (me dei conta de) que esse lugar, que tanto significa para mim, estava deixando de 
existir tal qual o conhecia e reconhecia, comecei a registrar em vídeo o dia a dia dali. Mas o que me levou 
a perceber isso?

Em algum momento, entre os anos de 2005 e 2006, estava realizando minha inscrição para o processo 
de seleção do Berlinale Tallent Campus1 e, entre as diversas modalidades oferecidas, entre as áreas técnicas 
e as de produção, havia uma proposta para realização de fazer um pequeno filme respondendo à seguinte 
pergunta: “o que é lar para você?” Para a inscrição, em qualquer uma das modalidades, era imprescindível o 
envio de alguns minutos de algum trabalho, e sem ter desenvolvido nenhum filme acerca do que era lar para 
mim, mandei uma cena de um curta metragem, Super Flufi2 (2005), que havia dirigido. Porém, a pergunta 
permaneceu em minha cabeça, plantou-se em minha imaginação, despertou algo do meu inconsciente e, 
aos poucos, foi germinando como sementes ou se desenvolvendo como um feto, até que dei início à busca 
do que era, ou é, afinal, a ideia de lar para mim.

“Em qualquer lugar sobre o qual eu vá deitar minha cabeça, eu vou chamar de meu lar”3 foi uma das 
primeiras recordações. Essa estrofe da música “Anywhere I lay my head” do músico norte americano Tom 
Waits, serviu como inspiração para a criação de um travesseiro que traz a palavra Lar bordada. Por que um 
travesseiro? É um lugar onde repousar a cabeça. É um objeto de fácil transporte. É um fragmento do lar. 
Quando se deixa a própria casa por longas distâncias, tanto de tempo quanto de espaço, o travesseiro, que 
foi levado junto, torna-se o lar. O que fazer a partir dessa constatação? 

1 Commencing in 2003, the Berlinale has partnered with the Berlinale Talent Campus, which is a winter school for “up and coming filmmakers” that takes place 
at the same time as the festival itself. The Talent Campus accepts about 350 applicants each year; the attendees come from around the world, and represent all 
of the filmmaking professions.The event runs 6 days during the Berlinale and features lectures and panel discussions with well known professionals addressing 
issues in filmmaking today. Workshops, excursions, personal tutoring, coaching and training of participants from different fields of work are part of the programme.
2 “Super Flufi” (2005) é um filme de curta metragem, 11’e 40’’, em 35mm, com direção de Tula Anagnostopoulos.
3 Música: “Anywhere I Lay My Head” do músico americano Tom Waits, no álbum “Rain Dogs” lançado em 1985 pela Island Records. Trecho 
original da letra:  “...anywhere I’m gonna lay my head, I’m gonna call my home” .
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Deixar a posição vertical, passar para horizontal. Isso é o que propicia o travesseiro: deitar. Ao realizar 
essa ação em lugares aos quais ela não está usualmente associada, como um campo de plantação de soja, 
um pedregulho à beira mar, um cômoro de areia ou um muro de pedras a acomodação do corpo torna-se 
um desafio a ser resolvido na distância entre a câmera e o lugar em que se almeja deitar. A gravação em 
vídeo de cada uma dessas cenas foi feita desde mais de um ponto de vista, isto é, houve uma variação na 
posição da câmera e nos seus valores de quadro, desde planos de paisagem, que permitem ver a dimensão 
do entorno com relação ao corpo, aos planos fechados, que mostram, por exemplo, a palavra lar escrita 
no travesseiro. Esses registros em vídeo foram montados intercalando os distintos lugares e os momentos 
da ação, buscando manter sua progressão: caminhar, parar, deitar. Seria mais ou menos assim: com o 
travesseiro embaixo do braço, subo e desço as pedras até alcançar o maior pedregulho que adentra o mar, 
acomodo-me sobre o muro de pedra, deito a cabeça sobre a palavra lar do travesseiro, vejo a paisagem 
da praia desde cima de um cômoro de areia branca e, por fim, fecho os olhos. Assim, o filme intitulado 
“Travesseiro” (2007-2011) foi construído. Porém, ainda resta pensar que, ao desconectar-se visualmente 
do entorno, a atenção passaria a ser direcionada aos outros sentidos do corpo. E mais,  uma vez estando 
de olhos fechados, poderia se migrar para outros terrenos distintos aos das sensações do corpo. Quais 
seriam esses terrenos? Seriam os das lembranças? No importante livro “Matéria e memória” (1939) de 
Henri Bergson, filósofo e teólogo, encontra-se uma abordagem aprofundada das dualidades que constituem 
a memória e suas respectivas relações. Portanto, o terreno distinto ao do corpo, para Bergson, é o espírito, 
e “[...] a distinção do corpo e do espírito não deve ser estabelecida em função do espaço, mas do tempo.” 
(BERGSON, p.259)

O tempo e a memória incorporam-se numa só entidade; são como os dois lados de uma medalha. É 
por demais óbvio que, sem o Tempo, a memória também não pode existir. A memória, porém, é algo 
tão complexo que nenhuma relação de todos os seus atributos seria capaz de definir a totalidade das 
impressões através das quais ela nos afeta. A memória é um conceito espiritual! (TARKOVSKI, 1998, 
p. 64)

Ao cruzar as ideias de Bergson com as do cineasta russo Andrei Tarkovski, seria possível chegar a 
uma prematura conclusão de que se “a distinção do corpo e do espírito estabelece-se em função do tempo” 
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e que este último estaria “incorporado junto à memória em uma mesma entidade”, sendo esta o seu outro 
lado, poder-se-ia  pensar que a memória está entre o corpo e o espírito e estabelece relações entre eles. 
Sendo que, seguindo Bergson, “entre a matéria bruta e o espírito mais capaz de reflexão há todas as 
intensidades possíveis da memória” (BERGSON, p.261). Dadas essas primeiras reflexões, é possível dizer 
que a memória está em um “entre” e que tem diferenças entre si.  

Voltando à pergunta “o que é lar para você?” Nosso próprio corpo pode ser tomado como primeiro 
lar, mas ao pensá-lo em um sentido de estar, regressaríamos ao ventre materno. No dia nove de setembro 
de 2008, descobri que estava grávida e, a partir de então, passei por todo o acompanhamento da gestação 
e do desenvolvimento do bebê. Uma das partes desse acompanhamento era a realização mensal de 
ecografias que, além de fornecerem os dados de interesse médico, produziam imagens e sons. Ao deslizar 
o equipamento pela barriga, a imagem em preto e branco do feto se movimentando dentro útero aparecia na 
tela da televisão. Podia-se também escutar os sons do coração, do cordão umbilical, da placenta. Era uma 
pulsação líquida. Abaixo da televisão, estava um aparelho de DVD que, conforme o interesse de aquisição 
do cliente4, gravaria o vídeo do exame. Os vídeos das ecografias, guardados mês a mês, foram preparados 
para serem editados no último mês de gestação. Os melhores momentos de cada fase foram selecionados 
e ordenados cronologicamente, formando um único vídeo. Alguns dias antes de o bebê nascer – na 39ª 
semana – esse vídeo foi projetado sobre a minha barriga. Simultaneamente, gravava-se um novo registro 
e criava-se, assim, o material necessário para a conclusão do filme “Barriga”, (2009-2011), que foi montado 
utilizando as imagens da projeção sobre o corpo e o sons originários das ecografias. 

Um pequeno repertório de vídeos, que versavam sobre lar, foi sendo construído, como os exemplos 
anteriores “Travesseiro” e “Barriga”. E mais, havia ainda uma grande quantidade de registros em vídeo feitos 
no lugar onde encontravam-se as memórias da infância: a casa da vó – que é a maneira como a família se 
refere à casa dos avós – a qual “percebi estar deixando de existir tal qual a conhecia e reconhecia”. 

Em 2005, iniciaram-se as visitas-gravações à casa da vó em busca do lar. E o que era importante 
registrar? O avô, a avó, a casa, o pátio, as plantas. Mas como fazer isso?

Movida pela percepção, pela lembrança e pela curiosidade, registrava o lugar e as pessoas em fitas 

4 Todas as ecografias que realizei foram gravadas em DVD.
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de vídeo minidv que, identificadas como “casa da vó”, foram se acumulando na estante com o passar dos 
anos.  Estão ali, organizadas de acordo com suas datas de captação para que, posteriormente, ao serem 
digitalizadas para a memória do computador, suas referências sejam mantidas. E, mesmo com a introdução 
da câmera digital, que substituiu a passagem do analógico para o digital, os arquivos de vídeo seguiram 
sendo identificados e organizados em um único projeto – intitulado “casa da vó” – de um programa de edição 
de vídeo5. Em seis anos de gravações, haviam mais de vinte horas de material para trabalhar, isto é, montar. 
Os filmes da casa da vó começaram a ser elaborados. Seria assim possível acionar as recordações que não 
foram gravadas? Ou essas recordações estariam apenas acessíveis nas fotografias e nas rememorações, 
como a da descrição feita no início deste texto?

Resta um ponto em comum entre essas respostas poéticas que concernem ao tema lar. Tanto 
“Barriga” e “Travesseiro” quanto os vídeos oriundos do material captado na casa da vó surgiram a partir 
de materiais guardados extensivamente ao longo do tempo. São horas de registros em vídeo analógico e 
digital armazenadas nas prateleiras e na memória do computador. Uma análise acerca da necessidade 
de guardar tempo para realização de cada um dos trabalhos encaminha o pensamento para o terreno dos 
arquivos, das memórias. Mas, antes ainda, cabe a seguinte indagação: que espécie de registros são esses? 

Os vídeos da casa da vó não têm um roteiro ou um cronograma prévio às gravações e o material 
captado é muito variado. Dias corriqueiros, dias de festividades, como Natal e dia das mães. A casa por 
dentro, o pátio, o quintal, as hortas, os jardins da frente. Pessoas, pássaros, gatos, cachorros, frutas, flores, 
fotografias, relógios. Cenas familiares, conversas entre tios, tias, primos, uma entrevista com o avô sobre 
sua casa da infância que foi complementada com algumas frases da avó, já que ela não podia parar porque 
tinha muito trabalho por fazer e, então, foi lavar a louça. Além do material ser diverso em conteúdo, também 
o é em formatos. Uma vez que o essencial era registrar, a qualidade de imagem e som nunca foi tida como 
primordial. Portanto, diferentes tipos de câmeras de vídeo foram sendo utilizadas durante esses anos. Em 

5 Final Cut Pro : Final Cut Pro é um software profissional de edição de vídeo não linear desenvolvido pela Apple Computer para seu sistema operacional Mac 
OS X. Com a popularização do Mac OS X e dos formatos de vídeo digital, o Final Cut construiu uma grande base de usuários e se tornou o primeiro produto de 
massa a desafiar o monopólio dos produtos de edição da Avid - até então os mais populares. Dessa forma, se tornou responsável pela redução de custos na 
edição profissional de vídeo e criou uma nova classe de produtos - o editor desktop.
O programa pode ser utilizado para editar material obtido de câmeras de vídeo domésticas MiniDV conectados via porta FireWire até material em alta definição 
(HD, do termo em inglês high definition) esuperiores( 2 e 4 K) de um estúdio profissional. O material é capturado para o Macintosh, onde é editado e processado. 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Final_Cut_Pro: acessado em 04 de setembro de 2013)
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menos de dez anos, passou-se da imagem digital de qualidade dv para HD, e esses avanços tecnológicos6 
se veem refletidos nos vídeos.

Antes de seguir adiante com o texto que reflete sobre essa prática artística, é preciso contar a respeito 
do próprio texto em si: a maneira como está pensado e construído. Uma narrativa feita de cortes como a 
montagem de um filme, com a diferença de que aqui a ação une-se ao pensamento em forma de escrita. 
Entre os assuntos, haverá, por vezes, um corte seco dividindo-os; em outras, alguma transição, como um 
fade in/out ou uma dissolvência. Através das descrições, pode-se ir de uma ideia à outra, de um plano ao 
outro. É possível dizer que a construção desse texto guia-se por uma certa lógica do cinema: a montagem 
paralela, as elipses temporais e espaciais, o flash back e foward. Por vezes, também como os jump cuts, aos 
saltos. E ainda, o texto pode ser do tipo não-linear, ao deslocar vê-lo desde o ponto de vista da tecnologia 
de captação e edição de imagens e sons, que utiliza uma ferramenta – o computador – que também possui 
tal característica em seu modo operacional. Corte.

Porém, existe uma exceção à falta de um planejamento anterior já mencionado sobre a gravação dos 
vídeos na casa da vó. Há um degrau em especial que fica no fundo do terreno e de onde se pode observar 
tanto o quintal quanto a casa. A cada dia de visita-gravação, um plano desde um “mesmo” ponto de vista, 
que busca manter uma similaridade entre os enquadres, é registrado. Na montagem do vídeo que intitula-se 
“Degrau”, esses planos foram justapostos em progressão cronológica, dos primeiros captados em 2005 até 
os atuais, agora, em 2013. O que acontece ali nessa união de fragmentos de diferentes tempos? As imagens 
que seguem podem prenunciar pistas de trajetos a ser percorridos ao longo da leitura desta dissertação.

Então, o que acontece ali? O lugar é o mesmo, mas muda a cada plano, ou seja, o lugar é o “mesmo” 
em distintos pedaços de tempo que, ao serem reunidos na montagem, por um corte seco, criam elipses 
temporais. Seriam essas perceptíveis? Ou ao contrário, estariam escondidas pelo tipo de corte? Adiante, 
será elaborada uma reflexão sobre o uso das passagens de tempo nos vídeos oriundos do material da casa 
da vó e nos trabalhos de artistas e/ou cineastas, como Jonas Mekas e Orson Welles, a fim de que suas 
relações possam ser entendidas através da linguagem audiovisual que é comum a eles. 

Voltando. Excetuando os planos utilizados no vídeo “Degrau”(2005-13), os demais não haviam 
6 Os avanços tecnológicos na captação de imagem em movimento e som serão vistos com mais detalhamento histórico no decorrer deste texto. As primeiras 
descobertas e usos, por certo, podem servir também como uma metáfora para a infância e suas memórias. 
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seguido uma prévia decupagem, o que permitia olhar o material de outras maneiras. Tomando como base 
esse vídeo que privilegia a organização temporal, poderia existir algum material, nesse arquivo de vídeos 
da casa da vó, que pudesse originar um filme a partir de uma ideia de espaço? Em um timeline, nomeado 
“subindo escada”, foram sendo armazenados fragmentos de vídeos correspondentes ao trajeto da subida 
das escadas que levam do nível dos fundos da casa até o último, o do fundo do quintal. Esses trechos 
selecionados ao longo do tempo, concomitantemente ao processo de edição de outros vídeos, estavam 
dispostos ali ao acaso, e, portanto, não configuravam nada mais do que isso até então. Em decorrência 
da vontade de criar um filme que ao invés da cronologia seguisse a outra forma de organização, o timeline 
“subindo escada” passou a ser visto como uma opção de resposta por aterse a um percurso particular no 
espaço. Utilizando esse trajeto como fio condutor, a justaposição ordenada desses trechos deu origem ao 
vídeo intitulado “Escada” (2005-2013). De degrau em degrau, a subida coloca lado a lado tempos distantes 
entre si em um percurso comum. E, agora, o que acontece aqui? Quais são as relações entre esses dois 
filmes?

O que há no que vemos? O que há no que não vemos? E ainda, como o uso da técnica de montagem 
responde a essas perguntas? O cineasta russo Andrei Tarkovski, realizador de suma importância para o 
cinema autoral, em seu livro “Esculpir o tempo”, associa o procedimento da montagem cinematográfica ao 
da escultura, o que pode ser entendido como uma maneira de conceder materialidade ao tempo, como o 
escultor que antevê a forma da escultura que está dentro do bloco de pedra e retira apenas o que não lhe 
pertence para desvendar o que havia em seu interior. Porém, montar um filme não requer somente subtrair 
o excedente, é preciso pensar que ao justapor planos, adiciona-se algo mais. Para a construção dos vídeos 
da casa da vó, foram separados determinados trechos do material bruto que, ao serem organizados, cada 
qual de acordo com sua ideia norte, buscavam encontrar uma narrativa naquelas imagens, dar-lhes um 
sentido, transmitir alguma emoção e/ou sensação.

Juntar, fazer a montagem é algo que perturba a passagem do tempo, interrompe-a e, simultaneamente, 
dá-lhe algo de novo. A distorção do tempo pode ser uma maneira de lhe dar expressão rítmica. Esculpir 
o tempo! (TARKOVSKI, 1998, p.144)
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E dessa maneira, será que esses vídeos produziriam alguma sensação particular no outro a partir 
da montagem de diferentes tempos que se entrecortam e se sucedem? Que relações surgem do encontro 
do artista, ou cineasta, com seu material na sala de edição? Tanto o artista mineiro Cao Guimarães7, que 
surge nos anos 90 no Brasil, quanto o artista Jonas Mekas8, um nonagenário lituano que vive em Nova 
Iorque, cujas obras são referência para esta pesquisa em poéticas visuais, refletem a respeito do processo 
de montagem audiovisual em suas práticas e sobre como se posicionam diante do material. Em seu artigo 
“Documentário e Subjetividade – uma rua de mão dupla”, Cao Guimarães escreve: 

Você volta a brincar de Deus associando imagens e sons uns com os outros e esculpindo o tempo e 
o ritmo de seu filme na edição. Fundamental lugar do reencontro, onde o homem volta a ser homem e 
a montanha, montanha. Olhar as coisas por uma segunda vez, realinhar o caos, reinventar o mundo 
através da imagem e não apenas do imaginário. (GUIMARÃES, 2007, s.p.)

Talvez não seja exatamente “brincar de Deus” a melhor maneira de demonstrar a relação que se 
estabelece na sala de edição, pois a matéria já existe, não estamos criando-a e, sim, recriando-a, como o 
mesmo Cao Guimarães escreve um pouco mais adiante: o “lugar do reencontro”. Então, dentro da sala de 
edição, seria possível dizer que se é o deus daquele universo particular de imagens e sons, porém sem 

7 “Cao Guimarães, cineasta e artista plástico, nasceu em 1965 em Belo Horizonte, onde vive e trabalha. Desde o fim dos anos 80, exibe seus trabalhos diferen-
tes museus e galerias como Tate Modern, Guggenheim Museum, Museum of Modern Art NY, Gasworks, Frankenfurten Kuntsverein, Studio Guenzano, Galeria 
La Cajá Negra e Galeria Nara Roesler.” Disponível em: <http://www.caoguimaraes.com/page2/principal_new.php>. Acesso em: 29 de nov. 2012. Nos anos 90, 
aparecem no país uma série de artistas que trabalham com o meio do vídeo como: Lucas Bambozzi, Cao Guimarães, as duplas Mauricio Dias/Walter Riedweg e 
Kiko Goifman/Jurandir Muller, Marcelo Massagão, Carlos Nader, entre outros.
8 Jonas Mekas nasceu em 1922 na aldeia agrícola de Semeniškiai, Lituânia. Ele atualmente vive e trabalha em Nova York . Em 1944, ele e seu irmão Adolfas 
foram levados pelos nazistas para um campo de trabalhos forçados em Elmshorn, Alemanha. Depois da Guerra, estudou filosofia na Universidade de Mainz. No 
final de 1949, a Organização das Nações Unidas para os Refugiados trouxe os dois irmãos para Nova York, onde se estabeleceram em Williamsburg, Brooklyn. 
Duas semanas depois de sua chegada a Nova York, ele pediu dinheiro emprestado para comprar sua primeira câmera Bolex e começou a gravar breves mo-
mentos de sua vida. Ele logo se profundamente envolvido no movimento do cinema americano de vanguarda. Em 1954, junto com seu irmão, começou a revista 
Film Culture, que logo se tornou a publição cinematográfica mais importante nos EUA. Em 1958, ele começou sua lendária coluna Film Culture no Village Voice. 
Em 1962, ele fundou a Filmakers’ Cooperative, e, em 1964 a Film-Makers’ Cinematheque, que eventualmente se transformou em Anthology Film Archives, um 
dos maiores e mais importantes arquivos do mundo do cinema de vanguarda e um espaço de apresentação. Disponível em: Acesso em <http://jonasmekasfilms.
com/bio.php> : 29 de novembro 2012. Tradução da autora. Texto original: “Jonas Mekas was born in 1922 in the farming village of Semeniškiai, Lithuania. He 
currently lives and works in New York City. In 1944, he and his brother Adolfas were taken by the Nazis to a forced labor camp in Elmshorn, Germany. After the 
War he studied philosophy at the University of Mainz. At the end of 1949 the UN Refugee Organization brought both brothers to New York City, where they settled 
down in Williamsburg, Brooklyn. Two weeks after his arrival in New York he borrowed money to buy his first Bolex camera and began to record brief moments 
of his life. He soon got deeply involved in the American Avant-Garde film movement. In 1954, together with his brother, he started Film Culture magazine, which 
soon became the most important film publication in the US. In 1958 he began his legendary Movie Journal column in the Village Voice. In 1962 he founded the 
Film-Makers’ Cooperative, and in 1964 the Film-Makers’ Cinematheque, which eventually grew into Anthology Film Archives, one of the world’s largest and most 
important repositories of avant-garde cinema, and a screening venue.”
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nunca esquecer de que essas imagens e sons são impregnados de vida própria. A partir desse reencontro 
com o material do arquivo de vídeos da casa da vó, alguns filmes foram feitos: “Depois do almoço de 
domingo” (2009-2012), “Uma tarde em 2007” (2007-2012), “Limpeza da parreira em 15 de agosto de 2010” 
(2010-2012), além dos já abordados “Degrau” e “Escada”. Cada um desses filmes, ao passar pelo processo 
de edição, buscou criar linhas narrativas próprias. Muitas vezes, houve um confronto entre o que seria o 
excedente de cada vídeo. Buscaria apenas os planos que estivessem “bem” captados? Ou o material da 
casa da vó era realmente do tipo de vídeo caseiro? Como, por exemplo, decidir entre o que se guarda e 
o que se abandona nesses momentos cotidianos, como o do avô limpando a churrasqueira depois de um 
almoço de domingo ou da avó cuidando do pássaro numa tarde de sábado? Atividades tão comuns que, ao 
serem revistas, parecem evocar seus passados particulares feitos das suas repetições. Então, ao escutar 
Jonas Mekas refletindo, em seu filme “As I was moving ahead occasionally I saw brief glimpses of beauty” 
(2000), sobre as suas imagens e sons, também captados em um cotidiano familiar, é possível encontrar um 
outro parâmetro para a decisão do que é excedente ao filme que se pretende montar. Ele vai falando:

Estou aqui apenas com minhas imagens e meus sons… sozinho, agora em horas praticamente vazias. 
[…] Então, aqui estou apenas comigo mesmo e gatos e minhas imagens e meus sons, a eu mesmo, 
eu mesmo. Imaginando, imaginando a meu respeito. Na verdade, talvez, esteja exagerando. Eu não 
estou aqui imaginando, estou apenas fazendo meu trabalho. Estou apenas trabalhando. Aqui é minha 
pequena oficina. Esta pequena sala lotada, com pilhas de filmes e meus dois “bayans” [acordeões]… 
[…] como estou trabalhando nos meus sons, eu não tenho muita certeza do que realmente estou 
fazendo. É tudo ao acaso. Eu passo por todos os rolos dos meus sons escolhendo isso, escolhendo 
aquilo, dispondo-os todos juntos, colocando-os todos juntos, ao acaso, sem planos, assim como as 
imagens, assim como estou colocando essas imagens juntas, do mesmo jeito, exatamente do mesmo 
jeito de quando as filmei ao acaso, sem planejamento, somente de acordo com a emoção do momento, 
com o que eu senti naquele momento em que eu deveria estar filmando isso ou aquilo, sem saber por 
que, igual aos sons que vim coletando através de todos esses anos. Estou pegando todos esses sons 
e colocando-os aqui na pista de som ao acaso.9 (MEKAS, “As I was moving ahead…” cap.II) 

9 Texto original: “Here I am just with my images and my sounds… by my self, now in practically empty hours. […] so, here I am just myself and cats and my images 
my sounds, and my self, my self. Wondering, wondering about myself. Actually, maybe, I’m exaggerating. I’m not here wondering, I’m just doing my work. I’m just 
working. This is my little workshop here. This little room loaded, stacked with film and my two bayans […] […] as I’m working on my sounds, I’m not so sure what 
I’m doing really. It’s all chance. I’m going through all the reels of my sounds picking up this, picking up that, splicing it all together, putting all together, by chance, 
same as the images, same as I’m putting those images together, same, exactly the same when I originally filmed them by chance, with no plan, just according, just 
to the whim of the moment what I felt that moment that I should be the filming this or that, without knowing why, same with the sounds that I’ve collected through 
all those years.  I’m picking up all those sounds and putting them here on that sound track by chance.” (MEKAS, cap.II) Tradução da autora.
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Então: “ao acaso”, diz Mekas, sua montagem seria feita da mesma maneira como foram captadas as 
imagens e sons: “ao acaso”. A diferença entre os procedimentos dos artistas Cao Guimarães e Jonas Mekas 
é que o primeiro escolhe um ponto de vista no qual deitar o olhar para, assim, gravar; enquanto o segundo 
deixa-se levar pelo momento. No filme “Acidente” (2006), co-dirigido por Guimarães e Pablo Lobato, cada 
lugar é apresentado através de cenas construídas com planos fixos bem captados, que devem dar conta 
de conferir, e não ilustrar, imagens e sons a essa poesia audiovisual elaborada e inspirada nos nomes 
de cidades do interior de Minas Gerais: Abre Campo, Planura, Caldas, Ferros. Ambos os filmes poéticos 
contemplam o cotidiano de algo ou alguém e, cada um a sua maneira, encontrou uma expressão particular 
no seu fazer audiovisual. Então, qual seria, ou qual é a minha própria expressão audiovisual? Nesses dois 
trabalhos, utilizados como exemplos, a vida cotidiana é mostrada tanto no que nos é comum quanto no que 
nos é pessoal e, de maneira superficial, é possível dizer que “Acidente” apresenta a vida de uma cidade e 
“As I was moving ahead occasonaly I saw glimpes of beauty” (2000), a vida de uma pessoa. E eu, talvez, 
um pouco dos dois: um lugar e uma família.

Talvez o caminho esteja em como a elaboração do tema lar ocorre através dessas imagens e sons 
pessoais que foram registrados em vídeo, arquivados e organizados. Mas a que espécie de conjunto 
pertenceria essa organização: um diário, um inventário, um imaginário, uma coleção? O material audiovisual 
armazenado de forma digital no computador funcionaria apenas como uma memória exterior à da mente? 
Substituiria a nossa própria memória? E o que é a memória? 

Memória é a aquisição, conservação e evocação de informações. A aquisição se denomina também 
aprendizado. A evocação também se denomina recordação ou lembrança. Só pode se avaliar a memória 
por meio da evocação. A falta de evocação denomina-se esquecimento ou olvido. Uma falha geral da 
evocação de muitas memórias denomina-se amnésia. (IZQUIERDO, 2006, p. 15)

Se, então, Ivan Izquierdo, argentino naturalizado brasileiro, professor titular de Bioquímica na 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que há muitos anos realiza estudos acerca da memória e 
tem livros publicados sobre o assunto, identifica a memória como aprendizado, a próxima pergunta seria: 
Como isso acontece? Como são formadas as memórias? Onde se localizam? O que se sabe sobre isso? A 
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partir desses questionamentos, as pesquisas relacionadas ao funcionamento físico e químico da memória 
mostraram-se pertinentes a esse estudo, uma vez que, com o entendimento dessas funções da mente, 
é possível encontrar respostas mais consistentes sobre o fato de que as memórias da infância – e nesse 
caso específico, o lar da casa da vó – são as mais duradouras, as que nos acompanham e ganham força 
na velhice. Retomando, se os vídeos das cenas cotidianas da casa da vó, ao serem considerados um tipo 
de memória, por sua capacidade de acionar um passado, estariam assim contidas dentro do paradigma de 
Bergson? Elas estariam situadas nas relações entre a alma e o corpo, o espírito e a matéria? Ao diferenciar 
as memórias em tipos, suas concepções sobre memória são base para pesquisadores, tanto teóricos como 
cientistas, que desenvolvem seu trabalho no assunto:

[...] poderíamos representar-nos duas memórias teoricamente independentes. A primeira registraria, 
sob forma de imagens-lembranças, todos os acontecimentos de nossa vida cotidiana à medida que se 
desenrolam; ela não negligenciaria nenhum detalhe; atribuiria a cada fato, a cada gesto, seu lugar e sua 
data. Sem segunda intenção de utilidade ou de aplicação prática, armazenaria o passado pelo mero 
efeito de uma necessidade natural. Por ela se tornaria possível o reconhecimento inteligente, ou melhor, 
intelectual, de uma percepção já experimentada; nela nos refugiaríamos todas as vezes que remontamos, 
para buscar aí uma certa imagem, a encosta de nossa vida passada. Mas toda percepção prolonga-se 
em ação nascente; e, à medida que as imagens, uma vez percebidas, se fixam e se alinham nessa 
memória, os movimentos que as continuam modificam o organismo, criam no corpo disposições novas 
para agir. Assim se forma uma experiência de uma ordem bem diferente e que se deposita no corpo, 
uma série de mecanismos inteiramente montados, com reações cada vez mais numerosas e variadas 
às excitações exteriores, com réplicas prontas a um número incessantemente maior de interpelações 
possíveis. Tomamos consciência desses mecanismos no momento em que eles entram em jogo, e 
essa consciência de todo um passado de esforços armazenado no presente é ainda uma memória, 
mas uma memória profundamente diferente da primeira, sempre voltada para a ação, assentada no 
presente e considerando apenas o futuro. Esta só reteve do passado os movimentos inteligentemente 
coordenados que representam seu esforço acumulado; ela reencontra esses esforços passados, não 
em imagens-lembranças que os recordam, mas na ordem rigorosa e no caráter sistemático com que 
os movimentos atuais se efetuam. A bem da verdade, ela já não nos representa nosso passado, ela o 
encena; e, se ela merece ainda o nome de memória, já não é porque conserve imagens antigas, mas 
porque prolonga seu efeito útil até o momento presente. (BERGSON, 1999, p. 245-246)

Bergson, ao utilizar exemplos de casos clínicos de danos cerebrais que correspondiam a perdas 
específicas de capacidades, tomou a ciência como base para desenvolver seu pensamento filosófico. 
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Os vídeos da casa da avó conteriam essas diferentes intensidades de memória intrinsecamente? Como 
identificá-las? E, ainda, como passá-las ao outro? E este outro, por sua vez, como vai aprendê-la? Ao 
associar as ideias provenientes de Bergson a esse trabalho contemporâneo de artes visuais, certas noções 
mostram-se pertinentes, contudo, tanto a ciência quanto a Filosofia e a Psicologia, ao aprofundarem seus 
estudos, apontaram algumas falhas no pensamento bersgsoniano. Há de se levar em conta, claro, que 
aproximadamente cem anos se passaram e que a técnica e a tecnologia, aos finais do século XX e ao início do 
XXI, não são as mesmas contemporâneas a Bergson. As especializações ganharam força e impulsionaram 
o desenvolvimento científico, artístico e filosófico, em prol de novas descobertas sobre a memória. Portanto, 
não é ruim que o pensamento tenha acompanhado todas essas revoluções das pesquisas atuais. Em uma 
recente antologia publicada sobre o assunto, ”Memory, histories, theories, debates” (2010), a memória é 
vista de forma ampla, por campos distintos do conhecimento, como o da Neurologia e o da História, entre 
outros. Ainda ali, estão presentes os ecos do filósofo autor de “Matéria e memória”. Nesse livro encontra-se 
ainda o pertinente texto intitulado “Bergson on memory” de Keith Anselm-Pearson, professor de filosofia na 
Universidade Warwick: 

A concepção de Bergson sobre a memória foi altamente inovadora. Ele foi um dos primeiros pensadores 
que mostrou a importância de prestar atenção aos diferentes tipos de memória (episódica, semântica, 
procedural), e procurou dar uma demonstração embasada sobre por que a memória não poder ser 
considerada apenas como uma forma diluída ou enfraquecida da percepção. [...] Bergson chama a 
memória de “um problema privilegiado” precisamente porque uma concepção adequada desta nos 
permitirá falar seriamente de estados psíquicos inconscientes.10 (ANSELM-PEARSON, 2010, p.62)

A memória é realmente “um problema privilegiado” e, por essa razão, tantas áreas do conhecimento 
humano se articulam e se reúnem a estudá-la. Mas, para esta pesquisa em artes, que não se destina 
apenas a satisfazer o campo das ideias, o pensamento precisa somar-se à prática, ou seja, trazer para o 
campo do perceptível, do sensível, o desenvolvimento destas memórias da casa da vó. A ideia e a prática 
participam do trabalho, uma está na outra e, ao mesmo tempo, uma se dá através da outra. Os vídeos, 
10  Texto original: “Bergson’s approach to memory was highly innovative. He was one of the first thinkers to show the importance of paying attention to different 
types of memory (episodic, semantic, procedural), and he sought to provide a sustained demonstration of why memory cannot be regarded as merely a diluted or 
weakened form of perception. [...] Bergson calls memory “a privileged problem” precisely because an adequate conception of it will enable us to speak seriously 
of unconscious psychical states.” Tradução da autora. 



31

as vídeoinstalações e mesmo este texto são espaços para praticar as ideias envolvidas no processo de 
criação desta pesquisa. Este “problema privilegiado”, atrelado ao material em vídeo da casa da vó, exigiu a 
busca de uma leitura que o aproximasse do audiovisual. Gilles Deleuze, em 05 de janeiro de 1981 durante 
“Les cours de Gilles Deleuze: Image-Mouvement, Image-Temps”, traça relações entre Bergson e o cinema, 
localizando-o e contextualizando-o em sua época:

Suponhamos que a psicologia, ao final do século XIX se encontra em crise. A crise consistia no fato de 
que não seria possível manter-se na situação seguinte, ou seja, em uma distribuição das coisas na qual 
teríamos as imagens na consciência e os movimentos no corpo. Esta espécie de mundo fragmentado 
em imagens na consciência e em movimentos no corpo apresentava uma série de dificuldades. 
Mas, por que apresentava dificuldades ao final do século XIX e não antes? É por azar que coincide 
com o princípio do cinema? Não seria o cinema uma espécie de transtorno que torna cada vez mais 
impossível uma separação da imagem, a qual remeteria a uma consciência e a um movimento, esse 
último remetendo aos corpos? No início do século XX, delineiam-se duas grandes reações contra 
essa psicologia clássica que estava presa na dualidade da imagem na consciência e do movimento 
no corpo. Uma delas originará a corrente fenomenológica e a outra gerará a corrente bergsoniana. O 
fato de a fenomenologia haver tratado Bergson tão duramente não seria para separar-se dele? O que 
há em comum entre a fenomenologia e Bergson é essa espécie de superação da dualidade imagem-
movimento. O objetivo é tirar a psicologia de um caminho trilhado. Porém, se por um lado essa meta 
é comum a ambas correntes, por outro elas alcançam-na de maneira completamente diferente. E eu 
diria que se se aceita que o segredo da fenomenologia está contido na forma estereotipada e muito 
bem conhecida de que “toda a consciência é consciência de algo”, com a qual pensavam, justamente, 
ir mais além da dualidade da consciência e do corpo, da consciência e das coisas. O procedimento 
bergsoniano é completamente diferente e sua fórmula estereotipada, se a inventamos, seria: “toda a 
consciência é algo”. É necessário observar a diferença entre essas duas fórmulas, e aqui também tenho 
uma hipótese marginal, referente ao cinema: de certo modo, não é Bergson que está em vantagem em 
relação à fenomenologia. 

Em toda a sua teoria da percepção, a fenomenologia, apesar de tudo, conserva as posições pré-
cinematográficas, enquanto que Bergson que, em “A evolução criadora”, produz uma condenação 
tão global como também rápida do cinema, desenvolve talvez, em “Matéria e Memória”, um estranho 
universo que se poderia chamar cinematográfico e que está muito mais próximo de uma concepção 
cinematográfica do movimento do que da concepção fenomenológica do movimento.11 (DELEUZE, p.1, 

11. Texto original: “Suponemos que la psicología, a fines del siglo XIX se encuentra en una crisis. La crisis consistía en que no podían mantenerse en la situación 
siguiente, es decir en una distribución de las cosas en la que teníamos las imágenes en la conciencia y los movimientos en el cuerpo. Esta especie de mundo 
fracturado en imágenes en la conciencia y en movimientos en el cuerpo planteaba cantidad de dificultades. Pero, ¿por qué planteaba dificultades a fines del 
siglo XIX y no antes? ¿Es por azar que coincide con los inicios del cine? ¿No habrá sido el cine una especie de trastorno que vuelve cada vez más imposible 
una separación de la imagen, la cual remitiría a una conciencia, y un movimiento, el cual remitiría a los cuerpos? A inicios del siglo XX, se dibujan dos grandes 
reacciones contra esta psicología clásica que estaba atascada en la dualidad de la imagen en la conciencia y el movimiento en el cuerpo. Una que dará la cor-
riente fenomenológica y la otra que la dará el bergsonismo. El que la fenomenología haya tratado tan duramente a Bergson, ¿no sería para separarse de él? 
Lo que hay en común entre la fenomenología y Bergson, es esta especie de superación de la dualidad imagen-movimiento. Quieren sacar a la psicología de un 
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LES COURS DE GILLES DELEUZE, Image Mouvement Image Temps, 05/01/1981, Bergson, Materia 
y Memoria)

De acordo com Deleuze, o pensamento de Bergson sobre o movimento aproximar-se-ia das imagens 
cinematográficas, enquanto o da fenomenologia ainda seria “pré-cinematográfico”. Entretanto, o cinema e o 
audiovisual não se constituem apenas de movimento, também possuem um conteúdo e, isso faz com que, 
como fala Deleuze relacionando-os à sua ideia de imagem-movimento, a fenomenologia leve vantagem ao 
outro. O objetivo de pensar o funcionamento dos vídeos da casa da vó no trabalho de arte não consegue 
construir-se sem o fator pessoal e, a Bergson, faltaria um caráter que visse a memória a partir da criação e 
da imaginação. O livro “A poética do espaço” (1993) do fenomenólogo Gastón Bachelard, é especialmente 
importante para essa aproximação ao trabalho artístico, pois trata-se de um filósofo que se deixa levar pelo 
devaneio em seus escritos sobre algo muito caro a essa pesquisa, que é o lar. O que é lar para ti?

Algo fechado deve guardar as lembranças, conservando-lhes seus valores de imagens. As lembranças 
do mundo exterior nunca hão de ter a mesma tonalidade das lembranças da casa. Evocando as 
lembranças da casa, adicionamos valores de sonho. Nunca somos verdadeiros historiadores; 
somos sempre um pouco poetas, em nossa emoção talvez não expresse mais que a poesia perdida. 
(BACHELARD, 1993, p.p. 25-26)

Apesar do excesso de poesia, não há como negar que as tonalidades, o que para Bergson seriam 
intensidades, das lembranças da casa – e  principalmente as lembranças das primeiras descobertas da 
infância – estejam presentes no material da casa da vó. A existência dessas fitas e desses arquivos de 
vídeo, de certa maneira, poderiam ilustrar a ideia de “algo fechado” que guarda lembranças da casa. Porém, 
camino trillado. Pero si esa meta les es común, ellos la realizan, la efectúan de manera completamente diferente. Y yo decía que si se acepta que el secreto de 
la fenomenología está contenido en la formula estereotipada, muy bien conocida, de: “toda conciencia es conciencia de algo”, con la que pensaban, justamente, 
ir más allá de la dualidad de la conciencia y del cuerpo, de la conciencia y de las cosas. El procedimiento bergsoniano es completamente diferente y su formula 
estereotipada, si la inventamos, sería: “toda conciencia es algo”. Es necesario ver la diferencia de esas dos formulas, y aquí también tengo una hipótesis, como 
marginal, concerniente al cine, a saber: es que de cierta manera no es Bergson el que está en ventaja sobre la fenomenología.
En toda su teoría de la percepción, la fenomenología, a pesar de todo, conserva las posiciones pre-cinematográficas, mientras que Bergson que, en “La evolución 
creadora”, opera una condenación tan global como rápida del cine, desarrolla quizá, en “Materia y Memoria”, un extraño universo que se podría llamar cinemato-
gráfico y que está mucho más próximo de una concepción cinematográfica del movimiento que la concepción fenomenológica del movimiento. (DELEUZE, p.1, 
LES COURS DE GILLES DELEUZE, Image Mouvement Image Temps,05/01/1981 Bergson, Materia y Memoria) Tradução: Fabrina Camilotti.
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às imagens e aos sons desse material não podem ser adicionados “valores de sonho”, já que o que se 
encontra ali é algo da ordem da percepção. Ou seja, as lembranças nos vídeos da casa da vó são evocadas 
ao serem revistas e, por ventura, se fosse atribuir-lhes “valores de sonhos”, esses só seriam atingidos pela 
subtração, pois são as lembranças, e não os sonhos, que habitam os vídeos da casa da vó. Essa operação 
de subtrair trechos do material e organizá-los sob uma nova forma de olhar é um procedimento ainda físico 
– e químico, como veremos mais adiante – que ao ser executado, mesmo que em “âmbito virtual”, constrói 
algo. Portanto, para ler o seguinte trecho substitua a palavra “sonhar” da primeira linha por “lembrar”. 

O memorável é aquilo que se pode sonhar a respeito do lugar. Já nesse lugar palimpsesto, a subjetividade 
se articula sobre a ausência que a estrutura como existência e a faz “ser-aí“  (Dasein). Mas, como já 
se viu, este ser-aí só se exerce em práticas do espaço, ou seja, em maneiras de passar ao outro. Aí se 
deve enfim reconhecer a repetição, em metáforas diversas, de uma experiência decisiva e originária, 
a diferenciação que ocorre quando a criança percebe ser outro corpo que o da mãe. Aí se inaugura a 
possibilidade do espaço e de uma localização (um “não tudo”) do sujeito. (CERTEAU, 1999,  p.190)

Uma infinidade de ideias está contida nessa citação do livro “A invenção do cotidiano” (1999) do 
teólogo e historiador francês Michel de Certeau. O quintal da casa da vó é um lugar palimpsesto? Ou sua 
memória? Uma visita à casa da vó feita por alguém que nunca tenha tido contato tanto com o lugar quanto 
com suas imagens, possivelmente, não teria a percepção de um lugar palimpsesto, justamente por isso, pela 
falta de registros prévios e específicos dali. Então, os registros de experiências anteriores são acionados 
por similitudes e reelaborados com base no que se está vivendo. No vídeo “Degrau” (2005-2013), os planos 
com os “mesmos” enquadres, quando montados um trás do outro podem produzir percepções de que o 
quintal seja um “lugar palimpsesto”, o que se reconheceria através dos intervalos, ou seja, dos cortes. Todos 
os registros desses tempos passados com a câmera ligada na casa da vó seriam lugares palimpsestos em 
si ou só se tornariam através da montagem ou ainda somente na projeção? – aceleradamente sem pausar 
até desaparecer em um piscar de olhos12. 

Corte. 

12  “Num piscar de olhos” (2004) é o título do livro do norte-americano Walter Murch, editor de imagem e som de filmes como “A conversação“ (1974) e “Apo-
calypse Now” (1979) do diretor tambeem norte-americano Francis Ford Coppola.
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Considerando que o “ser-aí”, como explica Certeau, sejam “maneiras de passar ao outro” e que essas 
“só se exercem em práticas do espaço”, quais lugares estariam destinados a abrigar esses vídeos da casa da 
vó? Seriam as salas de cinema, onde o espectador assiste sentado em sua cadeira ao filme que se desenrola 
em sua frente, os mais adequados? Ou os espaços destinados a mostrar a arte contemporânea, onde cada 
um pratica seu próprio movimento? Qual o mais apropriado para transmitir ao outro essas memórias da casa 
da vó? O que entra em jogo para essas decisões? No texto “Registros sobre deslocamentos nos registros 
da arte” (2009), o artista e pesquisador Hélio Fervenza propõe que, no momento de mostrar o trabalho em 
artes, haja uma distinção entre exposição e apresentação: a primeira poderia estar inserida na segunda, 
porém a segunda não poderia se restringir à primeira. Fervenza escreve que a “apresentação é uma noção 
mais ampla do que exposição, razão pela qual pode englobá-la.” (p.54) e continua:

Para nós, o espaço de apresentação é aquele que surge no entrecruzamento dos movimentos orientados 
pelos gestos e os fenômenos de indicar e fazer ver, isto é, aquele que se instaura no entrecruzamento 
de diferentes operações, gestos e sistemas de indicação. (FERVENZA, 2009, p. 54)

A noção de Fervenza sobre “espaço de apresentação” como um lugar do “entrecruzamento” entre 
o movimento – o que evoca recordar a concepção deste por Bergson – e os fenômenos – o que, por sua 
vez, faz lembrar a “Poética do espaço” de Bachelard; portanto, essa é indispensável no momento em que 
se passa do campo das ideias para a prática artística e, aqui, mais especificamente, para as apresentações 
das videoinstalações “Lar: degrau, escada” e “Hogar: peldaño”13, e, também, da projeção do vídeo “Depois 
do almoço de domingo”. O desafio de apresentar a casa da vó a cada vez em espaços diferentes tornou 
evidente, durante todo processo de montagem, o quão presente está essa noção na forma de pensar e agir, 
ou seja, praticar o espaço de apresentação, visto por Certeau também como “maneiras de passar ao outro”. 
Ao montar as videoinstalações em ambientes tão diversos, como o de uma horta ao ar livre em uma fazenda 
ou um espaço fechado como o subsolo de um prédio em uma cidade, as maneiras de pensar o trabalho 
precisam ser reelaboradas de acordo com essas situações. Como isso acontece? O que cada lugar oferece 
de si para a construção do trabalho? E ao mesmo tempo, cabe analisar o que as próprias videoinstalações 

13 Tradução: “Lar: degrau”. 
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trazem para esse lugar? O que é próprio de um ou de outro? Como ocorre essa mescla? Resultaria em uma 
mescla homogênea ou heterogênea?  

Um passo a trás, para poder vislumbrar de uma maneira geral o que é possível pensar a respeito da 
prática artística da instalação. Cabe destacar uma recente compilação argentina, “Territórios audiovisuales” 
(2012)14, um panorama de textos de autores latinoamericanos contemporâneos sobre as artes audiovisuais, 
que foi compilado por Jorge de la Ferla e Sofía Reynal. As reflexões que ali estão abordam esse tema, 
do audiovisual, e de suas práticas contemporâneas desde distintos pontos: das máquinas ao mundo das 
imagens, das práticas sociais às experiências artísticas, arquivo e memória, entre outros. O ensaio de Ana 
Claudia García intitulado “Instalaciones”, trabalha com um conjunto de hipóteses em torno do conceito de 
instalação para averiguar o que, dentro dessa prática, a singulariza na arte contemporânea. Em relação à 
instalação, a artista e pesquisadora argentina escreve:

[...] é possível dizer que o espaço na instalação se constrói passo a passo. E isso poderia ser dito, 
principalmente, porque ali o espaço é atravessado. Em consequência, mede-se em unidades de tempo, 
e isso daria conta da sua duração – no sentido de Bergson –, ou seja, como dado imediato, subjetivo e 
virtual.15 (GARCÍA, 2012, p. 236)

“É pelo espaço, é no espaço que encontramos belos fósseis de duração concretizados por longas 
permanências” (1993, p.29), segue Bachelard em seu devaneio sobre tempo e espaço. Deleuze identifica 
algumas concepções comuns ao pensamento de Bergson e o da fenomenologia, sendo que seu elo principal 
estaria na ideia de “aberto”16. O autor de “A poética do espaço” aponta que “[...] o espaço é tudo, pois o 
14 O livro “Territórios audiovisuales: cine, vídeo, televisión, documental, nuevas tecnologias, paisajes midaticos”, foi compilado por Jorge de la Ferla e Sofia Rey-
nal lançado no ano de 2012 pela editora argentina Libraria. Reúne textos de diferentes autores contemporâneos e se propõe a pensar o audiovisual hoje em dia. 
15 Texto original:  “[...] se podría decir que el espacio en la instalación se construye paso a paso. Y esto podría ser dicho, principalmente, porque allí el espacio se 
recorre. En consecuencia, se mide en unidades de tiempo, y esto daría cuenta de su duración – en el sentido de Bergson - , o sea como dato inmediato, subjetivo 
y virtual.” (GARCÍA,2012, p. 236) Tradução: Fabrina Camiilotti.
16 “Muitos filósofos já haviam dito que o todo não era dado nem passível de ser dado; a única conclusão que tiravam disto era que o todo era uma noção desprovi-
da de sentido. A conclusão de Bergson é muito diferente: se o todo não é passível de ser dado é porque ele é o Aberto e porque lhe cabe mudar incessantemente 
ou fazer surgir algo de novo; em suma: durar. “A duração do universo deve constituir uma unidade com a latitude de criação que nele pode haver.”  De tal modo 
que toda vez que nos encontramos diante de uma duração, ou numa duração, poderemos concluir pela existência de um todo que muda, e que é aberto em 
alguma parte. Sabemos muito bem que Bergson descobriu inicialmente a duração como idêntica a consciência. Mas um estudo mais aprofundado da consciência 
levou-o a mostrar que ela só existia abrindo-se para um todo, coincidindo com a abertura de um todo. Assim também para o vivente: quando Bergson compara 
o vivente a um todo, ou ao todo do universo, ele parece retomar a mais antiga comparação. E, no entanto, inverte completamente os termos. Pois se o vivente 
é um todo, portanto assimilável ao todo do universo, não é tanto porque seria um microcosmo tão fechado quanto o todo supostamente o é, mas, ao contrário, é 
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tempo já não anima a memória. A memória – coisa estranha! – não registra a duração concreta, a duração no 
sentido bergsoniano.” A duração “real”, para Bergson, é “o que sempre se chamou de tempo, mas o tempo 
percebido como indivisível” (p.16) dentro de uma continuidade de mudanças, sendo que essa também se 
constitui de uma elasticidade dada pelas intensidades das percepções: 

Perceber consiste portanto, em suma, em condensar períodos enormes de uma existência infinitamente 
diluída em alguns momentos mais diferenciados de uma vida mais intensa, e em resumir assim uma 
história muito longa. Perceber significa imobilizar. (BERGSON, 1999, p.244)

Então, poder-se-ia dizer que Bachelard apóia-se no espaço ao tratar do tema da memória e que 
Bergson apóia-se no tempo – como visto na coincidência entre o pensamento do filósofo e do cineasta 
russo, Tarkovski. Se por um lado há permanência, por outro há imobilidade – que pertence ao movimento –, 
ou seja, o fenomenólogo identifica uma “fossilização”, uma materialização de tempo no espaço, enquanto 
o outro trata das transformações de uma situação na duração. As relações estabelecidas até agora entre 
essas duas linhas de pensamento, que Deleuze já havia constatado e elaborado em livros como “A imagem-
movimento” (2006) se mostram pertinentes para a análise da experiência do cinema, e aqui a do material 
em vídeo da casa da vó. Seguindo ainda o pensamento de Bergson, encontra-se que a continuidade da 
duração – ou do tempo – composta de intervalos, é restabelecida no movimento, ou seja, esse reintegra os 
intervalos de tempo de distintos graus de intensidade ao todo. Os intervalos da duração são divididos no 
movimento por cortes móveis, como explica Deleuze: 

Pelo movimento, o todo se divide nos objetos, e os objetos se reúnem no todo: e, justamente entre os 
dois, “todo” muda. Podemos considerar os objetos ou partes do conjunto como cortes imóveis; mas 
o movimento se estabelece entre esses cortes e reporta os objetos ou partes da duração de um todo 
que muda, ele exprime portanto a mudança do todo com relação aos objetos e é, ele mesmo, um corte 
móvel na duração. (DELEUZE, 2007, p. 19)

enquanto ele é aberto para um mundo, e que o mundo, o próprio universo, é o Aberto. “Em todo lugar onde alguma coisa vive, existe, aberto em alguma parte, 
um registro onde o tempo se inscreve.” (DELEUZE, p.17)
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Dessa forma, a captura de um fragmento de duração, ou seja, de um movimento no espaço, encontra 
no audiovisual uma forma de materialização, e daí a necessidade de unir essas duas linhas filosóficas para 
falar dos vídeos e, a partir dessas constatações, ver que Deleuze acertadamente as utiliza para o corte, 
que é a essência da montagem de filmes. A edição dos vídeos da casa da vó constitui-se internamente 
dessas noções, porém o conteúdo do que se apresenta no movimento das imagens não se presta somente 
a essa abordagem, pois a narração está presente. Há dois movimentos: um inerente ao meio e ao que dele 
é produto. Mas essas não são as noções que estavam envolvidas diretamente no processo de trabalho ao 
captar e montar os vídeos da casa da vó, apesar de o constituírem. Aquelas pequenas histórias daquele 
cotidiano particular são as que dão o movimento aos vídeos e ao contá-las para o outro buscam uma maneira 
de serem organizadas, tanto em sua construção quanto em sua apresentação. Esses temas começaram a 
ser abordados ao princípio desta introdução e seguirão acompanhando o texto. 

