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Resumo: A presente dissertação, intitulada Documentar a ruína com as linguagens da

imagem em movimento instalada, é um trabalho de natureza teórico-prática, com vista a

finalizar o mestrado em Arte Multimédia, na vertente de Audiovisuais. Com este estudo

quis analisar e convidar a uma reflexão acerca das diferentes dimensões contidas no

espaço da ruína, que, na sua qualidade de parte de um todo, como fragmento de uma

complexidade  perdida,  representa,  inevitavelmente,  um campo de  interesse  para  um

olhar fílmico de natureza documental. A investigação engendra-se a partir das relações

conceptuais, estéticas e interpretativas entre a minha produção audiovisual e o objeto de

pesquisa: a poética dos espaços abandonados. Para tal, por um lado foram observados

pontos da imagética da ruína, por outro foram exploradas as potencialidades técnicas e

poéticas de outras produções audiovisuais, para vislumbrar possíveis correlações com os

meus trabalhos. Os artistas, pensadores e filósofos aqui convocados coabitam o meu

repertório  mnemotécnico  e  influenciam  diretamente  a  minha  produção  audiovisual.

Tratam-se de referências que se colocam no limiar entre o documentário e a imagem em

movimento  instalada:  Tacita  Dean,  Harun  Farocki,  Artavazd  Peleshyan.  O  projeto

prático compõe-se de três vídeos, que criam um estudo dimensional e fractal do espaço

visual, que estudam diferentes formas de representar o lugar abandonado deixado à ação

da modelação do tempo.

Palavras-chave: Ruína, tempo, fragmento, espaços abandonados, documentário 
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Abstract: This dissertation, entitled Documentar a ruína com as linguagens da imagem

em movimento  instalada (Documenting  the  ruin with  the  languages  of  the  installed

moving image),  is  a  work of  theoretical  and practical  nature,  with  the  purpose  of

completing a Masters in Multimedia Arts in Audiovisual. The aim of this study is to

examine and invite to a reflection about the different dimensions contained in the space

of the ruin, which, in its quality of being a stray relating to a whole, as a fragment of a

lost  complexity,  inevitably  represents  a  field  of  interest  for  a  filmic  gaze  with  a

documental  approach.  This  research  originated  from  the  conceptual,  aesthetic  and

interpretive  relationship  between  my  audiovisual  production  and  the  object  of  the

investigation: the poetic of the abandoned spaces. With this purpose, on one side it was

built  an  analysis  based  on the  ruin's  imaginary,  by the  other  side  we explored  the

potential  of  different  type  of  poetics  and  techniques  throughout  other  artist  film

productions, intended to create possible correlations with my own work. The artists,

thinkers and philosophers presented cohabit in my memory's inventory and are agents of

an active influence on my audiovisual production. These are references that stand on the

threshold  between  documentary and installative  moving  image:  Tacita  Dean,  Harun

Farocki, Artavazd Peleshyan. The practical project consists of three videos that create a

dimensional  and  fragmented  study  of  the  visual  space,  studying  different  ways  to

represent the abandoned spaces which are left to the modelling of time.

Keywords: Ruin, time, fragment, abandoned spaces, documentary
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Introdução

A presente dissertação arquiteta-se a partir das relações conceituais, estéticas e

interpretativas entre a minha produção audiovisual e o objeto de pesquisa: a estética da

ruína como poética. 

O fascínio pelas ruínas  e pelas imagens de decadência não é  algo recente.  As

explorações  da  ruína  na  arte  contemporânea  por  um  lado  proporcionam  diversas

experiências  de  nostalgia  e  por  outro  um  encontro  incessantemente  renovado  com

catástrofes  do  passado  recente  e  apreensões  apocalípticas  do  futuro.  Tantos  são  os

exemplos que resolvi não guiar a temática apenas por uma análise do tema da ruína nas

artes visuais1, visto que conseguimos percecionar por meio de outras fontes (literárias,

antropológicas e filosóficas) o aspeto mais perturbante deste objeto conceptual: a ruína

como uma cristalização de tempo. 

A primeira  parte  desta  tese,  tendo  a  estética  da  ruína  como  objeto,  é  um

inventário de sentidos e de referências que conflui para a análise desta poiesis particular.

Os pensamentos dos próprios artistas, historiadores e filósofos apresentados giram em

torno da questão da passagem do tempo,  seja este  urbano,  humano ou geológico e,

portanto, sublime. Sao compilaçoes distintas que influem sobre a construçao dos meus

pensamentos e posicionamentos perante o tema: Italo Calvino, Denis Diderot, Walter

Benjamin,  entre  outros  (capítulo  1).  Como  um  filtro  interpretativo,  estas  ligações

teóricas passam a magnetizar o objeto trabalhado, direcionando e conduzindo o discurso

do texto para as relações temporais que permeiam a ruína.

As análises de Georg Simmel (capítulo 1.1) e Marc Augé (capítulo 1.2), levam à

perceção  de  que  as  ruínas  detêm  um  tempo  particular:  trabalhado  pelo  foco  da

tripartição,  onde futuro, passado e presente desordenadamente promovem elipses em

torno  da  estética  ruinosa.  No mesmo instante  em que,  no  ato  da  observação,  há  a

tentativa de reviver e imaginar os momentos alocados no passado – já extintos – surge o

sentimento da presença do futuro. O que é visto, realmente representa o passado ou é

uma premonição do futuro? 