Flash back.

Na xilogravura “Girafa”, de 1995, a representação do animal 
está incrustada na madeira e sua matriz deixa rastros para além 
dos veios do material, os quais são, intrínsecos à técnica. Além 
disso, dissolve os “limites” entre figura e suporte, apropriando-
se de ambos para sua construção. Quais procedimentos mantém 
essa característica nestes trabalhos de vídeo atualmente? Como 
lograr essa relação de pertencimento em uma poética audiovisual 
que se desdobre pelo espaço e faça com que o espectador esteja 
inserido na obra, assim como a figura da girafa está para sua 
matriz?

Corte.

Imagem 38: “Girafa”, 40 x 140 cm, xilogravura sobre não-tecido, 1995 
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Philippe Dubois desenvolve uma reflexão sobre duas exposições realizadas no Centro Pompidou, em 
Paris, no ano de 2006, que possuíam distintos recortes e “posturas simétricas”: uma advinda do cruzamento 
da arte com o cinema e a outra do cinema com a arte, tomando-as como mote para tratar do que ele 
próprio classifica como “efeito cinema” na arte contemporânea. Dubois dedica uma atenção especial ao 
“entre”, o que simboliza como uma vírgula sacando fora as preposições, delimitando assim, como fronteiras 
permeáveis, um lugar onde habitam a arte contemporânea e o cinema: 

 [...] justo no entre-lugar desses universos, entre esses artistas-que-trabalham-com-o-cinema e esses 
cineastas-que-se-acreditam-ou-se-experimentam-no-trabalho-de-artista, há um mundo pequeno, porém 
intenso, inquieto, hiperativo, diverso e aberto de cineastas experimentais e vídeo artistas. Histórica e 
esteticamente, são esses os verdadeiros mediadores entre os dois universos tratados. (DUBOIS, 2009, 
p.186)

E é nesse “entre”, com fronteiras permeáveis – e que adiante será visto com maior atenção – no qual a 
prática poética dos vídeos e das vídeoinstalações de “Lar” ocorre. Cabe destacar o que foi se evidenciando 
conforme o trabalho foi sendo apresentado, em função dos lugares escolhidos para suas realizações: o 
espaço de arte contemporânea Atelier Subterrânea na cidade de Porto Alegre e a Escuela Internacional 
de Cine y TV de San Antonio de los Baños, Cuba. Essas situações de montar as videoinstalações em 
um espaço de arte ou em uma escola de cinema correspondem às origens de todo um aprendizado de 
dois fazeres que aqui se convergem nesses trabalhos. Assim, quais práticas do quintal da casa da vó – 
plantar, colher, varrer –, que originalmente não pertencem a esses ambientes, estão destinadas para cada 
um destes espaços? Quais se mantêm e quais não? Como antever a interação da projeção dos vídeos 
nesses lugares de características tão diversas? O que pode ser planejado? O que acontece ao apresentar 
essas pequenas narrativas do cotidiano da casa da vó para outras pessoas? Que percepções teriam? 
Encontrariam repercussão no outro? E de que tipo?

Toda percepção ocupa uma certa espessura de duração, prolonga o passado no presente, e participa 
por isso da memória. Ao tomarmos então a percepção em sua forma concreta, como uma síntese da 
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lembrança pura e da percepção pura, isto é, do espírito e da matéria, encerrávamos em seus limites 
mais estreitos o problema da união da alma com o corpo. (BERGSON, 1999, p. 285)

Mas eis que esta ligação da lembrança pura, da memória e, portanto, do pensamento não possui 
essa virtualidade estimada por Bergson, ou seja, não pertence ao espírito. Com o avanço das pesquisas 
neurocientíficas contemporâneas, já é possível identificar um rastro material do pensamento, da lembrança 
no cérebro, e inclusive encontrar as partes do cérebro envolvidas nessas atividades:

[...] o pensamento, a memória consistem numa modificação físico-química da matéria cerebral. Os 
poucos resultados experimentais relatados neste texto permitem efetivamente esquecer a concepção 
simplista do espiritualismo. Exigem que se aceite que o cérebro, mais precisamente sua rede neuronal, 
é a sede da atividade cognitiva, sensório motora e afetiva por intermédio de mudanças no estado físico-
químico de seus constituintes. (MEYER, 2002, p. 29)

Portanto, para o farmacologista Philippe Meyer, professor de Filosofia e História das Ciências na 
Faculdade de Medicina Necker, em Paris, a materialidade da mente faz com que as associações espirituais 
não sejam mais pertinentes ao estudo dos fenômenos da existência. Bergson estava certo ao dizer que 
do “todo há uma seleção do que se percebe, pois sim, não há como ter uma compreensão do todo e 
na tentativa de dar conta deste, as partes se justapõem através de uma percepção tanto temporal como 
espacial do entorno”. Como hipótese poder-se-ia pensar que, talvez, a única possibilidade de percepção 
do todo se dê no corte, nesse lugar abstrato entre as partes, ainda que ele seja utópico. Então, através de 
cortes, que unem esses fragmentos em vídeo dessa percepção do cotidiano da casa da vó, uma espécie de 
memória dali estaria sendo reorganizada a partir desses arquivos de tempo. Quais são as diferenças entre 
o momento vivido ao captar as imagens e o que foi gravado? Existem outros tempos inseridos dentro dos 
vídeos? E que tempos são esses?

Uma reflexão em âmbito filosófico sobre os temas do tempo, da memória, do lugar, do espaço, do 
movimento, da percepção dos fenômenos da existência já está iniciada. Evidenciou-se a complementaridade 
dos pensamentos de Bergson e Bachelard, pois a fenomenologia exerce sua reflexão a partir de uma 
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compreensão do entorno, particularizando-a em cada ser, atingindo assim o processo de criação. Os tempos 
dos arquivos de vídeo da casa da vó estão em seu conteúdo, ou seja, nas cenas gravadas, e também 
na temporalidade do próprio meio, marcado pela tragetória do desenvolvimento tecnológico da forma de 
captação de imagem e som: das fitas analógicas minidv aos arquivos digitais. As características intrínsecas 
a cada meio se imprimem no material e podem ser tomadas como impulso criativo para o desenvolvimento 
de um trabalho no qual a forma e o conteúdo estejam integrados. Como exemplo disso, o vídeo “Depois do 
almoço de domingo” (2009-2012) que, através de um procedimento físico em fazer repetidas cópias de uma 
mesma cena, transferindo-a de uma fita de formato VHS para outra, propiciou atingir uma deterioção das 
imagens e dos sons até seus respectivos quase desaparecimentos. Essa é uma das características próprias 
fitas de vídeo VHS e, para a prática poética que vale-se das especificidades do material, tal ação tornou-se 
essencial para execussão de uma ideia. Então, qual seria a cena sobre a qual aplicadar esse procedimento?

Havia uma cena que estava previamente montada e que, até perceber que trazia analogias com a 
deterioração das imagens e sons do VHS, tinha sido considerada como um vídeo acabado. Entretanto, 
o que estava sendo apresentado era uma situação que repetidamente ocorria após cada churrasco de 
família na qual o avô concluia a limpeza do ambiente da churrasqueira quando os espetos, as gamelas, 
as facas e as tábuas já haviam sido retiradas pelos netos. Com a vassoura de palha, o avô vai varrendo o 
espaço, formando um pequeno montinho de terra qure havia se acumulado no chão no trânsito dos primos 
enquanto acompanhavam a carne assando. O processo de varrer o chão recordou a forma como o vídeo 
se constroem em sua exibição na televisão, nos monitores, na tela. Em sua exibição, a imagem se forma 
na tela através da varredura dessas linhas de vídeo que são intercaladas sucessivamente: uma com as 
informações da imagem e outra sem imagem (preta). Varrer, então, é um fator que aproxima o conteúdo da 
cena ao procedimento de deterioramento da imagem e do som através do uso das fitas em vídeo VHS. Ainda 
poderia se considerar que varrer é algo repetitivo em si, distribui-se no ato realizado no espaço e no tempo 
nos infidáveis afazeres diários, como o trabalho de Sísifo que se desfaz tão logo tenha sido concluído. As 
repetidas práticas do cotidiano são aprendidas e memorizadas. Contrariamente, as sucessivas e repetidas 
cópias do vídeo “Depois do almoço de domingo” desfazem suas informações até seu desaparecimento, 
esquecimento. Corte.
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Enquanto estou colocando esses pedaços de filme juntos, estou pensando sobre mim mesmo, estou 
pensando em como durante os anos, eu me cobri de capas de civilização, de muitas camadas, que 
agora até mesmo eu não vejo como facilmente feridas são feitas lá no fundo, bem no fundo por coisas 
que eu nem sequer suspeitava. O que eu sei sobre essa civilização, esta vida? Eu não sei nada, eu 
não entendo nada. E eu não sei nada ... Eu não sei nada ... Eu não sei nada ... Eu não sei como me 
levei até atingir esse ponto, como eu alcancei este ponto de minha vida. Mas eu continuo me movendo 
vagarosamente, indo em frente, e alguns lampejos de felicidade e beleza vieram ao meu encontro por 
acaso, quando eu nem mesmo esperava. Então, eu continuo indo em frente, eu continuo indo em frente, 
meus amigos...17 (MEKAS, 2000, As I was moving ahead..., cap VIII)

A distância temporal entre a presença do autor dentro de sua sala de montagem (ou ilha de edição), 
ou seja, sua voz over18 e os momentos de captação das imagens é longo, em média trinta anos os separam. 
Então, essas imagens (e alguns sons) são como as memórias de Jonas Mekas e, no caso desse filme, as 
captadas em família. Ao organizar seu material em forma de filme “by chance” – como diz –, Mekas revê 
os momentos do seu cotidiano e vai criando uma narrativa presente, dividindo-a por capítulos, mesmo que 
através de associações muito sutis e pessoais. A sua voz recorda que estar ali também faz parte do seu 
dia a dia.  Assim, não é estranho que haja a referência dessas noites de edição repetidamente ao longo do 
próprio filme. No capítulo nove, o artista segue em sua reflexão:

... vamos continuar. É muito tarde da noite agora em Nova Iorque em minha pequena sala onde estou 
colocando todas essas peças juntas. Parace que o único tempo que tenho para mim são esses momentos 
muito tarde da noite quando todo mundo está dormindo, quando o ar está livre de todo barulho das 
atividades diárias. Esses são pequenos pedaços de tempo e, claro, fragmentos de tempo, tempo da 
minha vida, pequenos fragmentos. Mas algumas vezes os fragmentos contém tudo que existe, como 

17 Texto original: “As I am putting these pieces of film together, this late evening, I am thinking about myself, I am thinking how during the years, I have covered 
myself with covers of civilization, so many layers. That now even myself, I don’t see how easily wounds are made deep inside, deep inside by things that I don’t 
even suspect. What do I know about this civilization, this life. I know nothing. Ido not understand anything. And I know nothing... I know nothing... I know nothing... 
I do not know how managed to reach this point, how I have reached this point in my life. But I continue moving slowly, moving ahead, and some glimpses of happi-
ness and beauty come my way, by chancem when I do not even expect it. So I keep moving ahead, I keep moving ahead, my friends...”(MEKAS, As I Was Moving 
Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpeses Of Beauty, 2000, cap VIII) Tradução da autora.
18  A voz over pertence ao narrador, quem conta algo ao público e, de um modo geral, está ausente na imagem. Pode contar algo além da imagem. Por vezes, 
o narrador é uma das personagens da história e nesta situação. Não confundir com voz fora de quadro que corresponde a uma personagem integrante da cena 
que está atuando ao mesmo tempo porém o enquadramento não está direcionado para ela. 
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disse Blake19.20 (MEKAS, 2000,  As I was moving ahead..., cap. IX )

Jonas Mekas localiza-se em um lugar e em um momento: em sua sala de montagem na cidade de 
Nova Iorque, tarde da noite. É algo repetitivo no seu cotidiano, assim como as suas reflexões que voltam 
sempre a situá-lo no lugar e no tempo específico desse seu presente. Esse “acaso” na edição se dá também 
com as carteleras21 escritas à máquina e que informam sobre o que está sendo apresentado: lugar, ano e 
estação do ano, participantes, por vezes, os eventos, mas também, comentários como: “Este não é um filme 
político” ou o seu contrário. Ao mesmo tempo em que se escuta a voz over de Mekas no trecho de reflexão 
supracitado, há uma frase que diz: “um poeta precisa diciplinar a sim mesmo todos dias - Basho”22

Eis o cotidiano do trabalho do artista, e isso evoca também a recordação de que há um “fazedor” 
de imagens e sons que está escolhendo o que mostrar – primeiro captando e editando – e de que ele 
acompanha o espectador no decorrer do filme. Assim, a cada repetição do “mesmo” momento de trabalho, 
sempre tarde da noite, e ao sentar-se em sua pequena sala para montar seu filme, Mekas vai introduzindo 
novos dados sobre sua relação com aquelas imagens e com as pessoas que ali aparecem. Em determinado 
momento, o autor endereça a seus filhos e mulher essas lembranças. Fala a eles, porém, a sensação 
que causa no espectador é que o artista está falando também com ele, como se suas próprias memórias 
estivessem de certa forma refletidas nas memórias do artista, nisso que é comum aos seres: a infância.

Assim que sento em minha sala tarde dessa noite e olho para algumas dessas imagens, o que significa 
dizer que estou colando-as, juntando-as, imaginando, imaginando o quanto de vocês mesmos irão ver 

19 William Blake (1757-1827) nasceu em Londres e foi um poeta, tipógrafo e pintor, sendo sua pintura definida como pintura fantástica. Blake viveu num período 
significativo da história, marcado pelo Iluminismo e pela Revolução Industrial na Inglaterra. A literatura estava no auge do que se pode chamar de clássico “augus-
tano”, uma espécie de paraíso para os conformados às convenções sociais, mas não para Blake que, nesse sentido era romântico, “enxergava o que muitos se 
negavam a ver: a pobreza, a injustiça social, a negatividade do poder da Igreja Anglicana e do estado.” (fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/William_Blake, acessado 
em 19 de outubro de 2013)
20 Texto original:” ...let us continue. It’s very late night now, in NY in my little room where I’m putting all these pieces together. It seems that the only time I have 
for myself is those late late night hours when everybody is sleeping, when the air is clearer from all that daily noise activity. Those are the little bits of time and, of 
course, fragments of time, time from my life, little fragments. But sometimes the fragments contain all that there is as Blake said.” (MEKAS, As I Was Moving Ahead 
Occasionally I Saw Brief Glimpeses Of Beauty, Cap 9, 2000) Tradução da autora.
21 Cartelera: s.f. armação para afixar anúncios públicos. (“Dicionários Editora” de Espanhol-Português,  Porto Editora Ltda., Porto: 1974). Essa palavra da língua 
espanhola deve ser compreendida aqui neste texto como equivalente a cartella do idioma português, e dizem respeito as informações escritas durante o filme. Por 
exemplo, alem das dos filmes de Jonas Mekas, poderiam ser chamadas de carteleras as falas escritas do cinema mudo como as do filme expressionista alemão 
“O gabinete do Dr. Caligari” (1920),  dirigido por Robert Wiene.
22 Texto original: “a poet needs to discipline himself everyday – Basho”.
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e reconhecer nessas imagens. estou falando com vocês agora: Oona, Sebastian e Holis, estou falando 
com vocês agora. Essas são as minhas memórias, suas memórias dos mesmos momentos, se vocês 
tiverem alguma, serão diferentes. Essas são as minhas memórias, a maneira como vi quando as estava 
filmando. Era através da minha infância que eu filmava as suas. Eu escolhi esses momentos aos quais 
respondi, passando, lembrando da minha própria infância. Então, não sei o quanto vocês vão ver de si 
mesmos nisso, apesar de ser tudo real. Era tudo vida real. São vocês, são vocês em cada quadro desse 
filme, mesmo que vistos por mim. Mas são vocês. Vocês verão tudo isso de maneira bem dieferente, 
significará completamente outra coisa, estas imagens para vocês do que para mim.23 (MEKAS, 2000, 
As I was moving ahead..., cap. X)

Montar é a arte da repetição. As partes e o todo são revistos constantemente. Cada corte se dá 
buscando manter uma unidade do conjunto e, para isso, retrocede-se alguns segundos para colocar em 
marcha o vídeo e identificar assim a compatibilidade com o movimento entre os planos e o ritmo do todo. Os 
procedimentos na sala de montagem variam de autor para autor, cada qual possui uma percepção particular 
desse tempo que se desenrola, e busca passá-la para o filme. Há os cortes “invisíveis” ao olho e também 
os que “saltam” – como os do filme “Acossado” (1960) de Jean-Luc Godard – gerando um estranhamento. 
A montagem é a arte de juntar as partes para compor um todo. Nos filmes de Jonas Mekas, o tempo, o 
espaço e seus movimentos compõem as memórias. Mas de que forma ocorre esse processo de edição? 
Como cada autor trabalha com esse material de imagens e sons em movimento em seus filmes? O que 
permanece e o que é descartado? E por quê? Montar filmes é perguntar-se a todo o momento sobre o que 
estamos contando e como isso está acontecendo. O que interessa em deixar-se evidenciar desse processo 
no resultado final? Talvez, em um segundo plano, a recordação da xilogravura da girafa possua a indicação 
de que os rastros – nesse caso o da matriz em madeira – acompanhem o trabalho poético dos vídeos da 
casa da vó. Seria possível dizer que o tempo é a medida da precariedade de todas as coisas? Ou que 
como um lugar palimpsesto haja localizações, mas não permanências? Seria o quintal um exemplo? O que 
acontece ao editar a vida cotidiana da casa da vó?

São esses registros de momentos simples da vida que, contidos no material em vídeo da casa da 

23 Texto original: “As I sit in my room this late night and look at some of the images that I mean splicing, putting together, I wonder, I wonder how much of youersel-
ves, you’ll see and recognize in these images, I’m talking to you now: Oona, Sebastian and Holis, I’m talking to you now. These are my memories, your memories of 
the same momentes, if you’ll have any, will be different. These are my memories, the way I saw it when was filming it. It was through my childhood as I was filming 
your childhood. I picked up those moments to which I responded, coming, remembering my own childhood. So I do not know how much of yourselves you’ll see 
in it, though it all real, it was all real life. It’s you, it’s you in every frame of this film, though it’s seen by me. But it’s you. You’ll see it all very differently, it will mean 
completely something else, these images to you than to me.” (MEKAS, 2000, As I was moving ahead... cap. X)
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vó, ao serem montados conformam-se como memórias próprias e, ao mesmo tempo, de todos. Como a 
memória e a montagem podem trabalhar como metáforas uma da outra? Encontrariam equivalências? Uma 
memória criada em um lugar e em um tempo poderia ser recriada em outro espaço? Seria esse espaço o 
de uma nova memória? Remonta-se à questão “o que é lar para você?”
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2. QUINTAIS: DEGRAUS E ESCADAS I

Só o que foi decomposto através da visão pessoal do autor poderá tornar-se material artístico e 
fazer parte daquele mundo complexo e singular que reflete uma verdadeira imagem da realidade. 
(TARKOVSKI, 1998, p. 33-34)

E o que eu vejo? Em primeiro plano estão as hortas e o caminho, um pouco mais atrás está a parreira 
da qual se vê a parte de cima, as folhas que se entrelaçam por uma trama de arame formando um teto que, 
na época da uva, fica tomado de verde. O telhado alaranjado, de forma triangular, feito com telhas barro do 
tipo francesa, destaca-se atrás da parreira e corta a paisagem dos prédios da cidade que podem ser vistos 
ao fundo. Essa é uma vista em uma perspectiva formal, espacial do quintal.

E o que eu não vejo? Em primeiro plano está a fachada da casa, um pouco mais adiante estão as 
escadas da frente que levam do portão da calçada até a porta de entrada, a qual por vezes se vislumbra 
como um pequeno retângulo no fundo do quadro desfocado e esbranquiçado. Os degraus dessas escadas 
da frente são diferentes dos da parte de trás da casa. Não se pode ver os jardins floridos da entrada da 
casa que margeiam a subida, as rosas brancas, as rosas vermelhas, a alamanda amarela, destaca-se o 
avô chegando com seu taxi às cinco horas e trinta minutos todos os dias, que também fica fora do alcance 
da vista. Essa é uma rememoração pessoal do caminho que conduz até ali, entretanto, o que eu não vejo 
também está presente no fundo do quintal.

O que há no que eu não vejo? Em primeiro plano estão presentes todos os sentidos, um pouco mais 
atrás está a impressão da qual se vê a parte de cima, as lembranças que se entrelaçam por uma trama de 
afetos formando um lar que na época de uva faz suco. O tempo passa, como devaneios feitos com telhas 
de barro do tipo francesa, destaca-se por detrás o material em vídeo captado, editado e posteriormente 
apresentado como vídeoinstalações e vídeoprojeções em situações bastante distintas entre si, que colocavam 
sempre o desafio do como mostrar. Essa é uma reflexão poética sobre aquele lugar, seus tempos e seus 
movimentos e, de como, através dos vídeos, é possível construir memórias e constatar que estas pequenas 
narrativas cotidianas pessoais têm uma história dentro do próprio meio que lhe é origem.
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Corte.

É importante lembrar que o objeto está sempre em movimento em um sentido. Se ele é o nosso olho 
como público, que move a pera, traçando o seu formato, preenchendo-a inteira, então demandamos 
dela. Se a pera está realmente em movimento ela demanda de nós. Aqui está o perigo que seguimos 
cegamente - tudo torna-se movimento apenas. Quando se mantém o equilibrio entre o que vemos e o 
que é mostrado, a experiência pode tornar-se a mais rica visualmente imaginável.24 (BRAKHAGE, 1963, 
p.44)

Há um caminho até o fundo do quintal. 

2.1. DEGRAU: CASA DA VÓ I

Sentada naquele mesmo degrau – já mencionado na introdução –, cujo horizonte encontra-se entre 
a parreira e o telhado, olho em direção à casa da vó. Munida de uma câmera de vídeo, gravo aquele 
plano de “mesmo” enquadre, que se repete a cada visita-gravação, e aquela aparente monotonia daquela 
pequena imensidão de detalhes daquele micro universo é quebrada pelo correr do vento entre as folhas 
das árvores, pelo vôo dos pássaros, pelo balançar dos panos pendurados no varal. Muito sutilmente, além 
do crescimento das plantas, a organização dos elementos daquele espaço vai mudando; os objetos, como 
a mangueira azul e a escada cor de laranja, aparecem em lugares e posições diferentes ou simplesmente 
desaparecem. Na imagem referente ao ano de 2008, as hortas ganham demarcações feitas com cordão e 
plástico e um trecho do terreno aparece limpo, o solo está preparado para receber novas sementes. Já na 
imagem do ano de 2010, as plantas estão invadindo o caminho de pedra, e essa ausência de cuidado se 
vê refletida no crescimento “caótico”25 das plantas. O som do sino (da igreja da esquina) talvez acrescente 

24 Texto original: “ It is important to remember that the object is always in movement in a sense. If it is our eye as audience, which moves the pear, tracing its shape, 
filling in its whole, then we demand of it. If the pear is actually in motion it demands of us. There is here danger that we follow blindly ~all becoming motion only. 
When a balance is kept between what we see and what is shown, the experience can become the richest visual one imaginable.” (BRAKHAGE, p.44) Tradução 
da autora.
25 O adjetivo caótico aqui empregado dever ser entendido como algo que escapa a ordenação que o homem exerce sobre natureza, uma vez que essa age 
dentro de sua própria lógica. 
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uma emoção à imagem, um som exterior ao quintal que interfere ali. Também os aviões que passam deixam 
o seu rastro sonoro a ecoar entre as folhas das árvores. As mudanças que ocorrem ali no quintal se dão a 
conhecer a cada novo trecho e são como metáforas do estado emocional da família que habita aquela casa 
amarela de telhado triangular (de onde se escutam os burburinhos de conversas).

A primeira cena apresentada no vídeo “Degrau”, dv-hd (2005-13) – cujo enquadramento está descrito, 
também, na introdução – foi captada em um almoço de família. Os primos estavam encarregados do 
churrasco. Cada qual com sua função: o que assa, o que serve e os que comem diretamente da tábua ao 
lado da churrasqueira. Suas vozes espalhavam-se pelo quintal entre os sons dos talheres que vinham de 
dentro da casa. Um dos primos atravessa o quadro da esquerda para a direita carregando uma travessa de 
carne. Logo, desce a escada e desaparece do enquadre. Descrevo muito do que não se vê no vídeo porque 
são as lembranças que essas imagens evocam. As pequenas mudas de plantas crescem nas hortas que 
estão nas laterais do caminho de pedra de grés. Ao fundo do enquadramento, as silhuetas dos prédios são 
interrompidas pelo triângulo alaranjado do telhado da casa amarela dos avós, o qual é atravessado em sua 
base pela parreira. A mangueira, estendida pelo caminho, está lagarteando ao sol. A escada de metal de 
cor branca quase passa despercebida ao olhar. (Está encostada na laranjeira à direita do quadro.) Há um 
flare26 em forma de losango no lado esquerdo do enquadre e, atrás desse está o pinheiro cujo destino é o 
de ser transportado para a sala para sua derradeira atuação como árvore de natal.  A partir daquele dia, a 
visita-gravação à casa dos avós passou a ser uma atividade relativamente frequente. 

Na segunda visita-gravação, a plantação das hortas está crescida. À esquerda, veem-se os ramos de 
cenouras e as folhas de radite. À direita há palmas que ainda estão sem flor. A parreira está repleta de folhas. 
A laje de grés do chão está um pouco molhada. A mangueira jaz apoiada na margem esquerda do caminho. 
É um dia claro. Há pássaros, vento e dois panos brancos pendurados no varal. Na seguinte gravação, a 
câmera está posicionada praticamente ao nível do piso-caminho de laje de grés. A mangueira ainda está 
estendida ao lado esquerdo do quadro e, vista desse ângulo, lembra uma cobra. Sobre os fios de arame 
do varal repousam como pássaros prendedores de roupa de madeira. O pedaço do canteiro onde estavam 
as cenouras tem o solo limpo. A distância temporal entre cada fragmento de vídeo compreende ações não 
vistas, como as cenouras sendo colhidas uma a uma. Pergunto-me se teria sido o avô ou a avó que as 
26 O flare é um fenômeno de reflexão no interior da objetiva. É observável como uma sucessão de imagens fantasmas do diafragma refletidas nas lentes da 
objetiva.” (fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Para-sol, acessado em 18/10/2013)
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teria arrancado do solo. A porta dos fundos da casa bate com o vento. É outro dia. Em um zoom back, o 
enquadramento se abre enquanto soam os sinos da igreja da esquina. Há uma escada cor de laranja aberta 
ao lado da horta da esquerda. Há novos ramos de cenoura e, agora, ao invés de folhas de radite, existem 
as de rúcula. Cordões cercam a horta. Pedaços de plástico estão atados nestes, e têm a mesma finalidade 
de um espantalho27: afastar os pássaros. Pássaros de diferentes espécies visitam o quintal. Porém, além 
das frutas dos topos das árvores, comem as verduras plantadas nas hortas.

Corte.

2.2. DEGRAU: CAO GUIMARÃES I

Nossa percepção pura, com efeito, por mais rápida que a suponhamos, ocupa uma certa espessura 
de duração, de sorte que nossas percepções sucessivas não são jamais momentos reais das coisas, 
como supusemos até aqui, mas momentos de nossa consciência. O papel teórico da consciência 
na percepção exterior, dizíamos nós, seria o de ligar entre si, pelo fio contínuo da memória, visões 
instantâneas do real. Mas, na verdade, não há jamais instantâneo para nós. Naquilo que chamamos por 
esse nome existe já um trabalho de nossa memória, e conseqüentemente de nossa consciência, que 
prolonga uns nos outros, de maneira a captá-los numa intuição relativamente simples, momentos tão 
numerosos quanto os de um tempo indefinidamente divisível. (BERGSON, 1999, p.73)

“Espantalhos”, “Campo Cego” e “Memória” são os trabalhos que o artista mineiro Cao Guimarães 
mostra na exposição “Memória e outros esquecimentos”, na galeria Nara Roesler, na cidade de São Paulo, 
no ano de 2009. O historiador de arte, crítico e curador anglo-brasileiro Michael Asbury28 apresenta-os e 
relaciona-os entre si, por afinidades e diferenças, em um texto que costura através da “linha” da memória. O 
assunto é a memória, ou melhor, são as diferentes tipologias de memória e seus possíveis desdobramentos. 

27 A palavra na língua espanhola para espantalho é espantapajaro.
28 Michael Asbury é um historiador de arte, crítico e curador  anglo-brasileiro. Ele é  Professor Assistente no Research Centre for Transnational Art, Identity and 
Nation (TrAIN) na University of the Arts London (UAL). Em seu PhD,no  London Institute (atualmente UAL), investigou a obra de Hélio Oiticica e sua relação com 
o modernismo e as culturas populares brasileiras. Como curador, trabalhou em diversas instituições, entre elas: Tate Modern, Camden Arts Centre e a Embaixada 
Brasileira em Londres, Galeria Milan, Galeria Nara Roesler em São Paulo e no  Museu de Arte Contemporanea de Fortaleza. Suas exposições incluem artistas 
comos: Angela Detanico & Rafael Lain, Anna Maria Maiolino, Antonio Manuel, Cao Guimarães, Cildo Meireles, José Oiticica Filho, José Patricio, Milton Machado, 
Rosangela Rennó, Shirley Paes Leme e Yinka Shonibare. Michael tem escrito extensivamente.
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Percebe-se que as diferenças entre os trabalhos de Cao Guimarães e os 
resultantes desse arquivo em vídeo da casa da vó ocorrem na forma como as 
imagens e sons representantes dessas memórias – dos vídeos – foram sendo 
captados. Se o formato digital lhes é comum, ao contrário, a estabilidade de 
uma qualidade de imagem os distingue. Uma vez que os vídeos do artista 
mineiro não possuem variações de formato dentro de um único filme e vídeos 
como “Degrau” e “Escada” sim. A memória restringe-se a um ambiente, a 
um lugar específico, que é a casa da vó, no devir do tempo. Já a memória 
elaborada nesses vídeos de Cao Guimarães concentra-se em um intervalo 
de tempo muito menor em duração. São situações, por fim, encontradas no 
cotidiano público vistas de um lugar distanciado da individualidade do artista. 
São coisas feitas pelos homem como o espantalho, o carro e as placas, as 
imagens tanto em fotografia quanto em vídeo, que compõem os trabalhos 
dessa apresentação. 

A memória poderia [também] ser um tema implícito na série 
Espantalhos de Cao Guimarães, [também] apresentada nessa 
exposição. Às vezes grotescos, às vezes cômicos, a aparente 
personalidade atribuída a essas figuras trai sua funcionalidade. 
Sua precariedade é às vezes afirmada pela simplicidade da 
construção: algumas garrafas penduradas em gravetos. Em 
outros casos, essa simplicidade é anulada pelo cuidadoso 
posicionamento da figura. (ASBURY, 2009, s.p.)

Os espantalhos de Cao Guimarães e os pedaços de plástico que 
cercam as hortas da casa da vó estão exercendo a mesma função a de 
proteger plantações, espantando pássaros e outros animais. Determinadas 

Imagem 51: Série “Espantalhos” (2009) de Cao Guimarães. Fotografia, 110 x 70 cm 
Fonte: Galeria Nara Roesler
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práticas são comuns entre as pessoas que lidam com a terra e conhecem 
seus tempos: o de semear, o de brotar, o de crescer, o de colher, o de adubar, 
o de descansar e o de recomeçar. É um ciclo da natureza conhecido e 
dominado pelo ser humano. O curador Michael Asbury acrescenta: “A própria 
natureza dos espantalhos guarda a informação de que essas roupas foram 
descartadas, mas no entanto estão tão bem colocadas nos espantalhos [...]”; 
é a maneira como a gente daquele lugar faz e refaz o aprendido. Da mesma 
forma, os pequenos sarrafos posicionados ao redor do canteiro mantém o fio 
de barbante, que contorna a horta, esticado. Os pedaços de plástico atados 
são das sacolinhas fornecidas pelos supermecados. Tais práticas vão sendo 
transmitidas de geração em geração de nossa espécie, entretanto, aquelas 
que são particulares a um grupo correm o risco de cair em desuso conforme 
os interesses se deslocam do meio rural para os grandes centros urbanos. 
Continua o curador: “Há então uma memória implícita nessas imagens, a 
memória daqueles que os produziram, os trabalhadores rurais que em suas 
supostas vidas simples e agrárias demonstram tanta criatividade inata, tanto 
cuidado e sensibilidade.” Nesse trânsito entre interior e capital – como no 
caso de meus avós –, esse conhecimento acompanha até encontrar um 
novo espaço para que essas maneiras de tratar a terra sejam restabelecidas 
na cidade. 

[…] a questão é precisamente saber se o passado deixou de 
existir, ou se ele simplesmente deixou de ser útil. Você define 
arbitrariamente o presente como o que é, quando o presente 
é simplesmente o que se faz. Nada é menos que o momento 
presente, se você entender por isso esse limite indivisível que 
separa o passado do futuro. Quando pensamos esse presente 

Imagem 53: Série “Espantalhos” (2009) de Cao Guimarães. Fotografia, 110 x 70 cm 
Fonte: Galeria Nara Roesler
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como devendo ser, ele ainda não é; e, quando o pensamos como 
existindo, ele já passou. Se, ao contrário, você considerar o 
presente concreto e realmente vivido pela consciência, pode-se 
afirmar que esse presente consiste em grande parte no passado 
imediato. Na fração de segundo que dura a mais breve percepção 
possível de luz, trilhões de vibrações tiveram lugar, sendo que a 
primeira está separada da última por um intervalo enormemente 
dividido. A sua percepção, por mais instantânea, consiste portanto 
numa incalculável quantidade de elementos rememorados, e, para 
falar a verdade, toda percepção é já memória. Nós só percebemos, 
praticamente o passado, o presente puro sendo o inapreensível 
avanço do passado a roer o futuro. (BERGSON, 1999, p.p. 175, 
176)

Chegando à Porto Alegre nos anos 50 trazendo consigo seus quatro filhos, o jovem casal – o vô 
e a vó – abriu um bar que com o passar do tempo converteu-se em um pequeno mercado. Haviam vindo 
desde uma colônia alemã situda no município de Panambi situada no Planalto Rio-Grandense. Entre o 
período em que deixaram a colônia e instalaram-se na capital do Estado do Rio Grande do Sul, viveram 
num município ao noroeste chamado Seberi. O avô, junto ao irmão, trabalhava com o transporte de carga 
em caminhão, coisa que lhe dava muito gosto. Durante os aproximadamente dez anos que levaram nesse 
percurso, nasceram os filhos que, por fim, tornaram-se o principal motivo da vinda a capital, pois os avós 
queriam proporcionar aos filhos o estudo ao qual eles pouco tinham tido acesso em sua infância na colônia 
que era rodeada de afazeres da lida com a terra e o trato com os bichos. De certa forma, o seu passado 
seguiu sendo útil, não perdeu-se no trânsito e encontrou uma nova forma de habitar o presente, como 
escreve Bergson: fazer. O vô seguiu com sua paixão por conduzir veículos trabalhando como taxista tendo 
seu ponto de praça na rodoviária da capital o que colocava-o sempre em contato com as estradas e os 
viajantes. Houveram muitas histórias nesses anos em que ele e seu irmão dedicavam-se ao caminhão. As 
estradas pelas quais passaram não são as mesmas apresentadas na série de fotografias “Campo Cego” 
(2008) produzida por Cao Guimarães em colaboração com Carolina Cordeiro, tinham outras características 
que são próprias de sua localização temporal e espacial. Entretanto, as fotografias de “Campo Cego” são 
feitas com o motivo das sinalizações rodoviárias, dessas que encontram-se desprovidas de sua utilidade 
original. Se por um lado, os espantalhos são a manutenção de um fazer, as placas de sinalização são a sua 

Imagem 55:  Série “Espantalhos” 
(2009) de Cao Guimarães. Fotografia, 
110 x 70 cm Fonte: Galeria Nara 
Roesler
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interrupção. Inseridas na vista da paisagem cortam-na sem utilidade.  

Novamente o trabalho envolve o ato de viajar e o advento do registro, dessa vez através de fotografias. 
São registros de encontros fortuitos que trazem realidades distintas para uma espécie de conflito lúdico-
poético. A série registra instâncias nas quais os artistas encontraram casos de sinalização em rodovias 
cuja informação o tempo obscureceu, ou por oxidação ou, o que é mais frequente, pelo depósito de 
poeira ou lama. Estas placas se transformam em metáforas de um conflito, no qual o impulso moderno, 
com seu discurso auto-afirmativo de progresso, é massacrado, exposto em sua efemeralidade e 

Imagem 57: série de fotografias “Campo Cego” (2008) de Cao Guimarães e Carolina Cordeiro, 130 x 86 cm (Fonte: site do artista http://www.caoguimaraes.com/
foto/campo-cego/)
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fragilidade, pelo poder avassalador da natureza. No entanto, se as realidades da modernidade e da 
natureza são postas em confronto, acredito que se possa dizer que são, acima de tudo, as qualidades 
formais dessa justaposição que interessam ao artista. (ASBURY, 2009, s.p.)

Ainda Asbury identifica em uma fotografia em especial da série “Campo Cego” essa noção de 
efemeridade que a falta da repetição de um fazer, ou seja, sua manutenção, o que implica no ocultamento 
da informação. Ele descreve sua percepção da imagem: “[…] ela mostra uma placa, centralmente, como 
um tipo de ponto de fuga. A estrada asfaltada é ladeada por uma parede baixa de concreto, que na imagem 
corre quase verticalmente até atingir a placa, ou o centro da fotografia. Isso por sua vez age como uma 
linha divisória entre o asfalto e uma clareira que, parece, em sua dimensão, uma estrada de terra” e segue 
em seu devaneio sobre a cobertura de poeira de terra vermelha que faz a placa tomar outra posição dentro 
da paisagem em um espécie de exemplo do “confronto” entre o poder da natureza e o da ação do homem: 

A uniformidade da cor da terra, seja na pequena parede ladeando a estrada ou na estrada de terra 
é replicada nos depósitos de poeira que obscurecem a sinalização rodoviária, transformando-a em 
um campo monocrômico, uma pintura. Por estar posicionada bem no centro, no ponto de fuga da 
composição, não se pode saber sua posição relativa; ela essencialmente escapa do posicionamento. 
Poderia ser uma placa pequena, não tão distante da câmera, ou poderia ser enorme, colocada na beira 
da curva da estrada. Na verdade, se nos deixarmos levar por essa ambivalência, a placa poderia ser 
um corte na encosta da montanha como poderia ser uma pintura na superfície da fotografia. (ASBURY, 
2009, s.p.)

Como será abordado com maior detalhe o vídeo que compõe essa exposição de Cao Guimarães 
intitulado “Memória” (2008), basta por agora traçar a algumas relações de ordem filosófica entre os cortes 
proporcionados pelas fotografias, instantâneos, com a imagem em movimento do vídeo. Pensando a 
fotografia como um corte imóvel no movimento, encontra-se em Deleuze a compreensão da situação que 
expõe basicamente essa diferença: se o todo muda no movimento, as relações do devir do ser pelo tempo 
constituem cortes móveis. De maneira geral, a fotografia apresenta-se como matéria de uma memória 
instantânea do movimento e, ao contrário, o vídeo comportaria apenas a sua efemeridade de apresentação, 
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um constante devir da duração simétrica e paralela em um tempo delimitado e ressituado. Ao tratar de temas 
específicos representados por elementos concretos encontrados em seu estado de trânsito pelo interior do 
país, as fotografias constituem-se dos indícios, ocultos no caso das placas de “Campo Cego”, da presença 
humana – em sua passagem ou em sua paragem. Assim, retorna-se à família alemã.

Com a melhoria material, no final dos anos 60, mudaram-se para a casa a qual mantém-se como 
ponto central para os encontros de seus filhos e seus descendentes, os netos e bisnetos. Essa casa, situada 
no bairro Higienópolis na rua Coronel Manoel Py, preserva os costumes dos colonos alemães: jardins de 
flores, árvores frutíferas, horta, forno de tijolos, churrasqueira, garagem e as demais peças do interior 
da residência, quartos, sala, banheiros, cozinha. O terreno da casa pode ser dividido em três instâncias: 
entrada com jardim de flores, o interior da casa e o quintal no fundo. Hoje em dia, a casa vive seu processo 
de deterioração. O ser humano realmente vê-se refletido no lugar em que habita. A vó perde a memória dia-
a-dia após a morte do vô. A memória do vô perde-se junto com a demência da vó que vive em um constante 
retorno a infância, como se a sua velhice fosse isso: brincar de roda.

Flash Back:

O vô recordou sua casa da infância em algum dia quente no ano de 2005. 

A nossa casa é uma casa grande. Nós tínhamos uma casa grande. A nossa casa tinha uma parte 
embaixo. Nós temos... nós “tinha” a parte de cultivava queijo, manteiga, essas coisas que fazia nós, era na 
parte de baixo da casa. Isso tudo era um porão. Ali sempre guardava todas as coisas. Nós tínhamos muita 
abelha. Épocas quando dava muito mel. Então, ali embaixo a gente também, era o lugar para centrifugar 
o mel e ali a gente também de noite nós tínhamos uma máquina para centrifugar, para tirar a nata do leite. 
Nós tínhamos uma máquina naquela época, mas tudo era manual. A gente fazia queijo fazia manteiga. E 
o leite também se aproveitava muito. Tudo era manuseado ali dentro daquela parte de baixo. Em cima da 
casa, tinha uma parte que era nossa cozinha, depois detrás da casa tinha um grande lugar assim, tinha um 
forno par fazer pão, essas coisas. A primeira parte, então, ali tinha uma parte que era a cozinha, depois era 
a sala de jantar e mais atrás assim tinha uma área para lavar ro... louças e essas coisas. 

Enquanto falava, seus olhos moviam-se de um lado ao outro, de cima para baixo, na diagonal. Via-se 
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claramente o movimento de acessar a memória e recodificá-la em narrativas. Se, como devaneia Bachelard, 
ao evocar as “lembranças da casa, adicionamos valores de sonho” - ideia já apresentada na introdução -, 
pode-se pensar de que forma ela é vista no momento em que ocorrem tais operações mentais. O vídeo 
artista Bill Viola descreve o ponto de vista desde onde situa-se o ser que sonha ou lembra em uma entrevista 
a Deidre Boyle em 198229: 

Pense em como você vive momentos em um sonho ou memória. Nós chamamos isso de “o olho da 
mente”. Geralmente, relembrando uma cena ou descrevendo um sonho, nós o fazemos de um ponto 
de vista misterioso, apartado. Nós “vemos” a cena e a nós mesmos dentro dela de uma outra posição, 
muito frequentemente de lado e ligeiramente acima de toda a atividade. Este é o ângulo de câmera 
original. Ele já existia muito antes de haver algo como a câmera. É o ponto de vista que vaga à noite, que 
pode voar sobre montanhas e atravessar paredes, retornando com segurança pela manhã. A noção de 
que a câmera é um olho substituto, uma metáfora da visão, não é suficiente. Ela apenas grosseiramente 
lembra a mecânica do olho, e certamente não lembra a visão estereoscópica integrada ao cérebro de 
um olho humano normal. Funcionalmente, ela age mais como algo parecido com o que chamamos de 
consciência, ou atenção humana. (VIOLA, 1982, p.20)

Tal racicínio logra estabelecer a posição que a câmera situa-se em relação a percepção humana 
que é semelhante e diferente ao mesmo tempo. Pensa-se na recordação do vô e de sua casa da infância 
e encontro paralelos na estrutura da casa da Coronel Manuel Py - localizada a meia quadra de distância 
da Igreja Católica Sagrado Coração de Jesus e a uma quadra em meia da antiga localização do bar que 
se converteu em mercadinho, que também era a residência da família, na esquina da rua Marcelo Gama e 
Américo Vespúcio -, então, o paralelo entre as casas era evidente pela forma como a construção distribuiu 
as peças da casa da vó naquele terreno. Na parte de baixo, ao nível da calçada a garagem seria como o 
porão: lugar do carro, da mesa de concertos e ferramentas, estoque de potes e potes de chimia de uva e 
garrafas de refrigerante. Havia um sabor de garagem na bebida, talvez fosse apenas o cheiro que havia 
29 Na mesma entrevista, impressa em catálogo, Deidre Boyle apresenta o artista. As leituras realizadas pelo artista até então coincidem com as feitas para 
a escritura deste texto. Leia a versão da tradução de um trecho desta apresentação: Hoje, os escritos e conversações de Viola estão cheios de referências à 
psicologia perceptual, mapeamento de computador em espaço de dados, princípios da eletrônica, como também história da arte. Ele cita à vontade o poeta 
William Blake, o filósofo Henri Bergson, o poeta sufi Rumi e Stymie de “Os pequenos canalhas”. Ter crescido com a TV nos anos 50 ( Viola divertidamente admite 
que era o Capitão da Turma da TV na escola fundamental) deixou sua marca também. Vendo o potencial da mídia de comover uma sociedade inteira, Viola 
focalizou sua energia criativa em desenvolver trabalhos para transmissão em rede. Percebendo que não havia nada na construção ou projeto de harware para 
vídeo que satisfizesse a dramática, desenvolve novas formas “baseadas no modo como o olho humano funciona (como os filmes de Brakhage) ou em como a 
música e os sinais eletrônicos se comportam”(como em Paik). (DEIDRE, 1982, p.12)
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se impregnado na garrafa se confundindo ao gosto. Mais adiante, escuta-se que apesar de a cozinha ser 
a primeira peça da casa, seguida da sala e da área de serviço, tudo se localiza um nível acima do porão, 
assim como é a relação entre a garagem e a casa. As peças de uso comum – excetuando o banheiro e o 
corredor – dos moradores desse lar distribuiem-se de maneira diversa tendo em comum a área de serviços 
ao fundo depois de passar pelas salas e a cozinha. A diferença entre o lar da infância do vô e o que constituiu 
em Porto Alegre está atrelada ao progresso técnico e tecnológico que subsituiu os trabalhos manuais, como 
centrifugar o mel e separar a nata, por máquinas capazes de executar esses movimentos da mão humana. 

Assim, encontra-se em uma das metáforas da obra do artista mineiro Cao Guimarães, já citada 
anteriormente, segundo a qual, escreve Michael Asbury, a relação conflituosa das placas de sinalização 
da série de fotografias de “Campo Cego” com a natureza poderia ser metáfora para o desuso do quintal 
como espaço de cultivo e permanente trabalho. O conflito entre “impulso moderno, com seu discurso auto-
afirmativo de progresso […]”, que pode ser percebido no desuso da manualidade, entretanto, continua 
ele, “[…] é massacrado, exposto em sua efemeralidade e fragilidade, pelo poder avassalador da natureza” 
comparável a falta das práticas no quintal. Porém, na série “Espantalhos” revela-se o contrário, sua 
constância no tempo. Sua repetição. Adiante, no capítulo a respeito do vídeo “Limpeza da parreira […]”, 
haverá uma análise de como fenômeno da repetição se dá na mente no processo das aprendizagens que 
nada mais seriam aquisições de memórias. Corte.

Um pouco mais de devaneio filosófico faz-se necessário para que algumas concepções sobre as 
diferenças entre a fotografia e o vídeo (ou seja imagem em movimento) possam ser estabelecidas. Começa-
se com Bachelard que em seu livro “Poética do Espaço” (1993) analisa a memória:

A memória - coisa estranha! - não registra a duração concreta, a duração no sentido bergsoniano. 
Não podemos reviver as durações abolidas. Só podemos pensá-las, pensá-las na linha de um tempo 
abstrato privado de qualquer espessura. (BACHELARD, 1993, p. 28-29)

Poder-se-ia dizer que há uma analogia entre a falta de espessura associada à memória e o próprio 
meio do vídeo como forma de registro? 
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Imagem 63: composição com os frames do registro em vídeo da videoinstalação “Déjà vu” (2000), projeção tripla em três telas grandes de D.D.A., de Douglas 
Gordon.



58

Em uma tira magnética são armazenados os dados que a luz oferece a imagem. Ali, o tempo esconde 
as imagens em uma fita de material de cor marrom dotada de brilho cujas pontas estão presas a dois 
pequenos carretéis nos quais se enrolam para, por fim, através de engrenagens, deslizar uniformemente 
entre um e outro passando pela abertura de um dos lados da casca plástica retangular que é, enfim o abrigo 
de um tempo, de fragmentos ou intervalos da duração. Para Bergson, a duração “real”, também poderia 
denominar-se tempo, como visto na introdução. Se a memória não pode registrar momentos da duração 
concreta, como escreve Bachelard, e tão pouco revivê-los, não teria, portanto, a capacidade de pensá-
los, pois ao evocar as lembranças mesmo em um tempo abstrato, estas se temporalizariam na mente. 
Entretanto, para Bergson a ausência de espessura somente poderia acontecer em uma abstração de 
pensamento onde já a memória não atuasse, da onde fosse banida. Por isso, a analogia sugerida somente 
seria pertinente se associada apenas ao suporte “virgem”, no segundo anterior ao de acionar o botão de 
rec30. O que fica registrado na fita magnética contém variações, que podem ser como os da aceleração do 
movimento intrínseco as imagens. Assim, se por um lado a matéria não oferece espessura do tempo em 
si, por outro os intervalos registrados possuem a que é dada pela capacidade de estabelecerem distâncias 
temporais armazenadas e reproduziveis.

Voltando a ideia de que “não podemos reviver as durações abolidas”31, explicitada por Bachelard, 
perbece-se que ela não condiz com o que realmente ocorre na prática. O processo de rememoração do artista 
lituano Jonas Mekas é uma analogia do oposto dessa negação de Bachelard. Ao rever suas imagens, ele, 
através do uso de sua voz, coloca-se em um momento presente ao realmente reviver aqueles momentos em 
famíla do filme “As I was moving ahead...” (2000) contando diretamente ao espectador suas percepções e 
lembranças de cada fragmento de imagem. Efeito que também é responsável pela sensação de presente no 
vídeo de Cao Guimarães “Memória” (2008) quando o áudio da rádio ocupa a dimensão acústica captada na 
duração do percuso. As distâncias temporais revelam que o passado se remonta no presente das aparições 
das imagens, que Mekas revive a cada quadro, em intervalos de intensidades distintas, marcados pelo ritmo 
do som, e portando criando uma contraposição que se materializa verdadeira no filme. Os tempos presente 
e passado correm paralelamente na moviola (assim como posteriormente em suas apresentações). Ainda 

30 Rec é a abreviatura para a palavra do idioma inglês Record que segundo o dicionário Michaelis tem a seguinte tradução para a língua portuguesa: s. Registro 
m; ata f., protocolo m; crônica f.; documento m; (geralmente = s) cadastro, arquivo, memorial m; ficha, folha corrida f; memória f; testemunho m; (Esporte) recorde 
m; disco de gramofone m. || v. Registrar; protocolar; lembrar; arquivar; gravar em disco. (Pequeno Dicionário Michaelis, Editora Melhoramentos, São Paulo: 1993)
31 Como explicar o déjà-vu? A videoinstalação de Douglas Gordon de título homônimo é um modo de acessar na prática artistica essa noção do já visto.  
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mais enfaticamente, as fotografias, esses cortes imóveis do movimento, são uma forma de ter sempre ao 
alcance da mão aquele instante de um outro tempo que não está abolido na imagem da fotografia e em sua 
permanência na memória.  

Corte.

2.3. DEGRAU: CASA DA VÓ II

O tempo avança em uma só direção, é irreversível. Mas tanto a arte como a ciência, por questões 
opertivas – de ficção na arte, de laboratório nas ciências –, se permitem trabalhar com um tempo 
imaginário que, igualmente, é uma referência como o chamado tempo real. […] à imagem produ zida e 
reproduzida técnicamente (cinema e vídeo) lhe é próprio provocar a expansão de um tempo próprio 
(interno, inerente à imagem), pois se trata de imagens temporalizadas. 32 (GARCÍA, 2012, p. 237)

Panos de prato brancos, que refletem a luz do sol, estão pendurados no varal e movimentam-se 
com o vento suave que passa pelo quintal. É a quinta visita-gravação. As folhas da parreira formam um 
teto verde para o nível de baixo, onde está a churrasqueira. Escuta-se a avó perguntando: “Tula, onde é 
que tu tá?” Os panos de prato não estão mais no varal. A parreira já não tem tantas folhas, está reduzida a 
pequenos galhos que se sustentam na estrutura de arame. O dia é cinzento. Já é outra data de gravação. 
Respondo “oi, Vó”. A avó diz para alguém – de quem somente percebe-se a silhueta dentro da casa – que 
estou no quintal e segue num burburinho incompreensível, pois adentrando mais no quintal a casa acaba 
escapando do alcance da captação de áudio. Ritinha, nome da cadelinha de meus avós, cruza o enquadre. 
Um bem-te-vi canta. Ao lado esquerdo do enquadramento há folhas de rúcula que ainda são plantadas 
no mesmo ponto da horta, e o outro pedaço dessa horta está “limpa”, ou seja, sem plantas aparentes. A 
mangueira está caída para o lado da escada e sua aparência é desbotada. Há um pinheiro, uma caixa de 

32  Texto original: “El tiempo avanza en un solo sentido, es irreversible. Pero tanto el arte como la ciencia, por cuestiones operativas – de ficción en el arte, de 
laboratorio en las ciencias - , se permiten trabajar con un tiempo imaginario que es una referencia de igual modo que el llamado tiempo real. [...] a la imagen técni-
camente producida y reproducida (cine y vídeo) le es dado provocar la expansión de un tiempo propio (interno, inherente a la imagen), pues se trata de imágenes 
temporalizadas.” (GARCÍA, 2012, p. 237) Tradução da autora.



60

madeira e outras folhagens. Vê-se a parede de tijolos que é a parte de trás da churrasqueira (e do forno). Ao 
lado direito do quadro, a parte correspondente à horta está “limpa” também. Um pé de bergamota delgado 
exibe suas pequenas folhas. Um pouco mais atrás, cresce uma trepadeira de um verde profundo que, como 
examinaremos mais adiante, se prolifera entre a parreira e o pé de bergamota. Enquanto estou analisando 
detalhadamente o que vejo, para além das mudanças visíveis do quintal, há todo um outro lado que está no 
que não vejo. 

O quintal apresenta tais modificações na superfície e essas, por sua vez, produzem pensamentos 
mais profundos acerca do homem e sua relação com o ciclo da vida. Dia sete de junho do ano de 2009: o 
fim e o início. Quando se está tão próximo, tanto temporal como espacialmente, a realidade não pode ser 
contextualizada e o distanciamento se faz necessário. As hortas estão verdes. Duas sacolinhas de plástico 
branco estão presas ao corrimão que acompanha a escada. É época de bergamota, e dois primos estão 
em cima da escada apanhando as frutas diretamente da árvore. O olhar desvia-se do enquadramento 
base para ver essa atividade e, logo, retorna à posição básica, porém não se detém na paisagem e baixa 
o ângulo em direção ao colo de quem manipula a câmera. Um bebê está ali entrouxado de roupas de frio. 
Ele chupa um bico azul que é decorado com um desenho de um coelhinho. A imagem treme um pouco na 
busca de um melhor posicionamento para seguir gravando, segurar o bebê e, também, cobri-lo. Há um certo 
malabarismo entre objetos e filhos, coisa essa que só se compreende ao tornar-se pai ou mãe. Na figura 
do bebê está o início, enquanto o seu final encontra-se na figura da avó – a bisavó do bebê – que aparece 
no plano seguinte. Sobre esse corte específico gostaria de me deter um pouco. É um corte em movimento, 
unindo dois planos pela instabilidade da imagem, e que, também, aproveita-se do movimento da chupeta 
para conduzir o olhar. O movimento dos lábios levando a chupeta para cima encaixa com o que conduz o 
olhar de baixo para cima em direção à avó, que retira os panos de prato do varal. Ela resmunga consigo 
mesma, ou comigo, que estou ali sentada gravando o quintal: “ – As vagens... tudo madurinho...”. Olha ao 
redor, para as árvores e, depois, retorna o olhar para o varal. Isso conduz meu interesse à horta que está 
diante da avó, à direita do quadro. As plantas aparentam estar mais crescidas do que de costume. “ – Este é 
o pano que estava procurando e não achava”, diz ela retirando-o do varal. Enquanto arruma os panos secos 
no antebraço esquerdo, ela recita o estribilho do hino nacional brasileiro: “pátria amada, idolatrada, salve, 
salve”. Está diante do antigo pé de laranja e, digo antigo, pois está ali desde antes do meu nascimento. 
Realmente, o quintal parece um pouco descuidado. O que haveria acontecido naquele intervalo de tempo 
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não mostrado no vídeo? A avó olha em minha direção, eu não digo nada. Ela acena com a cabeça como 
que entendendo o que estou fazendo com a câmera e avisa que vai levar os panos para baixo. Dá as costas 
e vai em na direção da casa cantarolando: “Meu pai, meu pai, meu pai. Meu querido pai.” Alguns meses 
depois, tendo em vista que a cantoria do “meu querido pai” não tinha fim, um dos filhos da avó pergunta-lhe 
se está cantando para Deus. Ela responde que não, que canta para seu marido que havia morrido. Voltando 
à cena da avó que desce a escada cantarolando vemos, agora, que o canteiro do lado esquerdo não contém 
mais o crescimento das plantas, as quais invadem o caminho de pedra de grés. Naquele “entre” planos, 
unidos por um corte de movimento, houve uma profunda transformação no lugar. Mal sabia que esse “entre” 
traria tantas mudanças para a organização do quintal e da família como um todo. Nesse espaço de tempo 
não visto, o avô faleceu. A mão humana que mantinha o quintal em ordem deixou de existir. 

A avó, que havia recolhido seu pano branco do varal, desce as escadas do quintal em direção à casa 
levando consigo sua ladainha, “Meu querido pai”. Escuta-se um resmungo de um bebê. A mãe responde 
“ahãn”. As plantas estão transbordando as hortas. O corte, que leva desse plano fixo para o seguinte, é 
instável e mantém visível de que é feito o vídeo: desse gesto gravado em vídeo, do tipo de edição caseira 
que preserva, no que é dado a ver, um pouco da sua matriz (como quando foi, na introdução, associado 
à xilogravura “Girafa” (1996) e às próprias especificidades do uso do meio). Pode-se identificar que as 
plantas estão maiores, que há matinhos crescendo entre as lajes de grés; ao redor, o verde é intenso, os 
pés de vagem escalam uma armação de madeira apoiada sobre a laranjeira. A mãe cantarola brincando 
com a melodia da cantiga “nana nenê”, o bebê resmunga algo. O final desse plano é o topo de uma 
bergamoteira, vizinha à laranjeira. Corte. Na parte de baixo dessa mesma árvore, a tia, uma mulher loira de 
aproximadamente cinquenta anos, está removendo a trepadeira que está sufocando a parreira. Enquanto 
isso, indica ao tio, um homem sexagenário de cabelos brancos, como é a raiz dessa planta parasita. Eles 
mantêm um diálogo – que mais adiante será analisado em mais profundidade – sobre o que fazer com 
a trepadeira. Silenciam-se e seguem cada qual em sua função: o tio poda a parreira e a tia corta fora a 
trepadeira. Em um zoom in, a imagem aproxima-se da porta dos fundos e tenta desvendar de quem é o 
vulto que caminha dentro da casa. Corte. Pelo caminho, um bebê dá seus primeiros passos segurando a 
mão de um primo. As hortas estão melhor cuidadas.O bebê segue em seus passinhos enquanto a câmera 
o acompanha e, por fim, revela por instantes o degrau. Corte.
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3. LAR: LIMPEZA DA PARREIRA EM 15 DE AGOSTO DE 2010

Escutam-se latidos e uivos entre o som de estalidos: “clec, clec, clec”. Logo, a imagem surge em corte 
seco junto a um estalo mais alto que descobrimos ser produzido por um alicate que, por sua vez, está na 
mão de um senhor de cabelo bastante esbranquiçado que, com os braços erguidos, corta pequenos galhos 
de uma parreira. Logo atrás aparece uma senhora de cabelos claros que também faz “clec, clec, clec” com 
seu alicate. Ela está em um nível mais elevado do terreno e, desde aí, pode alcançar a parte de cima da 
parreira, que está acomodada em uma malha de arame, formando uma espécie de teto para o nível inferior. 
É um lugar de muitas plantas em vasos de variados tipos e formatos. Veem-se árvores. Sem trocar muitas 
palavras, eles estão concentrados na ação de cortar. Ouve-se um murmurinho. Um céu branco de clima 
invernal úmido é o contra luz que dá um toque gráfico aos galhos da parreira. 

Assim inicia o vídeo de aproximadamente doze minutos intitulado “Limpeza da parreira em 15 de 
agosto de 2010”. A qualidade de imagem é a de um vídeo caseiro, a cena mostrada é algo da simplicidade 
de uma atividade quase invisível, mas necessária, que é a limpeza e a poda de uma parreira. De certa 
maneira, há uma relação da tecnologia empregada na gravação do vídeo e de seu conteúdo: o caseiro, o 
não-profissional. Entretanto, o material desse vídeo passa pelo processo de finalização: edição de imagem 
e som, correção de cor, mixagem de som; até que chegue à sua forma de apresentação: uma pequena 
narrativa audiovisual. O material utilizado para sua construção é o de um dia extraído dentre os outros 
desse arquivo pessoal de vídeos da casa da vó. O que, de alguma forma, há de especial nesse dia que o 
aproximaria mais da resposta à pergunta: o que é lar para ti, e por isso mesmo, o escolhido? 

A parte de trás da casa amarela revela que eles se encontram na parte dos fundos do terreno. Há 
um murmurinho de vozes vindo do interior da casa. A cena que antes era mostrada desde um ponto de 
vista abaixo do nível da parreira passa a ser vista desde a parte de cima do terreno onde está a mulher. A 
imagem é como um olhar que se desloca, a fim de ver todos os ângulos da ação e, ao movimentar-se entre 
um ponto e outro, termina por integrar a cena. Nesses procedimentos que recortam o tempo e o espaço, a 
subjetividade está presente desde o enquadramento até o momento da edição, durante a qual é possível 
“reinventar” uma memória. O deslocamento necessário para a realização de novos enquadramentos é 
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deixado à mostra intencionalmente, para que seja possível observar o momento “entre” um e outro “ponto 
de deitar o olhar”, como descreve o artista mineiro Cao Guimarães. Esse procedimento de encontrar um 
ponto no qual descansar o olhar para sentir-se perdido é indispensável para o tipo de imagem que se 
deseja captar, como ocorre, por exemplo, no documentário “Acidente”33 (2002), de autoria do próprio Cao 
e de Pablo Lobato. Esse filme de pequenos trechos do cotidiano de cidades do interior do estado de Minas 
Gerais estabelece relações poéticas – de imagens e sons – com o nome do município. São planos fixos que 
observam o que se desenrola diante dessa câmera (possivelmente apoiada sobre um tripé). Percebe-se, 
no filme apresentado, que a essência da contemplação foi mantida e que esse logro deve-se tanto à forma 
como foram captados quanto ao modo de edição, que respeita o ritmo interno de cada plano. Ao contrário 
dos enquadramentos fixos, no vídeo sobre a limpeza da parreira, a manipulação é sentida e reconhecida 
na imagem feita com câmera em mão – que acompanha as intenções do corpo, como caminhar – e no 
som da manipulação do aparelho. Essas características distintas conferem aos filmes dois modos de ver: 
um distante e outro aproximado, isto é, a forma de captação influencia diretamente como o observador 
pode pressentir a presença de um fazedor de imagens e sons que está escolhendo o que permanece no 
vídeo finalizado. No vídeo “Limpeza da parreira...”, tal impressão – a da presença – é originada pelo tipo de 
gravação caseira e pela edição que preserva rastros da sua matriz manual: torpes movimentos de câmera 
fazem parte do vídeo finalizado. Os planos são escolhidos e alguns trechos desses que, usualmente seriam 
dispensados por sua estética desarmônica, permanecem por seu conteúdo. 

O que de especial há na maneira como cada um percebe o que o cerca? Os artistas produzem formas 
de responder a esses estímulos desde um ponto de vista único e munido de uma carga de conhecimento 
sobre como expressar, comunicar, fazer essa ponte entre o real, esse comum acordo humano de tentativa 
de compreensão da realidade e o real imaginado ou visto por cada um. “Só o que foi decomposto através da 
visão pessoal do autor poderá tornar-se material artístico e fazer parte daquele mundo complexo e singular 
que reflete uma verdadeira imagem da realidade.” (p.p. 33 e 34) escreve o cineasta russo Andrei Tarkovski 
que, apesar de fazer duras críticas sobre o experimentalismo das vanguardas históricas, faz filmes autorais 
e tem uma produção reflexiva sobre o cinema. Curiosamente, o seguinte trecho do capítulo “Vocação e 
destino do cinema”, poderia ter sido elaborado por Stan Brakhage, artista que junto a um grupo significativo 
de artistas e cineastas experimentais, como Andy Wahrol, Maya Deren, Jonas Mekas, Marie Menken e o 
33 Documentário realizado no projeto DOCTV da TV Cultura de São Paulo.
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grupo Fluxus, vivia e atuava na cidade de Nova Iorque nos anos 1950-60 e constituía o que se chamou de 
cinema underground:

[...]as descobertas de métodos e procedimentos têm de se tornar o único recurso que o artista dispõe 
para comunicar, através da sua própria linguagem, e tão plenamente quanto possível, a sua visão 
pessoal do mundo. O artista nunca vai em busca de método pelo método, ou apenas em nome de 
uma estética, ele é dolorosamente forçado a desenvolver o método como um meio de transmitir com 
fidelidade a sua visão de autor acerca da realidade. (TARKOVSKI, 1998, p.120)

Supõe-se que Brakhage poderia estar refletindo sobre próprio processo de criação do filme “Mothlight”34 
(1963) de fabricar a própria matéria (película) para ser suporte das asas de mariposas e de folhas verdes. 
Outra possibilidade de resposta à pergunta “o que de especial há na maneira como cada um percebe o que 
o cerca?” é dada em forma fílmica pelo artista lituano Jonas Mekas. Em setembro de 2011, a revista virtual 
Cinética35 publica em seu site a entrevista “Filmar por necessidade” (2011) realizada por Juliano Gomes36 
feita ao artista lituano “em um banco no jardim interno do Museu Reina Sofia em Madri. Eu já havia visto 
seus dois filhos nascerem e crescerem (incluindo o parto de um deles), seu casamento, seus primeiros dias 
em Nova Iorque no anos 40, seu reencontro com sua mãe depois de 27 anos, e por aí vai. Pensando em 
termos tradicionais, trata-se de alguém que “conheço” (GOMES,s.p.), pois compartilhei, de alguma forma, 
alguns dos acontecimentos mais importantes de sua vida.” Ao apresentá-lo, Gomes escreve sobre sua 
reação de estar frente a frente com alguém como Mekas, um “conhecido desconhecido”, que introduz seus 
espectadores no seu cotidiano familiar em seus diários fílmicos:

Juliano Gomes: Uma coisa que realmente me envolve ao assistir os seus diários, e que dificilmente 
encontro em outro trabalho dessa natureza, é que ao mesmo tempo em que é tudo muito pessoal, é a 
sua vida particular, eu me projeto ali muito facilmente, naquelas pessoas, vejo a minha família... 

34 O processo de criação desse filme será visto no  sub-capítulo intitulado Quintal de Stan Brakhage. 
35 Disponível em: <http://www.revistacinetica.com.br/entrevistamekas.htm> Acesso em: 29 de nov. 2012.
36 Juliano Gomes desenvolveu sua dissertação intitulada: Jonas Mekas: documentário e subjetividade – Rio de Janeiro, 2010. 120 f., no Mestrado em Tecnologias 
da Comunicação e Estéticas da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, Escola de Comunicação - ECO, 2010, sob orientação de Profa. Dra. Consuelo 
Lins.



65

Jonas Mekas: Há uma carta que um jovem escritor escreveu para Dostoiévsky que dizia: “estou tentando 
ser muito universal, e acaba ficando tão parecido comigo, tão pessoal, não consigo ser como você ou 
Tolstói, Senhor Dostoiévsky”. E ele respondeu: “para ser universal você tem que ser muito, mas muito 
pessoal, e é essa a coisa mais difícil”. Foi muito difícil pra mim. Eu também fui pego pela onda do 
“documentário” nos anos 40 e 50. E levou pelo menos dez anos para eu achar minha própria maneira de 
fazer. Levou este tempo para que pudesse dominar esta câmera, pra que ela se tornasse uma extensão 
dos meus dedos, do meu corpo, de forma que não precise nem pensar para operá-la. É este tipo de 
estado que se precisa atingir. Como um músico de jazz, que leva muito tempo para descobrir a sua 
maneira de tocar seu instrumento, isso leva anos, em qualquer arte, na verdade. É preciso dominar seu 
instrumento como um músico de jazz.” (GOMES, 2011, s.p.)

A câmera, tratada como um lápis para quem desenha ou escreve, faz seus registros audiovisuais e, 
quando utilizada tendo como alvo o que nos cerca no cotidiano, produz uma espécie de diário de fragmentos 
de acontecimentos. No filme “As I was moving ahead occasionally I saw brief glimpses of beauty” (2000), 
Jonas Mekas captura esses momentos de sua vida, “breves instantes de beleza” como já avisa o titulo. 
A câmera (bolex 16mm) imprime na película um tempo estipulado pelo artista a cada giro da manivela. 
A velocidade empregada pelas mãos para colocar a película em movimento dentro da câmera dá ritmos 
variados ao material e, quando as funções técnicas já estão assimiladas, o artista deixa-se fluir com maior 
liberdade, mas não total, pois essa liberdade encontra-se cerceada pelas características intrínsecas ao 
meio. A automatização dos movimentos operacionais do corpo em relação à câmera – os dados previsíveis 
de causa-efeito –, serve de base para procedimentos das ideias, entretanto, não logra dar forma a elas se 
não for conjugada com a linguagem. Essa gramática audiovisual dá forma ao pensamento, sà ideia ou à 
narrativa, possibilitando assim que uma expressão artística tenha potencial de comunicação com o outro. 
As relações que se estabelecem entre o equipamento e o artista condicionam estéticas particulares. A 
familiaridade com o seu meio de expressão revela-se na fala dos artistas e cineastas, desses autores que 
se afastaram conscientemente da produção industrial do cinema: 

À medida que você se torna mais íntimo do seu trabalho, ele escorrega do intelecto para a intuição. 
Você senta-se no piano e toca, sem pensar nas notas. A diferença no modo em que estou trabalhando 
agora é que estou pensando com minhas mãos em vez de minha cabeça. A tecnologia está se tornando 
mais invisível – ou transparente. O que acontece é que eu tenho pensado menos na estrutura antes de 
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filmar, no sentido de que eu não sinto que seja mais necessário, porque sei que vai estar lá.37 (VIOLA, 
p.13)

O experimentalismo das vanguardas históricas se desenvolve no decorrer do tempo e mostra esse 
outro modo de trabalhar o audiovisual criando sua própria história, torna-se um caminho para que artistas 
como Mekas e Viola pratiquem suas ideias – tempos pessoais e universais – com narrativas alternativas às 
estabelecidas, hoolywoodianas. Como exemplo: Mekas filma planos de curta duração e que se assemelham 
ao tempo de um piscar de olhos, chegando a ocupar apenas um fotograma, single frame, da película, 
e montando-os diretamente em câmera, o que demonstra que a linguagem audiovisual (comum tanto a 
Hollywood, quanto aos artistas) também está suficientemente apreendida e que a noção de continuidade 
se estabelece com naturalidade, ou, mais uma vez, familiaridade. As imagens que compõem cada cena são 
trechos, pedaços de situações vividas, feitos de aproximações e distanciamentos (planos detalhe e planos 
gerais), do detalhe dos olhos ao horizonte que esses olhos contemplam. Assemelham-se ao funcionamento 
dos pensamentos que surgem da tentativa de dar sentido a um todo composto por fragmentos. Recordar é 
algo incompleto.

“– Rema, rema, remador..” ouve-se o homem cantarolar e em resposta a mulher complementa “  – 
Corta, corta, cortador”. Entre os dois personagens sem nome percebe-se que há uma relação de intimidade 
e a concentração que empregam no seu fazer revela essa conexão. O cantarolar surge espontaneamente 
como o suspirar e o gemer. O corte que leva de um plano ao outro é feito de reações: um corte seco como 
um corte de um galho movido pelo som do alicate, “clec”; um corte suspiro depois de um longo plano em 
que uma série de ações estão encadeadas, sem que haja um corte entre elas, até surgir um que leva à 
um outro ponto de vista marcando um novo momento, ou nova cena; um corte gemido, inevitável, que 
mesmo sendo brusco, leva adiante uma ação. O momento do corte é dado pela emoção que se pretende 
produzir ou por algo novo que se queira mostrar ao espectador. Walter Murch, em seu livro “Num piscar de 
olhos”(2004), elenca seis critérios que devem ser seguidos para encontrar o ponto de corte entre planos, 

37  Texto original: […] As you became more familiar with your craft, it slides from intellect into intuition. You sit down at the piano and you play, not thinking about 
the notes. The difference in the way I’m working now is that I’m thinking with my hands instead of with my head. The technology is becoming more invisible – or 
transparent. What’s happening is I’ve been thinking less about the structure before I shoot in the sense that I don’t feel need it anymore because I know it’s going 
to be there. (VIOLA, p.13) Tradução: Luciana Guirland. 
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na seguinte ordem de importância: emoção, enredo, ritmo, alvo de imagem, plano bidimensional da tela e 
espaço tridimensional da ação.  

Na prática, os três primeiros itens da lista – emoção, enredo e ritmo – estão intimamente ligados. As 
forças que os mantêm unidos são como a ligação dos prótons e nêutrons no núcleo do átomo. Essas 
são, de longe, as ligações mais coesas, e a força que conecta os outros três vai diminuindo à medida 
que se desce a lista.” (MURCH, 2004, p. 29-30) 

O som do corte permeia todo o filme. O cortar é uma ação que está presente em várias atividades: 
do corte de cabelo ao corte de gastos; mas aqui, especificamente, existem dois tipos de cortes que estão 
conversando: o dos galhos e o da montagem de filmes em moviola38. Curiosamente, o corpo executando 
esses trabalhos realiza movimentos em comum: escolher um ponto para o corte com o olhar; pegar a 
película ou o galho com as mãos e puxar para si. Cada qual requer seu próprio instrumento de corte, para 
a película temos cortadeira e, para o galho, o alicate, ambos feitos de metal e contendo lâminas que, ao se 
encontrarem, produzem o corte. A parte não desejada é retirada, como a trepadeira, permanecendo o que 
serve, o que dará broto, como a parreira. São cortes que geram frutos distintos, uva e filme, com formas 
diversas de apresentação e apreciação. 

Ouve-se uma voz feminina que canta a melodia “ – ... olê, olê, olá...” e com essa os personagens 
ganham nome, uma identificação: “ – e a tia Dulsi arrumando os galhos, olê, olê, olá”, “– e o tio Ada cortando 
tudo, olê, seus camarada...”. É a voz de uma senhora com um bebê no colo, “ – ... e o Theo olhando tudo...”. 
Eles estão na área dos fundos da casa e o bebê, agasalhado com um casaco laranja, olha para o alto como 
que prestando atenção ao que ouvia e via. Quando perde o interesse na atividade dos tios, desvia o olhar 
para o chão baixando a cabeça. A limpeza da parreira, que nesse dia foi o foco da atenção, volta na imagem 
da senhora loura que agora possui um nome, tia Dulsi, e ela segue em sua atividade. É um momento de 
transição. Quando a melodia se esvai, um enquadramento revela, pela primeira vez nesse filme específico, 
o lugar de forma mais ampla e percebe-se que é um quintal, com horta, árvores, mas que há algo de 
esquecimento ali, como plantas que crescem livremente sem os recortes da mão humana. Pode-se situar 
38 Moviola é uma marca de equipamento de montagem cinematográfica, que em muitos países, tornou-se sinônimo de mesa de montagem, que utiliza três rolos 
ou três pistas, uma de imagem (película) e duas de som (magnético), tem suas origens na máquina de costura.
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o tio e a tia no lugar e, também, a relação espacial existente entre eles e entre eles e o quintal. O ponto de 
vista se mantém mesmo com o oscilar de uma câmera em mão por aproximadamente um minuto, tempo 
dado para a contemplação da transformação do espaço, uma cortina verde de trepadeira vai sendo retirada. 
Ainda há latidos e piados de pássaros, e uma tosse vinda de dentro da casa. 

Em dado momento, a imagem deixa de mostrar a cena da limpeza da parreira e passa a observar 
com proximidade os galhos de uma pereira em flor. Enquanto isso, o som dos alicates passa a construir 
um ritmo. O olhar passeia pelas flores em busca de enquadramentos. Em alguns momentos se detém e 
observa, depois, segue buscando outros enquadres. 

O ponto de interesse deixa de ser os galhos da pereira ao ouvir-se a voz da tia dizer: “ – ... tão enroscado 
que era...”. O enquadramento amplia-se revelando um pouco mais da pereira, porém continua movendo-se 
até encontrar a tia e aproximar-se dela em “zoom”. Ela está desenredando a trepadeira da parreira. Inicia-
se um deslocamento da câmera. Um corte retira o excedente da caminhada, e a imagem volta a aparecer 
quando a tia começa a remover a trepadeira da parreira, previamente separadas pelos cortes dos alicates. 
Com algum esforço, ela puxa uma grande quantidade da planta parasita para fora. Forma-se um monte 
no chão. Esse monte está coberto de folhas secas. A imagem entra e sai de foco; a câmera oscila, a tia 
suspira e o enquadramento move-se para esquerda até que o tio também aparece e, nesse mesmo plano, 
a tia também se dirige ao tio: “ – tu viu como é isso aqui, Ada...”. Ele responde: “– Não quero nem ver...”  
Ela continua: “ – isso aqui, ó, é esse bagulho aqui o início do troço...” – enquanto agarra e sacode-o com a 
mão movimentando para que o outro identifique. Dada a não serventia da planta, tio Ada, em um linguajar 
tosco, diz que é preciso arrancar dali e jogar fora. E o que é servir para algo? Nesse contexto familiar, servir 
é ter uma utilidade no cotidiano, ser alimento ou adorno, fruta ou flor, mas a trepadeira não possui essas 
características, portanto, será retirada. Herança de costumes e hábitos que vêm desde os antepassados 
de uma colônia alemã no interior do estado do Rio Grande do Sul. Um aprendizado é passado de geração 
em geração, gestos que vão sendo aprendidos por imitação e repetição. Isso é algo inerente à própria 
natureza humana na forma de aprender, e os neurônios espelho39 são responsáveis pela assimilação de 

39 “Os neurônios espelho foram descritos inicialmente em macaco Rhesus. Estes neurônios disparavam quando o macaco realizava ações específicas (como 
pegar uvas passa) ou quando ele observava a mesma ação realizada por outro macaco ou por um pesquisador. Assim, estes neurônios possibilitam a com-
preensão da ação e/ou da intenção de outro animal pela ativação subliminar desta ação nos circuitos fronto-parietais. Estes neurônios estariam envolvidos com 
a origem da linguagem humana e a sua disfunção poderia causar autismo”(LAMEIRA, Allan Pablo; GAWRYSZEWSKI, Luiz de Gonzaga; PEREIRA JR., Antônio. 
Neurônios espelho. Psicol. USP. 2006, vol17, n4, p123-133) Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-65642006000400007&script=sci_arttext> 
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conhecimento através da imitação e também respondem pela empatia, pela capacidade que temos de sentir 
o que os outros estão sentindo, por compreender o próximo.

Os neurônios espelho desempenham uma função crucial para o comportamento humano. Eles são 
ativados quando alguém observa uma ação de outra pessoa. O mais impressionante é o fato desse 
espelhamento não depender obrigatoriamente da nossa memória. Se alguém faz um movimento 
corporal complexo que nunca realizamos antes, os nossos neurônios-espelho identificam no nosso 
sistema corporal os mecanismos proprioceptivos e musculares correspondentes e tendemos a imitar, 
inconscientemente, aquilo que observamos, ouvimos ou percebemos de alguma forma.

Mas esses neurônios-espelho permitem não apenas a compreensão direta das ações dos outros, mas 
também das suas intenções, o significado social de seu comportamento e das suas emoções.[…]As 
emoções também podem ser espelhadas pois, quando vemos alguém chorar, por exemplo, nossas 
células refletem a expressão do sentimento que pode estar por trás das lágrimas e trazem de volta a 
lembrança de momentos que já vivenciamos. A essa capacidade dá-se o nome de empatia, uma das 
chaves para decifrar o comportamento e a socialização do ser humano. Essas células também refletem 
uma série de elementos da comunicação não verbal, como por exemplo, pequenas mudanças na face 
e no tom de voz nos ajudam a compreender o que o outro está pensando ou sentindo. (LAMEIRA; 
GAWRYSZEWSKI; PEREIRA, 2006, p. 129-130)

Então, quando se observa também se está reproduzindo mentalmente a mesma ação. Imita-se para 
aprender. O tio imitou o avô; o avô, o bisavô, e assim por diante. Naquele momento, em agosto de 2010, o tio 
e a tia prosseguiam a limpeza da parreira, por certo repetindo algum gesto realizado por outro, resgatando 
memórias, como o saber (sobre a poda) de que “– a parreira deixa que quando chega a vez dela... o excesso 
sai fora tudo”, como diz o tio.

Quando a trepadeira está totalmente desenroscada da parreira, é chegado o “clímax” do filme: o 
corte da raiz da trepadeira É um ápice um tanto diverso ao do filme de “Indiana Jones, os caçadores da 
arca perdida” (1981). A imagem observa a um e ao outro, um plano da tia e outro do tio unidos por um corte 
ou movimento. Nesse movimento aparecem, além da ligação espacial entre os personagens, momentos 
em que a imagem se detém ao encontrar detalhes de folhas que, na contraluz, ficam gráficos. A tia dá o 
sinal de que vai cortar a raiz, a câmera amplia o enquadre e vai atrás de registrar a cena. Mesmo que os 

Acesso em:29 de nov. 2012
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deslocamentos de câmera sejam turbulentos e a imagem não tenha a melhor composição de quadro, é um 
pedaço do uso do equipamento que permanece no filme. Mas mesmo mal posicionada, a câmera segue 
registrando. A tia pede o facão. Corte. A imagem está mais próxima da tia. Alguém tosse dentro de casa e 
a tia repete. O tio alcança um facão e uma serra para a tia ver o que é mais fácil para cortar a raiz. O ponto 
de vista desloca-se para a raiz que está sendo cortada a facão. A tia arfa enquanto golpeia. Sem muito 
resultado, ela abandona o facão. A raiz segue sendo a imagem enquadrada como que à espera do golpe 
seguinte. Logo, a mão da tia aparece empunhando uma serra e, enquanto uma das mãos segura a raiz, a 
outra começa a serrar. É uma raiz grossa, que anteriormente a tia havia associado a um “mandiocão”. Ela 
faz força. A serra se dobra. A tia geme. Encontra uma posição mais cômoda e segue com o esforço. Ouve-se 
o som da serra. Em “zoom in”, concentra-se o enquadre no toque da serra com a raiz. A tia vai torcendo a 
madeira até rompê-la. A imagem acompanha o movimento de deixar a serra e encontra o tio, visto de cima, 
ainda a podar a parreira. 

A trepadeira removida da parreira, e agora no chão, é arrastada pela tia para o fundo do quintal, 
quase levando consigo um arame. A imagem é feita de forma muito caseira, porém o momento era muito 
importante para ser deixado de fora. A tia geme de esforço. Ao apanhar o segundo fardo de trepadeira: “– ... 
deu uma limpada...” agarra e arrasta-o, parece um véu de folhas verdes que se desloca. A tia se desequilibra 
e quase cai. Começa a rir sozinha. Termina de colocar a trepadeira no fundo, mais especificamente em uma 
composteira, e volta para próximo da câmera. Sua voz diz: “– aqui que tem um arame, né?” Ouve-se um 
avião aproximar-se. Ela pega o arame e o olha: “– o que será que era esse arame?”, ao mesmo tempo vai 
desenroscando uma planta dele. O barulho do avião aumenta. 

O vídeo “Limpeza da parreira em 15 de agosto de 2010”, 2010-12, termina com uma pergunta “– o 
que será que era esse arame?” deixando a resposta praticamente em aberto, pois diz, observando o arame 
que também tem uma planta enroscada assim como a parreira tinha a trepadeira: “Alguma coisa especial o 
pai fazia com esse arame aqui, eu acho, hein, Ada?” Abre-se uma brecha para o devaneio.

O tio, agora claramente identificado como irmão da tia, segue seu trabalho revivendo em seu fazer a 
tarefa do outro que não está.
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Na verdade, não há percepção que não esteja impregnada de lembranças. Aos dados imediatos e 
presentes de nossos sentidos misturamos milhares de detalhes de nossa experiência passada. Na 
maioria das vezes, estas lembranças deslocam nossas percepções reais, das quais não retemos então 
mais que algumas indicações, simples “signos” destinados a nos trazerem à memória antigas imagens. 
(BERGSON, 1999, p. 30)

Corte.

Imagem 78: composição com fotografias feitas no dia da limpeza da parreira em 15 de agosto de 2012
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4. QUINTAIS: DEGRAUS E ESCADAS II

4.1. DEGRAU: CAO GUIMARÃES II

O artista mineiro Cao Guimarães situa-se neste espaço “entre” – entre o cinema e a arte contemporânea 
–, definido por Philippe Dubois, e desenvolve sua prática artística através do meio audiovisual em obras que 
por vezes destinam-se às salas de cinema e noutras às galerias, museus, espaços dedicados a apresentar 
a arte contemporânea. Cao Guimarães tem a habilidade de produzir recortes do seu entorno com seu 
posicionamento de câmera, no caso desta exposição, tanto de câmera de vídeo como de fotografia. Assim, 
com seu olhar atento, capta um vídeo, que intitulou de “Memória” (2008), durante uma viagem à Grécia. 
É um vídeo simples, um único enquadramento, um único ponto de vista, um único recorte da realidade 
sem cortes. De dentro de uma van turística que percorre as ruas de uma ilha grega, ele grava o caminho 
que contempla através do vidro dianteiro do veículo. Tal vídeo, como escreve Michael Asbury, poderia ser 
um “souvenir” trazido de uma viagem, mas o que Cao Guimarães percebe é que aquele vidro não revela 
somente o porvir, pois “incrustado” no centro está um espelho retrovisor que mostra o caminho que fica 
para trás. Simultaneamente, a sensação de presente é transmitida pelo som da rádio da van que, no idioma 
local, torna-se ininteligível para os que não falam grego. É uma espécie de “cápsula do tempo”, como define 
Asbury, que conta um pouco mais sobre o trabalho:

Ele captura o tempo que o veículo, talvez um táxi ou ônibus, leva para navegar pelas ruas tortuosas 
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incrustadas em uma paisagem costeira montanhosa. O mar parece estar sempre na iminência de 
aparecer no horizonte, mas seu ultramar magnífico nunca se materializa. Também não se trata de 
uma paisagem atraente, com prédios intermitentes anunciando seus comércios para turistas em 
cartazes e bandeiras, diferenciando-se dos outros numerosos prédios ainda em construção no meio 
de uma vegetação esporádica e árida. A arquitetura vernacular à beira da estrada e a vila que se 
aproxima, no topo da montanha, sugerem que a locação seja a Grécia ou uma de suas ilhas e, embora 
incompreensível, o rádio corrobora essa hipótese. (ASBURY, 2009, s.p.)

O vídeo “Memória” é a possibilidade de embarcar nesse momento de contemplação de um presente 
que, em essência, é o que está “entre” o passado e o futuro. Uma análise sobre essa relação entre tempos  
– passado, presente e futuro – é feita por Philippe Dubois ao observar a videoinstalação intitulada “Déjà-
vu”(2000), do artista Douglas Gordon:

[...] [ é ] uma projeção tripla em três telas grandes de D.D.A., filme noir hollywoodiano de Rudolph Mate. 
As três projeções só se diferem por uma pequena unidade de tempo (uma imagem por segundo). O 
filme de Mate se desenrola em 23 imagens por segundo na primeira tela, em 24 na segunda e em 
25 na terceira. Pequena causa, grandes efeitos. A minúscula variação de velocidade, imperceptível 
a princípio, desgasta pouco a pouco a sincronia das três projeções, até fragmentar o filme em 
praticamente três filmes diferentes, desajustados, desafinados tal qual um piano, que o espectador, 
cujo olhar vai de uma tela a outra, tem dificuldade em afinar consigo mesmo. Ainda que saiba que o 
presente (da ação) está no centro, o futuro à direita e  o passado à esquerda, o que lhe permite jogar, 
de um lado, com a solução antecipada do suspense e do outro, com a re-visão de sua memória, ele 
se (re)encontra despedaçado no tempo e na narrativa pela tela tripla, e os vaivens simultâneos de 
seu olhar entre as três imagens lhe causam vertigem, como se o filme tivesse sido montado sem 
ordenação e os planos se encadeassem horizontalmente sem uma linha estruturante, de maneira 
semelhante a um pião vertiginoso. (DUBOIS, 2009, p.197)

Dubois coloca o trabalho de Gordon em uma categoria que chama de “filme exposto”, a qual seria 
uma versão “de museu” de um filme originalmente dedicado às salas de cinema. Portanto, a matéria-prima 
da obra é o cinema e sua potência de exposição, ou seja, sua capacidade em ser (re)visto, o qual implica 
na realização de procedimentos, artísticos e técnicos, que determinam uma nova maneira de ver o mesmo. 
Assim, mesmo que a videoinstalação “Déjà-vu” (2000) e o vídeo “Memória” tenham como assunto em 
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comum esses diferentes tempos, eles são elaborados pelos artistas de modos completamente distintos. 
Cao Guimarães coloca os tempos juntos na imagem deste percurso: o passado, que está no espelho 
retrovisor; o futuro, que se mostra pelo amplo vidro dianteiro; e o presente, que é o próprio veículo (o vidro 
como elemento), além do som (da rádio grega). O artista brasileiro também é quem cria seu material, ou 
seja, quem grava esse vídeo – o que tem em comum com o trabalho de Jonas Mekas é o fato de estar 
pronto com sua câmera para captar o seu entorno, que se oferece à sua percepção, o que no caso de 
Guimarães pode ser interpretado como uma intenção ou pré-intenção intelectual de conteúdo. Ao contrário 
disso, Douglas Gordon toma um filme existente como matéria de trabalho, não produz as suas próprias 
imagens e sons, para formular operações da ordem do conceito e das percepções sensoriais. Tanto Gordon 
como Guimarães fazem de seus trabalhos um lugar para o pensar, enquanto o artista lituano Jonas Mekas, 
constrói um lugar dedicado à emoção. O certo é que todos provocam sensações em intensidades (mesmo 
que diversas) nas pessoas que os vêem, o que, lembrando Certeau, seriam as maneiras de passar ao outro, 
as práticas do espaço.

4.2. DEGRAU: CASA DA VÓ III

Outro dia de visita-gravação à casa dos avós. A vista é mais ampla do que todos os planos anteriores, 
pois é feita desde aproximadamente 1,5 metros acima do nível do horizonte do degrau. Veem-se as duas 
hortas, o caminho entre elas, o telhado alaranjado triangular, a escada à direita do quadro está próxima à 
bergamoteira, a futura árvore de natal está à direita, ao lado da parte de trás da churrasqueira de tijolos. 
Ouvem-se latidos de cachorros, piados de pássaros e o som de alguém realizando esforço. A câmera vira-
se nessa direção e o menino aparece sentado em um triciclo movendo-se com auxilio dos pés no chão, pois 
ainda não pedala. Ele segue até um ponto, onde deixa a motoca e vai até uma árvore. Segura uma folha e 
diz: “pôia”. Feliz com a afirmativa da mãe, repete a palavra. Seu semblante é de deslumbre com a folha e 
com sua capacidade de identificá-la. O menino pega uma folha com a mão e a leva à boca. Algo chama sua 
atenção na direção da casa. Corte. A avó do menino acompanha-o até o topo da escada. Ele está maior. 
Carrega um carro de brinquedo grande e vermelho. A avó desce a escada. O menino corre pelo caminho 
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de laje de grés. As hortas estão verdes, mas são os capins e as ervas daninhas que estão tomando conta 
do espaço. Ouve-se um avião passar e, mais próximo, o som dos pássaros. O menino brinca com o carro 
no degrau, o ponto-de-vista-base para o vídeo desenvolvido. A ladainha da bisavó do menino, a avó no 
caso de quem vos escreve, surge como uma brisa: “ – Meu querido pai”. Corte. O seguinte plano é feito 
desde este lugar, o degrau. A avó (bisavó do menino), a quem o pai ou a mãe ocorreu-lhe dar o nome de 
Arnita em quatorze de abril de 1914, surge aos poucos no enquadramento. Ela vem subindo as escadas 
desde o nível da casa. Ao observar de novo com essa distância temporal, que parece muito curta por se 
tratar de dois anos, vejo o quanto ainda estava lúcida e forte nessa data de 2010. Talvez o final da vida se 
desenvolva com a mesma velocidade dos primeiros anos desta, porém é apenas uma hipótese. Dona Arnita 
diz: “ – Trouxe uma coisa para te mostrar”, enquanto sacode levemente uma sacolinha de plástico branca 
que carrega na mão direita. A mão esquerda apoia-se no corrimão de ferro pintado de branco. A câmera está 
desde o inicio desse plano apoiada sobre o degrau, “imóvel”. Ela está fazendo um esforço para subir e me 
trazer a sacolinha. Deixo a câmera estacionada e, procurando ao máximo ignorar a existência daquela lente 
me olhando, vou ao encontro dela. Há um leve vento que move dois panos pendurados do lado esquerdo 
do varal. A avó aponta para algumas partes das árvores frutíferas da parte direita do enquadre. É época 
de bergamota e de laranja. Pergunto se quer que apanhe para ela. Diz que não. Talvez fosse o começo 
do inverno. As duas árvores vizinhas, a laranjeira e a bergamoteira, estão especialmente carregadas de 
frutas nesse ano. Ela vai subindo o caminho de pedra de grés guiando-se por um fio de arame do varal 
até alcançar os panos que estão secos e pendurados ali, assim se aproxima da câmera e a olha. O que 
será que pensou? Dona Arnita vai narrando quem já apanhou frutas: o Hilário e o Ada, que colocou no 
armazém para vender. Com que velocidade avançou a doença dela. Agora, em 2012, ela já não lembra 
mais muito bem quem são eles na família. Entretanto, a ladainha segue até hoje e, cantarolando-a, detém 
a mão sobre o fio de arame buscando um ponto de equilíbrio para descer. No topo da escada, próximo à 
bergamoteira, ela para e aponta para todos os galhos que estão cheios de frutas. Ela ergue o braço e, ao 
tocar em uma bergamota, a fruta cai do pé de “tão madurinha”, como a avó bem diz com seu forte sotaque 
alemão. Ela segura o corrimão e segue descendo mais um nível em direção à casa. Ainda pergunto se quer 
alguma coisa e ela diz outra vez que “ – Não, não, não”. Apesar de desvios, a gravação de um plano de um 
determinado ponto de vista perseverou. Esse plano tomado dessa visita-gravação logrou ser fixo, porém 
se localiza também inserido entre os desvios por ser inclinado. (Poderia existir alguma espécie de elo entre 
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esse mesmo ponto de vista com os planos fixos nos primeiros filmes? Seriam rastros de uma herança do 
teatro, do palco?) Quando há ausência de pessoas no enquadramento, o ângulo um pouco torto evidencia-
se. A avó tosse de dentro de casa. O vento move o capim da horta. Escutam-se frutas sendo colhidas do 
pé. O céu é cinza. Corte. 

4.3. DEGRAU: MÉLIÈS

Entusiasmado, Georges Méliès constrói em 1897 um “ateliê de poses” no jardim de sua mansão em 
Montreuil. Esse estúdio é uma galpão envidraçado contendo um palco cuja maquinaria é a réplica do 
teatro Robert-Houdin. [...] O mundo de Méliès se define por uma estética e por temas, mas antes de 
tudo por uma técnica baseada nas trucagens que ele talvez não tenha inventado, mas que empregou 
com a maior maestria. (TOULET,1998, p. 62-63)

Faz parte dos primeiros passos dessa nova linguagem, o cinema, que ainda mantinha-se muito 
próxima ao teatro, a noção de um ponto de vista estático. George Méliès40 (1861-1938) é considerado um 
dos primeiros “artistas da tela”. Na construção dos seus filmes, o palco está presente como lugar onde as 
histórias são narradas, utilizando-se dos recursos técnicos do teatro e também dos proporcionados pelos 
experimentos com a câmera e a película. A curadora do Departamento de Artes e Espetáculos da Biblioteca 
Nacional da França, encarregada das coleções relativas ao cinema, Emmanuelle Toulet narra em seu livro 
“Cinema, a invenção do século” (1998), alguns acontecimentos e situações cotidianas que envolveram os 
personagens centrais da evolução do cinema: “Em dezembro de 1895, Antoine Lumière convida George 
Méliès para conhecer a última invenção de seus filhos, Auguste e Louis: o cinematógrafo. Nascia o cinema, 
a maior invenção do século.” (p.62).

40  Um dos filmes mais conhecidos de Méliès é “Viagem à Lua”, de 13 minutos, (1902), o qual foi filmado nesse mesmo estúdio já citado. Inspirado em Julio 
Verne e H.G. Wells, Melies constrói uma narrativa sobre uma viagem fantástica à lua, na qual seis cientistas são feitos prisioneiros pelos selenitas – habitantes 
da lua –, mas conseguem escapar e voltar à Terra, onde são recebidos com honrarias. Um plano memorável desse filme mostra “um “foguete” pousado no “olho” 
do homem na lua.
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O movimento dentro do quadro era a magia original do médium. A Méliès se atribuiu o primeiro corte. 
Desde então, o truque de Méliès dependia de acionar e deter o mecanismo fotográfico; entre uma 
operação e outra, criações (adicionam-se objetos ao campo de visão), mutações (substitui-se um 
objeto por outro), desaparecimentos (remove-se o rejeitado). Uma vez criada a possibilidade do corte, a 
montagem de imagens cinematográficas iniciou seu desenvolvimento rumo à montagem eisensteiniana, 
o princípio de que um mais dois igual a três se fazendo presente na imagem em movimento tal como 
em qualquer outro domínio. Neste ínterim, os laboratórios vieram à cena, manipulando a iluminação do 
filme original, equilibrando a temperatura de cor, fazendo malabarismos com imagens duplas em super 
exposições acrescentando as acrobacias gramaticais do cinema inspirado na dança de David Wark 
Griffith: escurecimentos para indicar parágrafos de um filme composto de frases; fusões para indicar o 
lapso de tempo entre dois e eventos relacionados; variações no formato do quadro como, por exemplo, 
a composição horizontal de cunho épico (origem do cinemascope), ou a composição vertical definidora 
de personagens, ou ainda o círculo “exclamando” um detalhe pictórico, etc... A própria câmera livrando-
se do pedestal, começou a movimentar-se, tecendo o caminho na e em torno da sua fonte de materiais, 
visando a trama complexa do filme montado.  (BRAKHAGE, in XAVIER, 1983,  p.350)

Repetidas vezes, durante aproximadamente oito anos, ao observar o quintal desde o ponto de vista 
de quem se encontra sentado no degrau, parece-me que esse se torna uma espécie de palco de pequenas 
cenas cotidianas. Por certo, não há, como em Méliès, o caráter ficcional; as imagens e sons dos vídeos 
captados na casa da vó fazem parte de uma espécie de arquivo documental pessoal de características 
caseiras, assim como os de Jonas Mekas. Tanto os filmes produzidos no projeto Lar quanto os do artista 
lituano compartilham da temática do cotidiano mais próximo, uma interpretação composta de narrativas, 
porém não de ficções. Em sua dissertação “Jonas Mekas: documentário e subjetividade”,  Juliano Gomes 
reconhece o lar na obra do artista lituano como:

O lar já se esboça em Walden como uma questão marcante nos diários, principalmente pela via das 
cartelas. Sua condição de exilado alguém que teve de abandonar seu lar, é também muito marcante 
nos dois filmes seguintes41, que acabam tendo uma repercussão maior do que o primeiro diário (talvez 
justamente pelo tema). (GOMES, 2010, p.28)

Entre o lar de Jonas Mekas e o da casa da vó existe em comum a necessidade de acumular grandes 
41 Os dois filmes de Mekas que sucederam “Walden”: “Reminiscences of a Journey to Lithuania” (1971-1972), 16mm, colorido, 82 minutos; e “Lost, lost, lost... : 
diaries, notes and sketche, filmado entre os anos de 1949 e 1963, editado em 1976, 16mm, preto e branco & colorido, 180 minutos.
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períodos de tempo, em formato audiovisual, para poder elaborar a obra, o que evidencia que a criação 
surge de um todo guardado do qual se subtrai partes. Na maioria das vezes, senão todas, retira-se o que 
não possui qualidade, em cada contexto (como por exemplo no cinema), para permanecer na elaboração 
de um filme, assim, é considerado sem utilidade os aparentes erros e/ou defeitos, tanto os das máquinas e 
materiais, quanto dos homens, a qualidade da imagem, o que não se encaixa no filme, cuja seleção é uma das 
atividades do montador cinematográfico. Mesmo ao captar, se está decidindo por um determinado recorte do 
entorno e ponto de atenção para o direcionamento do microfone. Entretanto, as diferenças existem em pelo 
menos duas instâncias específicas: eu utilizo a tecnologia do vídeo e Mekas, a da película. São câmeras com 
sistemas de operação distintos: apertar botão ou girar a manivela para colocar o equipamento em marcha. 
Tais características intrínsecas ao meio geram estéticas similares pelo movimento da imagem, mas próprias 
do manuseio de cada uma. Ou seja, enquanto Méliès, quem “introduziu fusões, fotografia com intervalo 
de tempo e iluminação artística” (Rush, p.9) e Mekas detém o movimento da película e, retrocedendo-a, 
logram fazer uma sobreposição das imagens diretamente sobre o material sensível, enquanto o vídeo não 
permite tal efeito durante a captação, pois ao retroceder uma fita e voltar a gravar sobre o mesmo trecho a 
imagem e o som prévios desaparecem: grava-se por cima – inúmeras gravações sobre o mesmo segmento 
da fita de vídeo geram falhas como os drop frames e os entrelaçamentos de quadros dos vídeos anteriores. 
Ken Dancyger, autor do livro “Técnicas de edição para cinema e vídeo” (2007), escreve sobre o trabalho 
de Méliès desde um ponto de vista técnico da montagem e, em poucas palavras, descreve “Viagem à Lua” 
como “uma série de divertidos planos, cada um deles constituindo uma cena inteira. Os planos contam uma 
história, mas não da maneira que estamos acostumados” (p.p. 3 e-4). E estamos acostumados a quê? À 
linguagem cinematográfica composta de distintos valores de enquadres que, ordenados entre si, criam uma 
narrativa. Uma hora observa-se algo ao longe, noutra aproxima-se da cena e, ainda em outra, olha-se em 
detalhe o rosto da personagem. Assim, Dancyger dedicará maior atenção aos cineastas que construíram 
essa gramática cinematográfica, começando por Edwin S. Porter que, a partir dos filmes de Méliès “descobriu 
a possibilidade de conseguir dinamismo em seus filmes” a partir da “organização dos planos” e que estes 
são “a peça básica de construção do filme” utilizadas para “apresentar uma continuidade narrativa”42 (p.4). 
No épico filme de Griffith “O nascimento de uma nação” (1915), o uso dos valores de plano passa a ser 

42  Um dos filmes de Porter é “O grande roubo do trem” (1903), produzido pelo laboratório de Edson, com duração de 12 minutos, em que “o sentido global 
da história vem do conjunto das imagens, com as mudanças de tempo ou lugar sendo sugeridas pela justaposição de planos” (p. 5). Dancyger ainda detém-se 
longamente sobre a obra de Griffith (1875-1948), pela sua importância histórica para a linguagem audiovisual.
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empregado intencionalmente para produzir uma emoção e transmitir uma mensagem ao público e, no caso 
específico desse filme, essa mensagem relaciona-se aos valores sulistas do racismo.