1 Sobre este tema pode-se consultar Ruins, organizado por Brian Dillon. Esta antologia oferece uma 
ampla pesquisa da ruína contemporânea no discurso cultural, na estética e na prática artística.
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Se a estética da ruína como poética faz parte do processo que fomenta o meu

repertório argumentativo e poético, a matriz que cerca a minha produção fílmica mais

recente  e  os  possíveis  diálogos  que  esta  mantém  com  o  panorama  artístico

contemporâneo possui uma natureza documental e uma ambição instalativa. A segunda

parte da pesquisa delineia portanto um campo referencial mais estreitamente artístico. 

A expressão  imagem em movimento instalada é  aqui  utilizada  no sentido de

compreender ações limítrofes do vídeo em sinergia com o sistema da arte. Procura-se

circunscrever  essas  questões  num  conceito  mais  abrangente  –  o  de  imagem  em

movimento instalada –, tendo em consideraçao o facto de esta modalidade específica da

imagem se  ter  expandido  muito  para  alem das  práticas  relacionadas  com o  âmbito

estrito das artes plásticas ou do cinema. Para tal, foram observados pontos da imagética

da ruína em correlação com as potencialidades técnicas e poéticas de outras produções

audiovisuais, que geram possíveis paralelismos com os meus trabalhos. 

A partir  de  tal  visão,  empreendi  uma leitura  em torno  da  desconstrução,  da

contaminação  e  do  compartimento  do  vídeo,  procedimentos  que  proporcionam

oportunidades para o novo e ressignificam as linguagens. 

Com vista a introduzir um campo de referências para delimitar o projeto prático,

reconhece-se em primeiro lugar um olhar essencialmente documental ou uma vocação

realista  à lá Vertov,  (capítulo 2)  que desperta  um interesse pela  noção de imagem-

documento,  explorada  através  das  produções  fílmicas  da  artista  inglesa  Tacita  Dean

(capítulo 2.1). 

  As conexões com o cinema de Artavazd Peleshyan (capítulo 2.3) imbricaram as

semelhanças  e  influências  de  uma  estética  fílmica  que  procura  despir  a  imagem

documental do seu referencial, para construir uma imagem universal, sem palavras, nem

seres humanos, que não pertence a nenhum espaço-tempo especifico e constrói desta

forma um tempo eterno.

As resoluções vídeo-instalativas de Harun Farocki (capítulo 2.2) acompanharam-

me na escolha das fragmentações do ecrã e na consciencialização do papel político da

imagem de  arquivo.  Tratam-se  de  expressões  artísticas  que,  mesmo divergentes  em

contextualizações, tornam-se convergentes à imagética ruinosa explorada pelo projeto

prático. 
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A leitura de uma obra específica é considerada aqui apenas no seu carácter de

exemplificação  num  contexto  maior  de  abordagem.  Deste  modo  não  existe  uma

intenção  analítica  em  relação  a  cada  um  dos  artistas  ou  cada  uma  das  obras

exemplificadas,  trata-se  muito  mais  de  criar  conexões  com as  minhas  modalidades

operativas, de relacioná-las a um período de transformação da arte e dos seus processos.

Assim,  o  que  pretendo  dar  a  ver  com  esta  dissertação  é,  justamente,  a

organização das minhas referências e reportórios, observando as suas relações estéticas

e poéticas com o projeto elaborado. Estudos sobre espaços abandonados (capítulo 3) é

o  título  escolhido  para  recolher  três  ensaios  audiovisuais  que  estão  interligados

poeticamente e compreendem o diálogo entre o documentário e as artes visuais, mas

resultam diferentes a nível de escolhas técnicas.

A metodologia  utilizada  passou  pela  observação  de  uma estrita  proximidade

entre as investigações teórica e prática, envolvidas num processo dialético com vista a

atingir os objetivos proposto; a leitura e visualizaçao de catálogos de artistas; o contacto

com  a  obra  de  artistas  em  exposiçoes,  assim  como,  mediante  o  visionamento  de

importantes  obras  cinematográficas,  alem  de  uma  pesquisa  sistemática  do  material

disponível na Internet. Acrescentei igualmente a minha vivência como documentarista e

as relativas experiências expositivas no contexto de residências artísticas variadas. 

Ao  longo  do  texto  desta  dissertaçao  sao  utilizados  os  seguintes  criterios  de

redaçao: pelas citaçoes utiliza-se o sistema autor-data: (nome, data: página); no corpo

do texto foram inseridas traduçoes de citaçoes para a língua portuguesa, realizadas por

mim, colocando as citaçoes originais em notas de rodape; sigo o Acordo Ortográfico da

Língua Portuguesa, de 1990 - em vigor desde 2009.
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1. A poética da ruína: o fragmento

O que é uma ruína? Esta pergunta pode ter várias respostas. As ruínas funcionam

como lembretes. A memória está sempre incompleta, sempre imperfeita, sempre caindo

em ruínas, mas as próprias ruínas, assim como outros rastros, são o tesouro: as nossas

ligações para o antes, o nosso guia para situar-nos numa paisagem de tempo. Apagar as

ruínas é apagar as últimas faíscas públicas de memória: uma cidade sem ruínas, sem

vestígios de idade, é como uma mente sem lembranças.

A ruína é um fragmento que se impõe à contemplação, necessita de coabitação e

«é uma imagem que educa o homem contemporâneo sobre a sua experiência da duração

do tempo» (AMARANTE, 2013: 187).

[...]como espetadores, devemos estender o tempo de observação deixando que
os  detalhes  sejam apreendidos  e  possibilitando  que  as  conexões  temporais,
mnemónicas ou históricas sejam trabalhadas pelo intelecto. Como um vácuo
atrelado ao frenético tempo contemporâneo, a ruína através da materialidade
afirma nossa condição transitória e, sabiamente, nos sugere paciência (ibidem).

O termo ruína  tem o  duplo  sentido  de  indicar  um processo  e  o  êxito  deste

processo.  Implica uma realidade inicial,  originariamente unitária,  que atravessou um

processo de decadência e destruição, que pode ter sido mais ou menos rápido, causado

por razões  internas  ou externas à  própria  realidade.  Mas indica,  simultaneamente,  o

resultado da destruição,  os restos desta desintegração que resistiram ao tempo como

testemunhos do que eram e do que aconteceu e pode representar uma oportunidade de

refazer o caminho já percorrido, a fim de recuperar as suas raízes ou encontrar a sua

própria  identidade.  Nas  análises  de  Denis  Diderot  as  ruínas  são  elementos  que

provocam reflexões prazenteiras e, mais importante, provocam a invenção e estimulam

o imaginário no pensamento do observador:

[...] nós contemplamos os estragos do tempo, e na nossa imaginação espalhamos os
escombros dos próprios edifícios onde vivemos sobre a terra; naquele momento a
solidão e o silêncio prevalecem à nossa volta, nós somos os únicos sobreviventes
de uma nação inteira que já não existe. Tal é o primeiro princípio da poética das
ruínas.2  (DIDEROT, 1765: 196-197)

2 [...]we contemplate the ravages of time, and in our imagination we scatter the rubble of the very 
buildings in which we live over the ground; in that moment solitude and silence prevail around us, we 
are the sole survivors of an entire nation that is no more. Such is the first tenet of the poetics of ruins.
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Etimologicamente o  termo  ruína,  do  latim «ruina»  da  «ruere»  que  significa

queda, cair no chão (ANTENOR, 1932: 702), pressupõe uma descida, um movimento

do alto para baixo. As ruínas evocam em quem as contempla a contraposição entre a

grandeza passada da civilidade que a construiu e o inelutável destino de declínio.  A

tensão entre um passado e um futuro no tempo presente, o contraste entre aquilo que

permanece  e  aquilo  que  ruiu.  Mas  o  fascínio  da  ruína  está  também  num  ulterior

elemento que nasce como união criativa entre um estado e o seu contrário: a natureza e

a cultura, como a vida e a morte, a criação e a destruição.

Na ruína algo é perdido para sempre. Este valor negativo implícito na poética da

ruína  (entendida  como perca  da  função  pela  qual  tinha  sido  construída)  leva-nos  a

aproximá-la aos conceitos de resíduo ou lixo. Isto permite o emergir de um outro aspeto

que poderíamos definir como «o paradoxo da ruína»: ao lado do movimento de descida,

a decadência, a ruína leva consigo um movimento de ascensão. O precipitar das coisas,

a  ação  do  tempo,  o  desabamento  do  mundo  em cinzas,  areia,  lama,  terra,  implica

também um impulso, um movimento vertical  ascensional, quase uma ressurreição: a

ruína, como os vestígios e os resíduos, com a acumulação e o tempo transforma-se num

monumento «análogo» ou «negativo».

Um processo que é bem descrito numa das Cidades Invisíveis de Italo Calvino,

Leônia, que funciona como uma metáfora da cidade dos consumos. Cada manhã «[...] os

restos de Leônia de ontem aguardam a carroça do lixeiro» e Marco Polo, protagonista e

narrador do livro, olhando através das fendas das muralhas da cidade, pergunta-se se a

paixão dos Leonienses seja o ato de evacuar, sendo que eles olham os homens do lixo

como anjos. Enquanto os Leonienses estão ocupados, à caça de novidades, «[...] uma

fortaleza de  restos  indestrutíveis circunda Leônia, domina a cidade de todos os lados

lado como uma cadeia de montanhas» (CALVINO, 1972: 48- 49).

Os restos e os resíduos indicam a contraposição entre algo que fica e algo que

desaparece, porque consumido ou porque já não serve; referem então ao excesso, algo

que não se assimila, não se integra e é empurrado para fora. Isto é, a produção de lixo é

parte integrante do processo produtivo e é o efeito da construção de ordem baseada no

princípio do utilitário. 

5



A analogia entre o conceito de ruína, de resíduo e de resto está presente dentro

da reflexão benjaminiana sobre o método da historiografia materialista. Tanto na sua

investigação sobre o drama barroco, nas suas teses sobre a história, assim como no seu

livro sobre as Passagens de Paris, Walter Benjamin ocupa-se da tarefa do alegorista ao

trazer significados para o fragmento, o estilhaço, o objeto deslocado do tempo linear.

Para  Benjamin  enquanto  a  historiografia  burguesa  valoriza  o  dito  e  o  visível,  o

plenamente realizado e sobretudo a adesão a uma tradição cultural cuja capacidade de

reprodução  funciona  como  uma  instância  de  legitimação,  o  materialismo  histórico

trabalha com o não dito e o não visível, o inacabado, o suspenso e de maneira particular

com  os  materiais  que  aquela  mesma  tradição  abandona  ao  óbvio  e  à  destruição,

considerando-os espúrios e inúteis (ROUANET, 1987: 43-46).