A diferença dos elementos relacionados na narrativa é outro resultado da montagem de Griffith. Nas 
cenas familiares, por exemplo, o filme mostra dois gatos brigando. Um é preto e o outro é cinza. A 
briga é um prenúncio de batalhas maiores que envolveram os Yankees (os azuis) e os Confederados 
(os cinzas). O plano é simples, mas é esse tipo de detalhe que relaciona uma seqüência à outra. 
(DANCYGER, 2007, p. 8)

Os gatos dos filmes de Jonas Mekas não são apresentados em sua agressividade felina, seus animais 
habitam seu lar e estão presentes em seus filmes em momentos de interação com um bebê ou lagarteando 
ao sol. Mas por que se guardam imagens e sons? Por que esse procedimento de acúmulo de tempo, das 
histórias dos cotidianos – referindo-se aqui ao trabalho de Jonas Mekas e o que se desenvolve nesta 
pesquisa – dos artistas onde “nada acontece”, ou melhor, nada do que costuma figurar em filmes que visam 
o espetáculo (a princípio) e prender a atenção do espectador com suas fórmulas narrativas convencionas: 
suspenses, surpresas, desafios, pontos de giro, superações, clímax, desfechos felizes. A emoção dos filmes 
de ação, por exemplo, tem um início, um meio e um fim definidos, como: e foram felizes para sempre. Nos 
filmes de Mekas, lembrando “As I was moving ahead...”, não há surpresas. Os momentos são antecipados 
na voz over do artista e nas carteleras. Tão pouco há um início, um meio e um fim definidos. Existe um “entre” 
no qual habitam pessoas reais que fazem coisas que não são surpreendentes, na verdade, elas fazem 
coisas comuns às outras pessoas. Apresenta-se a intimidade do cotidiano com suas ações corriqueiras que 
se repetem dia a dia na vida em família: visitas de amigos, passeios aos parques, comprar jornal; e também 
feita de momentos únicos na vida: o nascimento de um filho. “A vida continua...” ou no original “Life goes 
on...”  informa Mekas. Corte.

4.4. ESCADA: CASA DA VÓ I
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Cada um desses degraus, formados, com se vê, por dois elementos, está situado um pouco mais 
acima e adiante do anterior, princípio que dá sentido à escada, já que qualquer outra combinação 
produzirá formas talvez mais belas ou pitorescas, mas incapazes de trasladar de um piso térreo a um 
primeiro piso43. (CORTÁZAR, 2001, p. 25)

É o início da subida ao quintal. Depois de atravessar o interior da casa da vó, chega-se de novo ao 
exterior – a parte de trás da casa. Há um muro de granito com aproximadamente dois metros de altura que 
estabelece uma divisão entre o nível da casa e o da parte alta do terreno, ou seja,  o do quintal. Da área 
de serviço em diante decide-se qual direção tomar: à direita ou à esquerda. Para subir, vai-se à esquerda. 
Caminha-se pelo corredor formado entre o muro de granito e a parede da casa – do outro lado dessa 
parede está a cozinha – para atingir os primeiros três degraus das escadas que primeiro levam à área da 
parreira e da churrasqueira. Veem-se os pés de uma criança que diz: “vamos, coie (corre), vamos”; e segue 
subindo o próximo lance de escadas. O dia é cinzento é úmido. Começa a subida atrás do menino. Corte.

Ainda no mesmo ponto da escada, a imagem mostra que há mais luz no ambiente. Do lado esquerdo, 
há o corrimão de ferro pintado de branco que acompanha a subida da escada. O som do ambiente é 
silencioso, apenas escutam-se os passos que avançam. Vê-se os degraus sendo superados um a um e 
ainda antes de chegar ao topo vislumbra-se o pequeno pátio sob a parreira, onde sol projeta as sombras das 
plantas sobre a lajes de grés do piso. Corte. Há conversas. Há pessoas. Sobem-se os últimos dois degraus e 
vê-se que é uma reunião que se descobre ser familiar, pelo posicionamento das pessoas, em um círculo de 
conversas. Também ouvem-se vozes vindas de dentro da casa. Dirige-se o olhar para o rosto dos rapazes 
que estão sentados lado a lado. Certa voz feminina distingue-se das outras. “Diz assim...” O olhar desloca-
se para a emissora, é a avó que, de pé com os braços estendidos para frente, está abençoando a casa no 
seu primeiro idioma, um dialeto alemão falado nas colônias do interior do estado do Rio Grande do Sul, o 
qual permaneceu em uso desde a chegada dos imigrantes aos dias de hoje, mas não da mesma maneira. 
A vó é vista de baixo para cima, como alguém que naquele momento é superior em relação à posição do 
olhar apresentado pelo vídeo. Talvez poderia pensar na sua posição em relação aos outros, como similar à 
posição das santas que se encontram em pedestais nas igrejas católicas. O plano que a enquadra mostra 
43 Texto original: “Cada uno de esos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da 
sentido a la escalera, ya que cualquier otra combinación producirá formas quizá más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un 
primer piso.” (CORTÁZAR, 2001, p. 25) Tradução: Fabrina Camilotti
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a parte superior do corpo, interrompendo-o na altura do peito. No canto esquerdo do enquadre, um par de 
olhos a admira, assim como faço com a câmera de vídeo. Não entendo exatamente as palavras que a avó 
diz, mas compreendo sobre o que quer transmitir. Sei que abençoa a casa, a família; e entre tudo que não 
acesso do idioma que fala – somente palavras como amor e bondade – ainda consigo decifrar “nesta casa” 
ao final da benção. A avó dá como concluída sua oratória com um sonoro “tá” – o qual costumava sempre 
dizer para colocar um final a qualquer assunto do seu cotidiano, mesmo que este ainda estivesse na metade, 
pois quando não queria desenvolver alguma temática, saía dizendo: “Tá, tá, tá!” e fazendo os movimentos 
correspondentes à ação de afastar algo do corpo. Mas nesse momento embaixo da parreira, o seu “tá” foi 
de celebração, confirmada sonoramente pelos aplausos e clamor dos primos: “Vó! Vó! Vó!”. E com isso 
lembro que a avó incentivou todos os primos (a maioria homens) a torcer pelo Grêmio Futebol Clube de 
Porto Alegre. Há fotos dela com todos os guris fardados com as camisetas listradas na frente da casa. Os 
primos comemoram. A avó sorri com muita felicidade. O enquadramento vai se fechando, ainda se ouvem 
as vozes dos primos e o início de uma frase da avó: “eu lembro...”, como quem vai começar a contar uma 
história. Mas a imagem já se encaminhou para dentro do espaço da churrasqueira, mais especificamente 
para ela. O modo como foi utilizada como  entre dois momentos distintos mantém uma continuidade sonora 
nessa transição, A imagem mostra os espetos com salsichões e carnes espetados assando. Uma mão gira 
um espeto que está apoiado sobre tijolos. Ouve-se os barulhos das brasas de carvão ao receberem o toque 
das gotas de gordura que caem. Um dos primos pergunta ao outro (Pedro e Tomás são irmãos): “Tomás, 
o vô deixou a casinha de gravetos para acender o fogo?” Aparece o rosto do outro que responde: “Claro, 
claro”. Tomás olha para a câmera sorrindo, enquanto Pedro continua: “Ele não botou o diesel para acender 
o fogo?” Sei que o galão do combustível está na parte de cima da churrasqueira e, sem corte na imagem, 
elevo o enquadre e descubro que está onde lembrava. Ainda escutamos “... uma vez o vô pegou e... saiu 
uma fumaça preta assim: ah...” Ninguém mais aparece na imagem. O lugar da churrasqueira está vazio. 
Forno a lenha tapado. Churrasqueira apagada. Pilhas de tijolos. Corte. O avô está na churrasqueira é visto 
desde cima, e se movimenta como que decidindo o que fazer. Outro corte e o espaço da churrasqueira é 
visto desde fora e não há ninguém ali. A mangueira azul está enrolada e pendurada na parede de tijolos do 
lado de fora churrasqueira. O menino, de dois anos, brinca de atravessar pequenas pedrinhas de granito 
pela grade do ralo do pátio sob a parreira. Desde esse ponto de vista, é possível ver a escadaria que leva 
para o quintal. Ao fundo escutam-se vozes femininas.
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5. QUINTAL: MARIE MENKEN

“Os filmes de Marie eram seu jardim de flores”, escreveu Jonas Mekas no obituário de Menken, quem 
faleceu em 1970 aos sessenta e um anos de idade, “Sempre que ela estava em seu jardim, ela abria 
sua alma, com todos os seus desejos e sonhos secretos. Eles são todos muito coloridos, doces e 
perfeitos, e não muito volumosos, tudo é feito e cuidado com amor, seus pequenos filmes.” (TAUBIN, 
s.p.)44

 Marie Menken (1909-1970) é considerada uma das pioneiras do cinema de vanguarda novaiorquino, 
e que, “armada” com suas ferramentas tornou-se “A mulher com uma câmera de cinema”45, escreve Caroline 
Guo em seu artigo “Trabalho-em-processo: Marie Menken e a representação mecânica do trabalho”46 para 
a revista virtual Jump Cut. A artista atuou na cidade de Nova Iorque entre os anos de 1940 e 60, em 
uma cena cultural que envolvia artistas como Andy Wahrol, Maya Deren, Stan Brakhage, Jonas Mekas, 
entre outros. Menken e seu marido, o poeta e cineasta Willard Maas, começaram um respeitado grupo 
de vanguarda chamado “The Gryphon Group” em meados dos anos 1940. Nessa mesma época, a artista 
deixou a pintura abstrata para experimentar o filme, estava interessada na capacidade de observar do 
cinema, capturar e condicionar movimento. Em 1945, ela realizou seu primeiro filme “Variações visuais 
sobre Noguchi” de duração de 4 minutos, ao qual se seguiram “Apresse-se, apresse-se” (“Hurry, hurry”) de 
1957, 3 minutos; “Vislumbre do jardim” (“Glimpse of the garden”), também de 1957, 5 minutos – tal filme 
relaciona-se diretamente aos vídeos realizados sobre o quintal da casa da vó – ; também “Andy Warhol”, de 
1965, 22 minutos – o qual celebra a amizade desses dois artistas que compartilhavam concepções sobre o 
cinema e que também realizaram um duelo com suas Bolex 16mm em 1966 –; “Vá vá vá”47 (“Go! Go! Go!”), 

44 Texto original “Marie’s films were her flower garden,” wrote Jonas Mekas, in his obituary for Menken, who died in 1970 at age sixty-one. “Whenever she was in 
her garden she opened her soul, with all her secret wishes and dreams. They are all very colorful and sweet and perfect, and not too bulky, all made and tended 
with love, her little movies.” (Amy Taubin, s.p.)  http://artforum.com/film/id=24105
45 Ao referir-se à Marie Menken como “The woman with a movie câmera” faz uma conexão entre ela e cineasta russo Dziga Vertov, realizador do filme “The 
man with the movie camera” (1929) e da concepção de “Cine-olho” que partia das seguintes práticas: montagem de registros visuais e sonoros, que entendidos 
como um meio de registrar a vida, o movimento e são organizados através da montagem registram a vida de improviso, sem nenhum tipo de direção documental. 
46 Artigo “Work-in-progress: Marie Menken and the mechanical representation of labor” de Caroline Guo publicado por Jump Cut: A Review of Contemporary 
Media Jump Cut, No. 54, fall 2012 . Acessado em http://www.ejumpcut.org/currentissue/GuoMenken/text.html em 23 de outubro de 2013.
47 Título original:  “GO GO GO” – filme sobre o movimento laboral na cidade de Nova Iorque, rotinas de trabalho filmadas de maneira em que as repetições da 
ação da artista ao captar com a técnica do time lapse  sejam como as das atividades corriqueiras de um grande centro urbano.
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1962-64, 12 minutos – que ela considera sua obra-prima – e “Luzes”48 (“Lights”), 1966, 4 minutos. 
Em “Glimpse of the garden”, Marie Menken filma o jardim do seu amigo falecido Dwight Ripley, 

apresentando suas pequenas paisagens e seus grandes detalhes: uma panorâmica do lugar e planos 
detalhes de flores. A artista caminha pelo espaço, olha para os lados, para cima e para baixo, gira o corpo 
acompanhada de sua câmera registrando suas imagens. Mesmo os planos estáveis são captados sem o 
uso de tripé para apoio da câmera. O movimento está presente na própria imagem e também na montagem, 
na forma como a artista dá ritmo ao material fílmico, indo de planos abertos para planos fechados através de 
cortes utilizando, por exemplo, a aproximação a uma flor como guia. Esse registro de um jardim particular, 
num momento específico de sua existência, conserva a variedade e organzação das plantas tal qual o 
Ripley havia deixado. A manutenção do lugar depende da continuidade dos afazeres diários, das atividades 
cotidianas que para Marie são temas desenvolvidos em seus filmes. O jardim do seu amigo, ao deixar de 
receber essa atenção direta e necessária à sua permanência, estará acessível, a partir de então, no filme 
de Menken. É no âmbito da memória dos outros e do filme que seguirá vivo. No quintal da casa da vó não 
é diferente, sua funcionalidade difere da dos jardins, mas claro, compartilham das plantas e da sua rotineira 
manutenção. Veja-se aqui que, na falta dessa mão humana sobre a natureza, há uma mudança radical na 
sua apresentação.

No final, não há nada que no passado já não tenha sido reformulado (e que só pode ser, de certa forma, 
re-retrabalhado), e faz com que a nossa contribuição para o mundo material possa ser tão somente a 
de perpetuar a natureza cíclica desse trabalho?
Isso não quer dizer que Menken está sendo uma crítica dessa estruturação, pelo contrário, ela 
reconhece que tal construção pode certamente ser bonita. Mas sua manutenção é quase natural. Ao 
mesmo tempo, através da velocidade, do foco aproximado de sua câmera e da trilha sonora do chilrear 
dos pássaros que acrescentou ao filme, ela está em seu meio de reorganizar o espaço com sua própria 
mão, trazendo à tona a noção de que, portanto, o trabalho convida mais trabalho. (GUO, p.7)

As flores, as árvores, as verduras e as frutas se perdem sem a mão humana. Não há mais organização, 
as demarcações são ultrapassadas, ervas daninhas crescem por todos os lados entre capins e as 
perseverantes folhas de radite que o tio insiste em cultivar em um pedacinho de uma das hortas. Enquanto 
isso, ao redor, pilhas de peras se formam e se decompõem. Um gato descansa sobre as folhas secas que 
caíram da pereira em outro tempo. O tempo da natureza (tempo das plantas e dos seres) presente nessas 

48 Titulo original: “Lights”, uma dança de luzes sobre a película. 
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imagens do quintal da casa da vó é como uma espécie de calendário particular que estabelece pontos de 
contato com as ideias de tempo, espaço e lugar. O teólogo e historiador Certeau, já utilizado ao princípio, 
afirma que “O memorável é aquilo que se pode sonhar a respeito do lugar”, e desenvolve uma diferenciação 
entre espaço e lugar que o leva a concluir que “o espaço é um lugar praticado”.

Um lugar é a ordem (seja qual for) segundo a qual se distribuem elementos nas relações de coexistência. 
Aí se acha portanto excluída a possibilidade, para duas coisas, de ocuparem o mesmo lugar. Aí impera 
a lei do “próprio”: os elementos considerados se acham uns ao lado dos outros, cada um situado num 
lugar “próprio” e distinto que define. Um lugar é portanto uma configuração instantânea de posições. 
Implica uma indicação de estabilidade.

Existe espaço sempre que se tomam em conta vetores de direção, quantidades de velocidade e a 
variável tempo. O espaço é o cruzamento de móveis. É de certo modo animado pelo conjunto dos 
movimentos que aí se desdobram. Espaço é o efeito produzido pelas operações que o orientam, o 
circunstanciam, o temporalizam e o levam a funcionar em unidade polivalente de programas conflituais 
ou de proximidades contratuais. O espaço estaria para o lugar como a palavra quando falada, isto é, 
quando é percebida na ambigüidade de uma efetuação, mudada em um termo que depende de múltiplas 
convenções colocada como o ato de um presente (ou de um tempo), e modificado pelas transformações 
devidas a proximidades sucessivas. Diversamente do lugar, não tem portanto univocidade nem a 
estabilidade de um “próprio”. (CERTEAU, 1994,  p. 201-202) 

Os trabalhos de Marie Menken que envolvem o time lapse expõem, de forma mais explícita pelo 
uso dessa técnica em termos de imagem, tais noções de Certeau. Um dos lugares em que a artista opera 
com essa técnica é um canteiro de obras em Manhattan. Em seu filme “GO, GO, GO!” (1962-64), a cena 
é captada em time lapse unido ao ponto de vista que se desloca com o caminhar da própria artista. Esse 
cotidiano de atividades rotineiras estabelecem uma “indicação de estabilidade”, o lugar de trabalho, no caso 
de Menken, evidencia-se na interação dela com esse dia a dia desse centro urbano, no qual reconhece-se a 
si mesma na constância de captar movimento quadro a quadro. São marcações de ritmo que se equivalem, 
a da técnica e do conteúdo. Reconhece-se que essa forma de capturar e apresentar o entorno favorece 
os movimentos da rotina, e esse aceleramento provocado pelo time lapse proporciona uma percepção 
do tempo pulsante. Tais características encontradas nos filmes de Menken também são reconhecidas no 
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trabalho do artista e cineasta portoalegrense Rodrigo John49 (1973).

5.1. DEGRAU: RODRIGO JOHN

Em maio de 2007 o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo me obrigou a botar as barbas de 
molho. A exemplo da personagem de James Stewart em Janela Indiscreta, voltei minha atenção para 
a janela, não em busca de romance, crimes ou suspense, mas das marcas que o tempo imprime na 
cidade e na percepção. Neste período, o reaprender a caminhar me colocava em super-slow-motion 
num mundo sempre em fast-forward, o que talvez explique a opção pelo emprego mais freqüente de um 
registro do tempo condensado. O passatempo logo virou obsessão e a câmera permanece na janela 
desde então, a espreita das ações que o tempo camufla na lentidão, enquanto impune murcha flores, 
cava rugas, mofa paredes ou rói ossos. (JOHN, 2010, s.p.) 

Rodrigo possui uma trajetória de mais de vinte anos de trabalho com animação, roteirizou e dirigiu filmes 
como “Céu, inferno e outras partes do corpo” (2011), curta metragem que arrebatou diversos prêmios durante 
o seu período de circulação por inúmeros festivais. O filme conta a situação de um sujeito, personificado 
como um cachorro, que vive num momento de tentativa de superação de uma forte desilusão amorosa. 
Entre vassouras e panos, o cachorro entrega-se à limpeza do seu apartamento, que muito se parece ao 
do próprio autor. Embalados ao som de Lupicínio Rodrigues: “Então eu comecei a cometer loucuras [...]”, 
o personagem e o apartamento “exorcizam” tal sentimento de dor de forma simbiótica e surreal. Se por um 
lado o mundo exterior à janela não interessa ao personagem central dessa animação, por outro, no filme 
“Mirante” a visão através dela é a mola propulsora para que o real fosse visto com outra medida de tempo, 
o time lapse. Uma câmera de vídeo fixa sobre um tripé é programada para capturar imagens em intervalos 
de tempo regulares. Permanece em um mesmo posto por um longo período, medido em tempo “real” como 
dias ou meses, transformando-o em poucos minutos. Toda a pintura de um edifício de mais de 12 andares 
ocorre em segundos. Em determinado momento, durante a reforma interna do apartamento, Rodrigo vira 
a câmera em direção ao interior do seu próprio cotidiano, incrustado no agitado centro da cidade e tendo 
como vista uma panorâmica do rio Guaíba desde sua janela do 17º andar50. Assim, contrasta o íntimo com 

49 Rodrigo John nasceu em Porto Alegre em 25 de maio de 1972. Dedica-se à animação desde.os anos de 1990. É artista, diretor, roteirista e anima-
dor. Em seu currículo figuram os filmes “Céu, inferno e outras partes do corpo” (2011) que arrebatou vários prêmios importantes nos principais festivais 
de cinema do Brasil e do exterior. Como roteirista trabalhou no roteiro do longa metragem “Até que a Sbornia nos separe” (2013) do diretor Otto Guerra
50 A janela do apartamento do Rodrigo já havia me chamado atenção em 2004 quando a escolhi para ser a janela pela qual a menininha de meu filme atirava 
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o exterior da cidade, como fez na montagem da videoinstalação “Mirante”51 no Atelier Galeria Subterrânea, 
em novembro 2010. Rodrigo utiliza uma peça que se assemelha a um quarto, com janela e porta, para (re)
montar o ambiente de visualização da projeção da sua “janela”. 

Visitar a videoinstalação de Rodrigo foi como fazer uma visita a ele. Nossos muitos anos de amizade 
e convivência fazem com que eu saiba que aqueles são os seus móveis, que aquele é o seu jeito de ocupar 
o seu próprio lar. Assim, percebi que ambos os trabalhos, os meus com os vídeos da casa da vó e os time 
lapses do Rodrigo, recorriam à atividade de guardar uma grande quantidade de horas de material para dar 
algum sentido ao todo, ou a partes do todo. Rodrigo olha para o cotidiano da cidade e para o seu próprio, 
para um outro distante e para si respectivamente; enquanto eu olho para um outro próximo, familiar. Esse 
lugar onde a vista é a de um telhado alaranjado triangular, onde nascem plantas e se enterram bichos de 
estimação, tem algo pré-existente a esses vídeos que conheço, registros anteriores aos das fotografias, são 
as lembranças da infância – e de todo o resto – que, também  sem algum roteiro prévio, remontam-se em 
minha cabeça.

Com efeito, a casa é, a primeira vista, um objeto geométrico. Somos tentados a analisá-la racionalmente. 
Sua realidade inicial é visível e tangível. É feita de sólidos bem talhados, de vigas bem encaixadas. 
A linha reta predomina. O fio de prumo deixou-lhe a marca de sua sabedoria, de seu equilíbrio. Tal 
objeto geométrico deveria resistir a metáforas que acolhem o corpo humano a alma humana, Mas a 
transposição para o humano ocorre de imediato, assim que encaramos a casa como um espaço de 
conforto e intimidade. (BACHELARD, 1999, p.64)

Ou em outras palavras, quando se encara a casa como um lugar para práticas do espaço, constitui-
se um lar. Dá-se na relação entre as pessoas e as pessoas, as pessoas e as coisas, as coisas e as coisas, 
e assim por diante, dos animais às plantas, das pedras às frutas. Na videoinstalação “Mirante”, as relações 
que Rodrigo estabeleceu com o outro foram as de proximidade e aconchego, um convite a compartilhar 
da sua maneira de ver através da sua “janela”. O artista remonta o seu lar com seus próprios móveis e 
objetos: abajur, espelho, luzinhas coloridas que margeiam a janela do quarto físico. Essa conjugação entre 
uma pluma cor de rosa pela janela e, ao ver a queda desta em um plano, podia-se saber a que altura do chão se localizava a janela pela qual , posteriormente, 
a mesma vem a cair.
51 Trabalho realizado para exposição “Transpassantes” no Atelier Galeria Subterrânea, novembro 2010.
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forma e conteúdo, ou seja, entre o espaço de apresentação e o vídeo, dá-se na repetição de elementos 
tanto dentro quanto fora da janela do filme. É algo da intimidade do artista – tema comum também a Jonas 
Mekas – que se expõe pelo espaço. Esse procedimento de transportar de um lar original para outro lugar 
refletiu diretamente nas escolhas feitas para apresentar, no mesmo Atelier Subterrânea, em abril de 2013, 
a videoinstalação “Lar”.

Voltando ao elemento janela, “Da janela do meu quarto”, filme de curta metragem do artista e cineasta 
mineiro Cao Guimarães, foi realizado no ano de 2004 e tem a seguinte sinopse: “Da janela do meu quarto 
eu vi uma rua de areia molhada e debaixo da chuva dois corpos de criança brigavam se amando e amavam 
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brigando”. Esses momentos de contemplação para Guimarães – o que para Mekas seriam os vislumbres, 
e time lapses para John e Menken – (re)produzem formas de responder aos estímulos sensoriais, que 
equivalem a propostas individuais de percepções da realidade. Escreve Tarkovski que “A realidade é 
condicionada por uma multiplicidade de conexões causais e destas o artista só pode apreender algumas. 
Ele fica com aquelas que conseguiu apreender e reproduzir, que então se tornam uma manifestação da 
sua individualidade e da sua unicidade.“ (p. 223) Entretanto, a individualidade não se encontra somente 
na impossibilidade de perceber o todo, que é comum a todos os seres da espécie, como explica Philippe 
Meyer:

Comparação, classificação e interpretação das sensações visuais culminam numa percepção que, no 
essencial, é a mesma para todos, pois os troncos principais do circuito neuronal são de propriedade de 
espécie. Percepção cuja universalidade absoluta não podemos afirmar, em razão da multiplicidade e da 
complexidade das interferências adquiridas e das variações discretas do genoma individual. (MEYER, 
2002, p 40.)

Imagens 96 e 98: Registros fotográficos da videoinstalação “Mirante” de Rodrigo John no Atelier Galeria Subterrânea em abril de 2010, Porto Alegre
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6. QUINTAIS: DEGRAUS E ESCADAS III
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6.1.  DEGRAU: CASA DA VÓ IV

Os lençóis e as toalhas penduradas no varal movem-se lentamente com a brisa. É um dia de sol e o 
quintal parece especialmente iluminado pela luz do sol da tarde. A atenção dada ao varal desvia o olhar da 
horta, das árvores, a mangueira enrolada está escondida, há uma escada e um banco entre as árvores à 
direita, ao fundo do enquadramento. As plantas parecem estar recebendo cuidados. Os pássaros cantam. 
A monotonia da cena é quebrada com a entrada de um novo plano e junto com ele o som e a imagem 
do menino, agora mais crescido. Ele pula ao mesmo tempo em que diz: “ – Pula, pula, pula”, enquanto 
percorre, entre trotes e saltos, o caminho de pedra de grés que divide as hortas, as quais tem mudas de 
verduras plantadas ao lado esquerdo e folhagens ao direito. A escada permanece à direita no fundo do 
quadro. O pinheirinho de natal também se desenvolveu. O menino aproxima-se da câmera até desaparecer 
do enquadre. Sua voz se torna mais clara e o volume é maior. Daí, conclui-se que está ao lado da câmera. 
Fala algo incompreensível para a linguagem dos adultos. Alguma sonoridade faz com que seja possível 
associar com “folha verde”, entre outras “palavras”. Novo corte: outro dia de sol. Piados de pássaros. Panos 
no varal. Pinheiro de natal maior. A horta, à esquerda do quadro, que antes tinha verdes folhas de rúcula, 
agora tem escassas folhinhas verdes entre muita terra marrom. A brisa leva movimento por onde passa. A 
horta à direita do quadro não parece ter sofrido muitas mudanças, as folhagens seguem verdes na borda 
do caminho. Os barulhos da casa e da rua são o ambiente sonoro de fundo. Escutam-se algumas vozes e 
panelas, outrora algumas buzinas de carros. A parreira está verde. Corte. A parreira segue verde. Porém, 
nessa nova visita-gravação à casa dos avós, as hortas estão tomadas de capim e ervas daninhas. Entre as 
pedras de grés brotam tufos verdes. Ainda ao som dos pássaros o vento sopra. O pinheiro de natal já não 
está ali.

Não há sol. O quintal está na sombra. Há folhas secas pelo chão. Outono, deduz-se. A parreira tem 
uma leve camada de folhas. O telhado triangular, com seus limos, recorta a paisagem dos prédios ao fundo. 

Imagens 100 e 102: Composição com os frames dos vídeos “Degrau” (2005-13) e “Escada” (2005-13)
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Ouve-se um som metálico, “um barulho”, como diz o menino. Pode-se adivinhar que tem um pauzinho na 
mão e está testando-o com pequenos golpes ao corrimão de ferro. O vento sopra as folhas. Não há verduras 
na horta da esquerda, enquanto a da direita exibe tímidos pés de salsa. “– A folha! Olha, uma folha”, diz 
o menino ainda fora do campo de visão. Logo depois, dá um pulo – do degrau para o caminho de laje de 
grés – e entra em cena pelo lado direito do enquadre carregando um graveto na mão esquerda. Caminha 
olhando ao redor e fazendo alguma melodia. Parece estar à procura do que fazer. Decide desenhar sobre 
a terra da “horta” que está limpa. Ele risca a terra com o graveto. A poeira sobe. Coloca a mão produzindo 
mais poeira. Satisfeito com o feito, ergue-se e vem em direção à câmera. Momentos de “silêncio”, ou seja, 
sem vozes; apenas alguns piados. “– O ui, o ui, mãe”52, pede o menino. “– Uau!”, exclama. Novamente, pula 
do degrau para o caminho. Vai saltitando e dizendo “ – uma foto Theo, uma foto Theo”. Ao chegar na borda 
da próxima escada desacelera e, segurando-se no corrimão, desce um degrau. Vira-se. Está posando para 
foto. Diz: “– e xis”. Sorri emitindo um som que escreveria como “ãhãinnn”. Olha para o lado. Lembra-se de 
algo. Move o tronco da esquerda para direita. Procura com os olhos. Vira o olhar para a esquerda, enquanto 
tenta dizer o que quer: “ – Mãe, Theo ouando53 a... ouando a bula... o Theo ouando a bola. ” Suspira. Está 
com o olhar perdido. Pergunto se ele está procurando a bola. Ele repete a frase, as letras parecem mais 
bem ditas. Respondo que a bola havia ficado na sala, lá embaixo. Ele começa a descer a escada. Ofereço-
lhe ajuda. Responde que não e emenda com um pulo de um dos últimos degraus – nessa ordem de descida, 
mas não a de subida – para o pátio do nível da churrasqueira, o qual está coberto pela parreira. Ele segue 
descendo as escadas. Adivinho como seguiu descendo os outros degraus até chegar à sala: aos saltos.
Corte.

6.2. DEGRAU: ORSON WELLES

O corte dado na união de dois planos pode ser entendido como um espaço no qual a imagem dialética 
habita. A união de dois fragmentos distintos desprende várias associações. No filme “Cidadão Kane” (1941), 

52 Tradução do grunhido do menino: “Deixa eu ver, deixa eu ver, mãe”
53 “Ouando” significa “procurando” em seu linguajar. 
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do diretor Orson Welles (1915-1985), a cena do café da manhã conta, através de elipses temporais, o 
desenrolar de todo um matrimônio, desde sua tenra fase de encantamento até ser consumido pelo dia a 
dia, pelo afastamento. Nesse despertar de interpretações, as transições de tempo aplicadas sugerem uma 
aceleração na passagem do tempo através do uso da imagem e do som de um trem que passa velozmente, 
e a cada retorno à cena, os personagens, os figurinos, os objetos estão transformados. Essas elipses – 
colapsos temporais de espessuras variáveis –, são um procedimento usual da montagem cinematográfica 
que produz um hiato, um “entre”, um não mostrado; neste caso específico há essa analogia do movimento 
acelerado do trem com o dos saltos temporais. Toda uma história aconteceu neste intervalo de tempo que 
não é mostrado e, o que nos é dado a ver são os vestígios desses acontecimentos, índices que nos permitem 
identificar o todo a partir do fragmento. Dancyger escreve: “O desafio do tempo em colapso foi criado por 
Welles de diversas maneiras fascinantes”, para seguir aprofundando sua análise com um exemplo prático 
a partir da cena: 

O mesmo princípio aplica-se à série de planos da mesa de café da manhã que caracteriza o primeiro 
casamento de Kane. O cenário – a mesa de café da manhã – e o tempo – manhã – permitem uma 
continuidade visual enquanto o comportamento de Kane e de sua esposa modificam do amor no primeiro 
plano para a hostilidade e o silêncio no último. Em cinco minutos de filme, Welles e o editor Robert Wise 
reuniram oito anos de casamento. (DANCYGER, 2007, p.82)

A cena inicia-se em um plano geral da sala do café da manhã na qual se encontra o casal, há um 
movimento de aproximação à mesa, um travelling in. Ao chegar à mesa, a história passa a ser narrada 
utilizando apenas primeiros planos dos personagens. Cada etapa do casamento de Kane com sua primeira 
esposa está dividida em fragmentos de um café da manhã, os quais estão separados por uma rápida 
transição: janelas de um trem que passa velozmente são vistas desde um ponto fixo, o que sugere aceleração. 
A cada passagem de tempo, o café da manhã apresenta os personagens mais envelhecidos e distantes. 
Em um movimento de afastamento, um travelling back, Welles deixa a cena da mesa com os personagens 
em uma atitude oposta à de quando houve a aproximação, até chegar ao mesmo enquadramento aberto 
do começo da cena. Corte.
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Imagem 106: Composição com os frames da cena do casamento do filme “Cidadão Kane” 
(1941), 119min, de Orson Welles.
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6.3. ESCADA: CASA DA VÓ II

O menino agora bate com a palma da mão sobre a grade emitindo som. Essas batidas metálicas, 
mais ou menos ritmadas, seguem como um “colchão” para troca de planos. Ainda ao lado da churrasqueira, 
mais próxima, porém, da escada, há um pé de uma flor conhecida como rei da noite, suas flores somente se 
abrem de noite – dizem que à meia noite – , plantada no canteirinho ao lado direito de quem posiciona-se 
para subir para o quintal. Deixa-se de ver o rei da noite – cujas flores naquela hora do dia estão fechadas 
– e avança-se pelos primeiros degraus. O som das batidas segue. Corte. Se antes se via o canto direito 
dos degraus, com o novo plano surge o corrimão de ferro, pintado de branco, que recebe os toques da mão 
de um bebê até que ele consegue segurá-lo. Sobe-se mais um tanto. Corte. Lençóis e roupas coloridas 
balançam no varal. Mais dois degraus. Topo. Mangueira azul enrolada na direita do quadro. Primeiros 
passos pelo caminho de laje de grés que leva ao degrau que anteriormente foi apresentado neste texto. 
Corte. Voltam-se três degraus, repete-se para o movimento final da subida da escada. É outro momento do 
lugar. Há sol. A escada de madeira cor de laranja está aberta e posicionada à direita do quadro; um pouco 
adiante, dois canteiros de verduras estão cercados por um barbante no qual estão amarados pedaços de 
sacolinhas plásticas. Corte. Retrocede-se novamente para o final da subida da escada. Um degrau. Chega-
se ao quintal. Não há muita luminosidade. Ainda do lado direito, agora alguém trabalha na terra de um dos 
canteiros, folhas de radite verdinhas estão prontas para ser colhidas. O homem que está ali é o tio Ada, que 
já figurou no vídeo “Limpeza da parreira em 15 de agosto de 2010”. Fora as folhas de radite, nada mais está 
plantado no restante da horta, ou seja, apenas a vegetação rasteira brota ali. Ao caminhar, aponto meu olhar 
para o chão e acompanho esses detalhes da natureza das plantas, da sua capacidade de tomar posse da 
terra onde o homem não põe a mão. O dia é cinza. Vejo esse acaso de organização das plantas. Talvez o 
acaso seja a maneira de organização natural. E, talvez, ao ordenar seu filme “As I was moving ahead...” ao 
acaso – como o diz em áudio – Mekas esteja seguindo um caminho que pode ser tomado como análogo 
ao da natureza. As hortas vistas perpendicularmente. Entre os cortes, o lugar passa da presença de inços 
a folhas verdes: rúcula, espinafre. Corte. Um par de pombas rolas estão pousadas em um galho da pereira. 
Logo, uma voa. A imagem tenta segui-la mas desiste e acaba voltando ao galho. A outra pomba ainda está 
ali. Corte. O chão ao lado do tronco da árvore está coberto de peras que apodrecem aos montes. Corte. Um 
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gato preto e branco que repousava à sombra de uma folhagem, ao perceber o movimento, inicia sua fuga 
com passos leves. Olha em direção à câmera, desconfiado. Caminha e olha. Caminha e olha. Até deixar 
o quadro. Corte. Em um plano aberto, o menino vestindo uma camiseta amarela caminha sobre os inços e 
matinhos crescidos nos canteiros de verduras. Atravessa o caminho de laje de grés e passa ao outro lado, 
onde há uma árvore de laranja de umbigo. Há panos no varal. E o degrau está lá, antes de chegar ao fundo 
do quintal. Corte. Retrocede-se até o topo da escada e o olhar agora se fixa no lado esquerdo do enquadre, 
no espaço oposto ao das hortinhas. Um dia claro. O sol banha as folhagens: palmas e rabos de gato. Corte. A 
escada de madeira cor de laranja está caída ao lado da laranjeira sobre o chão, onde as plantas dividem-se 
entre salsas, cebolinhas e mato. O menino, com um pouco mais de um ano de idade, caminha com ajuda da 
sua avó (minha mãe) sobre os degraus da escada laranja, como se essa fosse uma espécie de trilho. A avó 
diz: pisa, pisa. Corte. Nesse mesmo trecho do terreno, a tia passa por trás da mesma laranjeira arrastando 
uma espécie de véu feito dos restos de uma trepadeira. O som desse deslocamento é feito de terra e de 
folhas secas roçando na a terra. O fardo é pesado e a tia quase tomba. Amontoa esse grande emaranhado 
de trepadeira em um canto do quintal. Corte. No pequeno muro também feito de pedras de granito está 
apoiada uma escada de metal branca em posição horizontal. O monte de plantas segue acumulando-se 
no canto. Corte. Regressando por trás da laranjeira, o menino, já maior, caminha equilibrando-se sobre 
um murinho estreito e baixo que forma linhas divisórias no chão. Como se houvesse dado a volta em torno 
da laranjeira, as imagens acompanham o menino até que ele desemboque novamente no ponto do topo 
da escada. Ele segura no corrimão branco e diz “–Cheguei!” Caminha pelo caminho de laje em direção ao 
fundo do terreno, mas são apenas alguns passos. Ele logo convida: “–Vamos brincar de novo.” E retorna ao 
espaço de terra onde reinicia seu percurso de equilíbrio. Corte. O olhar deixa a lateral que está à esquerda 
e volta-se para o degrau. Lençóis brancos pendurados de um lado, toalhas e roupas coloridas de outro. Um 
corredor de tecido que leva ao degrau e, mais um pouco adiante, o fundo do terreno. Conforme se avança 
pelo caminho de laje de grés, sucedem-se outros “mesmos” momentos desse trajeto. Corta-se durante o 
movimento. Passa-se dos lençóis brancos e roupas coloridas para os lençóis brancos e azuis balançando 
em direção à lente da câmera. É uma cortina no varal. Os passos ultrapassam a borda do lençol azul e 
o menino aparece agachado no seguinte nível do terreno (o penúltimo antes do muro dos fundos). Corte. 
Outros passos atrás, caminha-se novamente em direção ao fundo. Não há ninguém. Mas o terreno está 
limpo e flores vermelhas destacam-se por trás de uma estrutura de madeira na qual alguma planta crescerá 
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enroscando-se. Subo o degrau grande e o pequeno. Novo ponto de vista. Corte. 

6.4. ESCADA: PIERRE HUYGHE E WIN WENDERS

Elaborada também pelos artistas contemporâneos, a elipse – esse espaço entre um plano e outro 
–, encontra-se no trabalho “L’ellipse” do artista Pierre Huyghe, que realiza o plano que “falta” à elipse 
encontrada no filme “Meu amigo americano” (1977) do cineasta alemão Win Wenders, e a torna visível, 
audível. Philippe Dubois, em seu texto “Um “efeito cinema” na arte contemporânea” descreve essa 
videoinstalação e desenvolve um pensamento acerca dela: 

L’ellipse (1998), de Pierre Huyghe, é uma instalação de três telas que “inventa” um plano sequência 
“faltante” no filme  L’ami americain (1977), de Win Wenders. As telas à esquerda e à direita mostram, 
sucessivamente, uma sequência desse filme em dois planos que se uniam em elipse no filme original 
(à esquerda, vê-se a personagem interpretada por Bruno Ganz; está em Paris, num apartamento da 
rive gauche; à direita, reencontra-se a mesma personagem em outro endereço, desta vez na  rive droit, 
entre os dois, o filme de Wenders constitui um impasse por meio de um raccord). Vinte anos depois 
da filmagem de Wenders, Pierre Huyghe (re)filmou, isto é, reconstituiu a elipse, expondo-a: ele pediu 
ao mesmo ator, Bruno Ganz, já bastante envelhecido, para refazer em 1998 o trajeto entre os dois 
lugares, que não se o via fazer no filme de 1977. Huyghe, portanto, filmou-o atravessando a ponte de 
Grenelle num plano-sequência de oito minutos. Esse plano sequência foi projetado sobre a tela central, 

Imagem 110: videoinstalação de Pierre Huyghe “L’ellipse” (1998) em três telas
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entre os dois planos sucessivos de Wenders. Reconstituição distante de uma ausência intersticial. Um 
homem que anda – e que pensa (ele fala, hoje, com a consciência do que se passou) – num intervalo 
entre dois planos de época. Um homem (ele é o verdadeiro sujeito) que atravessa uma ponte, para 
conectar dois lugares e dois tempos. Ida e vinda de um corpo e de uma memória no presente, porém 
refeita no só-depois da lembrança de um filme fissurado. Um distanciamento espacial reconstruído num 
distanciamento de tempo, e que vem , por assim dizer, “recarregar” o filme original (como se recarregam 
baterias) com uma camada de vida (ou de morte?). (DUBOIS, 2009, p. 205)

Nesse “entre”, as camadas temporais se deslocam em mão dupla. No caso do filme de Welles, o 
“entre” ocorre no plano de transição situado entre dois cortes. Portanto, há esse “entre” substituindo um 
espaço de tempo não mostrado. A elipse da cena do café da manhã é basicamente temporal, e tem uma 
função evidentemente narrativa no filme “Cidadão Kane” (1941). Já o tipo de elipse utilizada por Wenders 
em seu filme “O amigo americano” (1977) é também temporal, mas principalmente espacial, vai-se de um 
lugar ao outro em um corte, o “entre” imaginário surge daí. Pierre Huyghe, como já visto, apresenta o “entre” 
– a elipse – de ambos os modos: temporal e espacial. Dubois faz uma categorização das formas com as 
quais a arte apropria-se do audiovisual, não só dos filmes e dos programas televisivos, como também de 
sua técnica, e situa a obra de Huyghe, por sua maneira de utilizar filmes e programas televisivos como 
matéria prima para seu trabalho, na categoria de “filme reconstruído”: 

Nessa terceira grande forma, tomaremos distância maior da ideia de retomada (em sua dimensão literal), 
já que se trata aqui não mais de retomada material da imagem, e sim de uma espécie de retomada 
de segundo grau, de retomada “paralela”, ou seja, e não sem paradoxo, de “invenção mimética” ou 
reprodução criativa. (DUBOIS, 209, p.p. 204, 205)

6.5. DEGRAU DE ORSON WELLES: ESCADA DE PIERRE HUYGHE E WIN WENDERS

As diferenças entre ambos não podem ser ignoradas. Em primeiro lugar, observa-se distintas 
destinações e/ou endereçamentos: a sala de cinema ou o espaço de apresentação de arte contemporânea. 
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Segundo, a curva narrativa apresentada na história de Welles está baseada em um roteiro prévio – tanto 
literário quanto técnico –, é encenada por atores e possui um cenário elaborado por uma direção de arte; 
enfim, é um filme de ficção. “L’ellipse” (1998) tem também um caráter documental – mesmo que atrelado à 
ficção –, através da figura do ator Bruno Ganz, vinte anos depois, realizando a travessia da ponte que não é 
vista no filme de Wenders. Como descreve Dubois, o ator aparenta seu envelhecimento, fato que, em minha 
opinião, colabora com a abordagem dessa obra de Huyghe no âmbito do documentário. O “entre” de ambos 
habita o imaginário, não é visto; já o “entre” de Huyghe está ali, na visualização dessa elipse espacial do filme 
de Wenders. Como na cena do café da manhã do filme de Welles, o vídeo “Degrau” (2005-2013) também 
utiliza a forma de elipse ou de “salto” temporal entre um plano e outro, como já dito. Huyghe aproxima-se, ao 
colocar Bruno Ganz a atravessar a ponte, a uma espécie de cotidiano que é comum às pessoas que cruzam 
pontes. Para elas, são caminhos que se repetem dia a dia. Seguindo por outro caminho, o vídeo do artista 
novaiorquino Bill Viola fala sobre atravessar com a balsa do Brooklyn, em entrevista feita por Deidre Boyle, 
em meios de outubro de 1982:

Deidre Boyle: O artista não faz o trabalho primeiro para si mesmo?