Num fragmento da secção N de Passagem (1982), onde se teoriza a montagem

como método da historiografia materialista, o filósofo alemão afirma: «Método deste

trabalho: Montagem literária. Eu não tenho nada a dizer. Apenas a mostrar. Eu não vou

furtar nada de valioso ou apropriar-me de formulações espirituosas. Mas sim os trapos,

o lixo: eles eu quero não intentar, mas antes, fazer justiça a eles do único modo possível:

utilizando-os.» (SELIGMANN-SILVA, 2007: 38).

Desaparece,  portanto  qualquer  critério  hierárquico  e  de  valor  na  escolha  dos

materiais:  os  mais  altos  produtos  culturais  e  os  mais  baixos  detritos  da  vida  serão

tratados da mesma forma, não para fazer deles um elenco, mas para usá-los. Há certos

aspetos da história, «resíduos», negligenciados por uma visão progressiva e totalitária,

que  para  contar  a  sua  versão  tem de  esconder  «pequenos  elementos»3,  ou  mesmo

esquecer  que  há  uma  infinidade  de  conexões  que  não  se  deixam  estabelecer  por

causalidade.

A primeira etapa desse caminho será aplicar à história o princípio da montagem.

Isto e, erguer as grandes construçoes a partir de elementos minúsculos, recortados com

clareza e precisão. Descobrir na análise do pequeno momento individual o cristal do

acontecimento total. Portanto, romper com o naturalismo histórico vulgar. Apreender a

construção  da  história  como  tal  na  estrutura  do  comentário  (SELIGMANN-SILVA,

2007: 40). 

3 «[...]descobrir nos pequenos elementos o cristal da história total»  (ROUANET, 1987: 44)
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Como refere Benjamin,  se  «o que jaz em ruínas,  o  fragmento  significativo,  o

estilhaço — esta e a materia mais nobre da criaçao literária» (ROUANET, 1987: 44),

podemos então recodificar os restos, transforma-los na matéria do nosso conhecimento,

fazer com que contenham uma outra história que a sociedade nao nos contou e montar

uma nova totalidade, cujos fragmentos, introduzidos em novo contexto, libertam-se de

sua função originária. 

Desde  o  século  XX  os  artistas  utilizaram,  e  continuam  utilizando,  seja

sistematicamente ou esporadicamente,  matérias  residuais.  A arte  que trabalha com a

reutilização e a ressignificação dos restos coloca em discussão os processos de produção

e  de  consumo,  problematizando  a  distinção  entre  as  categorias  de  lixo  e  de  útil

(CANOVA /VERGINE, 1997: 19). A distinção entre aquilo que é resto e aquilo que tem

valor é anulada no momento em que o processo criativo confere ao resto um valor que

já não tem ligação com a cadeia do consumo. 

A compulsão para preservar e armazenar o refugo, de forma a prolongar a sua
vida arrebatando-o do esquecimento,  do nada,  o  desejo de deixar  uma marca,  uma
impressão  que  permanece  no  tempo,  toca  um  nervo  psicológico  e  político.
(CANOVA /VERGINE, 1997: 20).4

As  ruínas,  os  objetos  usados,  ou  aqueles  objetos  que  simplesmente  tem  as

marcas do próprio ciclo de vida; partidos, destruídos ou envelhecidos, geram em nós

uma série de perguntas: Como o objeto chegou até nós? Como «viveu» até agora? Os

espaços e os objetos, através da memória,  provocam conexões com a nossa história

pessoal e deixam rastros na nossa identidade. 

4 The compulsion to preserve and store refuse, to prolong its life by snatching it from impending 
oblivion, from nothingness, the urge to leave a mark, an impression that remains in time, touches a 
psycological and a political nerve.
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1.1. O despertar da paisagem gera ruínas

Marguerite Yourcenar dedica um livro à descrição de como a natureza e o tempo

geram objetos em contínua evolução:

                                          
Deitas  algo  no  mar,  e  o  mar  (depois  de  um tempo  impreciso  e  imprevisível)
devolve-o  trabalhado,  finito,  liso,  lúcido  ou  opaco  dependendo  do  material,  e
também molhado  porque  assim  as  cores  são  mais  vivas.  Naturalmente  não  o
devolve logo, não tens que ficar a espera dele, também porque não o devolve no
mesmo sítio onde tu o deixaste […]. Aliás, o mar trabalha como um verdadeiro
artesão, no sentido de que não tem um horário fixo para fazer o seu trabalho, os
tempos são pautados por ele, que trabalha só quando sente que é o momento certo
para agir. Não é possível, de facto, pedir-lhe para fazer cinco peças todas iguais[...].
Não, isso ele nunca o vai fazer. Ele só realiza peças únicas e irrepetíveis, como as
obras de arte. Ninguém jamais encontrou duas, disse duas, peças iguais produzidas
por este artesão caprichoso (YOURCENAR, 1983: 51-53).

O mar, com o seu movimento contínuo, chocalha as pedras, que se esfregam e se

roçam umas contra as outras, até se tornarem lisas. Da mesma os edifícios recolhem pó,

perdem  o  estuque,  ruem lentamente  e  continuamente,  até  se  misturarem  com  a

vegetação e desaparecerem na natureza.

A ruína mistura-se com a vegetação natural que a invade e se apropria dela,

compondo uma paisagem inédita que não é a réplica de nenhum passado.  Constituem

símbolos e marcas físicas da mudança das nossas sociedades e da sua mudança ao longo do

tempo.

Na imagem ruína,  será  tanto  mais  relevante  aquilo  que  está  presente  como
aquilo que se encontra dela ausente, tornando-se quase palpável a ausência que
se faz presente, no sentido de uma alusão ao que foi. O vazio abre o lugar para o
que já foi, aquilo que já esteve e deixou um lugar. Por essa mesma razão, a
imagem da ruína se rege pela conceçao de um vazio fertil, um repositório para a
memória e a projeçao imaginativa do passado. A ruína resulta na materializaçao
da nossa incompletude, da finitude humana, um alerta para a morte. (QUINTAS,
2011: 274)

O  ensaio  de  1911,  A Ruína do  sociólogo  Georg  Simmel  (Berlim,  1858  —

Estrasburgo,  1918)  é  um  texto  chave  para  aprofundar  os  aspetos  conceptuais  e

filosóficos incorporados pela poética ruinosa. 

A sedução poética da ruína para o autor está no momento em que «[...] uma obra

humana é afinal percebida como um produto da natureza.» (SIMMEL, 1911: 3). O que é
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destruído por ação da natureza encerra em si os próprios elementos da sua destruição, da

força  energética  necessária  para  a  sua  ruína.  Podemos  assim  sentir  todo  o  fluxo

energético que é colocado num determinado espaço e que o levou ao estado atual de

ruína, a força, ou falta dela por parte do conjunto de seres humanos que, ou permitiram

esse declínio, ou não tiveram os recursos para  impedi-lo. Para Simmel as ruínas «[...]

são  repartidas  em  frações  de  existência  [...]»  (ibidem),  pois  para  qualquer  ruína  é

necessária a intervenção de vários fatores, a vontade humana e a força da natureza, que

nesta conjugação dão azo a outras formações. 

A arquitetura seria,  entre  as  outras  artes,  o mediador  privilegiado no acesso à

contemplação das tensões entre homem e natureza, nela «a grande luta entre a vontade

do espírito e a necessidade das questões da natureza estão realmente em paz, onde a

alma  que  luta  para  subir  e  a  natureza  na  sua  gravidade  se  mantêm em equilíbrio»

(SIMMEL, 1911: 3).

Mas em que ponto ainda se pode dizer que a natureza não tenha sido vitoriosa

nesta batalha entre o espírito formal e substância orgânica? A ruína não é o triunfo da

natureza,  mas  um momento  intermediário,  um frágil  equilíbrio  entre  persistência  e

decadência. «Na ruína, a natureza começa a prevalecer», o poder «bruto, arrastador»

produz  uma  nova  forma,  «totalmente  significativa,  compreensível,  diferenciada»

(SIMMEL, 1911: 4-6).  A natureza aqui cria uma obra de arte,  utilizando o material

reunido pelos homens e esculpindo-o, retornado assim o material físico à natureza que o

formou, como antes a arte se serviu da natureza para a sua criação. 

Simmel enlaça-nos a imagem da «natureza que excede o espírito»: uma espécie

de  vingança  da  energia  natural  de  rejuvenescimento,  que  encontra  modalidades

diferentes e antagónicas à forma fechada que a civilização impõe aos seus artefactos.

É claro que esse efeito dialético é o mesmo produzido pelo olhar pictórico sobre

a  paisagem:  existem  inúmeras  telas  que,  a  partir  do  romantismo  do  século  XIX,

primeiro compõem e depois dramatizam os enquadramentos com um cenário de árvores

e águas plácidas em torno dos restos legíveis, mas incompletos, dos edifícios de outra

civilizações. Formalmente, o efeito é conseguido por contraste: a natureza que «odeia a

linha  reta»  e  os  fragmentos  das  geometrias  antigas,  ainda  fortes  como  signo,  mas

incompreensíveis  porque  são  agora  reduzidas  a  sílabas  destacadas  casualmente  do
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discurso ao qual pertenciam.

Simmel aponta que o sentido geral da ruína é novo, ou seja, não é a evolução do

sentido inicial  do edifício. Com isto, implica que já não se trata de «ruína» mas de

«paisagem com ruínas».

Simmel  formulou  um  ordenamento  cósmico  ou  heurístico  sobre  a  condição

humana  e  social  «[...]  a  natureza  como  o  alicerce,  a  matéria  ou  o  produto  semi-

manufacturado e o espírito como o formador definitivo.» (SIMMEL, 1911: 4), e para ele

a ruína tem o condão de inverter este seu ordenamento, pois o que é construído pela

ação humana, é igualmente afetado pelas mesmas forças que esculpiram a paisagem, tal

como a curvatura de um determinado rio, a extensão de uma cordilheira, ou a inclinação

de uma falésia. A criação humana, que utiliza o material disponível em seu redor, que o

trabalha  para  o  refinar,  que  esquematiza  as  funcionalidades  estruturais,  acaba  neste

processo  de  ruína  por  entrar  numa situação  niilista,  tudo  o  que  vem do pó,  ao  pó

retornará.

Nesta junção formal de presente e passado, atuam energias que elevam a fruição

do  objeto  como  tal,  em  que  a  separação  da  visão  e  do  pensamento  se  tornam

insuficientes para quebrar a harmonia existente  que é mais profunda que uma mera

unidade estética.

É como se fosse necessário que primeiro um pedaço da existência ruísse, para esta
se tomar tão sem resistência às correntes e forças que vêm de todas as direções da
realidade. Talvez seja esta a sedução da queda, da decadência: ir além do seu mero
lado negativo,  do  seu  mero  estado prostrado.  A cultura  rica  e  multifacetada,  a
capacidade ilimitada de impressionar e a compreensão aberta a todos os lados, que
são próprios das épocas decadentes, significam justamente o encontro de todas as
aspirações contrárias (SIMMEL 1911: 8).