Bill Viola: É um problema de linguagem, porque nós não temos palavras para descrever muito do que 
eu estou interessado. Quando eu digo palavras como “eu” ou mesmo “artista”, as pessoas tem ideias 
diferentes sobre o que são essas coisas. Assim como os egípcios tem dez palavras para almo; é o 
mesmo tipo de coisa. Quando eu considero fazendo para mim, sou “eu” em um sentido extendido. 
Você já leu “Crossing Brooklyn Ferry”54 no qual ele escreve para “você” novamente, é tão expansivo. 
É somente um poema maravilhoso. Ele está atravessando Há um luminoso por do sol lá fora.E ele 
percebe (são os anos de 1880) que em centenas de anos, pessoas estarão atravessando o Brooklyn 
ferry, e o sol terá aparecido, e o céu será azul! Então ele o escreve para essas pessoas. O sentido do 
eterno do momento é realmente forte. Eu estou interessado em aproximar o eu a esse ponto de vista. 
55(BOYLE e VIOLA, 1982, p.12)

54 Tradução de “Crossing the Brooklyn Ferry”: “Cruzando a Balsa do Brookyn”
55 Texto original da entrevista: Deidre Boyle: Doesn’t an artist make a work first for himself or herself?
Bill Viola: It’s a problem of language, because we don’t have words to describe a lot of what I’m interest in. When I say words like “self” or even “artist” ,people 
have different ideas about what those things are. Just like the Egyptians have 10 words for soul; it’s the same kind of thing. When I consider making for the self, 
it’s the self in an extended sense. Have you ever read “CrossingBrooklyn Ferry”, which He writes for the “you” again, is so expansive. It’s just a wonderful poem. 
He’s crossing the ferry. It’s bright sunshine outside. And he realizes (it’s the 1880s) that hundred years from now people will be crossing on the Brooklyn ferry, and 
the sun’s going to be out, and the sky’s going to be blue! So he writes it for those people. The sense of the eternal in the moment is really strong. I’m interested in 
approaching the self from that point of view. (VIOLA, p. 12)  Tradução da autora.
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7. QUINTAL: JONAS MEKAS E IRMÃOS LUMIERÈ

[...] depois da primeira surpresa, quando ficava claro que o trem dos irmãos Luimière não os ia esmagar, 
os espectadores rapidamente compreendiam a sequencia de acontecimentos, ordenados rolo a rolo, 
fictícios ou imaginários, que se expunham diante de uma câmera imóvel. (CARRIÈRE, 2006, p.16)

O pequeno público de trinta e três pessoas apavora-se ao ver a aproximação do trem no filme “L’arrivée 
d’un train à La Ciotat” (1895), em 28 de dezembro de 1895, quando, em Paris, no Grand Café, ocorre a 
primeira projeção pública da invenção dos irmãos Lumière, o cinematógrafo. Esses primeiros experimentos 
em reproduzir imagens em movimento, que surgiram a partir da capacidade de captar-se instantâneo na 
fotografia e posteriormente projetá-las em movimento, servem de base para duas maneiras distintas e 
complementárias de tratar o audiovisual, tanto como meio e como linguagem. O filme diário “Walden56- diário 
notas esboços” (1969), filmado entre 1964 e 68, de Jonas Mekas, mostra o lugar: a cidade de Nova York, onde 
o artista estabelece um novo lar, após exilar-se de seu lar natal, na zona rural da Lituânia, nos anos 50.  Ele 
vai apresentando suas relações afetivas com pessoas que o cercam e com quem estabelece familiaridades, 
tanto pelo sentimento de amizade, como também pelo interesse pelo cinema. Mekas relaciona-se com 
uma geração de Vanguarda Americana que, nos anos 40 e 50, começam a formular sua própria forma de 
fazer cinema. Esse movimento, também chamado de Cinema Underground ou Novo Cinema Americano, 
cresceu dos encontros, em sessões de projeções de filmes experimentais, e das relações estabelecidas 
entre artistas como Stan Brakhage – quem será apresentado adiante – , Maya Deren, Marie Menken; quem, 
seguindo a ideia de uma experiência poética da imagem em movimento, distanciou-se – intencionalmente 
56 “Walden; ou, A Vida nos Bosques é uma auto-biografia do afamado escritor transcendentalista Henry David Thoreau. A obra contém tanto uma declaração de 
independência pessoal, uma experiência social e uma viagem de descoberta espiritual, como também um manual para a auto-suficiência1 . Publicado em 1854, 
Walden é um manifesto poético contra a civilização industrial, que então ganhava força nos Estados Unidos. Perante a intensificação da complexidade da vida so-
cial estadunidense, derivada do crescimento exponencial da industrialização e urbanização, Thoreau, insatisfeito com o modo de vida na sociedade e procurando 
eliminar o desperdício e a ilusão deste1 , propõe o retorno ao simples. Assim sendo, inspirado pela filosofia do Confucionismo, em 1845 retira-se para a floresta, 
onde constrói pelas suas mãos os seus móveis e a sua própria casa, local onde começa a viver apenas com o mínimo necessário à sobrevivência e em intenso 
contato com a natureza. Porém, vive isolado da sociedade não como ermitão por objectivo, pelo que recebia visitas e também as fazia, mas sim com o propósito 
de obter uma maior compreensão da sociedade e de descobrir as verdadeiras necessidades essenciais da vida1 Através da sua própria experiência que durou 
dois anos, Thoreau tanto pôde confirmar que uma vida simples e humilde é viável em termos financeiros, como também descobrir uma nova visão quase mística 
do Homem: em pleno contato com a natureza e com os livros. Esta obra não somente relata a estadia do autor na floresta, e analisa e condena a sociedade 
capitalista do século XIX, mas também incita o espírito crítico genuíno do leitor e leva-o a uma reflexão profunda acerca dos modos de vida, propondo-lhe novas 
perspectivas sobre o conceito de Liberdade e o da própria Vida. Walden tornou-se um dos livros mais célebres do autor e é utilizado como referência tanto para 
a Ecologia, como também para o movimento beat e hippie.” (http://pt.wikipedia.org/wiki/Walden acessado em  04/10/13 22:11)
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– da linguagem cinematográfica hollywoodiana para concentrar suas pesquisas no audiovisual como arte 
e como forma de expressão pessoal. A presença dos artistas imigrantes, vindos da Europa no pós-guerra, 
em Nova Iorque, contribuiu fortemente para a reunião dessa nova geração de cineastas independentes 
americanos; e Jonas Mekas exerce um papel de destaque na organização de um crítica dentro desse 
movimento cinematográfico – e por vezes dirigido a esse mesmo movimento. Junto com seu irmão Adolphas, 
cria nos anos 50 a revista Film Culture, aos moldes da francesa Cahiers du Cinema, que contava com 
apreciações de filmes do cinema vanguardista europeu do início do século XX, do Neo Realismo italiano 
e da Nouvelle Vague francesa e, também, com a colaboração de críticos e cineastas, como Buñuel. O 
trabalho de Mekas é uma comunhão entre os aspectos realistas, sociais e experimentais que busca, como 
já mencionado, a construção de um cinema pessoal; seus filmes diários apresentam este autor, o artista, 
comunicando-se diretamente com os espectadores – chama-os de “meus queridos espectadores” em filmes 
como “Walden” – , muitas vezes antecipando o porvir do filme, como diz no capítulo cinco: “as imagens 
passam, sem tragédias, sem drama, sem suspense”, em seu inglês carregado do sotaque característico das 
pessoas provenientes do leste europeu:

E agora, querido espectador, assim que você senta e assiste e como se a vida lá fora nas ruas 
continuasse agitada, talvez um pouco menos, mas ainda agitada, desde a inércia apenas olhe essas 
imagens. Não muita coisa acontece. As imagens passam, sem tragédia, sem drama, sem suspense. 
Apenas imagens para mim mesmo, e para uns outros poucos. Não precisa-se assistir, não precisa-
se. Mas se tiver vontade, é só sentar e assistir essas imagens que, eu imagino, assim como a vida 
continuará, não estarão aqui por muito tempo. Não haverão cidades pequenas e tranqüilas nas beiras 
do oceano, não existirão. Sem botes na manhã, nem flores, pelo menos não em tamanha abundância. 
Isto é Walden, isto é Walden, o que você vê.57 (MEKAS, Walden, 1h48min)

“Walden” (1969) é um filme que Mekas dedica aos irmãos Lumierè. Há uma coerência nessa dedicatória 
intrínseca ao meio, ou seja, o filme celebra o cinema, lugar onde o artista estabeleceu um “lar” e criou 

57 Texto original: “And now, dear viewer, as you sit and watch and as if the life outside in the streets is still rushing, maybe a little slower, but still rushing, from 
inertia just watch these images. Nothinng much happens. The images go, no tragedy, no drama, no suspense. Just images for myself, and for a few others. One 
doesn’t have to watch, one doesn’t. But if one feels so, one can just sit and watch these images which, I figure, as life will continue, won’t be here for very long. 
There won’t be small, peaceful cities on the shores of oceans, there won’t be. No boats in the morning, nor flowers, at least not in such abundance. This is Walden, 
this is Walden, what you see.“ (MEKAS, Walden, 1h48min) Tradução da autora.
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raízes verticais que acessam o início da história da imagem em movimento58. Naquele momento, após os 
experimentos de caráter mais científicos do que artísticos de Muybridge e Marey, tanto Thomas Edson nos 
Estados Unidos, como os Lumierè na França, disputavam a invenção da técnica de captação e projeção das 
imagens em movimento. Entre o final do século XIX e os anos 50, – apesar do desenvolvimento tecnológico 
da época já contar com câmeras movidas por motores e conexões elétricas – Mekas filmava com sua 
Bolex 16mm movida a manivela, quase tal qual os Lumierè. Esta ferramenta, a câmera, o acompanhava 
para todo lado desde que a comprou em 1950 e, através desta, cria uma maneira própria de se relacionar 
com seu entorno, tanto com os lugares quanto com as pessoas, às vezes de forma próxima, outras na 
posição de um contemplador das fugacidades que o entorno lhe apresenta. Tais fugacidades tomam forma 
em planos que se montam entre o desaparecimento da imagem nas veladuras de breves e brevíssimas 
durações de intervalos de tempo que, por vezes, consistem em apenas um frame. Portanto, para Mekas, 
as características técnicas dessa câmera lhe interessavam pela capacidade de “reproduzir” os gestos do 
seu corpo e de seu olhar – ou melhor – da sua maneira de entender (ou de não entender) a vida. Uma parte 
disso está em “Walden”, o artista exilado recém chegado à Nova Iorque dos anos 50 e os seus primeiros 
movimentos em criar raízes, criar um lar;  assim como os irmãos Lumierè, em relação para a história da 
imagem em movimento. Emmanuelle Toulet apresenta no último capítulo “Testemunhos e Documentos” do 
seu livro intitulado “O cinema: a invenção do século” (1998), as primeiras impressões e reflexões sobre as 
projeções dos irmãos Lumierè. Um dos textos ali referidos é o artigo de Máximo Gorki, “publicado no diário 
Nijegorodskilistoka, em quatro de julho de 1896, no qual descreve a sessão de projeção no Gran Café.” 
Guiando-se por essa descrição, descobre-se uma curiosidade, outro filme apresentado tem como temática 

58 Uma pequena “pré-história” da captação da imagem em movimento: Os precursores: o artista Eadweard Muybridge (1830-1904) e o cientista e médico Etien-
ne-Jules Marey (1830-1904). Suas experiências possuíam métodos distintos: “A prática do fotografo inglês [Muybridge] proporcionava uma ilusão cinemática, 
uma vez que os diferentes aparelhos retinham fases de um movimento dividido, ao passo que as experiências de Marey permitiam “reunir numa mesma fotografia 
uma série de imagens sucessivas que representam as diferentes posições que um ser vivo ocupa durante um movimento de locomoção”. (FABRIS, 2011, p. 82) 
Partindo desses experimentos realizados por esses pioneiros nos anos de 1880, muito incentivados pelas ciências, outros artistas interessaram-se e partiram 
para uma elaboração dessas novas ideias dentro de sua prática artística e, mesmo os que se mostravam radicalmente contrários à esse tipo de imagem foram 
afetados por essa nova tecnologia. Os exemplos podem ser encontrados nas vanguardas artísticas: futurismo, surrealismo, dadaísmo, cubismo. Igualmente, 
em Marcel Duchamp, observa-se que “uma das pinturas mais polêmicas da época, inspirou-se diretamente em vários estudos de Muybridge e Marey, talvez de 
modo especial em Ascending and descending Stairs (1884-85), no qual pode-se ver uma mulher carregando um balde d’água, enquanto sobe e, depois desce 
os degraus” como escreve Michael Rush em seu livro “Novas mídias na arte contemporânea” (2006, p. 9). Retrocedendo um pouco no tempo histórico, além de 
Paris, o invento dos irmãos Lumierè foi divulgado também em lugares como São Petersburgo e Nova York no final do século XIX e início do XX. Assim, houve um 
estímulo ao crescimento de inúmeros inventos tecnológicos que propiciaram o desenvolvimento do cinema. A película perfurada e o kinetoscope foram desen-
volvidos pelo americano Thomas Edison (1847-1931) e seu assistente William Kennedy Laurie Dickson (1860-1935). O contato entre esses pioneiros da imagem 
em movimento impulsiona suas pesquisas, como o exemplo do encontro de Edison e Marey: “Indo a Paris para a Exposição Universal de 1889, Edison encontra 
Marey, que o informa de um avanço em seus trabalhos. Para fixar imagens fotográficas, o inventor americano renuncia ao cilindro, que substitui por uma película 
perfurada de cada lado, permitindo um avanço regular por meio de uma roda dentada.” (TOULET, 1998, p. 35)
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– e nesse caso divertida – a atividade de uma família ao cuidar de uma horta:

Um jardineiro está regando. Vê-se um leve jato d’água espalhar-se numa fina garoa sobre os canteiros 
e a grama, que se inclina sobre esse peso. Entra um garoto; põe o pé na mangueira e interrompe o 
fluxo. O jardineiro examina de perto o registro do bocal; então, o garoto tira o pé e um poderoso jato 
acerta o rosto do jardineiro. Esse jato parece que vai nos atingir e procuramos nos proteger. Enquanto 
isso, o regador começa a perseguir o traquinas; pega-o e aplica-lhe uma correção. Essa sova também 
é muda e tampouco ouvimos o gluglu da água que sai da mangueira agora caída no chão. (GORKI, 
1896, apud TOULET, 1988, p. 138) 

Há uma “agricultura59” do afeto. O filme “L’arroseur arrosé” – um dos primeiros filmes dos irmãos 
Lumierè – é ficcional, enquanto Walden – e a grande maioria dos filmes de Jonas Mekas – é documental. 
Ambos foram captados com câmeras movidas por meio de manivela, o que imprime às imagens determinadas 
características – que vistas hoje – seriam artesanais. Há uma manualidade em dar movimento à película, 
um ritmo que vem do próprio corpo de quem as opera. No entanto, praticamente meio século separa as 
duas produções, e o que no início era a melhor maneira de fazer, tornou-se uma opção entre outras, nos 
anos 40/50, quando Mekas optou por essa forma de criar as suas imagens em movimento. Há, também, 
uma inocência nos cotidianos familiares apresentados, ao exemplo da sequência da visita que Mekas faz à 
família Brakhage – que vivia em uma casa distante da cidade e próxima ao mato – durante a qual as crianças, 
os filhos de Brakhage, também fazem uso de câmeras apontando-as para o seu entorno. Aí se encontra 
uma metáfora, intencional ou não, da posição que Mekas ocupa como artista, ou seja, algo da fugacidade 
da infância transparece nas imagens de seus filmes, mas no adulto não a encontramos na ingenuidade das 
primeiras experiências e, sim, na busca de uma inocência, uma espécie de retorno aos primeiros anos de 
vida, como aos do próprio cinema. Em seu filme “As I was moving ahead...”, (“Enquanto estava me movendo 
adiante...”), torna-se claro já no titulo: “...occasionally I saw brief glimpses of beauty”(“ocasionalmente vi 
breves instantes de beleza”). Não seria isso também o que a memória da infância de cada ser guarda, 

59 Lembrar que a agricultura fez com que o ser humano deixasse sua condição de nômade para a de sedentário – até os dias de hoje. Uma completa revolução 
nos hábitos ocorreu e novas formas de organização passaram a existir: povoados, vilas, cidades, metrópoles. “Walden” , tanto o de Mekas quanto de Thoreau – o 
filme e o livro respectivamente – são relatos de processos de re-enraizamentos, de um lugar para o outro. Mekas parte do meio rural para a grande cidade en-
quanto o escritor vai na direção oposta, da cidade para o mato. É verdade que Mekas faz seus retornos aos refúgios verdes ao afastar-se da cidade em pequenas 
viagens, ou mesmo, ao caminhar pelo Central Park de Nova Iorque.
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breves instantes de beleza? Momentos de descobertas. Aprendizados de experiências. Adultos e crianças 
compartilhando percepções do que os cerca, como identifica Juliano Gomes em sua dissertação, “Jonas 
Mekas: documentário e subjetividade” (2010), sobre a visita de Mekas à família Brakhage :

Esta estada é retratada de um modo afetuoso e sintetiza todo o espírito celebratório do filme, na medida 
em que apresenta uma vida em retiro (a casa é afastada da cidade, em um lugar remoto), mediada o 
tempo todo pelo cinema e pela amizade. Há inclusive uma cena onde os filhos de Brakhage também 
filmam, com os adultos, materializando a “metáfora da visão” difundida por Brakhage que define bem 
o seu cinema e também se relaciona muito com a atitude de Mekas, onde o que se procura é um olhar 
infantil, não contaminado pela “cultura” e “civilização”, um olhar inocente, fenomenológico, livre das 
categorias pré concebidas. (GOMES, 2010, p. 26)

“Metáforas da visão” (1963), pois essa geração da vanguarda americana está pensando o cinema 
em seus fazeres específicos – as suas experiências com o meio remetem ao seu primórdio –, imprimindo o 
gesto particular do artista na película. Não são mais experimentos ingênuos na percepção da imagem em 
movimento, são buscas elaboradas – e com base nas suas raízes, nessa memória (pré) cinematográfica – que 
por vezes submetem a película a abstrações ou a desenhos arranhados quadro a quadro, a sobreposição de 
imagens ainda durante a captação, o uso intencional de distintas velocidades. O uso da palavra na imagem 
em movimento – e algumas vezes se construindo como em uma progressão de uma escrita, a mão como nos 
filmes de Stan Brakhage, que necessita uma duração de tempo específica para se completar, ou seja, ser 
lida – pois tem  o papel de informar: o título, o autor, demais contribuições técnicas, localizações espaciais 
e temporais e, ainda, no cinema mudo, comunicar o que estava sendo falado no filme, enquanto a trilha 
era executada ao vivo durante a projeção. O som, até o surgimento do vídeo, era captado exclusivamente 
em separado da imagem, e Mekas procede dessa maneira para captar seu material sonoro, provavelmente 
assim como filma, sem um prévio planejamento. Ao organizar “ao acaso” suas imagens e sons na moviola, 
antecipa ao seu espectador o que virá logo a seguir através do uso dessas carteleras. As situações são 
apresentadas pela escrita que as localiza em um determinado tempo e espaço; suas visitas, seus passeios, 
as pessoas ao redor e as estações do ano são temáticas presentes ali também. Versam sobre as relações 
afetivo-sociais envolvidas. São ainda um espaço para a escrita de pensamentos e poesia. E se os filmes 
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de Mekas evocam recordar os dos irmãos Lumierè, isso se dá mais pelas características técnicas do que 
pelo efeito de ilusão no público – em um do tipo desavisado, lembrando da reação dos espectadores dessa 
primeira projeção durante a qual foram surpreendidos pela imagem de um trem aproximando-se. O uso 
da câmera em mão de Mekas resulta mais de uma contrapartida à forma hollywoodiana de fazer cinema 
do que a uma crítica ao passado que lhes é comum, o dos planos fixos e estáveis encontrados nos filmes 
dos irmãos Lumierè. (Outra influência para essa estética “caseira” dos filmes de Jonas Mekas refere-se 
aos parcos recursos financeiros envolvidos na realização deles.) Entretanto, com o desenvolvimento da 
tecnologia, desde o material sensível aos demais aparatos técnicos cinematográficos, o que para dizer em 
poucas palavras passou do preto e branco para o colorido, do mudo para o sonoro, fez com que Mekas 
captasse seus diários em cores e pudesse inserir uma banda sonora “sincrônica” à imagem na cópia final do 
filme. (Logicamente, a projeção de filmes também acompanhou esse processo.) Recordando Bergson: “A 
memória sob estas duas formas, enquanto recobre com uma camada de lembranças um fundo de percepção 
imediata, e também enquanto ela contrai uma multiplicidade de momentos, constitui a principal contribuição 
da consciência individual na percepção, o lado subjetivo de nosso conhecimento das coisas; […]” (p.31). 
Recordando “Walden”: “I’m looking for nothing” (13’34”). E se Mekas não houvesse evocado suas datas, 
seus pensamentos, suas memórias através da sua voz e de suas palavras escritas, ainda seria possível 
entender suas imagens e sons?

Corte.
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8. QUINTAL: ESCADA: CASA DA VÓ III

No muro, o mesmo gato preto e branco caminha cuidadosamente, erguendo suas patas ao passar 
pelos galhos da outra árvore de laranja. Me movo. O gato percebe e me vê. Corte. Na parte de baixo, 
próxima a esse muro, em um dia cinzento, escuta-se o som do menino fazendo força – ele está tratando 
de andar de triciclo, ou seja, está sentado e o move pela tração das próprias pernas. O enquadramento é 
baixo. Vê-se o triciclo aproximando-se e, apenas o pé e um pequeno pedaço da perna do menino. Ouve-
se um avião que passa. Corte. Há uma laranja de umbigo caída mais ou menos no mesmo lugar em que 
estava o menino. O foco não está na fruta, mas nas folhagens, uns dois passos ao fundo. Algumas abelhas 
caminham sobre a fruta, outras voam em sua direção. Zunido de abelha voando. Corte. A laranja e as 
abelhas, agora, ocupam a maior porção do enquadre, e pequenos insetos também compartilham do interior 
da fruta. Aproveitam-se das rachaduras impostas a casca pela queda. Corte. A proximidade da câmera em 
relação à fruta amplia-a de maneira que ela preenche o quadro. Revelam-se os movimentos dos corpos das 
abelhas: caminhar, mexer as antenas, sugar a fruta. Afastando-se da fruta, o foco oscila. A nova distância 
que se toma em relação à fruta localiza-a no seu contexto dentro do quintal. Corte. Mais laranjas estão 
espalhadas pelo mesmo pedaço de chão. O muro por onde em algum outro momento passou o gato preto e 
branco está ao fundo. O olhar move-se pelo entorno. Descobre o tronco da árvore de onde caem as frutas. 
Os galhos estão carregados de laranjas maduras. Segue-se em direção do topo. Corte.

Ao lembrar do escritor argentino Cortázar ao citar um breve fragmento de seu conto “Instruções 
para Subir uma Escada”, recordo da sua função de trasladar o indivíduo do piso inferior para o superior. 
Seguindo de perto tais instruções consegue acompanhar detalhadamente cada instante e instância do 
percurso. A assenção pelo uso dessa memória procedural aprendida ainda na infância, segue conjungando-
se no presente do deslocamento. Veja-se que, como exemplo desse constante subir, pode-se encontrar no 
em âmbito audiovisual no filme “Passagens nº 1” (1974) da artista carioca Anna Bella Geiger. O olhar da 
câmera segue uma mulher que começa a subir uma escadaria do interior de um edifício antigo com piso 
de ladrilho hidráulico. A sua subida prossegue por diversas escadarias. A mulher é apresentada de costas 
e, por vezes, veem-se apenas seus pés que, calçando uma sandália de salto, avançam pelos degraus. 
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Em um plano aberto em frente à grande escadaria de um prédio histórico, a mulher, ainda vista de costas, 
atravessa o enquadre em diagonal repetindo a ação de trasladar de um nível ao outro. Entretanto, se a 
sucessão dos degraus não permitisse tal traslado? Qual o truque do aprisionamento do homem dentro da 
escadaria? O filme de curta metragem em preto e branco “A escada” (1996), do cineasta paulista Phillippe 
Barcinski, suscita uma resposta audiovisual para essa pergunta. Um homem, trajando uma camisa branca, 
um paletó e calças negras aproxima-se caminhando vagarosamente por uma calçada até chegar aos pés de 
uma escadaria. Essa escadaria serve como caminho entre a rua de baixo e a de cima da ladeira. O homem 
avança lentamente para o primeiro degrau e inicia a sua ascensão ao que será, por fim, sua prisão. Essa 
cena apresenta-se ao público com angustiantes planos, o homem, aprisionado, ali dentro da escada, com 
apenas degraus como lugar para movimentar-se. A ação dele acelera-se proporcionalmente ao fechamento 
do enquadre, a cada plano, no decorrer do curta metragem. Por fim, em um plano aberto, o homem parece 
ter perdido a esperança e está resignado na sua solidão, incrustado entre os degraus. É a impossibilidade, 
nesse caso, de chegar ao topo da escadaria, ao lugar almejado.

Corte.
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9. QUINTAL: STAN BRAKHAGE E BILL VIOLA

IMAGINE UM OLHO não governado pelas leis fabricadas da perspectiva, um olho livre dos preconceitos 
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 engatinha, ainda não consciente do “verde”? quantos arco-íris pode a luz criar 
para um olho desprovido de tutela? Que consciência das variações no espectro de ondas pode ter tal 
olho? Imagine mundo animado por objetos incompreensíveis e brilhando com uma variedade infinita de 
movimentos e gradações de cor. Imagine um mundo antes de “no princípio era o verbo”, (BRAKHAGE, 
1963, METAPHORS ON VISION. In Xavier, A experiência do cinema, 1983, p.341)

O artista realiza o filme “Mothlight” em 1963. As imagens são feitas da impressão por contato direto 
da planta com o celulóide e, por mais abstratas que resultem à primeira vista, há sempre um resquício 
identificável da planta matriz. O processo utilizado por Brakhage é o de um “filme de colagem”, silencioso, 
que incorpora elementos naturais do seu cotidiano, escolhidos com base em suas espessuras finas e quase 
transparentes, que permitiam a passagem de luz. O artista coletou asas de mariposas, pétalas de flores, 
aranhas e folhas e apertou-as entre duas faixas adesivas de filme de Mylar60 de 35mm. Produziu as imagens 
do filme imprimindo no laboratório: “A máquina de impressão parece algo saído de um filme alemão de 
ficção científica da década de 1920, suas garras da roda dentada limadas à perfeição, o seu mecanismo 
criado para tolerar pequenos desvios na largura do filme, etc. Não houve, finalmente, nada que eu pudesse 
fazer além de rezar , e certamente, não para rezar para a máquina, mas apenas a rezar”61(p.83), como conta 
em uma das cartas que figuram na edição de “Metáforas sobre visão”, destinada a Robert Kelly, de Agosto 
de 1963. Essa nova maneira de fazer um filme trouxe dificuldades durante o processo até sua finalização: 
foi um embate entre a técnica e a criação, ambas vindas do artista.

60  “O Filme de Poliéster MYLAR® foi criado pela Du Pont em 1952, foi o primeiro filme de poliéster a ser oferecido comercialmente. O MYLAR® foi especialmente 
projetado para para atender a uma diversa série de necessidades e usos na indústria.  O seu conjunto de propridades físicas, elétricas, químicas e térmicas fazem 
dele a solução mais indicada para uma ampla gama de aplicações técnicas – desde um condutor até isolante térmico, elétrico e físico, ou no auxílio a processos 
de manufatura.” Disponível em: <http://www.mueller-ahlhorn.com/br/mylar/> Acesso em: 28 de out. 2012.), 
61 Texto original: “The printing machine looks like something out of a 1920’s German science-fiction movie, its sprocket claws hand-filed to perfection, its 
machinery set to tolerate very little deviance in film widths, etc. There was finally nothing for me to do but pray, and certainly not to pray to the machine but just to 
pray” (BRAKHAGE, p.83). Tradução da autora.
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[Mas] a antiga preocupação desencadeou então um temor de que o filme não fosse impresso de 
jeito nenhum. Isso quase me desanimou completamente, de modo que eu não conseguiria continuar 
editando as tiras que eu tinha, muito menos fazer algo mais. Finalmente, no entanto, eu me aproximei 
do filme com um único pensamento em mente: o de deixar sua forma total projetar-se para mim, 
apenas para que Jane e eu pudéssemos vê-lo pelo menos uma vez (antes que todas as flores tivessem 
desaparecido completamente) em uma pequena tela de visualização; e, a partir dessa visualização, 
me coloquei a editar o que facilmente pode ser tido como o trabalho mais perfeitamente formal que  
fiz. Ele rapidamente dividiu-se em três seções, cada uma contendo um conjunto específico de que 
eu poderia chamar de “danças redondas” (eu soletrei propositadamente “danças-rudes” ao invés de 
“danças-redondas” indicando a frouxidão real desta edição original) por falta de um termo melhor, 
mas quando completei os três movimentos, o trabalho me parecia inacabado. Eu simplesmente não 
podia nem pensar em fazer mais tiras naquele momento. Precipitei-me para a varanda da frente em 
um estado de terrível abatimento. Quase imediatamente uma grande mariposa caiu aos meus pés 
debatendo-se freneticamente. Eu disse, para Jane: “O que é isso?” - com uma voz estupefata, ao 
que ela imediatamente respondeu : “É a dança da morte”. Ela se debateu por 20 minutos antes de 
ser comida por nosso cão. Então, eu voltei a trabalhar, compondo o que poderia ser chamado de 
“coda” para o trabalho. Então, olhamos para ele através do visualizador e ficamos tão animados que 
eu encontrei fé suficiente para escolher cerca de 10.000 perfurações limpas, rasgar aberturas largas 
e cuidadosamente cortar formas vegetais ao meio, comecei a prensar os gravetos de Mothlight, etc, e 
intercalar a cada 6 pés de filme com 3 pés de silêncio (para permitir que a impressora ou máquina de 
impressão funcionasse sem problemas ao ajustar-se periodicamente). Finalmente, eu me vi na sala 
escura de impressão no Western Cine, com todo o meu |acima| completo - cheio de raiva e má-fé, como 
acima, dirigido às e torturado pelas máquinas.62 (BRAKHAGE, 1963, p. 87)

“Mothlight” (1963) é um filme de três minutos de duração que, por uma aproximação microscópica, 
revela linhas, formas e manchas “abstratas” da matéria das asas das mariposas, das pétalas de flores e que, 
ao ser projetado, eleva esses pequenos detalhes de natureza a uma nova grandeza, uma nova forma de ver 
o que é familiar. Ao ser projetado, das imagens em movimento surgem abstrações do real – considerando 

62 Texto original: “But the former concern then touched off a fear that the film wasn’t going to be printable at all. This almost broke me down completely so that 
I couldn’t even bring myself to continue editing the strips I had let alone make any more. Finally, however, I approached the film with only the thought in mind of 
letting the total form of it pass thru me just so that Jane and I could view it at least once (before all flowers had faded completely) in the little table viewer; and, 
from that viewpoint, found myself easily editing what is easily the most perfectly formal work I have yet made. It quickly fell into three sections, each containing a 
specific set of what I might call “round -dances” (I did spell out “rough-dances” rather than “round -dances” indicating the actual looseness of this original editing) 
for lack of a better term; but when I had completed the three movements the work appeared to me as unfinished. I simply could not bring myself to even thinking, 
at this time, of making more strips; and I stumbled out onto the front porch in a state of terrible dejection. Almost immediately a large moth fell at my feet, fluttering 
wildly. I said, to Jane: “What’s that?” in a stupefied voice to which she immediately replied: “It’s death dance.” It fluttered for fully twenty minutes before our dog ate 
it. So, I went back to work again, composing what might be called “a coda” to the work. Then we looked at it thru the viewer and became so excited that I found 
faith enough to pick clean about 10,000 sprocket holes, tear open thick sections and carefully slice plant forms,I began thinking that Mothlight musttwigs, etc., in 
half, and intersperse every 6 feet of film with 3 feet of leader (to enable the printer, or printing machine/to run smoothly and adjust itself periodically.) Finally I found 
myself in the blacked-out printing room at Western Cine, with all my |above| full - failing anger and bad faith, as above, directed at and tortured by machinery. 
(BRAKHAGE, p.87) Tradução: Bruna Fetter.
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que a impressão da luz tem como característica intrínseca ao meio: resultar em uma imagem mimética da 
realidade – , entretanto, em uma visão ampliada do mínimo. 

Então eu comecei a ter problemas com o desaparecimento das flores guardadas entre tiras de Mylar, 
concebi esquemas elaborados para fazer muitas tiras de padrões de flores de uma vez, correndo 
com elas para o laboratório, e imprimindo-as antes de que elas pudessem desaparecer. Todos esses 
esquemas falharam. As tiras de flores frescas não passavam pela impressora. Somente mais tarde, 
me dei conta, depois de uma semana de descontamentos semelhantes àqueles durante a busca pelo 
casulo, que as cores dificilmente desapareciam completamente e que o processo do desaparecimento 
estava deixando padrões intricados de inacreditáveis belezas criando sensações de profundidade de 
dimensão tanto como eu nunca havia visto antes em um filme.63 (BRAKHAGE, p.87)

Talvez, o registro desses elementos visuais possa ser considerado pedaços de cotidiano não 
perceptíveis a olho nu. Essa dimensão de tempo do cotidiano íntimo dos insetos e das plantas, das suas 
respectivas efemeridades é retratada de uma maneira nunca antes vistas. O tempo é efêmero para esses 
elementos da natureza, mas há a pedra e sua permanência, ou seja, há duas maneiras de compreensão 
do tempo, em suas durações que tanto se distendem quanto se comprimem. A pedra é o elemento utilizado 
pelo artista Bill Viola em seu vídeo “First dream” (1981) para tratar do tempo, da permanência. Durante a 
entrevista realizada por Deidre Boyle ao artista em outubro de 1982, Viola conta-lhe: 

Então aquela pedra em “First Dream” (“Primeiro sonho”) é o tempo, na verdade. Eu estava interessado 
em apresentar uma pedra em câmera lenta. As pessoas geralmente dizem sobre essa cena: “Ah, a 
parte em que as pessoas estão todas em câmera lenta e movem-se ao redor da pedra.” Na tela, as 
imagens movem-se 16 vezes a velocidade normal, e gradualmente, numa série de estágios discretos, 
chegam ao tempo real, e, gradualmente, em câmera lenta. O que observo naquela cena é a pedra, não 
tanto as pessoas. Penso no tempo desta forma. É realmente como janelas ou comprimentos de onda 
da percepção. Existem todos estes diferentes graus de percepção que são simultâneos e interligados a 
qualquer momento, mas nós estamos sintonizados apenas em um certo canal ou grau – está diretamente 

63 Texto original: “Then I began to have disturbances over the fading of the flowers packed within stripes of Mylar, devised elaborate schemes for making many 
stripes of flower pattern at once, rushing them to the lab, and getting them printed before they could fade. All such schemes failed.The fresh flower stripes would 
not run thru the printer. Only later did I realize, after a of week of remonstrances similar to those during cocoon search, that the colors hardly ever faded completely 
away and that the fading process was leaving intricate patterns of incredible beauty creating sensations of depth of dimension such as  have never seen on film 
before.” (BRAKHAGE, p.87) Tradução da autora.
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relacionado com mudanças de escala no espaço, ou mesmo música. Uma mosca vive por uma ou duas 
semanas e uma pedra existe por centenas ou milhares de anos.64 (VIOLA, 1984, p.p. 13, 14)

O tempo, portanto, é intrínseco ao audiovisual e cada artista trabalha-o com as ferramentas que são 
disponíveis em sua própria contemporaneiradade. Enquanto Mekas opera sua Bolex 16mm (à manivela), 
Brakhage, diretamente sobre a película (seja pintando-a ou construindo-a) e Bill Viola, com a tecnologia 
do vídeo e som de última geração (tendo ele recebido uma bolsa de pesquisa em novas tecnologias, nos 
anos 80, na empresa japonesa Sony). Cada qual com seu procedimento particular exerce sua forma de 
apresentar o tempo. Do íntimo ao universal. São os cotidianos da vida – a duração de cada ser (vivo ou não) 
– no mundo. Na casa da vó, entre plantas do quintal e cenas familiares, encontra-se o tempo que é efêmero, 
o que é permanente, o que está em movimento, o que é contínuo e o que se repete – o cotidiano do lugar, 
ou seja, as maneiras de passar ao outro do quintal da casa da vó. O tempo caminha entre dualidades. 

Corte. 

64 Texto original: “So that rock in First Dream is time, really. I was interested in presenting a rock in slow motion. People usually say about that scene. “Oh, the 
part where the people are all slowed down and they’re moving around the rock”. When it comes on the screen, the images are moving 16 times normal speed, 
and gradually, in a series of discrete stages, it slows up real time, and gradually, in a series slow motion. What it looks at in that scenic is the rock, not so much the 
people. I think about the time that way. It’s really like windows or wavelengths of perception. There are all these different rates of perception that are simultaneous 
and interwoven at any one moment, but we are turned only to a certain bandwidth or range – it’s directly related to a scale changes in space, or even music. The 
fly lives for a week or two and a rock exists thousands or millions of years. (VIOLA, 1984, p.p. 13, 14) Tradução: Luciana Guirland
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10.  LAR: QUINTAL DA CASA DA VÓ: DEGRAU E ESCADA I:

apresentação no Atelier Subterrânea em abril de 2012 parte I

A videoinstalação apresentada no Atelier Subterrânea65 entre os dias 11 e 26 de abril de 2013, é uma 
das versões de montagem dos vídeos oriundos do material captado na casa da vó, agrupados sob um título 
geral de “Lar”. O ambiente deste espaço expositivo de arte contemporânea foi transformado no quintal dos 
fundos da casa da vó.

Os vídeos “Degrau” (2005-13) e “Escada” (2005-13) foram projetados lado a lado sobre uma parede 
branca, ocupando-a do chão ao teto e estendendo-se por aproximadamente cinco metros na largura. Entre 
os vídeos não havia sincronia, mesmo que suas projeções ocorressem simultaneamente, pois cada qual 
contava com durações distintas. Portanto, ao ocuparem um mesmo espaço e tempo, novas associações 
de imagens e sons se davam na sua união. Vê-los assim apresentados (em um lugar amplo, tão distinto ao 
da tela do computador) era como observar montagens sempre diferentes e aleatórias. Essas justaposições 
abarcadas de uma vez pela visão propiciaram associações de imagens que algumas vezes correspondiam ao 
mesmo dia de visita-gravação à casa da vó; em outras, os mesmos elementos (lençóis, escadas, mangueira) 
se repetiam em temporalidades distintas. Ocorriam coincidências entre planos que se montavam como 
campo e contra-campo, uma visão plana da profundidade: o caminho de laje de grés entre dois pontos, 
o degrau e a escada. Cada um desses vídeos, que isoladamente seriam lugares estabelecidos através 
da montagem dos fragmentos selecionados, quando inseridos no contexto da videoinstalação, tornam-se 
espaços, que ao serem projetados lado a lado, passariam a configurar novamente um lugar, e que, ainda, 
ao se relacionarem com o espectador, produziriam outra vez um espaço. Nesse estágio da apresentação, o 
espaço constituído seria o de uma videoprojeção.

A solução dada por Rodrigo John em trazer os elementos (objetos, móveis) para compor o ambiente da 
videoinstalação “Mirante” (2010) orientou as práticas do espaço de cada um. Era uma narrativa audiovisual 
pessoal contada em seu ambiente natural, direcionando o olhar e a percepção do público, dando indicações 

65 Atelier Subterrânea: Espaço de arte contemporânea situado na avenida Independência, número 745,  subsolo, na cidade de Porto Alegre.



112

de como posicionar-se de uma maneira aproximada ao que o outro – o artista – vê e percebe. Ora, a busca 
em integrar as imagens e os sons ao ambiente de apresentação, remontando ao lugar do registro em vídeo, 
construiu rimas poéticas entre “matéria e memória”, causando no outro uma sensação de familiaridade. Se já 
os vídeos projetados lado a lado constituíam aleatoriamente combinações entre si, quando inseridos dentro 
de uma espécie de mise en scène que remonta o quintal da casa da vó, desdobram-se – como a memória 
– em inúmeras associações. E não é estranho relembrar que a memória e a montagem se equivalem, por 
compartilhar dos “mesmos” tipos de procedimentos sobre o tempo, aos quais tratam de dar matéria.

É pois o próprio tempo que se torna visível na montagem de imagens. Corresponde a cada um – artista 
ou sábio, pensador ou poeta – converter tal visibiidade na potência de ver os tempos: um recurso para 
observar a história, para poder conduzir a arqueologia e a política, “desmontando-a” para imaginar 
modelos alternativos.66 . (DIDI-HUBERMAN, 2010, s.p.)67

Por mais que o tempo se torne visível com a montagem de imagens, quando ela ocorre no meio 
audiovisual, sua visualização é efêmera. E mesmo que tenha a propriedade de tratar o tempo como a um 
elástico, sua apresentação está atrelada a uma simultaneidade com o desenrolar do presente, ou instante 
de vida. Será que o público compartilhará de memórias semelhantes às dos artistas? Será que os fará 
recordar algo?

Remontar o quintal da casa da vó na Subterrânea, lembrando o trabalho de Rodrigo John, mostrou-
se ser a opção com maior pertinência ao próprio conteúdo dos vídeos “Degrau” e “Escada”. A familiaridade 
com os elementos que compunham o ambiente fez com que houvesse uma facilidade em organizá-los no 
espaço. Houve dúvidas no percurso que foram conduzindo para aquela recriação do ambiente. Montaria um 
ou dois canteiros de horta? Que plantas levaria para lá? Vivas ou mortas? O que havia naquelas imagens dos 
vídeos que indicasse um caminho? Usaria as lajes de grés? Onde conseguiria encontrar esses elementos 
do quintal?

66 Texto original: “Es, pues, el tiempo mismo el que se vuelve visible en el montaje de imágenes. Corresponde a cada cual – artista o sabio, pensador o poeta 
– convertir tal visibilidad en la potencia de ver los tiempos: un recurso para observar la historia, para poder manejar la arqueología y la política, “desmontándola” 
para imaginar modelos alternativos.” (DIDI-HUBERMAN., s.p.) Tradução da autora.
67. Texto de apresentação de Georges Didi-Huberman da exposição.homónima ATLAS  ¿CÓMO LLEVAR EL MUNDO A CUESTAS? Que esteve em cartaz no 
Museu Reina Sofía, em Madrid, de 26 de Novembro de 2010, até 28 de Março de 2011 . Fonte: http://www.artecapital.net/perspectivas.php?ref=119 acessado em 
01/10/2012. A versão original do texto, bem como as fotografias aqui publicadas, estão disponíveis em: www.museoreinasofia.es 



113

Imagem 127: registro fotográfico da videoinstalação “Lar: Degrau e Escada” apresentada no Atelier Subterrânea entre os dias 11 e 26 de abril de 2013
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Imagem 128: registro fotográfico da videoinstalação “Lar: Degrau e Escada” apresentada no Atelier Subterrânea entre os dias 11 e 26 de abril de 2013
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Imagem 129: registro fotográfico da videoinstalação “Lar: Degrau e Escada” apresentada no Atelier Subterrânea entre os dias 11 e 26 de abril de 2013
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Decidi montar apenas um canteiro de horta que tentou manter as mesmas dimensões do quintal 
da vó. Entre o piso e a terra, foi estendida uma lona negra para que a água – que obrigatoriamente seria 
necessária para a manutenção da vida das plantas – não se infiltrasse pelo cimento. A princípio, acreditei 
que 150kg de terra seriam suficientes para preencher a horta, mas equivoquei-me e a essa quantidade 
somaram-se mais 250kg do material. A primeira leva de terra foi adquirida no comércio, mas a seguinte, 
por haver redimensionado a quantidade, foi retirada do quintal da casa da vó junto com um considerável 
número de plantas, folhas de bananeiras, telhas, tijolos, pedras e um caracol. A horta foi posicionada em um 
ponto central entre as duas projeções, criando assim uma fronteira entre os dois vídeos. Ao redor da horta, 
espalhou-se, ao lado esquerdo, uma mistura de terra e folhas secas; ao lado direito, a terra era coberta 
por folhas de bananeiras organizadas em uma espécie de degradê do ressecamento: do verde ao marrom. 
Alguns outros elementos do quintal da vó foram subtraídos dali e transportados para a videoinstalação: a 
mangueira azul, a escada de metal, pás de metal e um dos varais de arame com seu sarrafo de sustentação. 
Tal estrutura, o varal, foi remontada cruzando uma das projeções na diagonal, o que levou a imagem a se 
desdobrar no espaço, revelando que haviam outros pontos de vista que permitiam a contemplação e interação 
entre ambos. Assim, posicionada (a corda do varal) ao lado esquerdo, o vídeo com que se relacionava 
diretamente era “Degrau”, interferindo no caminho da luz projetada em direção à parde, por vezes, revelava 
coincidências entre as alturas das corda – a presente na imagem do vídeo e a do próprio varal – , fazendo 
com que, por exemplo, os lençóis do quintal sacudidos pelo vento ou pelo menino se projetassem sobre a 
superfície da toalha de mesa branca com relevo de flores. Ainda acompanhando a toalha de mesa, havia o 
lençol floreado em tons amarelos e marrons pendurado ao lado. No chão, atrás do varal, a escada de metal 
e vasos quebrados, ou não, foram depositados sem nenhuma planta. A horta foi remontada, era margeada 
pelas telhas em estilo francesa e paralelepípedos de granito, como a original. As plantas foram ordenadas 
de acordo com a relação que se estabelece entre tempos: do cuidado ao abandonado. Das flores ao mato 
conforme a aproximação à parede de projeção. Ao lado esquerdo da horta, a mangueira estava esticada. 
Dentro da horta, estava o mesmo arame citado no encerramento do vídeo “Limpeza da parreira em 15 de 
agosto de 2010” (2010-2012): “que será que o pai fazia com esse arame? Devia ser algo especial” – disse 
a tia. Lembro-me do filme de Marie Menken feito no jardim de Ripley, de como as observações sobre 
as intervenções da mão humana sobre as plantas e do cuidado que mantém a variedade dessas, estão 
presentes nos vídeos do quintal da casa da vó. “Limpeza da parreira...” é a resolução para uma situação 
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limite em que se encontrava uma das principais características do quintal, aquela cobertura que suas folhas 
formavam como um teto e que, como as demais árvores e plantas, guardam em si um calendário natural 
da passagem do tempo em forma de estações. Ao remover a trepadeira que asfixiava a parreira, os filhos 
repetiram as ações cotidianas do pai em um dia. 

O vídeo “Degrau”, cuja edição mantém sua ordem cronológica de gravação, possui elipses de tempo 
sutis. A manutenção dada ao quintal mantinha-se na constância da ação humana sobre a natureza. Meses 
se passam entre um plano e outro, com poucas variações. O bebê que se transforma em menino é quem 
fornece evidências identificáveis e mensuráveis do avanço do tempo. Ao unir esses planos em ordem 
cronológica de gravação, não há uma narrativa aparente, entretanto, ela está ali correndo frame a frame 
(como no vídeo) - ou quadro a quadro (como na película) – ou ainda fotografia a fotografia, como no filme 
“Cortina de fumaça”68 (1995) – uma co-produção entre Alemanha e Estados Unidos da América, dirigido pro 
Wayne Wang. O personagem “Auggie”, interpretado pelo ator Harvey Keitel, é um dono de uma tabacaria 
localizada na esquina de um cruzamento entre avenidas no bairro do Brooklin, na cidade de Nova Iorque. 
Ele é um fotógrafo amador aficionado que, metódica e persistentemente, posiciona sua câmera em frente a 
sua tabacaria, virando-a em direção à esquina que lhe é diagonal para sacar um instantâneo todos os dias 
pela manhã. Possivelmente, essa ideia – ou a memória que havia desse filme – tenha servido de inspiração 
na decisão de gravar o quintal daquele “mesmo” ponto de vista, o degrau. Porém, os processos de feitura, 
entre o vídeo “Degrau” e os registros fotográficos, se dão de maneiras antagônicas: o personagem de Harvey 
Keitel fotografa mantendo seu mesmo enquadre e posição de câmera em todos instantâneos, enquanto o 
vídeo produzido pelos registros da visão desde o degrau do quintal logra apenas manter a direção do olhar 
para casa. As características intrínsecas à sua própria tecnologia também conferem diferenças fundamentais 
entre ambos os modos de registro. Se por um lado elas têm a capacidade de reproduzir uma mimese do 
real, por outro suas formas de apresentação estão condicionadas pela fixidez e pelo movimento; isto é, as 
fotografias são guardadas em um álbum, e são passíveis de manipulação, já o vídeo revela sua natureza 
efêmera e imaterial. A duração do vídeo desenvolve-se no espaço e em um tempo específico, estipulado 
previamente pela edição; ao contrário das fotografias, que estão ali “para sempre” presentes.

68 Titulo original: “Smoke”. Filme dirigido por Wayne Wang. Sinopse: “Brooklin, Nova York, verão de 1990. Auggie Wren (Harvey Keitel) tem uma tabacaria onde 
circulam tipos bem diferentes. Na verdade ele também tem um hábito peculiar, pois diariamente às oito da manhã ele tira uma fotografia da sua loja pelo lado de 
fora. Auggie já tirou mais de 4000 mil fotos, chova ou faça sol, sem deixar de executar este hobbie um único dia. Isto significa que já tem mais de dez anos que 
ele faz isto e, aparentemente, são fotos iguais mas na verdade são todas diferentes, pois cada uma tem um detalhe que é só daquele dia.” Fonte http://www.
adorocinema.com/filmes/filme-13086/ acessado em 27/10/2013
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De uma trajetória material, de base tradicional, escultórica ou pictórica, recorrente no século XIX, 
observamos ao longo do século XX, uma trajetória calcada na dimensão imaterial, de base tecnológica 
ou não. Nesse arco do tempo, é possibilitada a passagem entre uma arte fixa objetual, propícia ao 
acabamento para uma arte livre da dependência do objeto, considerada efêmera e descontínua, que 
rompe com o próprio ato da contemplação e com o conceito tradicional de obra de arte como um 
produto, sendo acrescida a ela a noção de obra como processo. Surgem novas formas de pensar o 
espaço e o tempo assim como novas expressões no campo da arte. (MELLO, 2008, p.41)

De certa maneira, esse “arco do tempo” que Christine Mello, curadora e pesquisadora de arte, critica, 
remonta ao início da história da imagem em movimento e seus desdobramentos no campo das artes. 
A potência desses primeiros experimentos com cinema, um dos assuntos de seu livro “Extremidades do 
vídeo” (2008), manteve-se viva e reatualizada nos procedimentos adotados pelos artistas e cineastas que 
refletem sobre esse fazer específico, realizando experiências visuais sobre a matéria fílmica, como o artista 
Stan Brakhage, ou explorando a forma de elaborar o conteúdo da imagem e do som, como Cao Guimarães 
e Jonas Mekas, e, também, criando procedimentos que reflitam sobre o próprio meio, como o trabalho “Déjà-
vu” de Douglas Gordon, ou ainda, utilizando sua potencialidade de registro do tempo, captando distintas 
ações de artistas, como performances e happenings.

Corte.
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11. LARES: DEGRAU:  

apresentação na Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baño em novembro de 2012

Há lugares, em nossas vidas, onde encontramos a nós mesmos. Eu estive em lugares assim, onde eu 
senti... ahh... isso deve ser como o Paraíso. Isto é paraíso. Isso é como paraíso era ou algo parecido 
com isso. Um pequeno fragmento de Paraíso. Não apenas os lugares. Estou estive com amigos. Nós 
estivemos juntos, meus amigos, muitas vezes, e nós sentimos algum tipo de comunhão, alguma coisa 
especial, e nós fomos escolhidos, e nós sentimos, ah, nós nos sentimos como em um Paraíso. Mas nós 
estávamos aqui mesmo nessa Terra. Mas estávamos em Paraíso... Esses breves momentos, esses 
momentos, e que talvez sejam tudo o que há... esqueça eternidade, aproveite, sim, nós aproveitamos 
esses momentos, esses breves momentos, esses finais de tarde, e houveram tantos desses finais de 
tarde e muitos desses finais de tarde, meus amigos, eu nunca vou esquecer deles, meus amigos....69 
(MEKAS, As I was moving ahead..., cap. I)

“Há lugares, em nossas vidas, onde encontramos a nós mesmos. Eu estive nesses lugares, onde eu 
senti... ahh... isso deve ser como Paraíso. Isso é paraíso. Isso é como paraíso era ou algo como isso. Um 
pequeno fragmento de Paraíso. Não apenas os lugares, eu estive com amigos. Nós estivemos juntos, meus 
amigos, muitas vezes, e nós sentimos algum tipo de comunhão, algo especial, e nós .... e nós sentimos, 
ah, nós nos sentimos como no Paraíso”, diz Jonas Mekas, o que reescrevo pois também estive em lugares 
assim... ah... a vida na escola de cinema de Cuba... 

Voltar para a Escuela internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños (EICTV), onde 
vivi por dois anos, para apresentar as memórias da casa da vó, foi uma experiência singular dentro do 
desenvolvimento deste trabalho sobre o tema lar. Doze anos passaram entre o dia ao final do mês de julho 
do ano 2000, quando deixei minha habitação número 30 – na época – para começar o regresso à cidade 
natal, Porto Alegre.

69 Texto original: “There are places in which we find ourselves in our lives. I have been in such places, where I felt...ahh... this must be like Paradise. This is pa-
radise. This is how paradise was or something like that. A little fragmento of Paradise. Not only the places. I have been with friends We have been together, my 
friends, many times, and we felt some kind of togetherness, something special, and we were elated, and we felt, ah, we felt like in Paradise. But we were right here 
on this Earth. But we were in Paradise... Those brief moments, those moments, and that is maybe what it’s all about... Forget eternity, enjoy, Yes, we enjoyed those 
moments, those brief moments, those evenings, and there were such evenings and many such evenings, my friends, I’ll never forget them, my friends...” (MEKAS, 
As I was moving ahead....cap. I, 8’15”) Tradução da autora.
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As coincidências entre os dois lugares apoiavam-se nas práticas audiovisuais – aprendizado que 
iniciou-se ali na própria escola – e nesses cotidianos que são lares para mim. Uma sobreposição de lares.

A pergunta que mais ouvi durante minha curta estada em novembro do ano passado, 2012, era: 
“Como encuentras la escuela?”, o que em um desusado português seria: “Como encontras a escola?”, e 
em um corriqueiro equivaleria a:  “O que estás achando da escola?” Difícil responder. É certo que havia 
mudado fisicamente, havia mais prédios, novos quartos foram construídos no edifício dos alunos, uma nova 
distribuição do espaço era bastante perceptível. Mas, a verdade é que pensava em como eu me encontrava 
na escola passados os anos. Passei o primeiro dia percorrendo o lugar. Tinha o conhecimento prévio de que 
uma das novidades – para mim – era a existência de uma horta. Que feliz coincidência! Dirigi-me para lá. 
Tinha indicações de que se localizava atrás dos edifícios dos professores e dos alunos dos cursos de curta 
duração. A plantação se estendia por uns 400 metros entre a avenida de entrada da escola e a casa de 
alguns camponeses, os quais cuidavam do cultivo. Também havia três grandes estufas cobertas. Perdidas 
na plantação, figuravam alguns cineastas, de suma importância para a escola, reverenciados em estátuas 
cinzentas. A terra era vermelha e úmida. As plantas cresciam alinhadas em fileiras separadas por valetas. 
Naquele momento, pareceu ser o lugar ideal para a projeção do vídeo “Degrau”, por suas similaridades: as 
hortas, a terra, a funcionalidade daquelas plantas e, de certa forma, suas imagens.

11.1. DEGRAU: APRESENTAÇÃO I - HORTA

Após a escolha do local, restava elaborar a superfície sobre a qual projetar o vídeo. Buscando outro 
elo poético entre as imagens e o suporte, foram pendurados em uma espécie de varal improvisado três 
lençóis brancos – no padrão fornecido pela escola. O varal foi montado da seguinte forma: três tripés de luz 
foram posicionados em meio a horta, dois a um lado – distanciando-se entre si em aproximadamente dois 
metros em profundidade – e ao outro lado, um que se afastava uns três metros dos outros na lateral. Em 
outras palavras, dois tripés ocupavam a lacuna de uma vala e o outro estava posicionado a algumas valas 
de distância. Os tripés foram fixos ao solo com auxílio de mais de noventa quilos de sacos de areia. Entre si, 
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Imagem 135:  registros fotográficos do espaço da horta para a montagem da videoinstalação “Lar: Degrau” na horta Escuela Internacional de Cine y TV de San 
Antonio de los Baños, Cuba 
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Imagem 136:  registros fotográficos do espaço da horta para a montagem da videoinstalação “Lar: Degrau” na horta Escuela Internacional de Cine y TV de San 
Antonio de los Baños, Cuba 
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os tripés formavam uma figura triangular e entre eles foi estendido um elástico extensor – que fazia as vezes 
de corda − sobre o qual foram pendurados os lençóis. Havia dois estendidos sobre a primeira “corda” que 
deixavam entre si uma brecha, também triangular, pela qual se podia ver o lençol que estava sobre a detrás. 
A projeção ocupava as dimensões desse varal na horta. As caixas de som foram posicionadas ao lado do 
espaço onde previa que os visitantes se posicionariam para ver. A proximidade do áudio tinha a função de 
integrar quem observava o ambiente, o quintal da vó, apresentado no vídeo “Degrau”.

 Por ser ao ar livre, a projeção somente poderia ser feita à noite. Noite essa que foi iluminada pela luz 
de uma enorme lua cheia amarela dos primeiros dias de novembro do ano de 2012. Havia umidade no ar. 
E, apesar de estarmos no Caribe, fazia um pouco de frio. As pessoas que se deslocaram naquela quinta-
feira em direção à horta não foram muitas. Durante as três horas que durou a projeção, aproximadamente 
umas dez pessoas caminharam os mais de 500m de distância dos prédios centrais da escola até a horta, 
localizada atrás dos edifícios dos professores e alunos dos cursos de curta duração. A terra vermelha dali 
estava molhada e era bastante improvável passar por ali sem adquirir alguma mancha nos sapatos ou nas 
roupas. Era preciso caminhar com cuidado para não pisar em poças. Na parte do cultivo, a terra era preta 
e folhas verdes brotavam do chão. O som diurno do quintal da casa da vó misturava-se aos sons da noite. 
Grilos a estrilar e pássaros a cantar. A estrutura de sustentação do varal ficava oculta na escuridão, apenas 
eram percebidos os lençóis estendidos na corda, iluminados pela luz da projeção. A imagem projetada 
tocava o chão e a sombra das mudinhas de plantas da horta integrava-se a esta, em seu recorte de luz. O 
caminho de laje de grés do vídeo coincidia em perspectiva com as linhas formadas pelas valetas e a imagem 
da porta dos fundos da casa sobrepunha-se à brecha triangular deixada entre os dois lençóis da primeira 
camada. Devido a isso, algo que não havia sido previsto ocorreu na relação do público com o trabalho. 
Durante a projeção, uma moça caminhou entre os canteiros em direção ao varal, passou através da brecha 
entre os lençóis, como se, de certa maneira, estivesse entrando na casa da vó pela porta dos fundos. 
Terminou de cruzar o varal improvisado e assistiu a projeção também desde seu lado oposto. Chamou-me 
atenção o fato de que esse percurso não havia sido pensado na hora de montar o varal naquela posição. 
Realizei o mesmo percurso e observei a projeção daquele ângulo. Os prédios estavam ao fundo agora e 
não mais o escuro da plantação. Também o áudio era percebido de outra maneira, os grilos eram escutados 
em primeiro plano, ao passo que o som do ambiente da casa da vó perdia-se à distância, dentro da noite. 
Daquele ponto, via-se que alguns dos habitantes espiavam pelas janelas curiosos. A luz e o som chamavam 
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sua atenção. Olhinhos espreitavam pela basculante do banheiro e alguém assitia, enquanto lavava louças, 
a essa projeção aparecida entre os canteiros da horta. O processo de escolha do lugar onde realizar a 
projeção assemelha-se muito ao que o artista mineiro Cao Guimarães propõe para o lugar onde posicionar 
a câmera:

Ao planejar um filme, ao escolher um assunto, você de uma certa forma começa um processo de 
múltiplos recortes, do macro ao micro, do todo às partes. Você objetiviza um espaço real, prepara a 
cama onde seu olhar vai poder se deitar. Encontrar um lugar para se permitir estar perdido. Potencializar 
um descontrole necessário. Este movimento dialético entre o que vem de dentro e o que vem de fora 
gera um espaço entre, onde o filme habita. O importante é não perder este lugar de vista; lugar que é 
na verdade um fluxo onde as coisas se embaralham, esvaziam-se de si e revelam-se outras por algum 
momento. Este lugar é o lugar da câmera ligada diante de alguém ou alguma coisa. Este lugar é um 
momento, um dos muitos momentos mágicos do processo cinematográfico. (GUIMARÃES, 2007, s.p.)

Portanto, ao inserir as imagens do vídeo “Degrau” em um lugar onde também existem hortas, realiza-
se o movimento inverso ao da captação, porém feito a partir de um mesmo tipo de procedimento. Ao 
projetá-lo ali, sobre lençóis de um varal perpendicular às linhas de direção dos canteiros e das valetas, foi 
criado um trajeto do público em direção à imagem. A partir disso, houve a inserção de um novo movimento à 
videoinstalação entre os já presentes no vídeo e no ambiente. Naquele momento em que a brecha entre os 
lençóis tornou-se a porta e alguém cruzou-a, as memórias também cruzaram-se sobre a horta. Alguém havia 
de fato entrado no quintal da casa da vó. Essas hortas do quintal que o avô e a avó criaram e mantiveram, 
até onde lhes alcançou as forças, servia para alimentar família e, também, para que o contato com suas 
raízes de colonos provenientes de uma colônia alemã do interior do estado do Rio Grande do Sul não fosse 
perdido. Os avós haviam vindo de uma cidade do interior, Panambi, para a capital, Porto Alegre. Tinham 
em mente possibilitar aos filhos uma educação, a qual eles não tiveram acesso. Carregaram consigo os 
hábitos adquiridos na lida com a terra e suas recordações, que equivalem às suas memórias procedurais70 

70 Procedural: este tipo de memória, como o próprio nome indica, se trata da memória de procedimentos que são aprendidos e que não nos fazem pensar de for-
ma consciente para executá-los. Aprende-se por repetição da ação, por tentativa e erro. Há uma aprendizado do corpo, uma habilitação motora para concretizá-
-los. Esses aprendizados, essas memórias motoras, estão relacionadas com os dois hemisférios do cérebro, mais especificamente com certas áreas encefálicas: 
o cerebelo,  a área motora suplementar da região cortical, os gânglios da base: corpo estriado: caudado e putâmen. ânglios da base: corpo estriado: caudado 
e putâmen. Essas memórias motoras são desenvolvidas desde cedo, aprendemos a caminhar, um pé depois o outro, não ficamos lembrando conscientemente 
disso para nos locomover, segurar um lápis para escrever ou digitar no teclado. No trabalho de montadora de filmes, por exemplo, não preciso olhar e pensar nos 
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e declarativas71, respectivamente. Ali projetado, o vídeo não remete o outro a essas minúcias das memórias 
daquele lugar específico ou daquelas pessoas, o elo se encontra na lida com a terra do quintal da casa 
da vó e da horta da escola e que, quiçá, encontre alguma repercussão nas memórias de algum lugar que 
evoque semelhante recordação em quem ali está presente. 

Um dos depoimentos dados foi feito pelo venezuelano Victor Jaramillo, aluno do curso regular da 
EICTV, ele diz: “Uma profunda emoção... e falar de um lar parece referir-se a todos os lares, assim é o meu e 
nessas imagens, revivo minhas recordações, as da minha gente, as do meu lar.”72 Nesse sentido, conforme 
observa Ana Claudia García, que dirige as disciplinas de História da Arte e Escultura na Universidade 
Nacional de Tucumán, sobre a interação entre o público e a instalação: “Afetamos os espaços tanto como 
eles nos afetam, a relação nunca é indiferente ou neutral” (2012, p. 231). O quintal apresentado em forma 
de videoinstalação convida o espectador a vivenciar ou a estar nesse lugar, observar aqueles fragmentos da 
história do cotidiano daquela família. Mas que história existe ali? Sentar-me sobre aquele degrau no fundo 
do quintal era, para mim, uma ação rotineira. Tantas vezes repetida que acabou por revelar uma mudança 
lenta que corria por ciclos, não haviam grandes transformações, em geral, do dia para noite.  Os elementos 
do lugar ganharam importância dentro daquele contexto, tanto do lugar quanto da forma de gravação. Talvez 
se houvesse captado em time lapse a transformações dos detalhes, em um período de tempo ininterrupto, 
elas seriam ampliadas. Entretanto, as condições de gravação adotadas para os registros da casa da vó 
permitem ver a transformação de um todo em um ritmo espaçado e não muito regular. Projetar o vídeo 
“Degrau” no ambiente da horta e olhar em direção à casa da vó em outro contexto, provocou um destaque 
de certas situações, por sua interação com os elementos do entorno, como quando a avó apanha alguns 
panos do varal da imagem e suas mãos por vezes tocam a corda do varal improvisado da videoinstação.  
As plantas que margeavam o solo encontravam rimas com as das hortas da casa da vó. No mesmo texto 
“Instalações – o espaço ressemantizado”, Ana Claudia desenvolve dois elementos que considera básicos 
na prática das instalações:

comandos para dar um play ou stop no vídeo. Automatizamos certas ações.
71 Declarativa: este tipo de memória necessita que pensemos, evoquemos uma lembrança, recordemos conscientemente, declaremos, falemos a respeito. Pode 
ser a recordação das histórias que ocorreram durante uma viagem, uma festa,  um encontro em especial com um ídolo, lembrar da história de um livro, de um 
filme, recordar como é a obra de arte de determinado artista, retomando conhecimentos de história da arte; mas também, a localização de determinado ponto 
turístico, de um livro dentro de uma biblioteca, em que ponto da estante ele está, como fazer para deslocar-se espacialmente para chegar lá, em que lugar da 
casa de festas fica o banheiro, em que rua estacionei o carro.
72 Depoimento original em Espanhol: “ Una profunda emoción ... y hablar de un hogar parece hablar de todos los hogares, así es el mio y en esas imagenes revivo 
mis recuerdos, los de mi gente, los de mi hogar.” - Victor Jaramillo, EICTV, Cuba, novembro de 2012
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Ao meu entender, a maioria das videoinstalações tem ao menos dois elementos básicos 
quanto matéria significante da obra. Um deles é a imagem eletrônica, seja esta de natureza 
analógica, digital ou mista. Trabalhar com vídeo significa trabalhar com matéria eletrônica, ainda 
que assumindo, sobre tudo, que trata-se de algo de consistência quase imaterial e que, ainda 
por cima desenvolve-se antes no tempo do que no espaço. Outro elemento significante das 
videoinstalações é o espaço real, ou seja, o espaço tridimensional atual onde a obra concretiza-
se. A videoinstalação se apresenta, geralmente, como uma colocação [inserção] em relação a 
essa classe particular de imagem (a eletrônica temporalizada) com um dispositivo de enunciação 
objetual –  tridimensional – que excede a imagem. Algumas obras de videoinstalação vão alem da 
objetualidade ostensiva do monitor e de uma relação dialógica entre a imagem e o artefato que 
a contem, para proporcionar também um dialogo entre o espaço real ou objetual da arquitetura 
na qual se inserem (em um sentido geral, se trabalha com, e dentro de sala de galerias ou de 
museus). Em sínteses, este dispositivo está integrado tanto pelo espaço real onde a instalação 
se situa como pelo espaço de visualização da captura de imagens – todo tipo de reprodutores – 
dispositivos de saída de imagens – e todo tipo de telas – lugares de visualização da imagem.73 
(GARCIA, 2012, p.p. 240, 241)

11.2. DEGRAU: APRESENTACAO II – RECANTO DA FONTE

Quatro noites depois, houve uma nova montagem da videoinstalação “Degrau” na EICTV. Nessa 
ocasião, o varal foi estendido entre a fonte e o jardim do Recanto da Fonte, cruzando o caminho, também 
feito de laje de grés, que era passagem entre os edifícios centrais e os edifícios dos professores e alunos 
dos cursos de curta duração. Além da fonte e do caminho em laje de grés, havia dois bancos compridos 
do tipo de praças com estrutura de ferro trabalhada e assento de ripas de madeira, o que possibilitava 
uma acomodação ao público, o que na horta era inexistente. A proximidade ao prédio central facilitou o 
acesso das pessoas à videoinstalação, pois não seria preciso percorrer os quinhentos metros de distância. 
73 Texto original no idioma Espanhol: “A mi entender, la mayoría de las videoinstalaciones tienen al menos dos elementos básicos en cuanto materia significante 
de la obra.  Uno de ellos es la imagen  electrónica, sea esta de naturaleza analógica, digital o mixta. Trabajar con vídeo significa trabajar con materia electrónica, 
aunque asumiendo, por sobre todas las cosas, que se trata de algo de consistencia casi inmaterial y que además se desarrolla antes en el tiempo que en el 
espacio. El otro elemento significante de las videoinstlalaciones es el espacio real, es decir, el espacio tridimensional actual donde la obra se concreta. La vi-
deoinstalación se nos presenta, generalmente, como la puesta en relación de esa clase particular de imagen (la electrónica temporalizada) con un dispositivo de 
enunciación objetual – tridimensional – que excede a la imagen. Algunas obras de videoinstalación van mas allá de la objetualidad ostensiva del monitor y de una 
relación dialógica entre la imagen y el artefacto que la contiene, para hacer entrar en dialogo, también, el espacio real u objetual de la arquitectura en la cual se 
insertan (en sentido general, se trabaja con, y dentro de, salas de galerías de arte o de museos). En síntesis, este dispositivo está integrado tanto por el espacio 
real donde la instalación se sitúa como por el espacios de visualización de la imagen y la tecnologías complementarias para que esa visualización sea posible: 
todo tipo de cámara – dispositivos de captura de imagenes - , todo tipo de reproductores – dispositivo de salida de imagenes – y todo tipo de pantallas – lugares 
de visualización de la imagen. (GACIA, p.p. 240, 241) Tradução da autora.
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Imagem 141: registro fotográfico da apresentação da videoinstalação “Lar: Degrau” (2012) na horta da Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de 
los Baños, Cuba
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142. Imagens: registro fotográfico da apresentação da videoinstalação “Lar: Degrau” (2012) na horta da Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de 
los Baños, Cuba
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Imagem 143: registros fotográficos da apresentação da videoinstalação “Lar: Degrau” na horta da Escuela Internacional de Cine y TV de San 
Antonio de los Baños, Cuba 
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Imagem 144: registros fotográficos da apresentação da videoinstalação “Lar: Degrau” no Recanto da Fonte da Escuela Internacional de Cine y TV de San 
Antonio de los Baños, Cuba
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Entretanto, apesar de haver encontrado rimas entre os caminhos de laje de grés da casa da vó e do recanto 
e entre as plantas dos dois lugares, a montagem não teve o mesmo resultado estético da horta, onde havia 
o silêncio da noite e a escuridão da plantação iluminda apenas pela lua. O recanto era melhor iluminado, 
e mesmo com as luzes dos postes de jardim apagadas, seguia recebendo a luz das salas de aulas, dos 
corredores e da biblioteca. Os tripés que sustentavam as “cordas”  do varal tornaram-se evidentes e retiraram 
a característica de aparição da projeção sobre os lençóis que ocorrera na horta. Apesar de cortado pelo 
varal, o caminho em laje de grés não havia sido interrompido, as pessoas poderiam atravessá-lo através dos 
lençóis, uma vez que o varal repetia a armação realizada na horta – com a brecha entre os lençóis no centro 
da projeção, elas não o fizeram. Em alguns planos, a proporção da laje de grés do vídeo e a da situação, 
eram semelhantes, podendo-se ver uma continuidade entre os dois percursos. A verdade é que havia mais 
pessoas ao redor da videoinstalação nessa segunda vez, o que resolvia em parte a situação de isolamento 
da primeira montagem, porém, os tripés e os elásticos fazendo as vezes de corda não funcionaram. Essa 
insatisfação com o resultado estético fez com que eu buscasse um novo espaço para a seguinte montagem. 
O áudio ainda conseguiu inserir o público no ambiente por, outra vez, ter sido posicionado em pontos 
próximos ao das pessoas: uma caixa de som foi inserida ao lado de um banco e a outra entre as folhagens, 
próxima à biblioteca. Os planos que melhor interagiram com o espaço foram os que apresentavam pessoas 
caminhando pelo trajeto em laje de grés do quintal, como a situação do menino – o Theo – que aprendendo 
a caminhar vem em direção à câmera, apoiando-se nas mãos de um primo mais velho, o Tomás. Os lençóis 
do vídeo, quando balançados pelo vento, também logravam jogar com a perspectiva do caminho, mesmo 
com isso, a circulação do público se restringiu somente ao espaço ao redor do varal armado. O tripé, por fim, 
criou um limite, uma moldura para a tela de lençóis que enrijeceu a contemplação. A escuridão realmente 
caía melhor aquele tipo de material, pois os momentos apresentados são como memórias, as que habitam 
a cabeça do ser e parecem se deslocar na escuridão através de pequenos impulsos elétricos, que são os 
rastros materiais dos pensamentos. O suporte do vídeo se presta a esse serviço do registro do cotidiano, de 
guardar as memórias dos seres de maneira semelhante ao funcionamento do cérebro. 
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11.3. DEGRAU: APRESENTACAO III – PLAZA ZA

 Na última noite, por fim, a videoinstalação foi montada no pátio central da escola. Um lugar gramado 
e rodeado por árvores. Era mais escuro que o Recanto da Fonte. Havia mesas e cadeiras de jardim feitas 
em ferro ornamentado e pintadas de branco. Os tripés e os extensores foram dispensados e o varal foi feito 
amarrando uma autêntica corda de varal de plástico aos galhos de duas das árvores. Depois os lençóis foram 
estendidos e alguns galhos ficaram encobrindo um pedaço dessa “tela”. Havia a possibilidade de visualização 
de ambos os lados de quem estava no pátio ao ar livre e de quem estava no espaço do corredor em frente 
ao refeitório e ao bar. Pode-se considerar que esse lugar logrou reunir um maior número de pessoas e, 
também, ter uma sensação estética fluida – relacionando-a com o corte espacial abrupto que havia ocorrido 
no espaço da fonte. Ali, as cordas de varal harmonizavam-se com as árvores e as folhas, e os galhos com as 
imagens do vídeo “Degrau” ao ser projetado. O resultado da projeção sobre as plantas, que aparecera antes 
no chão da horta, aqui, tornou-se evidente e muito presente. A interferência desses verdes tridimensionais 
dava volume à imagem. A relação entre o varal do vídeo e o real seguiu sendo perceptível. As árvores dali 
mesclavam-se com as do quintal. Os momentos de maior identificação do público com o vídeo ocorriam 
quando havia a presença humana interagindo com algum dos elementos do quintal – retirando panos do 
varal ou sacudindo os lençóis – os quais também estavam presentes naquela situação da videoinstalação. A 
duração do vídeo em si era de doze minutos e, em loop, repetiu-se por duas horas. Não havia exatamente, 
e não há, um início, um meio e um fim. A sucessão de planos, que une diferentes tempos do devir de um 
lugar específico chamado quintal, contemplado desde um degrau em particular, não resulta em uma história. 
Não há nada, somente um ponto de vista de algo que, independentemente da câmera, segue existindo por 
natureza. Se esses pedaços unidos de forma cronológica buscam uma narrativa, ela se de dá no “entre”, 
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e é apreciada desde um lugar de onde é possível perder-se o olhar: o degrau. A expectativa de ver algo, 
uma narrativa aparente que conduza o filme, se satisfaz com a identificação do outro que mensura o tempo 
com o crescimento ou envelhecimento do corpo de forma cronológica. Entretanto, são sutilezas que não 
garantem que realmente o conjunto de planos esteja seguindo uma cronologia de calendário. 

Corte.

Imagem 148: composição com fotografias dos registro da Plaza Za para a terceira apresentação da videoinstalação “Lar: Degrau” na Plaza Za da Escuela 
Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, Cuba
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Imagem 149: registro fotográfico da apresentação da videoinstalação “Lar: Degrau” na Plaza Za da Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los 
Baños, Cuba
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Imagem 150: registro fotográfico da apresentação da videoinstalação “Lar: Degrau” na Plaza Za da Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los 
Baños, Cuba
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12. LAR: ARQUIVOS DA MEMÓRIA I

Então, quando eu comecei agora a colocar todos esses rolos de filme juntos, encadeá-los, a primeira 
ideia era mantê-los em ordem cronológica. Mas depois eu desisti e comecei a uni-los por acaso, da 
maneira como os encontrei na estante porque eu realmente não sei onde qualquer peça da minha vida 
realmente pertence. Então, deixe que seja, deixe que vá.74 (MEKAS, As I was moving ahead..., cap.I) 

Se por um lado os filmes de Jonas Mekas possuem um tempo retirado de um arquivo pessoal de 
registros de momentos passados de uma vida, o que se assemelha aos procedimentos aplicados ao material 
em vídeo da casa da vó, por outro, a forma de rememoração dentro de uma narrativa particular é distinta. 
Tomando, como exemplo, a ideia de uma organização cronológica, vê-se que em contrapartida ao filme de 
Jonas Mekas, “As I was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty” (2000) que, como o 
faz saber o autor ainda nos primeiros minutos do filme, abandona a ideia montagem cronológica, o vídeo 
“Degrau” a mantém como uma espécie de regra. Isso ocorre doravante a própria natureza tecnológica dos 
aparatos de captura e edição de imagens e sons que implicam intrinsecamente nas qualidades técnicas 
e estéticas no trabalho. O modo de fazer leva Jonas Mekas a ter imagens e sons guardados em lugares 
fisicamente distintos, um em rolos de película e outro em rolos de fita magnéticas e, em geral, não captados 
em sincronia. Na hora de montar, Mekas utiliza a moviola, equipamento que permite um contato direto 
com tempos materializados (tanto a película como o magnético perfurado), e vai colando os fragmentos 
de suas memórias “ao acaso”, como diz, mas organizados por dois elementos: as carteleras e a voice 
over. Elementos que não aparecem nos vídeos da casa da vó e, como consequência, tornam a localização 
temporal e espacial imprecisas e difusas; salvo os títulos, como “Limpeza da parreira em 15 de agosto de 
2010”, que informam o conteúdo do que se vai assistir.  

 Os filmes de Mekas são feitos de um arquivo audiovisual pessoal − como os vídeos da casa da vó –, 
e que, reorganizados por associações de memórias, terminam por constituir seus diários.Então, por que os 
vídeos da casa da vó não se encaixam nessa classificação de diário? Algumas respostas surgem das bases 

74 Texto original: “So, when I began now to put all these rolls of film together, to string them together, the first idea was to keep them chronological. but then I gave 
up and I just began splicing them together by chance, the way I found them on the shelf. Because I really don’t know where any piece of my life really belongs. So 
let it be, let it go.” (MEKAS, As I was moving ahead..., cap.I) Tradução da autora
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técnicas dadas acima, porém o pensamento se desdobra na interação das individualidades. Mekas filma a 
sua vida. Ele é o personagem central de seus filmes. É a sua vida: “I live therefore I make films, I make films 
therefore I live” – diz o autor em seu filme “Walden” (1969). Esse protagonismo nos filmes muitas vezes é 
compartilhado por amigos e família, o que produz uma sensação de intimidade com a vida do artista, por 
passar o ponto de vista a outro. Tal protagonismo não ocorre nos vídeos da casa da vó, o que não significa 
que não haja uma autoria por trás do trabalho, porém isso não é o assunto dos vídeos. A presença da 
câmera tenta passar despercebida pelas situações gravadas, e se não o é, busca atingir uma naturalidade. 
Já Mekas possui uma naturalidade inerente à sua própria postura, visto que está inserido no material. 

Se arquivar essas imagens e sons é prática comum aos dois trabalhos, as diferenças tornam a 
surgir nos procedimentos e operações realizadas na montagem dessas memórias. Novamente, os tipos 
de tecnologia de edição estabelecem um princípio operacional diverso que poderia ser separado, a grosso 
modo, em material e imaterial. Tal distinção entre película e vídeo acompanha-os até o momento da exibição, 
que encerra o percurso do filme. Assim, o seguinte exemplo, dado por Philippe Dubois, apesar de ser 
destinado à projeção do filme, pode ser aplicado aos passos anteriores do fazer audiovisual:

Se a imagem de cinema pode ser dita duplamente imaterial quando observamos na tela, o espectador 
não deixa de saber que, na sua base (isto é, no projetor e na cabine), existe uma imagem prévia, ela 
sim dotada de materialidade: o filme-película. [...] Com a imagem eletrônica da televisão e do vídeo, 
que é também uma imagem movimento que passa numa tela, esta realidade “objetal” de uma imagem 
material, que seria visível na sua base, desapareceu. (DUBOIS, 2004, p.63)

Sentado em sua sala de edição, Jonas Mekas está diante de sua moviola, munido de um microfone e 
um gravador, entre rolos de película e de magnéticos perfurados, dando marcha à alavanca do equipamento, 
fazendo com que os rolos passem de um carretel ao outro, da esquerda para direita, percorrendo um 
caminho sinuoso que conduzia-os por dois pontos sincrônicos de reprodução: a janela do tamanho preciso 
de um quadro da película, pela qual passava a luz que projetava a imagem na tela através de um jogo de 
espelhos, e o cabeçote de leitura magnética do áudio. O modo de trabalhar com uma moviola é bastante 
artesanal – faz recordar as máquinas de costura −, pois é necessário enrolar aquelas tiras de tempo, 
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prendê-las firme aos carretéis, dar as voltas entre as engrenagens que cuidam da tensão do material em 
movimento, encaixá-las ao espaço da janela de luz com auxilio de pequenos braços que exercem a pressão 
correta sobre a película, de forma que não se desloque ao passar pelo centro para, por fim, enrolar-se 
em outro carretel. Da mesma maneira são tratadas as tiras de magnético perfurado e é curioso pensar na 
moviola como sendo uma imagem de uma máquina de operar memória. Pode-se ir e voltar. Os trechos 
podem ser revistos quantas vezes seja do desejo. Pode-se parar. Podem associar-se uns aos outros, de 
maneiras completamente diversas. Em voz over, Mekas vai contando sobre suas imagens, captadas mais 
de um quarto de século antes, em um tempo presente ao da sala de edição. O filme “ As I was moving 
ahead...”  foi sendo montado em repetidas noites entre rolos de sons e de imagens e gatos. Antes desse 
filme, Jonas Mekas havia realizado “Walden” no qual o seu novo lar, em Nova Iorque, está estabelecido e já 
constrói suas raízes e frutos. Porém, ao contrário de “Walden”, em que o artista olha para o seu entorno, “As 
I was moving ahead ...” apresenta sua intimidade, sua família, seu lar. Na página de internet que o artista 
disponibiliza na rede, Mekas escreve a respeito do material que povoa sua obra:

“As I Was Moving Ahead...” é um registro de sentimentos sutis, emoções, alegrias cotidianas das 
pessoas  gravado nas vozes, rostos e pequenas atividades diárias de quem conheci ou com quem 
vivi,  ou o que observei -  algo que eu tenho gravado por muitos anos. Este é como contrário do 
espetacular, do entretenimento, do sensacional, das atividades dramáticas que dominam grande parte 
da produção cinematográfica contemporânea.75  (MEKAS, disponível em: <http://jonasmekasfilms.com/
dvd/?film=asIwas>)

Esses registros fílmicos de Jonas Mekas abrangem muitos anos de captura de um cotidiano, como 
ocorre também com o material de Rodrigo John e da casa da vó. Em seu filme, o artista lituano faz um 
recorte de seu material de arquivo pessoal que contempla um determinado período do qual, o momento 
na sala de edição se distancia em aproximadamente um quarto de século. A perspectiva temporal desse 
quase octogenário, próximo à virada do milênio, e que organiza as memórias de seu próprio lar, é dada pelo 
áudio. São tempos diferentes: o das imagens, o dos sons (e posteriormente o da própria projeção). Mekas 

75 “As I Was Moving Ahead...” is a record of subtle feelings, emotions, daily joys of people as recorded in the voices, faces and small everyday activities of people 
I have met, or lived with, or observed -- something that I have been recording for many years. This, as opposed to the spectacular, entertaining, sensational, dra-
matic activities which dominate much of the contemporary film-making. (MEKAS, Disponível em: <http://jonasmekasfilms.com/dvd/?film=asIwas>)
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grava-se falando na sala de montagem, voz over, sua própria voz, para falar de vida. Essas falas de Mekas 
situam-se em um tempo presente quando relacionadas com as imagens. Ele reuniu carretéis de filme das 
prateleiras de sua casa e fez um documento prolongado de seus sentimentos, um filme caseiro épico. Nos 
285 minutos de duração divididos em 12 capítulos, há uma imersão na sua vida pessoal maior do que nos 
filmes que construiu ao longo de sua carreira. São fragmentos, breves lampejos da sua intimidade, da sua 
passagem pela vida que vão sendo revividos pela sua voz over e identificados pelos escritos do próprio autor 
que aparecem no decorrer do filme. A sensação de presença do artista não ocorre somente ao momento da 
montagem, como também em sua exibição. O gravador e o microfone são os recursos pelos quais Mekas 
se comunica com seu público, como se acompanhasse ao lado de cada pessoa dizendo-lhe ao ouvido o 
que as imagens significam. São seus “queridos espectadores” , como tantas vezes é dirigida a quem assiste 
seu filme. Permite-se dizer que o que apresenta é sua vida real e que talvez não interesse a muita gente, 
somente a ele e a uns poucos outros. “As I was moving ahead...” é uma meditação sobre seus sentimentos 
mais profundos em relação às pessoas mais próximas: sua esposa e filhos e pergunta-lhes, mais ao final do 
filme, no capítulo dez, se conseguem se reconhecer naquelas imagens, indagando também que lembranças 
eles teriam das mesmas cenas. Nos primeiros capítulos Mekas diz: “como pessoas normais, nos casamos” 
(Mekas, cap. I), antecipando as imagens de seu casamento com Hollis76. O crescendo do filme não acontece 
em um tempo contínuo, de causa e consequência; mas bem, o que fazem é se desenvolver em um espaço 
que não se entende muito bem ao início onde se localiza. – é tão fugidio como suas imagens. “Continue 
procurando por coisas em lugares onde não há nada”, diz Mekas. Aparentemente não há nada mesmo. É 
um filme caseiro feito de maneira tosca. Entretanto, por alguém que sabia os resultados que obteria de cada 
um de seus gestos na feitura da imagem. A montagem em câmera tem ritmo e união dos fragmentos, além 
de ser bastante fluida. O artista sabe contar com imagens o que vê, com a intensidades e durações precisas 
para o que quer mostrar, da maneira como gostaria de lembrar do que percebeu daquele momento de vida. 
Não são filmes caseiros quaisquer. Lembre da seguinte frase que inicia este capítulo, Mekas fala de como 
pensava em montar originalmente os fragmentos: ‘’A primeira ideia era mantê-los cronológicos, mas depois 
eu desisti e comecei colocá-los juntos ao acaso.’’  Se não há uma narrativa, aparentemente decorrente da 
falta de cronologia, é porque ela está na condução das emoções que o artista estabelece com sua presença.

As carteleras com títulos e pensamentos datilografados são distribuídas ao longo do filme e, também, 
76  Hollis Melton foi casada com Jonas Mekas por mais de 20 anos, mãe do casal de filhos OOna e Sebastian.
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destinadas a evocar momentos passados, que deslizam como fugacidades ante os olhos. “Memórias, elas 
vem e vão, sem uma ordem particular. Eu lembro disso, eu lembro daquilo. Lugares, rostos, situações. 
Elas vem e vão. Elas vem e vão” – diz Mekas no capítulo dez. Essa é a maneira como monta “As I was 
moving ahead...”, com associações de memórias, recordando que as memórias ligadas às emoções são 
as de maior permanência. Mekas consegue utilizar formalmente as características intrínsecas da memória 
em seu trabalho. Seu diário familiar transforma-se nesse fenômeno. Há subidas repentinas e quedas nas 
texturas sonoras, e pedaços de música que são espalhados   ao longo do filme. Essas mudanças no som e 
os diferentes olhares no filme assemelham-se às alterações na escrita encontradas num diário. Seus cortes 
são intencionalmente toscos e pode-se ouvir o artista ligar e desligar seu gravador quando usa a voice 
over. Seu som é abruptamente introduzido e retirado. Por vezes, inicia uma música em meio a uma cena e 
deixa-a transpassar para a próxima cena, como a Lago dos Cisnes de Tchaikovsky, que vai da apresentação 
de balé da filha até um passeio com a família por um lago. É um procedimento bastante utilizado na edição 
de filmes, para que se mantenha uma continuidade entre as cenas e para que elas fluam sob uma mesma 
pulsação. As mudanças de imagens e sons sugerem o fluxo e refluxo do pensamento, como ocorre na 
mente. O tratamento dado ao ritmo emocional é o que regula esse acaso ao qual a memória também se 
precipita. No capítulo seis, escuta-se o tic-tac do relógio e lê-se “Cenas do lar” em uma cartelera. Noutra: 
“Naquele momento tudo voltou para mim, em fragmentos.’’ 

Corte.
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13. LAR: INFÂNCIA I

“O silêncio. O silêncio é o que acontece durante o silêncio.

Sim, o silêncio é…” 

Ouve-se um telefone tocando. 

Cartelera: a beleza do momento.

A bebê Oona, primeira filha de Mekas e Hollis, está sobre a longa mesa de madeira, ensaiando as 
pernas segura pelos braços da mãe. 

Cartelera: a vida continua. 

Amigos visitando sua casa. 

Cartelera: felicidade igual beleza. 

Esposa e filha, um bebê já mais crescido, no gramado de um parque. Oona engatinha atrás dos gatos 
pela casa. Oona apóia-se em grandes vasos de plantas para ficar em pé e dá alguns passos. Segura 
um regador.

“O que acontece no silêncio é....“ – Diz Mekas.

Cartelera: ecstasy of the first walk / run... / (o êxtase da primeira caminhada/corrida.../)

Ao som de rock, Oona dá seus primeiros passos. Cai. Levanta.  Caminha mais. Feliz. 

(A velocidade da caminhada, corrida, é acelerado, como filmes dos Lumierè, devido ao movimento 
da manivela da câmera.) 

A música é interrompida.
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Mekas diz: 

“Isto é o que acontece durante o silêncio.” 77 (MEKAS, cap. III)

Essa sucinta descrição da relação entre o que se ouve, o que se vê e o que se lê exemplifica o tipo 
de acaso que Mekas produz, e esse acaso poderia ser chamado de acaso direcionado. Nesse pequeno 
trecho, há uma história: sua filha aprendendo a caminhar. Uma memória procedural que se adquire na 
primeira infância, um aprendizado que dispensa pensamento ou evocação para existir, ou seja, refaz-se 
passo a passo. Se a primeira caminhada é um momento do qual raras pessoas se recordam, será que essas 
imagens poderiam suprir a falta de sua própria lembrança?  E não se abriria, assim, uma maneira ver a si 
mesmo refletido no outro? Ao falar sobre isso, o artista direciona suas palavras à sua família, mulher e filhos, 
questionando-os, e a si mesmo, sobre o quanto eles se verão nas imagens feitas por ele. 

Enquanto me sento em minha sala, tarde da noite... E vejo algumas imagens que estou cortando e 
juntando... Penso... Penso.... O quanto de vocês mesmos irão reconhecer nessas imagens. Estou falando 
com vocês agora: Oona, Sebastian e Hollis. Estou falando com vocês. Estas são minhas memórias. Suas 
memórias destes mesmos momentos, se vocês tiverem alguma... Serão bem diferentes. Estas são as 
minhas. [...] Então, não sei o quanto vocês se reconhecerão nessas imagens. Embora tenha sido tudo 
real. Tudo era vida real. São vocês em todos os quadros deste filme. Vistos por mim, mas são vocês. 
Vocês verão isso tudo muito diferentemente. Significará completamente alguma outra coisa. Essas 
imagens, para vocês do que para mim. Oh, sim, é tarde da noite de novo... A cidade está dormindo. Eu 
estou aqui sozinho... Olhando para essas imagens, fragmentos da minha e das suas vidas, falando com 
este microfone, comigo, comigo mesmo. (MEKAS, 2000, As I was moving... cap. XI, XII)

 

Do casamento à paternidade. O filme de Mekas é um ensaio sobre a família, o lar que encontra em 
Nova Iorque. É um filme repleto de imagens dos filhos. Ele filma as relações que se estabelecem em âmbito 
familiar. O lar do artista está nas pessoas mais próximas e não se restringe apenas à casa. Acompanhar o 
crescimento dos próprios filhos traz recordações da própria infância, e talvez essas lembranças apareçam 
refletidas aí, nas memórias que não lembramos, como aprender a caminhar ou subir uma escada. Corte.

77 Original em inglês dos  trechos: sobre o silêncio “The silence is what happens during the silences. Yes, the silence is…” What happens in the silence is…” “It’s 
what happens during the silences.” (Mekas, As I was moving ahead… cap. III)
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14. LAR: DO DEGRAU PARA ESCADA

Mas, para além das lembranças, a casa natal está fisicamente inserida em nós. Ela é um grupo de 
hábitos orgânicos. Após vinte anos, apesar de todas as escadas anônimas, redescobriríamos os reflexos 
da “primeira escada”, não tropeçaríamos num degrau um pouco mais alto. Toda casa se desdobraria fiel 
ao nosso ser. (BACHELARD, 1993, p. 33)

O sólido muro de pedra granito, sobre o qual está fixa uma grade, faz fronteira entre a casa da vó e 
a calçada. Abro o portão de ferro que o corta, subo os dois lances de escada que levam à área da frente, 
passo pela porta – que é de madeira escura e possui uma portinhola de vidro canelado – atravesso a sala de 
visitas, a sala de jantar e a cozinha. Sei que os quartos e o banheiro estão à minha direita. Sigo em frente, 
saio pela porta e passo pela área dos fundos. Desço um degrau alto, dobro à esquerda em um corredor, 
caminho sete passos e, logo depois, subo três degraus à direita, mais uma vez viro à direita, subo mais oito 
degraus e atinjo o espaço da parreira, dou alguns passos em direção à seguinte escadaria que está situada 
em um ponto central em relação ao terreno, subo os sete degraus, atravesso pelo caminho feito de laje de 
grés que divide o quintal e, ao final, chego ao degrau. O quintal ainda segue por mais alguns metros, mas 
me detenho aqui nesse degrau e viro em direção à casa e sento sobre ele. No degrau, encontra-se, como 
escreve Bachelard, o “devaneio do repouso” (p.30). Desde ali, sentada, não vejo as escadas, somente o seu 
vão. E o que vejo então? Muitas vezes não vejo nada, apenas me perco em pensamentos ao som das vozes 
vindas como um burburinho de dentro da casa, das árvores balançando ao vento, do canto dos pássaros 
– sons sempre presentes no áudio do vídeo. Os anos passaram, como é possível observar nas nuances 
das mudanças do lugar e das pessoas. Houve uma época em que o avô plantava flores, verduras, havia 
imensos pés de couve, muito disputados por insetos e pássaros. Margaridas, rabos-de-gato, manjerona, 
capim-cidró, cenoura, morangos, salsa. As folhinhas de manjerona esfregadas entre os dedos exalavam 
seu perfume. O chá gelado, oferecido em grande quantidade a toda família, era feito de capim-cidró pela 
avó. O jarro de vidro com o chá ficava sempre na mesma posição dentro da geladeira. (As folhas do capim-
cidró são cortantes, e precisa-se saber a maneira certa de agarrá-las.) Entretanto, se não houvesse parado 
neste ponto, o degrau, e seguisse subindo até chegar ao fundo do terreno, o que aconteceria ao colocar-se 
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no devir de um caminho? Qual caminho?

Corte

Imagem 160: composição com registros fotográficos do quintal da casa da vó



145

15. QUINTAL: ESCADA: CASA DA VÓ IV

Tais são os poderes da imagem, tal é, do mesmo modo, sua fragilidade essencial. Poder de colisão 
onde as coisas, os tempos são postos em contato, “encaixados”, como diz Benjamin, e desagregados 
nesse mesmo contato. Poder de relâmpago, como se a fulguração produzida pelo choque fosse a única 
luz possível para tornar visível a autêntica historicidade das coisas. (DIDI-HUBERMAN, 2000, p. 115)

Os planos utilizados para a montagem desse trajeto da subida das escadas do quintal correspondem 
a tempos que, ao serem justapostos sem seguir uma ordem cronológica, ganham uma perspectiva de 
recordação. Assim, ao contrário do vídeo “Degrau”, “Escada” possui algo que lhe falta ao outro: tem a 
capacidade de proporcionar explicitamente a passagem do tempo naquele lugar. Ao atravessar o quintal pelo 
caminho imposto pela própria organização do ambiente, o caminhar torna-se parceiro do olhar e do ouvir, 
evidenciando que essas percepções são distintas às do repouso. Na descrição desse vídeo estabelecida 
durante o texto, tais colisões de tempos já apareceram, como no momento em que se anda sobre o caminho 
feito de laje de grés, que está presente invariavelmente no vídeo “Degrau”, no qual o olhar desloca-se entre 
os dois lados do quintal. Ao lado esquerdo de quem avança em direção ao fundo do terreno, vê-se o menino 
ainda com um ano de idade equilibrando-se com ajuda da sua avó, para logo depois adentrar esse espaço 
seguindo seus passos, agora de um menino de quatro anos, que já se equilibra sobre uma estreita faixa, 
elevada a cinco centímetros do solo, parecendo uma barra feita de cimento. Corte.

Agora, próximo ao centro do quintal no nível acima do degrau, com uns quatro anos de idade, o 
menino brinca com a terra, bate as mãos uma na outra tirando o excesso. Levanta-se. Gira-se na direção das 
bananeiras e diz: “Tem banana aqui. Tem banana verde aqui.” Olha para o outro lado e decide pular para o 
nível da horta, aterrissa em meio a um canteiro que está tomado por matinhos. Corte. Céu azul ao fundo. Os 
galhos de árvores estão floridos de rosado. Ouve-se: “Mãe”. A câmera movimenta-se para baixo no sentido 
de onde viera a voz. O menino tem uns dois anos agora. Ele está no penúltimo nível do quintal ao lado das 
bananeiras. Segura brinquedos nos braços. Repete “mãe” duas vezes e se aproxima da câmera. Pergunto 
se quer ajuda. Ele passa pelo lado esquerdo e segue caminhando. Viro-me e acompanho seus passos 
sobre o chão que está coberto de florzinhas caídas do pessegueiro. Dá duas voltas ao redor de mim e ruma 
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para o mesmo ponto do quintal, mas segue em direção ao canto dos fundos. O menino saca a um dos seus 
brinquedos − uma galinha revestida de autênticas penas que originalmente era adorno da estante da sala 
da casa da vó – e começa a dizer “tá-tá-tá”. A galinha – um pouco mais depenada do que originalmente – 
saltita sobre uma velha estrutura de ferro, como se fosse a de uma mesa retangular sem tampo, de pernas 
para cima. A galinha cai. Ele se apóia numa das pernas da “mesa” e sobe ao último nível do quintal. Ao ritmo 
do seu “tá-tá-tá”, move-se para frente e para trás segurando-se na estrutura de ferro. Logo, para e recolhe 
todos os seus brinquedos. Vira-se para câmera e diz: “mamãe”. Corte. O ritmo, que é marcado nesse “tá-
tá-tá” que a criança estabelece com a voz e o movimento do corpo, faz recordar que outros também podem 
ser identificados no dia a dia e costumam passar despercebidos. As batidas do coração que repercutem no 
interior do corpo, as diferenças entre os sons do dia e da noite – que se evidenciaram na apresentação da 
videoinstalação “Degrau” na horta da EICTV – e os passos. Esse ritmo que o som dos passos executa sobre 
o chão e que, ainda ao percorrer os mais distintos tipos de materiais conseguem emitir variações sonoras: 
a laje e a grama, a areia branca da praia e o barro. Todos trechos do devir agrupados pela continuidade 
sonora dos pés ao andar. “Fergus walk” (1978) do artista inglês William Raban mexe com a montagem de 
uma caminhada, que a câmera acompanha em uma espécie de travelling. Fergus, o homem que caminha, 
mantém sua continuidade ao caminhar em direção ao lado direito do enquadre pelo movimento de suas 
pernas. Entretanto, por mais que ele siga adiante, o “cenário” ao fundo retrocede a cada corte. São as 
fachadas das casas, paredes, portas e janelas, que a cada troca de plano movem-se dentro do quadro. 
Esse personagem insiste em ir em frente, ao passo que o fundo retrocede a cada corte. A descontinuidade 
do ambiente faz lembrar dos desenhos animados, nos quais o cenário se desloca na direção oposta à 
direção do personagem: se esse caminha para direita, o fundo vai para esquerda, e isso ocorre através 
da autonomia entre as camadas (leyers) da imagem final, que é a composição, e da sobreposição destes 
pedaços independentes do desenho. Porém, ao contrário dessa lógica do movimento − evidenciada na 
animação −, tanto a caminhada de Fergus quanto o cenário deslocam-se na mesma direção: para a direita. 
Fergus parece sempre deslocar-se para trás, como se ao ir para frente voltasse, talvez no espaço e/ou no 
tempo. 

Quando há “colisão de temporalidades”, como reflete Didi-Huberman em seu livro “O que vemos 
e o que nos olha”, atinge-se uma “autêntica historicidade”, o que faz recordar o vídeo do artista mineiro 
Cao Guimarães intitulado “Memória”. Esse vídeo apresenta em um único plano os três tempos: passado, 
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presente e futuro. A seguinte passagem pertence ao artista Bill Viola, ele enuncia acerca da elaboração de 
sua obra algo que se encontra também no modo de proceder do artista mineiro:

Viajei pelo mundo inteiro para captar imagens para meus vídeos. Descobri que quanto mais intensa é a 
minha experiência no local em que estou filmando, mais força a peça absorve para si. Minhas viagens 
me ensinaram que há apenas um “lugar certo” em que uma ideia pode vir à vida; que o maior esforço 
em fazer uma peça de vídeo é encontrar o “lugar certo”; que o vídeo é sensível a muito mais do que o 
que a câmera “vê” e o que o microfone “ouve”; e que o que nós chamamos de cultura e de alma humana 
pode ser visto como expressões e interpretações coletivas do poder avassalador da paisagem. (VIOLA, 
1983, p. 26, p. 27)

O lugar certo para a câmera de Cao Guimarães na gravação do vídeo “Memória” estava no centro de 
um ônibus turístico em um passeio por uma ilha grega. Michael Asbury pensou-o como “cápsula do tempo” 
devido ao contexto no qual está inserido, pois comporta em seu imaginário ícones da civilização ocidental, 
cada qual oriundo de tempos realmente distantes entre si. Milhares de anos percorridos dentro de um único 
plano. Segue contando Asbury:

E à medida em que o veículo atinge seu destino, diminui sua velocidade, manobra no estacionamento, 
podemos finalmente ler os cartazes e bandeiras dos estabelecimentos comerciais, todos eles, sem 
exceção, escritos em inglês. Talvez possamos especular que este trabalho é o resultado da reflexão 
do artista sobre a colisão das duas memórias, a coletiva e a pessoal: um ensaio visual, como é 
frequentemente o caso de Cao Guimarães, sobre o estranhamento que se encontra no ordinário, 
literalmente uma reflexão do passado sobre o presente, livre de idealismo e nostalgia.(ASBURY, 2009, 
s.p.)

A compreensão do tempo dada por esse vídeo revela alguns dos motivos pelos quais a interessante 
ideia de Bergson sobre o que é o presente torna-se suscetível a correções. Uma dessas correções seria a 
de que a lembrança não é “impotente enquanto inútil”, ou seja, ela permanece latente – armazenada pelo 
cérebro permanecendo em sua matéria − e portanto, na verdade, seria extensiva ao presente: 
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O que chamo meu presente é minha atitude em face do futuro imediato, é minha ação iminente. Meu 
presente é portanto efetivamente sensório-motor. De meu passado, apenas torna-se imagem, e portanto 
sensação ao menos nascente, o que é capaz de colaborar com essa ação, de inserir-se nessa atitude, 
em uma palavra, de tornar-se útil; mas, tão logo se transforma em imagem, o passado deixa o estado 
de lembrança pura e se confunde com uma certa parte de meu presente. A lembrança atualizada em 
imagem difere assim profundamente dessa lembrança pura. A imagem é um estado presente, e só 
pode participar do passado através da lembrança da qual ela saiu. A lembrança, ao contrário, impotente 
enquanto permanece inútil, não se mistura com a sensação e não se vincula ao presente, sendo portanto 
inextensiva. (BERGSON, 1999, p. 164)

Porém, Bergson não está enganado ao diferenciar o presente sensório-motor do que se torna uma 
imagem passada no cérebro, pois há sim um tempo para que as percepções do corpo cheguem a formar 
um “todo” mentalmente. Bill Viola, um dos principais artistas a utilizar tecnologia de ponta para elaborar seus 
trabalhos, afirma, em entrevista a historiadora de vídeo americana Deidre Boyle, que “Nós continuamente 
percebemos pós-imagens. Aquelas células fotossensíveis na nossa retina têm um tempo de decadência 
que nos permite ver flashes discretos de fotografias como movimento.” (VIOLA, p. 19). Todo o conhecimento 
sobre o funcionamento da percepção e de sua elaboração mental, somada ao que a tecnologia mais atual 
oferece como meio, propicia ao artista causar sensações primitivas no público com o uso preciso do mínimo. 
Suas vídeoinstalações são impactantes. O tecnológico encontra o elementar em suas imagens e sons.

Passei um dia inteiro, uma vez, da aurora ao pôr do sol, sentado nos ramos mais altos de uma grande 
árvore. Às vezes ficava tão cansado e dolorido que podia cair. Vieram pássaros, alguns pousando 
apenas a alguns pés de mim. Se eu estivesse absolutamente imóvel eles não me notariam. Dois 
esquilos vieram correndo lá de baixo, pulando. Então um deles congelou-se, olhando diretamente para 
mim. Ele saltou para outro galho para conseguir uma vista melhor. Ele ficou ali, silencioso e imóvel, 
olhando. Acho que ele estava tentando descobrir o que eu era. Para um esquilo, uma pessoa é um 
desses grandes e barulhentos animais que caminham no chão. Você nunca as vê sentadas em árvores. 
Depois de um longo tempo, ele subitamente pulou e fugiu árvore abaixo. Ele sabia. Vi quando ele soube 
– foi um raio, como aquelas melhores ideias que vêm a você tarde da noite. (VIOLA, 1983, p. 18)
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16. LAR: QUINTAL DA CASA DA VÓ: DEGRAU E ESCADA II

apresentação no Atelier Subterrânea em abril de 2013 parte II

 Ainda que centrássemos nossas pesquisas nos devaneios do repouso, cumpre não esquecer que há 
um devaneio do homem que anda, um devaneio do caminho. (BACHELARD, 1993, p. 30)

Regresso agora à videoinstalação apresentada no Atelier Subterrânea baixo o título de “Lar”. Como 
já foi dito, os vídeos “Degrau” e “Escada” foram projetados lado a lado ocupando toda uma parede do 
lugar. A contraposição entre o sentar e o caminhar pôs-se em evidência nesta videoinstalação. Ao lado 
esquerdo, “Degrau” era projetado tanto na parede quanto sobre a toalha de mesa branca florida pendurada 
sobre o varal. Ao lado direito, algumas plantas – uma pequena árvore, pedaços de tronco de bananeiras – 
interpunham-se entre o feixe de luz da projeção do vídeo “Escada” e produziam sombras na parede. Um 
pouco mais à direita, saindo do espaço da projeção, um pequeno nicho foi armado com tijolos, pedaços 
de madeira, pilhas de laranjas e bergamotas – também conhecidas como tangerina e mandarina −, por fim 
dois mochinhos foram empilhados, o de cima inclinado sobre o de baixo, o que lembrava-me dos bancos 
de Marcel Duchamp78. Do ponto de vista de quem se encontrava ali, era possível ver a imagem projetada 
na toalha de mesa. No decorrer do tempo em que a videoinstalação permaneceu montada, os mochinhos 
foram sendo movidos de posição no espaço de exposição: foram dos tijolos até o lado oposto em diagonal, 
ao lado das escadas da entrada, percorrendo todo o perímetro ao redor do quintal, passando pela parede na 
qual estavam fixos os projetores. Em um ponto alto, acima da porta de entrada, em um vão alto da parede 

78 “Roda de bicicleta” – 1913 - exemplo de uma das obras do artista Marcel Duchamp (fundamental para a compreensão da arte contemporânea.). Ele fez suas 
experiências fílmicas como “Anemic Cinema” (1925), trabalham com a ilusão do olhar. Ou seja, com a diferença entre o que é e o que percebemos. Pode-se ver 
que, com as pesquisas da neurologia atual, as especializações da atividade neuronal responsável pela visão vão sendo desvendadas e, assim, como explica 
Philippe  Meyer: ” Um mapa visual foi também traçado no nível da área visual secundária (V2), que, como a principal, recebe informações vindas do campo visual 
oposto. Também aqui, registros de atividades coletadas por microeletrodos possibilitaram que se determinasse a função das diversas células estudadas uma por 
uma. Em seu conjunto, os neurônios da área visual secundária respondem, como os da área principal, à orientação, ao movimento, à disparidade e à cor, mas 
seu campo receptor é articuladamente grande, e certas respostas são sutis. Alguns neurônios reconhecem, exemplo interessante, os contornos subjetivos, os 
contornos ilusórios, ou seja, linhas que não existem, que só aparecem por uma ilusão devida a certas construções do meio ambiente. Neurônios de ilusão res-
pondem a linhas irreais, imaginárias. (MEYER, p.p. 44,45).  Associa-se a isso o próprio movimento da película projetada que gera sua ilusão. Essa é a tendência 
do cérebro humano: juntar partes. 
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Imagens 166: registro fotográfico da videoinstalação “Lar: Degrau e Escada” apresentada no Atelier Subterrânea entre os dias 11 e 26 de abril de 2013
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onde essa termina e fornece uma apara, localizava-se uma das caixas de som que correspondia ao áudio 
do vídeo “Degrau”. Portanto, ao ingressar no ambiente, a pessoa escutava com maior clareza os sons desse 
vídeo. Já, o áudio do vídeo “Escada” situava-se na outra ponta da parede, na mesma altura que a outra 
caixa de som, ao lado direito da projeção. Ao caminhar, os sons começavam a mesclar-se. Ao centro, havia 
um ponto de central tanto em relação à junção das duas projeções como em relação ao canteiro de horta 
montado. Um momento em que cada um dos áudios seria escutado melhor por uma ou outra orelha. Desde 
esse ponto de vista – onde vi os bancos muitas vezes serem colocados – podia-se ver o todo: o degradê do 
envelhecimento das folhas de bananeira no chão em frente ao vídeo “Escada”, igualmente o desvanecer do 
cuidado com o canteiro de horta. Ao lado esquerdo, a mangueira, o arame, os pedaços de cerâmica e os 
vasos virados localizavam-se sobre e entre as folhas secas e a terra. Os cortes que os elementos, o varal e 
as plantas inferiam nos vídeos projetados conferiam uma espécie de tridimensionalidade material à imagem. 
Assim, o deslocamento do público pelo ambiente proporcionava inúmeras possibilidades de visualização 
e audição. Philippe Dubois – cuja ideia de “entre” mantém-se presente no decorrer deste texto – escreve a 
respeito das apresentações das vídeoinstalações e o envolvimento requerido ao público: 

[...] o conjunto da exposição em seu desenrolar espacial (de imagem em imagem, de tela em tela) 
integrando a postura imersiva do espectador: este deixa de estar numa relação hipnótica com uma 
única imagem-tela, desdobrando-se no tempo fabricado de uma duração-consciência absorvente, para 
ser “arrebatado” no decorrer do percurso numa série de imagens precisamente dispostas no espaço, 
de que só emergirá quando chegar ao fim de seu trajeto (“onde é a saída?”).(DUBOIS, 2009, p.210)

Este “entre”, que Dubois estipula como sendo um espaço onde agem tanto os cineastas que trabalham 
com arte, quanto os artistas que trabalham com cinema, possui bordas permeáveis, não é algo fechado ou 
hermético. É uma via de mão dupla. Há uma retroalimentação, um encontra no outro sua matéria prima.79 
O trabalho do artista contemporâneo Douglas Gordon, por exemplo, tem como matéria prima filmes já 
existentes, sobre os quais ele interfere explorando dimensões temporais atuando diretamente na velocidade 
de reprodução na projeção. Os vídeos da casa da vó, ao contrário disso, mantém a velocidade constante 

79 Em um embrião de categorização Philippe Dubois situa trabalhos que seriam como uma versão “de museu”de um filme; um filme e sua potência de exposição; 
um ver de outro modo; como categoria de filme exposto. Conjuga o empréstimo de material e físico de objetos fílmicos com um gesto de retomada. Como por 
exemplo o artista Douglas Gordon, autor de 24h Psycho (1993), Déjà vu (2000)
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em suas apresentações, sejam essas em forma de vídeo projeção ou videoinstalação, e se diferenciam  
também por utilizar como matéria prima o material de um arquivo de vídeo particular de características 
caseiras. Corte. 