O encontro com a ruína tem para Simmel efeitos positivos, pois  ao contemplar a

ruína, ao nos aperceber da riqueza de vida existente nesse mesmo local e das mudanças

que se operaram teremos «[...] um presente imediatamente visível.» (SIMMEL, 1911:

7). Constrói-se desta forma uma relação nova entre o presente e o processo de memória

«A ruína cria a forma presente de uma vida passada, não segundo seus conteúdos ou

restos, mas segundo o seu passado como tal» (ibidem).

Esta ideia de tempo suspenso torna a ruína uma possibilidade de existência e de

10



transformação. A sua natureza é a de um possível devir. Hoje, há uma necessidade de

perceber  este  tempo,  única  maneira  de  ter  consciência  da  duração,  para  entender  a

história, numa tentativa de exorcizar a ansiedade de um futuro.
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1.2. O tempo puro

O  espetáculo  destas  ruínas  recentes  constituiu  um
enigma  cuja  existência  senti  imediatamente,  embora
sem identificar os seus termos e nem compreender a sua
natureza 

(AUGÉ, 2003: 25).5

No livro  Le  temps  en  ruines (2003) Marc  Augé  (Poitiers,  1935)  revisita  os

conceitos elaborados por Georg Simmel numa perspetiva contemporânea e cria uma

dialética entre a arte e a antropologia, tendo como conector o conceito de ruína. Para

ele,  a  ruína  seria  uma forma de  medição temporal,  de  termómetro  sobre  a  duração

civilizacional  num  determinado  sítio  onde,  por  um  ou  outro  motivo,  teria  sido

abandonada à mercê dos elementos.

Segundo o antropólogo francês, hoje em dia as ruínas não são mais possíveis:

são uma espécie em vias de extinção. Augé explica que a arquitetura contemporânea,

contrariamente  à  de  séculos  anteriores,  não  aspira  à  eternidade,  se  não  apenas  ao

presente, um presente indefinidamente substituível; por este motivo os imóveis que são

demolidos são substituídos por outros que são idênticos a eles (AUGÈ, 2003:109).

Atualmente, apenas uma catástrofe pode provocar efeitos comparáveis aos efeitos

da ruína, mas o antropólogo francês assinala uma diferencia essencial: a ruína situa-se

na experiência do passar do tempo, entre o passado e o presente, enquanto os resultados

das catástrofes pertencem à atualidade e têm uma data concreta:  a explosão de uma

bomba, uma inundação, um terremoto (AUGÈ, 2003:110).

Temos que ressalvar que Marc Augé relatou mais que uma vez nos seus estudos

anteriores o risco, filosófico e político, de um «domínio do presente» que restringe a

profundidade temporal e expropria a sociedade contemporânea da sua história e do seu

futuro. Augé releva  que a característica mais saliente da contemporaneidade é o seu

projetar-se continuamente no presente, sem ambições em relação ao futuro e sem se

conseguir relacionar com a passagem do tempo e a sua duração. Esta condição em que

vivemos,  mergulhados  num presente  eterno,  pode,  segundo o autor,  ser  detetado na

5 El espectáculo de esas ruínas recientes constituía una especie de enigma cuya existencia presentí de 
immediato, aunque sin identificar sus términos ni comprender su naturaleza. 
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forma como é gerido o planeamento urbanístico e arquitetónico das cidades, daqui o

interesse do antropólogo pelas ruínas. Ensinar-nos a perceber o tempo; «Essa seria hoje

a vocação pedagógica da ruína»6(AUGÈ, 2003: 53).

O conceito que jaz nos fundamentos da análise de Augé é o de sobremodernidade.

Esta nova modernidade teria substituído aquela precedente dos séculos XVIII e XIX

com as suas características de exasperação e complexificação da realidade do tempo e

do  espaço:  «A  sobremodernidade seria  o  efeito  combinado  de  uma  aceleração  da

história, um encolhimento do espaço e uma individualização dos destinos»7 (AUGÈ,

2003:  59).  Estes  três  pontos,  elaborados  em  escritos  anteriores,8 são  o  substrato

conceptual sobre o qual se implanta o discurso da ruína.

Neste  relacionamento  com o tempo,  as  ruínas,  mais  do  que  expressarem ou

manterem vivo o passado de quem as gerou, contêm uma estratificação de passados,

porque  não  reproduzem  integralmente  nenhum  tempo  histórico,  ajudam  a  tomar

consciência da passagem do tempo e essa consciencialização projeta-se naquilo que é

essencial: a imaginação do porvir.

Contemplar  as  ruínas  não  é  fazer  uma  viagem  na  história,  mas  sim  viver  a
experiência do tempo, do tempo puro.  (…) O tempo «puro» é este tempo sem
história do qual unicamente pode tomar consciência o indivíduo e do qual pode
obter uma fugaz intuição graças ao espetáculo das ruínas9 (AUGÈ, 2003: 45-46).

A ruína habita este interstício temporal, uma entrelinha que separa a realidade de

uma perceção  histórica  que  já  não  existe  e  a  interpretação do imediato.  Um limbo

temporal em que nos perdemos a observar o mundo sem preconceitos ou escatologias

culturais que afastam a realidade em favor da sua codificação. É esta a consciência da

falta: expressão de uma ausência, as ruínas, com as suas muitas épocas e inenarráveis

histórias, representa a esperança de um mundo não objetivável.