Imagem 168: registros fotográficos do estúdio de Jonas Mekas no Brooklyn 
em NY. Fontes: http://www.Port-magazine.Com/feature/at-work-jonas-mekas/ 
e http://salapfgastal.blogspot.com.br/2013_03_01_ archive.html 
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17. LAR: ARQUIVOS DA MEMÓRIA II

Meu querido espectador: como nós continuamos. Eu não sinto culpa alguma…. Em fazer você 
assistir esses momentos pessoais insignificantes da minha vida. Nós todos procuramos por algo mais 
importante. Mas, conforme a vida passa, em algum ponto nós percebemos que um dia segue o outro e 
coisas que nós sentíamos tão importantes ontem, nós sentimos, nós já as esquecemos hoje. E a vida 
está continuando… e o que é importante para mim pode ser completamente sem importância para você, 
totalmente sem importêancia para você pois tudo eventualmente passa, excetuando precisamente este, 
este exato e precisamente este momento e no próximo segundo nós estamos em um outro momento, 
alguma outra coisa acontece, e todo o resto passou, é passado, é memória, é memória… mas algumas 
memórias, elas nunca realmente vão embora, nada realmente nunca vai embora, está sempre aqui e 
algumas vezes toma você e é mais forte do que qualquer realidade em torno de você, entorno de mim, 
agora. Isto é… realidade, isto é real, isto é realmente real, mesmo que não esteja mais aqui. Mas está 
aqui para mim. Está aqui e agora.80  (MEKAS, 2000, As I was moving ahead... cap. VI)

O terreno da casa dos avós já existia antes deles. E antes ainda, muitas coisas aconteceram 
naquele lugar, desde o nascimento do universo. Entretanto, não expandiremos à Geologia ou à Astronomia 
para situar o fundo do quintal nessa grande história do mundo. Basta, então, reconhecer essa existência 
de um antes, muito antes mesmo, de pensar em gravar esses arquivos audiovisuais da casa da vó. O 
cotidiano movimenta-se em uma espécie de dança. Pode-se percebê-lo de maneiras tão diversas quanto as 
individualidades existentes em cada situação. Em geral, vive-se inserido em uma série de repetições de dias 
nos quais realizam-se as mesmas ações automaticamente. Entretanto, quando o cotidiano é o centro da 
atenção de um artista, cada repetição passa a ser única, ou seja, a repetição do mesmo ao longo do tempo 
torna-se única. Isso pode percebido ao unir diversos trechos de vídeo correspondentes a uma determinada 
ação feita com regularidade em difenrentes momentos no decorrer do tempo. A relação que as partes 
estabelecem entre si consolida todo. É na diferença que o invisível se torna visível. Artistas como Jonas 
Mekas e Rodrigo John, como já visto, debruçaram-se também sobre o cotidiano e construíram cada qual o 

80 Texto original: “My dear viewer: as we continue. I don’t feel any guilt... making you watch these very personal insignificant moments of my life. We all look for 
something more important. But, as life goes, at some point we realize that one Day follows another and things that we felt were so important yesterday, we feel, 
we have forgotten them already today. And life is continuing... and what’s important to me may be totally unimportant to you, totally unimportant to you though 
everything eventually passes, except this very, this very very moment and the next second we are in another moment something else happens   and everything 
else is gone, is past, is memory, is memory... but some of the memories, they never really go away, nothing really goes away, it’s always here and sometimes it 
takes over you and it’s stronger than any reality around you, around me, now. That is... realty, that is real, that is really real, though it’s not here anymore. But it’s 
here for me. It’s here and now.” (MEKAS, 2000, As I was moving ahead... cap. VI) Tradução da autora.
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seu próprio arquivo de imagens e sons, assim como o arquivo de vídeos da casa da vó. Essa necessidade 
de guardar tanta quantidade de tempo de imagem e de som para poder desenvolver um pensamento, formal 
ou conceitual, e dar forma a essa matéria mutável e efêmera, sempre fica em aberto e manifesta-se durante 
todo processo. Em um contexto de videoinstalação, o espaço dá suporte ao artista para que siga atuando 
sobre o material, o filme – seja película ou vídeo –, remontando-o em um ambiente e em um momento 
presente. Um desdobramento do tempo no espaço que exige do público um deslocamento entre esses 
tempos – o do vídeo e o do percurso – entre os elementos físicos que constituem o lugar da videoinstalação.

Na instalação, a espacialidade real entre os sólidos que puderam ocupar o espaço não é valorizada 
como um resto inativo ou carente de sentido [...] pelo contrário, o entre é um espaço produtivo por 
onde poderia circular o imaginário. [...] Nessa nova relação, o dispositivo de enunciação não segrega o 
espectador do lócus da enunciação, mas o inclui, o espectador fica imerso na obra.81 (GARCÍA, 2012, 
p. 234)

De outra forma, nas apresentações em sessões de cinema, o tempo presente se dá concomitante ao 
desenrolar do filme, assistido desde um ponto fixo, um assento da sala de cinema. O espaço é praticado 
em uma tela e o ambiente é escurecido, destinando o olhar para a projeção durante um tempo previamente 
estabelecido pela duração do filme.  O tempo presente de “As I was moving ahead...” dá-se da mesma 
forma, mas principalmente através da voz over, que trás a presença do artista para o mesmo momento que 
o espectador. Ao contrário, desse diálogo que mekas estabelece com o público no filme, a vídeoinstação 
parece dispensar a voz over, a informação que remonta um presente está no lugar e nas relações que 
podem ser estabelecidas com as coisas-elementos. Mekas traz o presente, no ambiente sonoro de sua sala 
e em sua voz, para o filme, ao reviver seu passado em imagens das quais em média 30 anos o separam. Se 
nesse filme o material que continha em si um aberto, pode ser encerrado em uma determinada porção de 
tempo (285’) é porque sistematizou um trecho de vida a ser retratado de um pedaço passado (mais remoto 
que o dos materiais de arquivo dos vídeos da casa da vó). Essa distância que separa Mekas da captura 
o faz identificar no material um conjunto específico de um assunto que aconteceu durante um período de 
81 Texto original:  “En la instalación, la espacialidad real entre los sólidos que pudieran ocupar el espacio no se valora como un “resto” inactivo o carente de 
sentido [...], por el contrario el entre es un espacio productivo por donde podría circular el imaginário. [...] En esta relación nueva, el dispositivo de enunciación 
no segrega al espectador del locus de la enunciación: lo incluye, el espectador queda inmerso en la obra.” (GARCÍA, 2012, p. 234) Tradução: Fabrina Camilotti.
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tempo, ou em um dos ciclos da vida, recortado pelo tema do seu próprio lar, sua família. O cotidiano da sua 
própria casa aparece também no trabalho de Rodrigo John. Em ambos, os próprios lares são registrados. A 
casa da vó não faz parte de um lar constituído a partir de mim, já estava ali. Na infância era um lar para mim 
e manteve-se o “mesmo” até o presente momento, em 2013. Mas, registrado de outra maneira.

Corte.

170. Imagem: registros fotográficos do quintal da casa vó em 12 de maio de 2013
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18. QUINTAL: HELIO FERVENZA I

Em About Looking, John Berger perguntou: “O que havia no lugar da fotografia, antes da invenção da 
máquina fotográfica? A resposta esperada é a gravura, o desenho, a pintura. A resposta mais reveladora 
poderia ser: a memória. (RUSH, 2006, p. 211)

Dessa forma, com a memória, é que Michael Rush inicia o parágrafo que encerra seu livro “Novas 
Mídias na Arte Contemporânea”. Essa tomada como o primeiro registro de imagem – e som – encontra 
ecos nas imagens da infância. A casa dos avós produz uma marca indelével na memória de uma criança. A 
investigadora e curadora em arte e meios audiovisuais argentina Mariela Cantú, em seu ensaio “La historia 
en (las) imágenes. Archivo, memoria, video” (2012), lança um olhar desde a perspectiva do arquivo para as 
imagens que remetem tanto ao início da imagem técnica, quanto às suas lembranças familiares, aos seus 
respectivos desenvolvimentos. 

A casa da infância continha aquela dupla dimensão, criando recordações ao mesmo tempo que as 
albergava. Claro que ela nunca foi consciente desse mágico poder e do enorme peso que ainda hoje 
tem em nossas vidas, suportando pelo contrário todas as alterações que sobre ela exercemos: acontece 
que nós também desconhecíamos sua importância e sua condição de refúgio do tempo.82 (CANTU, 
2012, p.265)

O artista e pesquisador Helio Fervenza, ao desviar-se de sua rota habitual de retorno para casa, 
encontra com uma árvore de limão siciliano, o que levou-o a uma lembrança da fruta em outro momento de 
sua vida. Essa lembrança sobre tal encontro é descrita em seu texto “Formas da apresentação: experiência, 
autonomia, escritos de artistas” (2012): 

82 Texto original: “La casa de la infancia contenia aquella doble dimension, creando recuerdos a la vez que los albergava. Por supuesto, ella nunca fue consciente 
de ese mágico poder y del enorme peso que aún hoy tiene en nuestras vidas, soportando por el contrario todas las alteraciones que sobre ella ejerciamos: sucede 
que nosotros también desconociamos su importância y su condicion de refugio del tiempo. (CANTU, 2012, p.265) Tradução da autora.
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A memória da fruta antes da sua imagem. A memória da experiência com um quintal e uma infância. 
E que intersecta, reaparece, se atualiza, numa outra experimentação: um pequeno desvio cotidiano 
dentro do cotidiano, e que lhe dá outra temporalidade, que o situa, organiza, e o percorre de outra forma. 
Apresento esses limões para mim mesmo num outro lugar, diferente do quintal de outrora. Desloco a 
memória, conecto-a com outra situação. Altero ambas, memória e atualidade. (FERVENZA, 2009, p. 
54)

Essa imagem do limão lhe suscita uma lembrança, a de que “esses limões me fazem lembrar muito do 
quintal de minha avó.” E esse lugar, o quintal da avó dele, pode ser detectado como um ponto de consonância 
com esta pesquisa a respeito do lar, pois ambos suscitam à mente experiências feitas de imagens, sons e 
cheiros daqueles quintais. Os registros dessas memórias poderiam ser organizados de acordo com suas 
distintas formas de existência. A primeira ocorreria em um nível virtual, ou seja, em memória mental e/ou 
emocional; e a segunda, por sua vez, em um âmbito físico extracorpóreo: a escrita, em palavras que tentam 
aproximar o leitor dessas impressões. Se a escrita pode ser uma forma de constituição material de uma 
memória, também o é a fotografia, a película e o vídeo. Michael Rush continua seu parágrafo final: 

O que as fotografias fazem no espaço foi previamente feito com reflexão. Poderíamos perguntar agora 
qual será o conteúdo da memória se não pudermos mais distinguir eventos e experiências simulados 
dos “reais”? Talvez a fusão do “real” e do “virtual” na arte, assim como na vida, venha a ser no futuro o 
que a fusão de “arte” e “cotidiano” foi no século XX. (RUSH, 2006, p. 211)

Talvez a relação que se estabeleça desta fusão do “real” e do “virtual” no âmbito da memória assemelhe-
se à relação que ela tem com o sonho. Algo que se vive em um lugar que não faz parte do “real”. Isso 
responde em parte a pergunta, pois a diferença entre o sonho e o virtual está na presença da consciência. 
Se ainda não há um vislumbre mais completo sobre o que a fusão do “real” com o “virtual” imprime na 
produção de memórias em um âmbito geral, isso talvez se deva ao pouco tempo dessa prática no cotidiano. 
Um caminho que se poderia seguir para tentar entender que essa relação esteja no funcionamento do 
próprio cérebro, quando se coloca uma hipótese de uma analogia entre a percepção de uma imagem “real” 
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e sua evocação interior. Em termos da neurociência, Philippe Meyer, explica:

Os mecanismos da unificação perceptiva, que permite em alguns segundos identificar um rosto e 
situá-lo no espaço empregam neurônios associativos, “o mecanismo exato pelo qual vemos nossa 
avó” – escreve Michael Gazzaniga (1996, p.40), ilustre por suas experiências sobre a separação do 
cérebro direito e do cérebro esquerdo (split brain) -, “ao mesmo tempo na vida real e em nossa visão 
interior, permanece incompreensível”. Pouco se sabe a respeito disso, as hipóteses estão abertas, 
mas o polimorfismo cerebral resultante da desigualdade e da variabilidade das pressões genéticas e 
adquiridas permite duvidar da identidade dos mecanismo da visão no seio da espécie humana, e autoriza, 
por conseguinte, a eventualidade de uma sensação incoerente e de uma capacidade constitutiva de 
aprender o real. (MEYER, 2002, p.115)

Portanto, lê-se nos pensamentos do artista Helio Fervenza que o encontro com o pé de limão levou-o 
a refletir justo sobre essa relação entre a imagem vista e a sua referência mental, proveniente de uma 
memória, e que nesse caso associou-se afetivamente à imagem que o artista possuía da fruta.

Não são os limões de Matisse o que me vem logo à mente. Não que eu não goste ou não os conheça, 
mas o que sinto e penso não “co-incide” com isso. O registro é outro. Não é uma imagem o que 
reverbera em mim primeiro, mas uma memória singular que se apresenta, feita de diversos sentidos e 
intensidades. (FERVENZA, 2009, p. 54)

A ação de desmontar pedaços do quintal da casa da vó e remontá-los outra vez, buscando a 
manutenção de uma familiaridade semelhante à original não seria uma espécie de materialização deste 
processo mental? O transporte entre os elementos da casa da vó: terra, plantas, mangueira, varal, telhas, 
pedras, equivaleriam aos impulsos elétricos que impulsionam os neurônios a remontar a recordação na 
mente. O movimento material e o da memória atuando simultaneamente na reconstrução do quintal original 
em um outro lugar, como ocorreu na montagem da videoinstalação Lar apresentada no Atelier Subterrânea 
em abril de 2013. Nesse percurso, assim como a memória e a montagem de filmes, houve uma seleção do 
que era realmente significativo para aquela rememoração. Corte.
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19. LAR: ARQUIVOS DA MEMÓRIA III 

Em várias ocasiões, Walter Benjamin considera a memória em relação às novas tecnologias de visão. 
É como se na modernidade não pudesse ser pensada sem recorrer às tecnologias que usurpam o 
seu papel como arquivo. Mas Benjamin não é uma visão desanimadora de como celulóide associa-se 
memória. Para ele, as novas tecnologias de fazer imagens entraram vidas modernas - encontrando 
espectadores no meio do caminho, numa situação determinada não por uma tradição, mas pelo 
espectador – e tornaram-se indispensáveis. Fotografias e filmes aproveitaram nossas imaginações, o 
que quer dizer que eles se tornaram parte de nossos mundos internos.83 (LESLIE, 2011, p.127)

Regressando ao célebre texto de Walter Benjamin “A imagem na era da reprodutibilidade técnica” 
(1985), Esther Leslie utiliza-o para analisar como se dá o pensamento do filósofo a respeito das relações que 
se estabelecem entre a memória e a tecnologia. Pode-se observar isso na prática dos artistas que empregam 
a tecnologia existente em sua época para a construção de seus arquivos de imagem em movimento e de 
som. Se constituir um arquivo individual pressupõe um acúmulo de tempo que engloba anos de captura, 
pode-se imaginar que o avanço tecnológico tenha proporcionado a cada época, ou geração, um recurso 
distinto. O artista lituano Jonas Mekas e sua bolex 16mm, Rodrigo John e sua câmera de vídeo DVX 100, 
programada para gravar em determinados intervalos de tempo, e o material em vídeo da casa da vó que não 
manteve uma unidade em formatos, sempre estando sujeito ao que existia à mão no momento – câmeras: de 
vídeo de fitas minidv, de fotografias com opção de gravação de vídeo, que ofereciam resoluções inferiores, 
de formato HD; todas com a peculiaridade de serem destinadas ao uso caseiro. Portanto, mais além de 
conterem as memórias de cada um dos artistas, os arquivos audiovisuais também possuem uma memória 
inerente ao próprio meio: a película, o vídeo, o digital. As tecnologias empregadas da captura à projeção da 
imagem em movimento e som atravessaram nestes poucos mais de 100 anos um avanço técnico que levou 
dos aficionados inventores à produção em escala indústrial, isto é, das câmeras de Edson e dos irmãos 
Lumierè às de alta resolução digital, sobre a quais Philippe Dubois escreve:

83 Texto original: “On several occasions Walter Benjamin considers memory in relation to the new technologies of vision. It is as if in modernity cannot be thought 
without recourse to the technologies that usurp its role as archive. But Benjamin’s is not a dismal view of how celluloid partners memory. For him the new technol-
ogies of image-making have entered into modern lives – meeting viewers halfway, in a situation determined not by tradition but by the viewer – and have made 
themselves indispensables. Photographs and film have seized our imaginations, which is to say they have made themselves part of our internal worlds.” (LESLIE, 
2011, p.127) Tradução da autora. 
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Enfim, com os sistemas de imagens ligados à informática e produzidos por computador, o processo de 
desmaterialização parece atingir seu ponto extremo. Em primeiro lugar, enquanto imagem visualizável 
numa tela, a imagem de computador é comparável à imagem eletrônica do vídeo (tela fosforescente, 
varredura de uma trama por um feixe de elétrons etc.) Deste ponto de vista, não há diferença de 
natureza (as mesmas telas podem, aliás, servir aos dois tipos de imagem). Além disso, antes deste 
lugar de visualização final que é a máquina da tela, a imagem informática é, como sabemos, uma 
imagem puramente virtual. Ela se limita a atualizar uma possibilidade de uma programa matemático, e 
se reduz em última análise a um sinal, nem mesmo analógico, mas numérico, ou seja, a uma sequência 
de algarismos, a uma série de algoritmos. (DUBOIS, p.p. 64,65)

Um curto espaço de tempo que é percorrido a saltos e, de certa maneira, debruçar-se sobre imagens e 
sons desse percurso permite uma aproximação de cada artista à uma tecnologia numa determinada época, 
entretanto isto não é uma regra. Alguns artistas, que optam pelas antigas tecnologias, possuem intenções 
poéticas nesse uso - não por estarem limitados pelos equipamentos correntes da época -, mas porque existem 
as características que somente são alcançadas com o uso dessa determinda ferramenta. Alguns os efeitos 
visuais feitos em computador, por mais que estejam aptos a passar uma ilusão semelhante, não logram a 
autenticidade – e originalidade – da feitura com a técnica correspondente. Há a possibilidade também de 
serem acrescentados aspectos simbólicos que atuam na constituição das imagens e dos sons, nessa opção 
por utilizar equipamentos obsoletos. Por exemplo, o uso de slides por Allan Sekula84 em trabalhos como 
“Untitled slide sequence” (1972) e “Waiting for the tear gas” (1999-2000). Em “As I was moving ahead...”, 
Jonas Mekas está em sua sala de edição junto à sua moviola e ao seu gravador assistindo,  desde o seu 
presente nos anos 2000, àquelas imagens captadas algumas dezenas de anos antes. Enquanto, Mekas 
conta sua história com imagens e sons, na tela do monitor da moviola a película projeta suas características 
próprias, as pontas de películas sobre as quais as imagens são impressas trazem diferenças nas cores,  
as paradas de câmera geram veladuras. Tudo faz parte de seu filme. Há uma comunhão entre técnica e 
conteúdo. Suas imagens caseiras, em verdade, configuram um ciclo de vida completo. Mekas, em sua 
entrevista à Juliano Gomes, fala sobre a continuidade da captação de imagens de forma caseira ao longo do 

84  “Allan Sekula (15 de janeiro de 1951 - 10 de agosto, 2013) “foi um artista americano, de ascendência polonesa, fotógrafo, escritor, cineasta, teórico e crítico 
baseado no California Institute of the Arts, Valencia, Califórnia, conhecida como “CalArts”. Seu trabalho freqüentemente focado em grandes sistemas econômicos, 
ou “geografias imaginárias e materiais do mundo capitalista avançado”. Tradução da autora. Texto original:  “Allan Sekula (January 15, 1951 – August 10, 2013) 
was an American artist, of Polish descent, photographer, writer, filmmaker, theorist and critic based at the California Institute of the Arts, Valencia, California, known 
as “CalArts”. His work frequently focused on large economic systems, or “the imaginary and material geographies of the advanced capitalist world.” Fonte: http://
en.wikipedia.org/wiki/Allan_Sekula. Acessado em 07 de janeiro de 2014.  
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tempo da imagem em movimento, a qual com a popularização das câmeras de vídeo, analógicas e digitais, 
tornou-se acessível para população em geral:

A única mudança é a da tecnologia, que muda sempre, como tudo. São mudanças normais. Primeiro 
filme, depois vídeo... É bastante normal. Tem que mudar. Se não mudar é que é chato. Nos anos 60, 
eram muito comuns filmagens caseiras. Em 1966 havia seis ou sete milhões de câmeras super 8 ou de 
16mm nos EUA. Estavam fazendo filmes caseiros, em suas viagens, em suas festas. Esses filmes são 
feitos desde os anos 30. A diferença é que eles filmavam, assistiam uma vez, guardavam e não usavam 
de novo. Não começou nos anos 60. Já era feito há muito tempo. (MEKAS, s.p.)

A pouca distância impede, de certa maneira, que possam ser feitas considerações sobre as memórias 
da casa da vó à maneira de Mekas em seus filmes. A forma dada a uma organização como um todo de 
um ciclo de vida é ainda impossível ao lugar que registro, pois ele ainda permanece girando – ainda que 
neste momento esteja se extinguindo. Esse fragmento de um todo terá um término que ainda está no porvir. 
Enquanto isso ainda a etapa de guardar segue existindo, e o que se extrai desse material não chega a 
constituir um diário. Não há um presente que contempla um passado. Mekas usa sua própria voz, em voice 
over, para contar sobre aqueles pedaços de sua história de vida. Essas falas de Mekas situam-se em um 
presente quando relacionadas com as imagens apresentadas no filme, relembrando essa característica. 
São tempos diferentes. Um tempo retirado de um arquivo pessoal de registros de momentos passados de 
sua vida e um outro, feito na rememoração dentro de uma narrativa particular, que também se articula com 
o tipo de carteleras utilizadas para apresentar os trechos, dando-lhes nome e situando-os em um tempo e 
um lugar. Os vídeos da casa da vó são feitos de registros de um curto – se comparado ao de Jonas Mekas 
– período de tempo e não são articulados como diários. As indicações estão dadas no título de cada vídeo 
ou videoinstalação, assim como Mekas, são simples e referem-se diretamente ao que vai ser apresentado. 
O material serve como elaboração de ideias formais de construção intrínseca ao próprio meio em relação 
ao conteúdo da imagem e do som. Afinal, por mais distintos tratamentos que cada artista dê à matéria do 
tempo, há sempre uma memória inserida nas imagens, que podem ser entendidas tanto como conteúdo, 
quanto como forma, e que se evidenciam nos acúmulos de anos dos quais se constituem os arquivos 
pessoais. Corte.
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Imagem 179:  registro fotográfico durante o processo de feitura do vídeo “Depois do almoço de domingo”, 2012.
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20. LAR: DEPOIS DO ALMOÇO DE DOMINGO

 [...] o vídeo pode haver sido concebido já como um arquivo, frente ao perigo de desaparecimento das 
imagens.85 (CANTÚ, 2012, p. 257)

Vê-se agora o lado complementar da memória: o esquecimento ou apagamento. Descobre-se 
no vídeo “Depois do almoço de domingo” (2005-2012), como “o esquecer”, ao ser lembrado, torna-
se memorável. Esse vídeo trata, de maneira formal e conceitual, do processo de construção de um 
esquecimento ou de desconstrução de uma lembrança. Recordndo que as características desse 
meio vêm sendo trabalhadas pelos artistas desde o surgimento, a partir dos meios de comunicação. 

A capacidade de transmissão ao vivo das imagens e dos sons foi explorada por artistas como 
Nam June Paik que, utilizando imãs, “desvia o fluxo dos elétrons no interior do tubo iconoscópio da 
televisão para corroer a lógica figurativa de suas imagens” (MELLO, p.72) durante o discurso de 
um presidente norteamericano. Foi uma ação realizada em um tempo efêmero, no qual o artista 
trabalhou formalmente sobre a imagem dentro dessa noção de ao vivo pertencente aos meios de 
comunicação. Paik, integrante do grupo Fluxus86, é considerado, junto ao alemão Wolf Vostell, um 
dos pais da introdução do vídeo no campo da arte:

As histórias de vídeo voltadas de modo mais puro para a “arte” geralmente para o dia, do ano de 1965, 
em que o artista e músico coreano do Fluxus, Nam June Paik, comprou uma das primeiras filmadoras 
Portapak da Sony em Nova York e a apontou em direção à comitiva do Papa que naquele dia passava 
pela Quinta Avenida. Sob essa perspectiva, aquele foi o dia em que nasceu a videoarte. Aparentemente, 
Paik pegou a fita com imagens do Papa, filmadas de um taxi, e naquela noite mostrou os resultados 
em um ponto de encontro de artistas, o Café à GoGo, concretizando assim a primeira apresentação de 
videoarte. (RUSH, 2006, p. 75-76)

85  [...] el vídeo pudo haber sido concebido ya como un archivo, frente al peligro de la desaparición de las imágenes (CANTÚ, 2012, p. 257) Tradução: Fabrina 
Camilotti.
86 O Grupo Fluxus originou-se ao redor das experiências de John Cage ao final dos anos de 1950. No inicio dos anos de 1960, essa comunidade interdiciplinar 
de artistas das mais distintas origens criou o grupo em 1962, entre eles estavam George Maciunas, Dick Higgins, Nam June Paik, entre outros. Eles realizaram  
happenings, concertos e ações filmadas, publicações, etc. Eles unem ideias de ambiente, performance e evento único em suas apresentações. 
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Esse estranhamento nos códigos de comunicação são transgressores na medida em que destroem a 
estrutura figurativa da imagem e surgem ainda antes da aparição da possibilidade de armazenar a imagem 
e som. Christine Mello aponta, em seu livro “Extremidades do vídeo” (2008), que:

Na teoria da comunicação, os desvios e os ruídos são considerados fontes de erro, distúrbio ou 
deformação de fidelidade na transmissão de uma mensagem visual, escrita, sonora ou audiovisual. No 
entanto, no campo da prática artística, o sinal tido como “indesejável” na comunicação tem a capacidade 
de se transformar em elemento de estranhamento, com o objetivo de desautorizar os sentidos e se 
integrar de forma transgressora na mensagem transmitida. (MELLO, 2008, p. 123)

A noção de vídeo, acrescenta Christiane Mello, somente surgiu nessa época – da Sony Portapak – e 
em função do videotape. Neste percurso entre os anos de 1960 e 1980, como esclarece Philippe Dubois, 
o vídeo foi trabalhado desde um princípio do tempo real: da imagem simultânera ao objeto e também do 
dispositivo predominando sobre a imagem, como na vídeo vigilância. O vídeo transita entre o monitor à 
“videoescultura”, os monitores passam a ser como objetos para composição espacial. Nos anos 80, os 
artistas passam a pensar plasticamente sobre os modos de apresentação de imagens de vídeo em espaços 
expositivos, a partir da projeção, e tal movimento foi propiciado pela perda de espaço em festivais de 
cinema. Eles percebem que  “[...] com as projeções de vídeo, os monitores de tubo e as imagens atreladas 
as suas dimensões começaram a escassear” (p.192), e que com a projeção “a imagem se faz luva, ela 
se molda e envolve a tudo a um só tempo.” Portanto, “a projeção transportou a imagem de vídeo para o 
espaço” aumentando do próprio campo de ação (p.193) do artista. Considerando ainda a característica de 
transporte do meio, Dubois escreve que “foi o vídeo que o introduziu [o cinema] nesse lugar, a ponto de 
tornar tal conexão uma realidade incontornável para todo o museu de arte contemporânea nos anos 2000.” 
(p.193)

[...] o vídeo, esta “antiga última tecnologia”, que parece menos um meio em si do que um intermediário, 
ou mesmo intermédio, tanto em um plano histórico e econômico (o vídeo surgiu entre o cinema, que o 
precedeu, e a uma imagem infográfica, que logo o superou e alijou, como se ele nunca tivesse passado 
de um parêntese frágil, transitório e marginal entre dois universos de imagens fortes e decisivos) quanto 
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em um plano técnico (o vídeo pertence à imagem eletrônica, embora a sua seja ainda analógica) 
ou estético (ele se movimenta entre a ficção e o real, entre o filme e a televisão, entre a arte e a 
comunicação etc.) Os únicos terrenos em que foi verdadeiramente explorado em si mesmo, em suas 
formas e modalidades de explícitas, foram o dos artistas (a videoarte) e o da intimidade singular (o 
vídeo familiar ou o vídeo privado, o do documentário autobiográfico etc.) (DUBOIS, 2004, p.69)

Corte. 

Se a dualidade entre a memória e o esquecimento permeia todo o processo de execução do trabalho, 
qual material seria passível de um esquecimento visual e sonoro?

A princípio, com a chegada maciça dos videocassetes, o vídeo se torna um formidável e voraz instrumento 
de retomada de imagens. A reprodutibilidade proporcionada pela fita magnética se amplifica de maneira 
intensa. (DUBOIS, 2009, p.190)

A tecnologia do videocassete, primeiramente betamax e logo VHS – modelo que derrubou o primeiro 
–, esteve muito presente em nosso cotidiano nos anos 80 e 90. Por exemplo, um grupo de amigos locava 
um filme em fita VHS e fazia cópias dessa matriz para guardar e recopiar para os amigos. Portanto, essa 
primeira cópia feita da original é a segunda geração do vídeo, e por ser utilizada como matriz para uma 
próxima fita, faz dessa a 3ª geração. Repetindo-se esse procedimento por “n” vezes, tanto a imagem como 
o som do filme tornam-se inúteis para a fruição de origem cinematográfica. A partir do final do século XX, 
com a chegada do formato DVD, o VHS tornou-se obsoleto, foi esquecido. Para realização do trabalho 
“Depois do almoço de domingo”, o formato de vídeo VHS foi o escolhido por possuir como característica 
essa reprodutibilidade precária. Na transferência de informações entre uma e outra cópia, tanto imagem 
como som são “esquecidos”. Segundo Christine Mello: “no processo de desconstrução do vídeo, os artistas 
têm interesse em ampliar as potencialidades discursivas do próprio meio.” Assim, levando em consideração 
que deveria haver uma harmonia entre a técnica empregada para o “esquecimento” e o conteúdo do 
vídeo, buscou-se encontrar uma cena, em meio as mais de vinte horas arquivadas, que em si encontraria 
referenciada alguma das características do VHS. Então, qual trecho do arquivo audiovisual utilizar?
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O meio vídeográfico é fruto de uma complexidade de estados perceptivos. Em sua constituição elementar, 
trata-se de uma modulação eletrônica, o sinal de vídeo, sintetizado e traduzido simultaneamente em 
informação. Em sua natureza eletrônica, em relação ao modo de registro de imagem e som, ele é 
instável, constituído por pontos (pixels) e linhas (de varredura). (MELLO, 2008, p. 43-44)

A cena que é a base para realização desse vídeo, de três minutos de duração, mostra uma cena 
familiar e costumeira nos dias de churrasco: o avô termina de fazer a limpeza na área da churrasqueira, 
após um almoço de domingo. Ele varre, recolhe as folhas secas com uma pá, seleciona o lixo por destino, 
tudo a seu tempo. Ao princípio do filme, há um dialogo entre o avô e eu que, apesar de poucas falas, é 
significativo para a criação do filme. O avô diz: “O que que vai dar isso? Vai dar criação?”. E eu, agachada 
com a câmera na mão, respondo que sim, isso iria dar uma criação. O pequeno vídeo é editado e é passado 
para a mídia minidv. A partir dessa fita matriz, é feita uma primeira copia em fita de formato VHS – dando 
origem a VHS 01. Uma espécie de trabalho braçal pode ser associada ao processo da feitura das cópias de 
uma fita VHS para outra com a finalidade de que por fim a imagem e o som sejam apagados.

A desconstrução do vídeo é um procedimento criativo em que há a intenção consciente de desmontar 
a linguagem videográfica, desmontar um tipo de contexto midiático ou uma imagem. [...] as práticas 
artísticas com o vídeo em um primeiro momento negam o seu caráter preexistente de linguagem, 
para logo em seguida afirmá-lo sobre novas circunstâncias criativas. [...] na desconstrução do vídeo, 
a ruptura ocorre principalmente no estatuto da imagem. Essa ruptura reflete o modo como os artistas 
se apropriam dos dispositivos maquínicos do vídeo e promovem novos sentidos para a imagética 
contemporânea. (MELLO, 2008, p. 115-116)

Essa primeira etapa do processo de construção de um “esquecimento” determina o tempo que levará 
para executar todo o trabalho braçal de copiar, pois o conjunto das ações trocar fitas, organizar a numeração, 
retroceder, adiantar a fita, pausar e apertar o rec levou em média de dez a quinze minutos. Buscou-se 
encontrar um modo de operação mais ágil sistematizando da seguinte maneira: a VHS 01 rebobinada está 
inserida no aparelho de videocassete de cima, portanto, o que reproduz; a fita VHS 02, no aparelho de 
baixo, por conseguinte, o que grava. Pressiona-se o botão de rec no de baixo e play no de cima. O contador 
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percorre os quatro minutos do vídeo e das barras de cores. As fitas são retrocedidas e removidas dos 
videocassetes. A VHS 01 dá início a uma pilha e a VHS 02 passa para o videocassete de cima. Uma nova 
fita VHS, a de número 03, é inserida no aparelho de baixo. Rec. Play. E assim por diante até a fita numero 
34. Uma única pilha não deu conta dos cento e trinta e seis minutos distribuídos nessa quantidade de fitas. 
(Um outro acúmulo.)

O vídeo, por tanto, tornou-se uma maneira de pensar (em imagens e sons) sobre (e com) as imagens 
já existentes, [...] a ideia de imagem com que é preciso dialogar, jogar, trabalhar, (re)lembrar, ou seja, 
que é preciso investigar, decompor, transformar, incorporar, sonhar, fantasiar. (DUBOIS, 2009, p.191)

Dubois, então, apresenta o vídeo como essa matéria de tempo sobre a qual se pode, como diz, 
dialogar. A conversa que se estabelece entre conteúdo e meio se dá paulatinamente. O que acontece na 
cena da churrasqueira depois daquele almoço de família era algo habitual em todos os outros churrascos 
realizados ali. O avô sempre ia terminar de arrumar o lugar depois que todos os outros já haviam descido 
para dentro de casa. Já havia passado dois anos desde que começara a frequentar a casa deles com uma 
câmera e, em geral, permanecia no quintal. O avô, que estava varrendo, agora empilha os tijolos junto à 
parede do vão de entrada. Em determinado momento para, olha em minha direção – que agachada gravo 
os tijolos – e pergunta “se isso daria uma criação”. Há triângulos de luz, flares, na imagem. Após esse breve 
diálogo, ele volta a varrer. O avô, visto desde baixo, tornava-se grande. Como havia se metido em seus 
afazeres, varrendo o chão de cimento, e não dava mais atenção a minha presença, decido acompanhá-lo 
nessa atividade de limpeza. A vassoura de palha produz um som muito interessante e, por isso, segui com 
a câmera posicionada quase ao nível do chão. Vê-se a palha da vassoura se aproximar e distanciar, mover-
se para um lado e para o outro, sempre retornando em direção a um mesmo ponto, formando um pequeno 
monte. O movimento do avô ao varrer. Suas pausas. Suas retomadas. Suas decisões de movimento. Assim, 
ao se deixar levar pela ação do outro, busca-se uma sincronia, o que não ocorre com prévia combinação. 
Isso lembra o que Mekas faz em suas “Notas sobre o circo” em Walden, onde as trapezistas parecem 
dançar como pontos de luz para o olho da câmera, por vezes nítidas, por outras somente em um borrão de 
movimento, um desfocado. O ritmo de edição imposta por Mekas se dá diretamente em câmera através do 
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uso dos recursos próprios de sua Bolex. Esse momento captado não passa por uma montagem posterior, 
tudo se dá na maneira como se “toca seu instrumento”, conforme se lê neste trecho da entrevista de Juliano 
Gomes a Jonas Mekas:

 
Jonas Mekas: É como qualquer instrumento. Como um órgão de igreja e um saxofone. Em um órgão 
as notas são longas. Quanto maior o instrumento, menos se pode controlá-lo, acho. Se alguma coisa 
acontece e estou com a Bolex, eu posso pegar imediatamente. Com uma Mitchell ou outra câmera, 
demora segundos para começar a filmar. Com vídeo também não se pode pegar imediatamente. Não é 
imediato. (GOMES e MEKAS, 2011, s.p)

O modo como a cena do vídeo “Depois do almoço de domingo” foi gravada possui a fluidez desses 
tempos do avô, acentuados por detalhes, sustentados por planos abertos, sempre acompanhando o ritmo 
do outro. Talvez fosse uma espécie de coreografia não ensaiada. Ele pega a pá e com a mão empurra os 
restos de cima do balcão para ela. Depois, também varre o montinho que está no chão para cima da pá. 
Retira galhinhos e folhinhas secas que são destinados, respectivamente, à churrasqueira e ao canteiro ao 
lado de fora, ao meu lado. Afastei-me e segui acompanhando seu movimento. Ele se detém e, novamente 
olha para a câmera. O enquadramento é um primeiro plano do avô. Mais uma vez, ele pergunta: “e tá 
pegando assim?” em seu sotaque de alemão. Confirmo que sim. Ele sorri. Ao fundo sempre os sons de 
dentro da casa: tias e primos.

Depois do acúmulo de cópias de um mesmo vídeo que a cada cópia havia perdido um tanto das suas 
informações, a etapa que se seguiu foi a da transferência do material das 34 fitas VHS para uma nova fita 
minidv. Reconecta-se os cabos RCA. Reinicia-se outra vez a etapa do trabalho braçal de transferência de um 
formato para o outro de todo material, até que esse estivesse, por fim, capturado em forma de arquivo digital 
para dentro do computador e organizado em seu respectivo projeto de edição de imagem e som. Em um 
timeline está posicionado o vídeo original, que é utilizado como guia para a construção desse apagamento 
de uma memória. O momento escolhido para dar início a essa perda ocorre logo após o primeiro diálogo, 
quando o avô volta a varrer. Essa rima entre a varredura do vídeo e a do avô funcionou como um imã para a 
ideia da decomposição pelas sucessivas copias de fita para fita de vídeo VHS. Enquanto o avô varre o chão, 
as linhas do vídeo vão sendo varridas. As pistas de vídeo foram sendo sobrepostas uma à outra, buscando 
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manter a sincronia entre todos os trechos correspondentes a cada etapa do esvanecimento. O processo de 
perda de informação está ordenado em direção ao desaparecimento da imagem e do som. 

Contudo, essas imagens funcionam como ancoragem da memória, não somente em virtude de uma 
exterioridade que registram: participando da condição de objetos materiais, elas também inscrevem 
sobre si mesmas o passar do tempo. Objetos submetidos à decomposição, à alteração, à deterioração, 
à desaparição ou perda e, finalmente, também à morte. Objetos que também participam desse mundo 
que o registro maquínico busca extirpar das instabilidades operadas pelo envelhecimento: as marcas 
do passar do tempo nas imagens.87 (CANTÚ, 2012, p, 252)

Cada geração de fita que vai sucedendo a anterior traz menos informações sobre a imagem e o 
som. Perdem-se no transcorrer dos três minutos do vídeo: as cores, as definições, os detalhes sonoros, a 
sincronia entre imagem e áudio; entretanto, ganha-se uma série de interferências próprias desse transporte: 
ruídos sonoros e distorções das figuras que, se indesejáveis em casos ordinários, são necessárias quando 
a intenção, ao justapor um trecho ao outro, é chegar a uma forma de construção do que se esquecerá. 
Assim, torna-se o esquecimento memorável.

Entretanto, Mariela Cantú, investigadora e curadora de artes e meios audiovisuais argentina, atenta 
sobre as imagens e sons guardados: “Dos arquivos, não esperamos que sejam um refugio que resguarda, 
protege (oculta)? Qual poderia ser o perigo que ronda as imagens e que as faz buscar alguma forma de 
esconderijo? Seguramente, o mesmo que nos ronda a todos: tal como nós, as imagens também perdem a 
memória”88. (p. 258)

Corte.

87 Texto original: [...] esas imágenes funcionan como anclaje de la memoria, no solamente en virtud de una exterioridad que registran: participando de la 
condición de objetos materiales, ellas también inscriben sobre si mismas el paso del tiempo. Objetos sometidos a la descomposición, la alteración, el maltrato, 
la desaparición o perdida y, finalmente, también a la muerte. Objetos que participan también de ese mundo que el registro maquinico busca extirpar de las 
inestabilidades operadas por el envejecimiento: las marcas del paso del tiempo en (las) imágenes. (CANTÚ, 2012, p. 252) Tradução: Fabrina Camilotti.
88 Texto no idioma original: De los archivos, no esperamos que sean un refugio: un refugio resguarda, protege (oculta?). Cuál podría ser el peligro que acecha 
a las imágenes y que las fuerza a buscar alguna forma de cobijo? Seguramente, el mismo que nos acecha a todos: tal como nosotros las imágenes también 
pierden la memoria. (CANTÚ, 2012, p. 258)
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21. QUINTAL: ESCADA: CASA DA VÓ V

Entre as bananeiras, cavo um buraco. O buraco no chão e as folhas de bananeira em cima. Corte. 
“Tem banana verde aqui”, o menino repete insistentemente.

O terreno que o acaso semeou a planta humana nada era. E nesse fundo do nada crescem os valores 
humanos! Inversamente, se para além das lembranças vamos até o fundo dos sonhos, nessa pré-
memória parece que o nada acaricia o ser, penetra o ser, desfaz suavemente os vínculos do ser. 
Perguntamo-nos: o que foi terá sido mesmo? Os fatos tiveram o valor dos fatos que já não sustentam. 
Existiram? Uma irrealidade se infiltra na realidade das lembranças que estão na fronteira entre nossa 
história pessoal e uma pré-história indefinida, exatamente no ponto em que a casa natal, depois de nós, 
volta a nascer em nós. (BACHELARD, 1993, p. 72)

No fundo do fundo do quintal existem plantas com flores que se parecem a bicos de pássaros em 
cascata. São como cachos de bicos pendurados, nas cores vermelha e amarela. Pergunto se ele viu aquelas 
flores. Ele realmente está interessado em mostrar as bananas verdes. Desisto das flores e pergunto onde 
está? Digo para que ele me leve. Ele corre até o degrau e eu o sigo. Ele diz tá ali, tá aii, enquanto aponta 
para cima. A imagem segue a indicação de seu dedo. O menino é advertido para que tire as mãos cheias 
de terra dos lençóis limpos da bisavó. Desce-se o degrau e volta-se para o nível das hortas. Passando pelo 
lençol floreado pendurado no varal e indo à direita, é possível ver o cacho de bananas ainda verdes. O 
menino conta as bananas: dois, quatro, oito. Assim, como se costuma contar os degraus de uma escada. 
Corte. O corrimão branco ao lado do degrau visto com proximidade. Um latido. “Banana.” A voz do menino 
está em um primeiro plano sonoro. Ele segura a câmera. Desce o degrau.

Mekas diz: “When I was a child, I was in Paradise… I know.”  (As I was moving ahead… cap. VI) 
enquanto aparece a imagem de sua filha dançando com um lençol enrolado na cintura como uma saia. 

O lençol azul está à esquerda. Os pés do menino girando. Ruídos de manipulação de câmera. A 
palma da mão vai tomando conta do quadro. Digo: “Tu vai deixar cair a minha câmera, Theo. Daqui que a 
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mãe segura”.  Ele se vira em minha direção. Ajudo-o a colocar a câmera na mão e como fazer para gravar 
a imagem das bananas. “Isso aqui é o olho da câmera, para onde tu apontar, ele vai estar olhando.” – falo. 
Ele acha que está tirando fotos e pede para tirar outra. “Isso aqui não é fotografia, Theo. É vídeo, é filme. Tá 
fazendo um filme.” A mão do menino volta à cena e ele experimenta grudar a mão na lente.

O filme “This is it” (1971), de James Broughton, apresenta as imagens das descobertas de um 
menino no quintal de uma casa. Ele, instigado por sua curiosidade, experimenta o lugar, suas árvores, suas 
pedrinhas, entre brincadeiras com vasos e uma bola vermelha. Observa-se o menino nesse momento de 
descobertas da sua infância, experimentando com as plantas e, poder-se-ia pensar que essa curiosidade 
em descobrir o mundo que está presente na criança permanece no artista. 

“Quem será que chegou?” – pergunto enquanto trocamos a câmera de mãos. Theo responde: 
“o papai”. Digo que não, o pai está viajando. Pergunta: “Vó? Bisa?” Eu: “Nós estamos na casa da bisa”. 
Imagens imprecisas de pedaços de verdes. Eu: “Acho que é o tio Ada.” Theo repete: “tio Ada, tio Ada chegou” 
Quando a câmera se estabiliza, ele já está começando a descer as escadas que vão das hortas para baixo 
da parreira. “Vai lá dar oi para ele?” – pergunto, enquanto vamos descendo. Diz que “sim” e desce mais três 
degraus até chegar ao nível coberto pela parreira. Ele está de camiseta de manga cavada verde. Tem quase 
quatro anos. Atravessamos pelas lajes de grés colocadas como se fosse um jogo de amarelinha – assim eu 
via o chão quando a criança era eu. Começamos a descer os seguintes lances de escadas até o nível da 
casa. Escutam-se vozes de dentro da casa. “Será que é o Márcio?” – pergunto.  Theo repete duas vezes 
o nome. “Ou será que é o tio Hilário?” Dobramos à esquerda, descemos os últimos três degraus de todas 
as escadarias dos fundos da casa. À esquerda outra vez, primeiros passos pelo corredor dos fundos em 
direção à porta incrustada na área de serviços.

Corte.
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22. LAR: QUINTAL: SONS

Voltando ao fundo do quintal da casa da vó.