6 E�sa seri�a hoy la vocación pedago�gica de las ruinas.
7 La sobremodemidad seri�a el efecto combinado de una aceleracio�n de la história, de una retraccio�n del 

espacio y de una individualizacio�n de los destinos. 
8 Não lugares: Introdução a uma Antropologia da Sobremodernidade, 1992.
9 Contemplar unas ruinas no es hacer un viaje en la história sino vivir la experiencia del tiempo, del 

tiempo puro.(...)El tiempo «puro» es ese tiempo sin história del que únicamente puede tomar 
conciencia el individuo y del que puede obtener una fugaz intuición gracias al espectáculo de las 
ruinas. 
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É um tempo puro, não datável,  que não se inclui no nosso mundo de imagens,
simulações e reconstruções, no nosso mundo violento cujos escombros, já não têm
tempo de se tornarem ruínas10 (AUGÈ, 2003: 8).

O efeito dos vestígios arquitetónicos é o de um chamamento à memória coletiva

de uma sociedade que vive o presente com uma cegueira projetada para o futuro, onde a

catalogação dessa mesma noção de ruína se torna impossível:  «ou está inscrita num

manual  de  história,  ou dentro  de um processo de restauro» (AUGÈ, 2003:  9).  Este

«tempo  puro»  é  raro  na cidade  atual,  mergulhada  num  presente  indefinidamente

substituível e em permanente construção, onde os lotes baldios e as obras em construção

tornam-se os últimos testemunhos da passagem do tempo (AUGÈ, 2003: 108).

Contemplar  a  ruína significa produzir  um reencontro,  seja este  presencial  ou

ligado  à  memória  individual  de  quem  fisicamente  esteve  em  determinado  lugar  e

presenciou o ruir (dentro de um hiato temporal) desse espaço.

É nesta noção de «tempo puro» que Augé identifica um paralelismo com a obra

de arte:

[…] cabe à arte salvar o que é mais precioso nas ruínas e nas obras do passado: um
sentido do tempo mais provocador e comovedor porque não é possível reduzi-lo à
história, porque é consciência de uma carência, expressão de uma ausência, puro
desejo 11 (AUGÉ,2003: 116).

Esta relação temporal,  não está ligada de forma nenhuma com as qualidades

artísticas  existentes  per  si na  própria  obra  de  arte,  mas  sim,  conecta-se  à  duração

espaço-temporal, isto é: a resistência de uma obra de arte à passagem do tempo (AUGÉ,

2003: 30). Tal como a ruína, a obra de arte fala sempre do seu presente, mas nunca

consegue  transmiti-lo  por  inteiro,  apenas  por  fragmentos.  Ambas  expressam

potencialmente  o  vazio  existente  entre  a  perceção  desaparecida  e  a  perceção  atual

(AUGÈ, 2003: 31).

A arte é vista como um instrumento para imaginar um futuro comum: proporciona

10 Es un tiempo puro, al que no puede asignarse fecha, que no está presente en nuestro mundo de 
imágenes, simulacros y reconstituciones, que no se ubica en nuestro mundo violento, un mundo cuyos 
cascotes, faltos de tiempo, no logran ya convertirse en ruinas.

11 [...]que incumbe al arte salvar lo que hay de más precioso en las ruinas y en las obras del pasado: un 
sentido del tiempo tanto más provocador y conmovedor por cuanto no es posible reducirlo a história, 
por cuanto es conciencia de una carencia, expresión de una ausencia, puro deseo. 
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a perceção da passagem do tempo e do conceito histórico (AUGÉ, 2003: 156) e oferece

resistência ao individualismo imperante, colocando pequenas fissuras no círculo vicioso

do  nosso  mundo  contemporâneo,  formulando  questionamentos,  debates,  alternativas

para  essa  mesma  questão,  levando-nos  invariavelmente  em  busca  de  ferramentas

diferentes para a construção social e a edificação do futuro.

Se  as  ruínas  não  cabem  numa  sociedade  massificada  de  sinais  e  signos  de

contemporaneidade, de construção e reprodução de modelos estandardizadas, apenas a

arte pode preencher esse desígnio de  ficar, de ter tempo histórico para se tornar uma

ruína com tudo o que isso acarreta (AUGÉ, 2003: 28). 

A  arte  é  vista  como  um  instrumento  para  imaginar  um  futuro  comum:

proporcionaria a perceção da passagem do tempo e do conceito histórico (AUGÉ, 2003:

156).  Tal como a ruína, a obra de arte fala sempre do seu presente, mas nunca consegue

transmiti-lo  por  inteiro,  apenas  por  fragmentos.  Ambas  expressam potencialmente  o

vazio existente entre a perceção desaparecida e a perceção atual (AUGÈ, 2003: 31).
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2. Contextualização: entre a imagem documental e as artes visuais

Em primeira instância, os artistas arquivistas procuram
fazer  a informação histórica,  muitas vezes  perdida ou
deslocada, fisicamente presente. 12

(FOSTER, 2003: 4) 

Quando  ouvimos  a  palavra  documentário  normalmente  pensamos  em filmes

documentais. O campo do documental, no entanto, pode ser entendido em termos muito

mais amplos. A teoria do cinema não coloca o documentário dentro de um conjunto fixo

de características (na verdade, o uso do documento, da não-ficção vs. a ficção), ao invés

define  o  documentário  como  um  discurso,  um  conjunto  de  intenções  e  modos

resultantes de uma prática.13

O documentário sempre foi, desde o seu início uma prática cinematográfica que

tomou  como  seu,  o  problema  da  tradução  do  mundo numa  forma  de  não-ficção,

relacionada  com  «a  ideia  de  revelação  da  realidade  e  de  compromisso  social»

(FURTADO,  2009:  66). A  grande  questão  que  percorre  primeiro,  a  imagem

cinematográfica  e  sobretudo  o  cinema  documental  é  a  do realismo,  ou  seja  como

mostrar  o  mundo  e  as  coisas  tais  como  elas  são.  Em  linha  com este  pensamento

podemos entender a história do documentário como «o esforço por traçar estratégias de

abordagem que permitisse surgir uma imagem verdadeira com a crença numa imagem

que, em última instância, se poderia confundir com o próprio mundo»  (FURTADO,

2009: 67). 