 Até então, os vídeos elaborados a partir desse arquivo de memórias utilizaram o som original, aquele 
captado diretamente pelo microfone da câmera simultaneamente à imagem. Apenas esse é utilizado na 
construção da banda sonora de cada filme. A edição de áudio reforça alguns detalhes significativos, como o 
canto dos pássaros, o badalar do sino da igreja, os diálogos da família. O som ambiente é como um colchão, 
no qual a imagem se acomoda e concede aos cortes uma suavidade. É certo que haja uma troca de áudio 
ambiente, mas o corte – intervalo – na imagem, não se repete no som, que busca uma unidade. Essa 
função de harmonizar uma transição sonora poderia ter sido trabalhada através de uma trilha sonora, ou de 
uma voz em off que contivesse uma narrativa paralela referente, ou não, ao vídeo. Essas opções sempre 
poderão ser utilizadas. Entretanto, decidiu-se por utilizar o áudio original, por ele ser rico em pequenos sons 
do próprio lugar, que se não utilizados seriam perdidos ou esvaziados. Como diz Eisenstein (2002) em seu 
livro “O Sentido do Filme”:

 [...] apesar de a imagem entrar na consciência e na percepção, através da agregação, cada detalhe é 
preservado nas sensações e na memória como parte do todo. Isto ocorre seja ela uma imagem sonoro 
– uma seqüência rítmica e melódica de sons – ou plástica, visual, que engloba, na forma pictórica, uma 
série lembrada de elementos isolados. (EISENSTEIN, 2002, p. 21)

A função final desses sons é a de transmitir uma sensação de presença no quintal junto ao outro 
durante a projeção da imagem. Por sua correspondência inerente ao modo de captação, o vídeo, entende-
se porque deixar de lado uma trilha sonora musical ou uma voice over, pois os sons mostram-se coerentes 
à sua origem. Assim, se comparado ao áudio elaborado por Jonas Mekas e/ou Rodrigo John, percebe-
se porque os filmes desses artistas fazem uso de músicas – em ambos os casos – ou da narração do 
artista lituano, pois seu modo de captar está restrito à produção de imagens pelas próprias especificidades 
do meio e da forma. Os tempos que se interpõem entre a imagem e som no trabalho dos dois artistas 
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correm em paralelo, enquanto que nos vídeos da casa da vó, este pertence àquele lugar e àquele tempo 
exclusivamente. Por exemplo, não se enxerga o sino que badala, mas ele está presente no áudio do vídeo 
“Degrau”, e seu som ajuda o corte entre um plano e outro, sua badalada marca um ritmo. Veja-se, por 
exemplo, em procedimentos de montagem de filmes, a importância do som na decisão da duração de cada 
fragmento a partir do que explicam os editores franceses, Sophie Brunet e Albert Jurgenson em seu livro “A 
prática da montagem” (1995):

Desde 1929 o cinema é sonoro. Devemos ter em conta, ainda quando tenhamos nostalgia do cinema 
mudo. Imagenemos hoje que se fizera uma película muda: se precisará de muita imaginação e audácia 
para que os espectadores a aceitassem. A montagem de um filme, o que apresenta mais dificuldade 
é, por certo, a combinação da imagem e do som. Não se pode montar sem o som, pois suas presença 
é tal que acelera ou atrasa um polano ou uma sequencia. A primeira experiência a ser realizada para 
convencer-se consiste em comparar a extenção de um plano de dialogo (com um ambiente) montado 
mudo e montado com som: não se cortará com a mesma extensão em ambos os casos, pois a duração 
do plano se perceberá de maneira distinta se há uma conjugação de imagem e som. Não é, pois, nem 
a imagem separada e nem o som separaso o que pode determinar em que momento há que cortar. O 
som dá uma continuidade a ação que não se poderia ter unicamente com a imagem. O que nos faz 
compreender se duas imagens consecutivas devem ser vista em associação ou em dissociação é o 
som.89(JURGENSON E BRUNER, 1995, p.p 147, 148)

Pense que esses sons e imagens que constituem os registros de vídeo do arquivo da casa da 
vó pertencem a memórias de um lugar. Talvez os quintais expostos logrem apresentar uma parcela de 
memórias comuns a todos, quando vistos de uma maneira ampla, por estarem refletidos na própria natureza 
dos elementos comuns que os compõem e que também se encontram nesse quintal particular: as plantas, 
os animais e o humano. Desde aí, derivam os conceitos de tempo, espaço, lugar e memória. Assim, as 
observações do próprio ciclo da vida podem fazer com que, independentemente da técnica empregada, 

89 Texto original: “Desde 1929 el cine es sonoro. Debemos tenerlo en cuenta, aun cuando tengamos nostalgia del cine mudo. Imaginemos hoy que se hiciera una 
película muda: se necesitará mucha imaginación y audácia para que los espectadores la aceptaran. El montaje de una película, lo que presenta más dificultades 
es, por cierto, la combinación de la imagen  y del sonido. No se puede montar sin el sonido, pues su presencia es tal que acelera o retrasa un plano o una secuen-
cia. La primera experiência a realizar para convencerse consiste en comparar la extensión de un plano de dialogo (con un ambiente) montado mudo y montado 
con sonido: no se lo cortará de la misma extensión en ambos casos, pues la duración del plano se notará de distinta manera si hay una conjugación de imagen 
y sonido. No es, pues, ni la imagen separada ni el sonido separado lo que puede determinar en qué momento hay que cortar. El sonido da una continuidad a la 
accion que no podría tener unicamente con la imagen. Lo que nos hace compreender si dos imagenes consecutivas se deben ver en asociación o en disociacion 
es el sonido.” (JURGENSON E BRUNER, p.p 147, 148)
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os trabalhos que têm como motivo o cotidiano e usam do acúmulo de percepções desse não escapem da 
sina de estar atrelados à passagem do tempo – que relembrado equivale à memória. Susana Sel e Luis 
Gasloli, autores teóricos e professores da Universidade de Buenos Aires, em seu artigo “Georg Lukás y 
sus reflexiones sobre una estética del cine” publicado no livro organizado por Edgar Soberón Torchia, “33 
Ensayos de cine”; vêm a reforçar que o cinema não nasceu com o objetivo de tornar-se arte, o que sequer 
era imaginado por seus pioneiros, os irmãos Lumierè, Edison ou mesmo Méliès, além de ser tomado como 
“filho ilegítimo” da fotografia e do teatro. Eles buscam encontrar a força da significação do cinema – e 
expandindo o termo: do audiovisual – como um meio de expressão ao lado dos outros, porque “pela primeira 
vez a vivacidade da natureza recebeu uma forma artística: o murmulho da água, o vento entre as árvores, o 
silêncio do pôr do sol e o bramido da tempestade, como processos naturais se convertem em arte.”90 (SEL; 
GASIOLI, 2008, p. 34). “A imagem cinematográfica [audiovisual] é essencialmente a observação de um 
fenômeno que se desenvolve no tempo” (p.77) escreve Tarkovski, ao que se pode acrescentar as palavras 
de outro cineasta:

Nas mãos de um espírito livre o cinema é uma arma magnífica e perigosa. É o melhor instrumento 
para exprimir o mundo dos sonhos, das emoções, do instinto. O mecanismo produtor das imagens 
cinematográficas é, por seu funcionamento intrínseco, aquele que, de todos os meios da expressão 
humana, mais se assemelha à mente humana, ou melhor, mais se aproxima do funcionamento da mente 
em estado de sonho. Jacques B. Brunius assinala que a noite paulatina que invade a sala equivale a 
fechar os olhos. Começa então na tela, e no interior da pessoa, a incursão pela noite do inconsciente; 
como no sonho, as imagens aparecem e desaparecem mediante fusões e obscurecimentos; o tempo e 
o espaço tornam-se flexíveis, prestando-se a reduções ou distensões voluntárias; a ordem cronológica 
e os valores relativos da duração deixam de corresponder à realidade; a ação transcorre em ciclos que 
podem abranger minutos ou séculos; os movimentos se aceleram. (BUÑUEL, 1983, p.336)

Tal reflexão de Buñuel recorda o filme de Jonas Mekas “As I was moving ahead...” mesmo que a 
memória não esteja presente nas suas palavras. O filme em que celebra seu lar e sua família acontece 
como se sua vida fosse revista aceleradamente, em “breves vislumbres de beleza” como diz o próprio título, 
condensando dezenas de anos em quase cinco horas. Por que isso ocorre? Porque é atrelado à vida ou a 

90 Da tradução do original na língua francesa para espanhola: “por primera vez lo vivo de la naturaleza recibe forma artística: el murmullo del água, el viento entre 
los arboles, el silencio de la puesta del sol y el bramido de la tormenta, como procesos naturales, se convierten en arte. (SEL; GASIOLI, 2008, p. 34).
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como cada um lembra-se dela. Jonas Mekas relembra a cada tanto do filme: “A vida continua...”

Vocês pode me chamar de romântico. Está tudo bem para mim. Eu não entendo, eu nunca realmente 
entendi, nunca realmente vivi no chamado mundo real. Eu vivi, eu vivo em meu próprio mundo imaginário, 
que é tão real quando qualquer outro mundo, real como os mundos reais de todas outras pessoas em 
volta de mim. Vocês também vivem em seus próprios mundos imaginários. O que vocês estão vendo 
é meu mundo imaginário, que para mim não é de forma alguma imaginário, é real, é tão real como 
qualquer outra coisa baixo o Sol. Então,vamos continuar, vamos continuar...91 (MEKAS, 2000, As I was 
moving ahead..., cap. VII)

Corte.

91 Texto original: “You can call me romantic. It’s ok with me. I do not understand, I never really understood, never really lived in the so-called real world. I lived, I 
live in my own imaginary world, which is as real as any other world, real as the real worlds of all the other people around me. You also live in your own imaginary 
worlds. What you are seeing is my imaginary world, which to me is not Imaginary at all, it’s real, it is as real as anything else under the Sun. So let us continue, let 
us coninue...” (Mekas, 2000, As I was moving ahead..., CAP VII 18’06’’) Tradução da autora.
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23. LAR: INFÂNCIA II

Flash back

“Ah... era muito bonito. Eu achava muito bonito a nossa casa. Um jardim muito bonito. O papai e a 
mamãe eram muito caprichosos. Tinham muitas flores, bonito, umas flores bonitas. Depois mais pra cima 
tem um pomar assim... era um pouco na subida assim. Ali nós tínhamos o pomar. Nós tínhamos um pomar 
muito grande. Ali tinha de tudo que era fruta e coisa, tinha tudo. Parreirais. Tinha uva de todo que é tipo 
de uva, 6, 4, 5 qualidade de uva. Muito proveitoso. A gente... claro que a gente tinha que cuidar isso tudo, 
mas era bonito. E esse pomar... naquela época lá era muito forte as geadas no inverno. Tem muita coisa... 
a laranja de umbigo, nós não conseguíamos criar. Nós tínhamos dois pés de laranja de umbigo, mas ele 
não agüentava o frio. Ele morre. E nós fazíamos sempre assim umas casinhas. Umas casinhas a gente 
fazia. E ficava a árvore embaixo, tapava com palha de milho. Os pés de milho quando, fazia umas casinhas 
de pé de milho para tapar. E ele ficava ali embaixo então, o pé de... mas ele não agüentava. Quando dava 
uma geada forte, ele morria embaixo daquele... era uma pena mas... sabe que eu ... olha, tantos anos eu 
nunca comi uma laranja de umbigo lá. Outro tipo de laranja comum tinha. Laranja comum e bergamota. E 
laranja do céu. Mas alguns tipos de laranja que nós tinha. Porque nós tínhamos bastante, nosso pomar 
era bem grande, bem diversificado. De tudo que é tipo de... porque nós aprendemos em casa. Mau irmão 
também mais velhos, ele também era... porque fazer enxerto, nós fazíamos todo tipo de enxerto lá em casa. 
Então, vendia muito arvoredo lá pros vizinhos, para gente de bem longe que vinha buscar enxerto. Nós 
fizemos durante o inverno, fizemos enxerto. Então, no verão já estava grande. A gente então tinha todas as 
qualidades e cada um separado. E a gente vendia. Meu irmão mais velho pouco se... como é que eu vou 
dizer, não se aperfeiçoaram muito em fazer enxerto. Mas nós fazíamos de todo, fazia de pêssego, ameixa. 
De todo tipo de fruta, nós tínhamos lá em casa. Esses enxertos aí, eu fazia também enxerto, eu fazia. Eu 
também fiz enxerto aí, o pé de pêra aqui também. Esses enxertos aí em cima, fui eu que fiz aí.”  – contou o 
avô em 2005. Relembrando sua juventude no interior do estado nos anos 1930-40, fechava os olhos.
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Octavio Paz disse: “Basta um homem aprisionado fechar os olhos para ser capaz de fazer explodir o 
mundo”. E eu, parafraseando, acrescento: bastaria à branca pupila da tela de cinema poder refletir a luz 
que lhe é própria para fazer explodir o universo. (BUÑUEL, 1983, p.334 )

Imagem 193: frames do filme “Un chien Andalou” (1928), 15’40’’, pb,  de Luis Buñuel e Salvador Dali
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24. CONCLUSÃO

A função específica da arte não é, como comumente se imagina, expor ideias, difundir concepções 
ou servir de exemplo. O objetivo da arte é preparar a pessoa para a morte, arar e cultivar sua alma, 
tornando-a capaz de voltar-se para o bem. (TARKOVSKI, 1998, p. 49) 

O que vejo? O que não vejo? O que vejo no que não vejo? O que não vejo no que vejo? 

O que percebo? O que não percebo? O que percebo no que não percebo? O que não percebo no 
que percebo?

O que guardo? O que não guardo? O que guardo no que não guardo? O que não guardo no que 
guardo?

Acompanhar o devir de um lugar específico no tempo registrando em vídeo ao longo de oito anos 
alguns fragmentos do seu cotidiano constituiu um arquivo de memórias. Pedaços de um cotidiano que 
se repete sobre si mesmo – desse modo é um lugar palimpsesto – sem qualquer outro registro de sua 
passagem além da medida temporal impressa em um calendário e da memória. Cada dia de visita/gravação 
à casa da vó resulta em um vídeo correspondente a um intervalo de tempo especifico – de duração e 
intensidade distintas − provenientes daquele lugar determinado. Tal vídeo constitui uma localização externa 
à mente que pode ser revista, revisitada, repetida, remontada; permite ser alterada, capturada, copiada, 
transferida e apagada em um trânsito entre lugares: materiais como fitas de vídeo minidv ou virtuais, como 
arquivos de vídeo digitais. Ao remontar o quintal, ele poderá ser situado como um lugar no qual ocorrem 
práticas no espaço particular, uma vez que seus lugares são praticados nas relações que entre eles se 
estabelecem. O vídeo, pensando nesse sentido, seria um espaço, e sua captação, mas principalmente sua 
edição, produziriam lugares, localizações, registros, arquivos e, também, memórias. Assim, os registros em 
vídeo, analógico ou digital, contém e situam o tempo, mas não o detém. Juntos, os registros em vídeo da 
casa da vó passam a ocupar um lugar: um arquivo pessoal. Cada registro em si é um lugar que se torna 
espaço nas relações que estabelece com os outros. A montagem, portanto, opera, a partir da associação 
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das imagens e sons dos registros desse arquivo, com as práticas do espaço, as maneiras de passar ao 
outro, que se desenvolvem na duração do filme, constituindo, por fim, uma memória que, mesmo oriunda do 
lugar, o quintal, constitui sempre uma nova localização para o ser. Entretanto, a apresentação do filme/vídeo, 
resultante dos processos anteriores, em forma de projeção ou de videoinstalação, coloca-o novamente na 
situação das práticas do espaço, pois se relaciona com o outro, o público. De forma mais explícita, pode-se 
ver que cada filme projetado no contexto da videoinstalação insere-se como um elemento – um fragmento 
–, que perdendo sua independência, recria-se novamente nas relações que tem com o conjunto dentro de 
um todo.

A memória em si é um espaço de prática de distintas localizações do sujeito. A rememoração de 
algo específico envolve, por assim dizer, distintas localizações cerebrais – e talvez corporais. O “ser-aí” do 
sujeito” dá-se nas “maneiras de passar ao outro”, relacionar-se com o outro, o que pode ser pensado desde 
a diferenciação entre o que Bachelard chama de devaneios: do caminho e do repouso. Tal dualidade é a do 
ser que move-se consciente da parada e que, inserido neste devir, vê-se impelido a seguir em frente, talvez 
“vislumbrando breves lampejos de beleza”, como o artista lituano Jonas Mekas. Dentre os artistas que são 
os principais referenciais deste trabalho audiovisual poético que se construiu sob o titulo geral de “Lar”, ao 
evocar o nome de Mekas, traça-se uma genealogia particular, diferente da sanguínea. Reconhecer os pares 
dentro da imensa família de artistas (provenientes das artes ou do cinema), de outra maneira, é identificar 
com quem se está “conversando”. Jonas Mekas, Cao Guimarães, Rodrigo John. Marie Menken, Bill Viola, 
Stan Brakhage. Os parentescos temático, conceitual, formal, filosófico, de maneira metafórica, expuseram-
se e revelaram uma raiz que lhes era comum: a novidade da imagem em movimento (!). Seu fascínio 
provém do impacto capaz de produzir no outro – lembrando a chegada do trem dos irmãos Lumière em sua 
primeira exibição. De certo modo, repercute-se até hoje. São artistas e cineastas que seguem os impulsos 
das primeiras experiências audiovisuais e que as desenvolvem intrínseca e extrínsecamente ao fazer 
audiovisual. As reflexões sobre essa arte do tempo – e do espaço − podem ser encontradas desde textos 
como o que Gorki escreve na ocasião das primeiras exibições da imagem em movimento, passando por 
aqueles  elaborados pelas vanguardas históricas, como o do fervoroso manifesto Futurista, que conclamava 
a velocidade das máquinas a participar de novas maneiras de perceber o mundo. Essas reflexões também 
estão em livros, como “Esculpir o tempo” de Tarkovski, ou em publicações, como “Metáforas da visão” de 



180

Stan Brakhage, e o pensamento dos artistas sobre o seu fazer termina por compor sua própria produção 
fílmica. Não como uma explicação do filme, mas sim como uma reflexão sobre seu processo de criação, 
da minuciosa relação que cada artista tem com a sua “ferramenta” e os seus resultados. Jonas Mekas, 
relembrando, publicou a revista Film Culture quando, em 1955, já havia estabelecido em Nova Iorque seu 
lar; e, ainda na segunda metade desses anos 50, ele começou a escrever a coluna Movie Journal no Village 
Voice. A relação que o artista lituano tem com a palavra escrita aparece nos textos impressos em jornais 
e nas carteleras datilografadas sobre fichas inseridas em seus filmes: ideias, percepções, pensamentos, 
devaneios, localizações, informações. 

Os filmes da artista Marie Menken, por sua vez, têm o trabalho do cotidiano com um dos temas. 
Como exemplo, cabe citar o curta metragem “Andy Wahrol” (1965), no qual ela acompanha de perto um 
dia de trabalho na The Factory de Andy Wahrol, um dia corriqueiro de impressões das suas serigrafias. A 
descoberta da existência dessa artista, pioneira do cinema experimental underground de Nova Iorque e 
que atuou entre anos entre 40-60, ocorreu nos últimos seis meses da escritura deste texto. Por todas as 
partes de seus fllmes, haviam coincidências, e o curta “Glimpse of the garden” (1965) é um forte exemplo 
disso. A maneira de filmar e, por vezes, de editar, nesse filme em particular, ocorria também nos vídeos 
realizados com o material captado de apenas um dia, o caso de “Limpeza da parreira...”. É a percepção de 
um lugar específico em um momento específico. Não é um diário, pois se contenta com a visita: única no 
filme de Menken, recorrente nos vídeos de um dia específico de visita à casa da vó. O dia de visita de Marie 
Menken ao jardim acontece logo após a morte de seu mantenedor – o dono daquele lar. E faz recordar que 
dentro do arquivo de vídeos da casa da vó existe o dia de visita registrado em sete de junho de 2009: o 
dia do aniversário do primeiro mês de vida do Theo, comemorado em uma primeira visita/gravação à casa 
da vó. O que há nesse dia que poderia ser facilmente inserido nessas lembranças difusas pela repetição? 
O avô morreu no outro dia. Portanto, aquele momento de contato entre o último dia de vida de um e o 
primeiro mês do outro. Um único encontro cheio de dualidades. Entre os pontos em comum que surgiram 
ao pesquisar sobre a vida, encontra-se um depoimento de Jonas Mekas sobre a artista, publicado pelo site 
Icarus Films92 – distribuidora de filmes e documentários novaiorquina – na ocasião da divulgação de Notes 
on Marie Menken (2006) um filme documentário biográfico de 96 minutos, sobre a artista, realizado por 
Martina Kudlacek e com música de John Zorn:
92 Matéria encontra-se no http://icarusfilms.com/new2007/notes.html (acessado em 23 de outubro de 2013)
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Marie foi uma das primeiras realizadoras de filmes a improvisar com a câmera e editar enquanto filmava. 
Ela filmou seu corpo inteiro, seu sistema nervoso completo. Você pode sentir Marie em cada imagem, 
como ela construiu o filme em pequenas peças através do movimento. O movimento e o ritmo - é isso o 
que tantos de nós nos apoderamos e desenvolvemos ainda mais em nosso trabalho... E ela nos deu um 
novo início. Ela levou o filme – o não-narrativo, o filme poético, a linguagem do filme – para uma direção 
completamente nova, longe da clássicas de filmar e para dentro de uma nova aventura”93 (MEKAS, 
2007, s.p)

O filme de Marie Menken “Notebook” (1963) é um exemplo dessa influência da artista sobre Mekas. 
São imagens variadas extraídas do seu entorno sobre as quais a artista experimenta com o meio, miméticas 
ou abstratas: luzes que dançam, animações e chuva. Dentro desse filme, existem também carteleras 
(escritas com pinceladas de tinta sobre papel de desenho branco), são títulos, observações, anotações. 
Uma das carteleras de Mekas, vista na introdução, retorna à mente, é a citação de Bosho: “um poeta deve 
disciplinar a si mesmo todos os dias”; associando-se ao curta-metragem “Andy Wahrol” (1963), de Menken, 
sobre o trabalho diário de seu contemporâneo. Com especificidades próprias de cada fazer, o canteiro 
de obras visto em time lapse, no filme “GO GO GO” de Menken, mostra um momento da rotina daqueles 
trabalhadores que, igualmente aos artistas, realizam uma tarefa, motivados por uma necessidade – mesmo 
que distinta à outra. A noção de utilidade no trabalho de arte é bastante abstrata, pois costuma situar-se 
no que, aparentemente, é sem uso para práticas do dia a dia. Tarkovski, ao refletir sobre o fazer do artista, 
escreve: “[...] encontramo-nos acorrentados pela necessidade, presos à tarefas que nós mesmos nos 
impomos e à nossa vocação artística.” (TARKOVSKI, p.216). É uma forma ampla e análoga para elucidar 
a prática de registrar um cotidiano particular com regularidade por longos períodos de tempo. A constância 
das gravações em vídeo na casa da vó fez da tarefa um trabalho construído pela repetição, tanto das 
vistas quanto das atividades cotidianas da casa. As ações repetitivas são encontradas durante o processo 
de trabalho, seja o da The Factory de Andy Wahrol, o de um pedreiro do canteiro de obras, ou a repetição 
dos disparos de câmera que Marie Menken realiza para captar suas imagens em time lapse. A respeito da 
relação da artista com o tema do trabalho, Caroline Guo escreve:

93 Original em inglês: “Marie was one of the first filmmakers to improvise with a camera and edit while shooting. She filmed with her entire body, her entire nervous 
system. You can feel Marie behind every image, how she constructed the film in tiny pieces and through the movement. The movement and the rhythm—it is this 
that so many of us seized upon and have developed further in our own work. ... and she gave us a new beginning. She took the film - the non-narrative film, the 
poetic film, the language of film - in a completely new direction, away from classic filmmaking and into a new adventure.” (tradução da autora)
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Trabalho torna-se os fins tanto quanto o significado. Como Ragona sugere, Menken tem demonstrado 
principalmente um “interesse nas possibilidades estruturais do fazer artístico, um foco direcionado ao 
processo sobre o conteúdo”. É o meio-termo, ao invés de A ou B como ponto final de qualquer trajetória 
que tenha precedido, como se essa etapa não apenas provasse ser mais relevalente, mas também vem 
a determinar o movimento da vida moderna”94 (GUO, 2012, p.6)

Corte.

A noção de “entre” que Dubois fornece mostra-se pertinente ao trabalho de Menken quando apresenta 
o processo de trabalho como assunto. Não há um exato momento de início e de fim no que cada artista 
registra, e o que importa a essas práticas, ou o que se revela com trabalhos que tem o dia a dia como assunto, 
é que seria possível captar essas cenas do cotidiano para sempre, pois elas seguirão existindo dentro das 
relações que o homem estabelece com seu entorno. E apesar da morte de cada ser, o mundo continua 
realizando seus ciclos naturais. Muitos passam pela vida sem tomar uma pausa para ver o extraordinário do 
ordinário. Pequenas ações que, acumuladas, conseguem abranger um todo que se performa em repetições. 
Elaborados pelas sensibilidades de cada um e feitos a partir das ferramentas escolhidas, os filmes e vídeos 
desses artistas – Mekas, John, Menken – são memórias. Não as que se encontram em estado bruto no 
material de arquivo, pois essas ao não estarem elaboradas – editadas – não passam de um conteúdo 
guardado e, por vezes, esquecido. Ao fazer um recorte específico do material desse arquivo em vídeo da 
casa da vó, retira-se do todo as partes que seguem uma ideia em comum que, quando unidas, constituem um 
novo todo. Ou seja, uma reorganização dos vídeos, que é guiada por uma ideia, torna-se um tipo de  memória 
nomeada - é a que atende por um título. Se o filme editado constrói uma memória de imagem em movimento 
– e som – as apresentações desses dentro de um espaço seriam uma remontagem daquela memória. As 
videoinstalações “Lar: degrau e escada” e “Degrau” quando apresentadas, trouxeram dificuldades distintas 
na execução, pois enquanto a primeira tinha um lugar onde se projetar – a parede −, a outra não o possuía; 
ao mesmo tempo, a segunda oferecia o ambiente e não a superfície para projeção. A experiência das três 
montagens da videioinstalação “Degrau” na EICTV – lugar que também significa um lar para mim – resultou 

94 Texto original: “Labor becomes the ends as much as the mean. As Ragona suggests, Menken mainly demonstrated an “interest in the structural possibilities of 
art making, a decided focus on process over content.”[16] It is the in-between rather than the A or B end point of any trajectory that takes precedence, as it is the 
stage that not only proves most prevalent but also comes to determine the motion of modern life.” Do texto Work-in-progress: Marie Menken and the mechanical 
representation of labor” de Caroline Guo, 2012, Revista on-line JUMP CUT - A REVIEW OF CONTEMPORARY MEDIA, http://www.ejumpcut.org/currentissue/
GuoMenken/text.html acessado em 23 de outubro de 2013. Tradução da autora.



183

em, pelo menos, dois aprendizados: a possibilidade de a projeção desdobrar-se no espaço pela composição 
que estabelece com a superfície e a necessidade de estabelecer relações com o maior número de pessoas 
possível. O trânsito ocorreu da borda para o centro, da horta para a Plaza Za – ponto central de encontro 
dos estudantes, professores e trabalhadores da escola. A horta, que era o lugar ideal para a apresentação, 
tornou-se desinteressante ao passo que houve poucas visitas. Detendo-se nessa primeira apresentação de 
“Degrau” entre as plantas e a terra, destaca-se a interação do público com a obra que, para mim, foi a mais 
significativa, por expandir minha própria expectativa: a moça que adentrou aqueles canteiros e cruzou os 
lençóis e foi até o outro lado. Isso não voltou a ocorrer nas outras montagens, nem em Cuba e nem em Porto 
Alegre. Nesse momento, entendi que as distâncias entre os lençóis pendurados no varal – sobre os quais o 
vídeo era projetado – conferiam àquelas imagens uma dimensão espacial, e aquele tornava-se um lugar a 
ser atravessado fisicamente pelo outro. São as maneiras de passar ao outro, relembrando mais uma vez o 
francês Michael de Certeau. Os fracassos da segunda montagem da videoinstalação “Degrau” no espaço da 
fonte deixaram claro que, mesmo em lugares com pouca iluminação, o varal não poderia ser construído com 
outro elemento que não condissesse com a imagem de varal que é comum, ou seja, cordinhas suspensas 
ao serem amarradas em elementos como os do próprio quintal da vó, uma imagem bastante comum dentro 
do cotidiano das pessoas. Os tripés de luzes de cinema resultaram em um enquadramento duro e pesado 
para as memórias do quintal. À memória lhe falta borda - é de sua natureza. Por mais que o caminho em laje 
de grés tenha criado uma rima com o do espaço da fonte, os lençóis posicionados perpendicularmente não 
foram atravessados. Assim, outro espaço de apresentação foi descartado. A terceira e última montagem de 
“Degrau” obteve mais público ao ser instalada no centro de encontro principal da escola. A corda de varal foi 
atada aos galhos de duas árvores e, nessa ocasião, o público sentou-se para assistir. As árvores que foram 
suporte para os lençóis integravam-se à imagem do fundo da casa da vó e alguns galhos, folhagens e folhas 
interceptavam a luz, recebendo o movimento da imagem sobre seu verde e gerando uma sombra sobre o 
branco do lençol. Esses dois aprendizados fizeram parte da concepção da montagem da videoinstalação 
“Lar: degrau e escada” no espaço Atelier Subterrânea, em Porto Alegre, cinco meses depois. Entretanto, 
a situação possuía características opostas: não havia qualquer elemento no local que, como a horta da 
EICTV, pudesse ser usado como “cenário”. Ali, remontou-se o quintal da casa da vó com seus próprios 
elementos, trazidos diretamente do original. O uso desses elementos, que são universalmente conhecidos, 
é uma forma de passar ao outro que, pela simplicidade, escorre da percepção para o inconsciente com 
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pouca interferência da consciência. Bill Viola fala sobre o uso dos elementos naturais em seus trabalhos:

Os japoneses têm uma cultura tradicional, o que significa que certos aspectos de seu ambiente 
tornam-se simbólicos. Eu vejo algumas – não todas – ligações com estes símbolos naturais que nós 
carregamos em nossas mentes, sejamos nós japoneses ou chineses ou alemães ou americanos – não 
importa. Essa é a beleza, de uma certa forma, desses símbolos naturais. Descobri que alguns destes 
símbolos naturais internos são expressos na cultura japonesa formalmente, quero dizer, eles tornam-
se convencionais em alguma medida, então um japonês vendo a fita vai ver certas coisas, como as 
lanternas flutuando na água, e ele saberá nos termos formais da sua cultura o que isso significa. Nós 
não saberemos literalmente, mas nós saberemos apenas sentindo. Nós veremos que há certas cenas 
que estão muito relacionadas com essa imagem, como as pedras empilhadas uma sobre a outra. Você 
simplesmente sabe. O significado é percebido mesmo que não seja compreendido pela mente racional. 
Este é o poder dos símbolos naturais. (VIOLA, 1983, p. 13)

Como já relatado, muitos quilos de terra, muitas plantas e telhas chegaram à Subterrânea, parecendo 
ser uma grande quantidade. Ao levar o material para dentro do espaço, a grande quantidade desaparecia. 
Muitas cargas e descargas. O peso da terra e de todos os demais elementos, assim como suas demais 
características, evidenciaram aspectos do trabalho que, se haviam acontecido em Cuba, não foram 
evidenciados pelo fato de já estarem presentes no lugar. O cheiro que a terra exalava concentrou-se no 
espaço do Atelier Subterrânea de tal forma que todos que visitaram a remontagem do quintal expressaram 
essa sensação. As frutas, laranjas e bergamotas, empilhadas em um canto ou distribuídas pelo canteiro, 
apodreceram durante o tempo em que a videoinstalação esteve montada. Algo sobre a interação do público 
com essa remontagem do quintal permaneceu ainda distante da interação da moça que atravessou os 
lençóis na horta. Penso que a forma como se contornou o quintal fez uma trilha específica para o movimento 
do público no espaço. Estabeleceu um caminho para a contemplação do quintal como se esse realmente 
fosse uma posta em cena (mise-en-scenè). Ninguém parece ter se atrevido andar pelas folhas secas do chão 
ou tocar qualquer elemento – fora os banquinhos. Em um âmbito geral, mesmo com esses erros descritos 
acima, as pessoas perceberam o Lar e encontraram naquelas situações apresentadas as suas próprias 
práticas e, quanto maior o número de pontos em comum entre as memórias do público com as imagens, 
mais a sensação de lar se estabelecia, como se aquele quintal da casa da vó pudesse transportar o outro 
para o seu próprio quintal. Ao vivenciar alguns momentos de interação com outros, muitas vezes escutei 
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a seguinte observação: mas isso eu também poderia fazer. Sempre respondo que é verdade, qualquer 
um pode fazer, e sugiro que também faça o seu. Talvez dessa maneira, as pessoas passem a se ver nas 
belezas do cotidiano, suas alegrias e tristezas, suas emoções e percepções, como as do outro.

Corte.

O que é lar?  O lar está tão atrelado a cada um que acaba por ser uma metáfora de sua própria vida.

Corte.

Desvendar o outro a partir do lar. Esse é o assunto do filme “Rua de mão dupla” (2002) do artista Cao 
Guimarães. Apresentados em três monitores, em sua versão instalação, os registros em vídeo são feitos 
por duas pessoas que não se conhecem. Cada uma passa 24 horas na casa da outra registrando o que lhe 
interessa do lugar. Mostram o outro pelos indícios dos hábitos daquele morador com suas imagens e sons 
e, por fim, dão um depoimento sobre a imagem mental que fizeram daquela pessoa a partir de sua casa. 
Entretanto, apesar de se tratar de representações do lar, essas são feitas a partir do outro olhando o outro, 
o que é diferente das práticas de quem registra o próprio lar, que é o que ocorre nos vídeos da casa da vó 
e nos filmes de Jonas Mekas. O artista lituano fala ao espectador na abertura do capítulo seis, como faz em 
todas outras aberturas de “As I was moving ahead...”:

No momento em que o espectador, que é você, chega ao capítulo seis, um espera, esse que é você, 
você espera descobrir mais sobre o protagonista, que sou eu, o protagonista desse filme. Então, eu não 
quero desapontá-lo... tudo que quero contar para você, está tudo aqui. Eu estou em cada imagem desse 
filme. Eu estou em cada quadro desse filme. A única coisas é que você precisa saber como ler essas 
imagens. Como? Não te contaram todos aqueles caras franceses sobre como ler essas imagens? Sim. 
Eles te contaram. Então, por favor, leia essas imagens e você estará apto a contar tudo sobre mim. 
Então, aqui está o capítulo seis.95(MEKAS, 2000, As I was moving ahead..., cap. VI.)

95 Texto no idioma original:“By the time a viewer, that’s you, reaches chapter six, one expects, that is you, yo expect to find out more about the protagonist, that is 
me, the protagonist of this movie. So I don’t want to disappoint you... all I want to tell you, it’s all here. I’m in every image of this film. I’m in every frame of this film. 
The only thing is: you have to know how to read these images. How? Didn’t all those French guys tell you how to read this images? Yes. They told you. So, please, 
read these images and you’ll be abble to tell everything about me. So, here it is chapter six.” (MEKAS, 2000, As I was moving ahead... cap. VI.)
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Assim, os vídeos da casa da vó são um recorte, um conjunto de memórias reunidas por um lugar, o 
que é o contrário do que acontece nesse filme de Mekas, no qual o recorte se dá pelo período de tempo 
extraído da vida um indivíduo, do registro do próprio devir. Veja o que os pensadores franceses – que talvez 
não sejam os mesmos “caras franceses” evocados por Mekas – elaboram sobre a relação do ser com o 
tempo e com o espaço. Bachelard escreve:

Por vezes, acreditamos conhecer-nos no tempo, ao passo que se conhece apenas uma série de fixações 
nos espaços da estabilidade do ser, de um ser que não quer passar no tempo; que no próprio passado, 
quando sai em busca do tempo perdido, quer “suspender” o vôo do tempo. Em seu mil alvéolos, o 
espaço retém o tempo comprimido. É essa a função do espaço. (BACHELARD, 1993, p.28)

O tempo despedaça o espaço em intervalos de duração de intensidades distintas, portanto, o espaço 
não pode conter o tempo. Da mesma forma, o corpo não retém o ar e, sim, perpetua o seu movimento: o 
vento, a brisa ou a sua falta. Recordando aqui que a noção de prática do espaço para Michael de Certeau 
são as maneiras de passar ao outro. Portanto, a função do espaço é ser praticado em tempos (os quais, para 
Bergson, seriam o mesmo que durações) que tanto podem ser expandidos ou comprimidos através dessas 
relações. Bergson, esse filósofo fundamental para o desenvolvimento do pensamento acerca da memória 
– sobre o qual se debruçaram outros pensadores como Sartre e Deleuze – , escreve sobre a relação da 
memória com a percepção, com o pensamento, conforme pode ser observado na leitura do seguinte trecho:

O olhar que lançamos ao nosso redor, de momento a momento, só percebe portanto os efeitos de 
uma infinidade de repetições e evoluções interiores, efeitos por isso mesmo descontínuos, e cuja 
continuidade é restabelecida pelos movimentos relativos que atribuímos a “objetos” no espaço. 
A mudança encontra-se por toda parte, mas em profundidade; nós a localizamos aqui e acolá, mas 
na superfície; e constituímos assim corpos ao mesmo tempo estáveis quanto a suas qualidades e 
móveis quanto a suas posições, uma simples mudança de lugar condensando nele, a nossos olhos, a 
transformação universal. (BERGSON, 1999, p. 246)

Assim as mudanças se dão no tempo, no devir que se apresenta lugares como o quintal. A casa 
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da vó é em si um espaço de práticas de relações entre pessoas com uma origem comum. A mudança no 
lugar dá-se na interrupção de uma prática do cotidiano também, como–ocorre com a falta do cuidado com 
o quintal  que termina por configurar uma transformação naquele pedaço de terra. Por toda parte existem 
frutas e folhas caídas pelo chão em processo de decomposição, as quais fornecem em imagem a passagem 
do tempo. Tornam-se uma medida da duração de um intervalo, observada em um detalhe. Assim, o tempo, 
medido na transformações das coisas, dos elementos, apesar de ser único (carregar no instante de vida 
em si tanto o passado, como o presente e o futuro) é também divisível, e portanto determinável, no recorte.

Corte.

O que é lar? O lar são as práticas da casa.

Corte.

Uma linha transversal na história da imagem em movimento foi traçada a partir dos exemplos de 
alguns quintais filmados: o filme “L’arroseur arrosé” dos irmãos Lumiére, “Glimpse of the Garden” (1957) de 
Marie Menken, e “Mothlight”, de Brakhage, que usa a própria planta para confecção da película. Os laços 
que se estabelecem entre Lumierè e Mekas e entre Brakhage e Melies são exemplos dessa relação de 
familiaridade que existe entre as formas de trabalhar com a imagem audiovisual. Pensando no audiovisual 
como um todo, Philippe Dubois – quem conceituou o “entre” como o espaço de práticas no qual transitam 
os artistas que trabalham com o cinema e os cineastas que trabalham com arte – explica:

A imagem-movimento é uma espécie de ficção que só existe para nossos olhos e em nosso cérebro. 
Fora daí, ela não é visível – é uma imagem tão imaginada quanto vista, tão subjetiva quanto objetiva. No 
fundo, a imagem de cinema não existe enquanto objeto ou matéria. Ela consiste numa breve passagem, 
espécie de intervalo permanente que nos ilude enquanto o olhamos, mas se desvanece logo depois de 
entrevisto, para não mais existir senão na memória do espectador. Portanto, a imagem do cinema é, 
como já se observou, quase tão próxima da imagem mental quanto de uma imagem concreta. (DUBOIS, 
p.63)

Se esta característica da imagem em movimento intrínseca é a da semelhança com o real, vê-se 
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que com o desenvolvimento de uma gramática própria e a descoberta dessa poderosa forma de narração o 
cinema passa a ser visto como uma ferramenta de comunicação de massas que tem a propriedade de ser 
compreendido como “verdadeiro”, mesmo que seja uma ficção. Assim, torna-se uma indústria. Susana Sel e 
Luis Gasloli, autores teóricos e professores da Universidade de Buenos Aires, vêm a reforçar que o cinema 
não nasceu com o objetivo de tornar-se arte, o que sequer era imaginado por seus pioneiros, os irmãos 
Lumierè, Edison ou mesmo Meliès, além de ser tomado como “filho ilegítimo” da fotografia e do teatro. No 
desenvolvimento do artigo, os autores retomam o pensamento de Guy Debord para situar esse nascimento 
na modernidade urbana:

[...] com sua necessidade de oferecer unidade e identidade às massa através da imposição de modelos 
culturais e funcionais em escala total. As primeiras décadas do século fixam o lugar de emergência 
tecnológica e institucional do espetáculo em termos de Debord, no momento em que a mercadoria 
conseguiu a colonização total da vida social[...]96 (SEL Y GASLOLI, 2008, p. 34-35)

Esse pensamento a respeito do poder exercido pelo audiovisual na contemporaneidade é embasado 
histórica e teoricamente. Griffith transmite seus valores ideológicos e racistas, através de seus filmes, assim 
como o cineasta russo Sergei Eisenstein utiliza-se dessa linguagem para propagar as ideias da revolução 
socialista. Apesar do caráter político e ideológico que caracterizam suas obras, Dancyger revela-os também 
como artistas: 

É difícil para o público contemporâneo ver Eisenstein como algo mais do que um comprometido marxista. 
Seus filmes são tão ingênuos quanto os de Griffith em sua devoção por suas idéias em relação à vida. 
Na década de 1920, estivesse ou não consciente disso, Eisenstein descobriu a força da montagem e 
da composição de imagens, tornando-se um mestre. Ele era tão perigoso quanto qualquer artista o é: 
consciente de si mesmo, único, individual. (DANCYGER, 2007, p. 25-26)

96 Texto original [...]  con su necesidad de brindar unidad e identidad a lãs masas a través de la imposición de modelos culturales y funcionales a escala total. Las 
primeras décadas del siglo fijan el lugar de emergência tecnológica e institucional del espetáculo, en términos deDebord, en el momento en que la mercancia ha 
logrado la colonización total de la vida social. (SEL Y GASLOLI, 2008, p. 34-35) tradução da autora.
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Esse momento do início do século XX marca uma divisão de posturas perante o uso do cinema: o 
entretenimento e o cinema de arte. Não há, porém, como negar que esses dois meios de criação audiovisual 
mantenham-se entrecruzados. Durante suas histórias, sempre houveram os que transitaram e transitam 
nessa fronteira e, por vezes, situam-se exatamente nesse “entre” de Dubois. Dentro desse espaço há um 
núcleo de cineastas experimentais e videoartistas que se distinguiriam dos demais por serem “histórica 
e esteticamente, são esses os verdadeiros mediadores entre estes dois universos tratados. E ambos os 
grupos tem sua própria trajetória e autonomia.” (Dubois, 2009, p. 186). Contrapondo-se, então, ao uso do 
cinema como formador de opiniões e moldador de coletividades, existem os autores que tratam de retirar 
esse caráter espetacular e utilizam-no como Mekas o faz. Como diz uma cartelera em “As I was moving 
ahead...”: “isso não é um filme político” – Mekas estaria pensando na história de seu cotidiano em particular, 
na sua vida em família? Ou “Isso é um filme político” – diria ele, mas agora, pensando na amplitude do que 
é comum a todos. Um cotidiano, todos os cotidianos. Nada diferente para ele, para mim ou para vocês. É 
a vida em si. Sem fantasias, mas com utopias. Vistos por Mekas em uma performance fotográfica, o casal 
John Lennon e Yoko Ono, em “Bed-ins for peace”,  encontra-se deitado sobre uma cama de hotel em um 
ambiente completamente branco, e assim tornam-se pessoas familiares. Sabe-se que são ícones históricos, 
mas que filmados por Mekas aproximam-se de uma vida mais cotidiana.

Corte.

O que é lar? Lar é um lugar para práticas do espaço da casa.

Corte. 

Os lugares são histórias fragmentárias e isoladas em si, dos passados roubados à legibilidade por 
outro, tempos empilhados que podem se desdobrar mas que estão ali antes como histórias à espera e 
permanecem no estado de quebra-cabeças, enigmas, enfim simbolizações enquistadas na dor ou no 
prazer do corpo. “Gosto muito de estar aqui!” é uma prática do espaço este bem-estar tranqüilo sobre a 
linguagem onde se traça, um instante, como um clarão. (CERTEAU, p.p. 189-190)
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Há algo na serenidade do sorriso do avô ao final do vídeo “Depois do almoço de domingo” que, 
mesmo com sua imagem praticamente deteriorada, ainda persiste na mente. Nesse vídeo a técnica e o 
conteúdo se mesclaram, gerando uma dualidade: lembrar e esquecer. Construir para depois desconstruir 
uma memória. A dupla de vídeos foi projetada, como primeiramente imaginado, em paredes opostas, uma 
de frente para outra, entretanto, o resultado foi confuso, pois exigia do público o constante movimento do 
olhar. Algo se perdia nesse trânsito. Assim, a projeção na sala de cinema da EICTV não oferecida um espaço 
onde pudessem ser projetados frente a frente, por isso os vídeos terminaram sendo unidos lado a lado em 
um único vídeo, e essa mostrou ser a forma ideal de sua apresentação. Na vídeoprojeção no escuro da 
sala com o som estéreo, a atenção do público ficou centrada na tela. Os detalhes da perda de varreduras 
e deformações do vídeo do “esquecimento” sempre chamavam mais o olhar, pois o som decompondo-

Imagem 213: registro fotográfico da vídeo projeção “Depois do almoço de domingo” na exposição Ver-Habitar” de curadoria da artista e professora Elaine Tedesco 
na Sala João Fahrion da Reitoria da UFRGS, entre setembro e outubro de 2013
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se preponderava no ambiente e seu equivalente em imagem era o que completava tal áudio. A outra, a 
que permanecia em seu estado de primeira cópia, seguia como uma espécie de referência para o que 
desaparecia ao lado. A efemeridade da projeção em uma sala de cinema não afetou a sua compreensão, 
como se a escuridão fizesse com que a repetição se tornasse dispensável. Isso é o contraponto com a 
seguinte apresentação desse mesmo vídeo, que ocorreu na Sala João Fahrion da Reitoria da UFRGS, 
entre setembro e outubro de 2013,  na exposição de curadoria da artista e professora Elaine Tedesco e 
que recebeu o titulo de “Ver-Habitar”, na qual o vídeo “Depois do almoço de domingo” foi projetado junto ao 
trabalho em vídeo da artista Letícia Lampert. Ali, a luminosidade do ambiente da sala interferia na percepção 
do vídeo e o espaço em si proporcionava outras distrações – como as próprias pinturas de Fahrion e o som 
do movimento das pessoas pelo mezanino e escadas do prédio. Assim, a repetição (ou loop) revela-se 
como a maneira de apresentação em um espaço de exposição. Outra característica, portanto resultando 

Imagem 208: registro fotográfico da vídeo projeção “Depois do almoço de domingo” na exposição Ver-Habitar” de curadoria da artista e professora Elaine Tedesco 
na Sala João Fahrion da Reitoria da UFRGS, entre setembro e outubro de 2013
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Imagens 210 e 211: registros fotográficos da vídeo projeção “Depois do almoço de domingo” na exposição Ver-Habitar” de curadoria da artista e professora Elaine 
Tedesco na Sala João Fahrion da Reitoria da UFRGS, entre setembro e outubro de 2013
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nos diferentes tipos de projeção, encontra-se na duração da apresentação: a sala de cinema comporta essa 
única apresentação efêmera, enquanto o espaço de exposição disponibiliza uma permanência de dias. Os 
mesmos minutos efêmeros projetados no cinema tornam-se horas e horas de repetições. Da mesma forma, 
a vídeoprojeção de “Limpeza da Parreira em 15 de agosto de 2010” na galeria Mamute, especializada 
em imagem em movimento na cidade de Porto Alegre, que participou da exposição coletiva “In progress” 
organizada pela artista e professora Sandra Rey em 2012, também seguiu a repetição do vídeo durante 
o tempo em que permaneceu aberta ao público. Em comum, as videoprojeções desses vídeos sempre 
procuram inserir o público pelo som ao aproximar as caixas de som da posição do espectador e, portanto, 

Imagem 213: registro fotográfico da vídeo projeção “Limpeza da Parreira em 15 de agosto de 2010” na exposição coletiva “In progress” organizada pela artista e 
professora Sandra Rey em 2012 na Galeria Mamute, Porto Alegre
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os sons não emergem da tela. Corte.

O que é lar? O lar é onde deita-se a cabeça, disse Tom Waits.

Corte.

Cada situação e cada lugar particular constroem em suas próprias gerações de artistas e cineastas 
que compartilham suas experiências e possuem relações de amizade. Penso em Jonas Mekas e Stan 
Brakhage em “Walden”. Lembro da amizade que tenho com Rodrigo John. Recordo que nossas trajetórias 
pessoais muitas vezes se encontraram, seja por motivos de trabalho ou por simples conversações desde 
os não tão idos 1995. As sintonias entre percepções por vezes culminam em práticas semelhantes, como a 
persistência em guardar por um longo período de tempo que pode perfeitamente não ter um fim. Acumulam-
se memórias e mais memórias para serem recordadas, como faz Mekas em sua velhice. Curiosamente, a 
quantidade de tempo que Rodrigo registra seu cotidiano em time lapse coincide com a que gravo o quintal 
da casa da vó. Aproximadamente oito anos de uma cidade vistos desde uma janela do 17º andar e do 
fundo do quintal de uma casa. O agitado centro da cidade e a tranquilidade das plantas. Entre devaneios 
de conversas com ele, me diz: “Então, a versão apresentada na Subterrânea chamava Mirante. Tem uma 
versão que queria fazer em videojukebox, brincando com esta ideia de edição aleatória, mais ou menos 
o que o Cortázar fez no Jogo de Amarelinha. Esta chama Passatempo. E tem a versão filme, que mistura 
uma camada sobre eu e a Adri e a história, que chama Coração não sem porque. Estou transitando entre 
estes caminhos, mas querendo fechar logo a versão filme.” (conversa em sistema de conversa virtual por 
mensagens na rede de relacionamentos sociais Facebook, 11/01/2012) A versão filme, no atual estágio, foi 
apresentada na sala de cinema PF Gastal, em novembro de 2013, sete anos e meio de imagens reunidas 
em um filme. O movimento do entorno é fortemente marcado pela luz do sol, há uma observação da dança 
das sombras no decorrer do dia, a sombra de um varal de metal preso no lado de fora da janela de outro 
prédio move-se suave e continuadamente pelas texturas da parede. De outra maneira, Marie Menken, 
em “Lights” (1965) faz as luzes dançarem freneticamente na escuridão. Ritmos de danças distintos, o da 
luz artificial e o da sombra produzida pelo sol. No formato de videoinstalação, esses vídeos constituíram 
“Mirante” com elementos do próprio lar do artista, o que ocorreu também na videoinstalação “Lar: degrau e 
escada”, como se as imagens e os sons não bastassem para passar ao outro o todo de uma memória. 
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A arte é uma metalinguagem com a ajuda da qual os homens tentam comunicar-se entre si, 
partilhar informações sobre si próprios e assimilar a experiência dos outros. (TARKOVSKI, 
1998, p. 43)

Corte.

O que é lar? Lar é a memória trabalhada, ou praticada, em cada um dos vídeos feitos a partir do 
material bruto do arquivo de registros. Somente constrói-se uma memória a partir de sua materialização 
mental, feita de fragmentos provenientes de diversas áreas do cérebro. Portanto, o lar são os trabalhos 
apresentados: “Degrau” é a memória das transformações do quintal desde aquele ponto de vista. “Escada” 
(2005-13) é memória de um percurso tantas vezes feito, e suas imagens terminam por costurar fragmentos 
de tempos cronologicamente distanciados. “Limpeza da Parreira....”  é a memória da narrativa de um único 
dia, de uma única situação. “Depois do almoço de domingo” é uma memória e um esquecimento. E, talvez 
como escreve Mariela Cantú, [...] tal como nós, as imagens também perdem a memória”97. (CANTÚ, p. 258) 
ou, talvez, como lembra Bill Viola:

Uma das formas através das quais culturas tribais animistas sabem que o mundo dos espíritos, ou 
pós-vida, existe, é que quando uma pessoa morre, a memória da imagem daquela pessoa em outra 
mente não desaparece abruptamente – formas pensadas continuam a existir dentro de todos aqueles 
que a conheciam muito depois de sua partida – por meses, até mesmo anos, e às vezes “para sempre”. 
(VIOLA, 1983, p. 18)

Corte.

Cartelera de “As I was moving ahead...”:  then come the spring – depois veio a primavera

Corte.

97  Texto no idioma original: De los archivos, no esperamos que sean un refugio: un refugio resguarda, protege (oculta?). Cuál podría ser el peligro que acecha 
a las imágenes y que las fuerza a buscar alguna forma de cobijo? Seguramente, el mismo que nos acecha a todos: tal como nosotros las imágenes también 
pierden la memoria. (CANTÚ, 2012, p. 258)
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Para encerrar este texto, relembro a citação de Tarkovski utilizada ao início deste trabalho que diz: 
“É errado dizer que o artista “procura” seu tema. Este, na verdade, amadurece dentro dele como um fruto, 
e começa a exigir uma forma de expressão. É como um parto...” (TARKOVSKI, p.49) e penso em como foi 
realizado o “parto” e, novamente, lembro de uma das falas de Jonas Mekas em “As I was moving ahead..” 
que serviu como uma espécie de prece, reza ou mantra no intervalo de tempo dedicado à escritura dessas 
memórias. 

23 de Junho. A voz disse: você não deve ir a lugar algum. Você apenas deve estar preparado. Prepare-
se, saiba que está lá, vai vir por si mesmo, seu trabalho está aqui, ele virá por si mesmo. Somente precisa 
acreditar e saber e estar aberto e pronto. Não se preocupe, não se frustre. Virá.98 (MEKAS, 2000, As I was 
moving ahead... cap. VII)

98 Original: “June 23rd. The voice said: you don’t have to go anywhere. You just have to make yourself ready. Prepare yourself, know it’s there. It’ll come by itself, 
your work is here, it’ll come by itself. Just have to trust and knowing abd be open and ready. Don’t worry, don’t frustrate. It’ll come.” (Mekas, As I was moving 
ahead... cap. VII disco dois a 1h e48min)  Tradução da autora. 
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