Em décadas  passadas  a  crença  generalizada  em qualquer  forma de  não-ficção

como geradora de representações da realidade neutras, verdadeiras e objetivas tem sido

largamente negada. Isto deve-se em parte à erosão geral do objetivismo moderno e à

proliferação de tecnologias (digitais, mas não só) com a capacidade de poderem ser

manipuladas posteriormente.

Nos anos mais recentes,  os artistas contemporâneos têm sido dos pioneiros na

12 In the first instance archival artists seek to make historical information, often lost or displaced, 
physically present.

13 «Documentary is what we might call a “fuzzy concept”. […] Documentaries adopt no fixed inventory 
of techniques, address no one set of issues, display no single set of forms or styles. Not all 
documentaries exhibit a single set od shared characteristics. Documentary fil practice is an arena in 
which things change.» (NICHOLS, 2001: 21)
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exploração  das  formas  de  arte  interativa,  ambiental  e  de  arquivo,  que  documentam

fenómenos sócio-políticos, culturais e naturais que anteriormente eram da competência

do cinema e do vídeo-documentário. Enquanto filmes e vídeos tinham a capacidade de

coletar,  registar,  narrar  e  argumentar  sobre  o  mundo  histórico,  os  «documentários

expandidos» utilizam a palete completa dos media digitais, a fim de envolver o público,

participantes e usuários na produção, arquivamento e mapeamento do real. 

Ao «impulso arquivista»14 que atravessa as artes visuais, corresponde o «impulso

instalativo», por assim dizer, no cinema documental: em 2012 o Doclisboa criou uma

nova  secção,  Passagens, com  o  objetivo  de  discutir  os  cruzamentos  entre  o

documentário e a arte contemporânea. 

Assim explicam no sumário  da  secção Ana Jordão,  Cinta  Pelejà,  Cíntia  Gil  e

Susana de Sousa Dias, as diretoras do festival:

 Passagens nasce da confluência de dois movimentos recentes: a saída do cinema
para os museus e a  entrada do documentário na arte  contemporânea.  «documentary
turn», «expanded documentary» são algumas das expressões utilizadas nestes últimos
dez anos para caracterizar este cenário cuja diversidade e complexidade tem vindo a
redesenhar a prática e a abrir novas perspetivas para a reflexão do cinema documental
(DocLisboa.org, S.D.)

Hoje  em dia,  uma  parte  importante  das  novas  produções  de  documentários  é

realizada para ocupar o lugar das vídeo-instalações e das projeções, nos museus, nas

galerias  de  arte  ou ainda,  em salas  de exposição  e  em festivais  de  cinema.  Alguns

cineastas realizam trabalhos a partir de uma demanda dos curadores de exposições de

arte. Tratam-se de invasões de campos recíprocas: existe uma produção significativa de

filmes e vídeos documentais que circulam em galerias, museus e exposições em salas de

festivais  de  cinema.  Assim  como  «trabalhos  de  artistas  que  estão  radicalmente

interessados  e  comprometidos  com  as  práticas  dos  vídeos-documentários,

experimentando  formatos  e  traçando  estratégias  narrativas  que  resultam  [...] das

relações do cinema, como ferramenta do ver e do mostrar, com a realidade social e com

o mundo» (FURTADO, 2009: 73).

No ensaio «O documentário e as artes visuais» de Beatriz Furtado, pós-doutorada

em  Cinema  e  Arte  Contemporânea  pela  Universidade  Paris  III-Sorbonne-Nouvelle,

14 Tradução a letra do título do artigo An Archival Impulse de Hal Foster (1955-), onde se discute a 
presença diffusa de arte baseada em arquivos na arte contemporânea,
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interroga-se acerca da relação entre a produção contemporânea e a imagem documental.

A  sua  trajetória  de  investigação  visa  a  evidenciar  como  esta  produção  de

documentários não é uma moda ou o mero resultado de um processo de  «trânsito com

as artes contemporâneas», mas sim o «da inserção do documentário como uma prática e

um pensamento, que lhe confere uma inserção no campo das artes visuais. Um tipo de

documentário  que  é  parte  do  circuito,  mas,  principalmente,  é  do  campo  das  artes

visuais» (FURTADO, 2009: 68). 

Ou seja, ao deslocar o filme do espaço arquitetónico/cinemático, não é apenas o

modelo da caverna platónica que desaparece, mas com ele todo o modelo de projeção.

Hoje, o cinema encontrou no white cube o espaço para experimentações, que deixa de

ser apenas o bidimensional presente no ecrã, aberto somente à perspetiva geométrica e

aos artefactos da profundidade de campo, mas o espaço na sua dimensão de ocupação

física.  Esta  condição  limiar  permite  explorar  a  natureza  subjetiva  da  linguagem,  e

portanto,  questionar  a  forma como usamos a  linguagem audiovisual  para  adquirir  e

transmitir  conhecimento.  A produção do documentário contemporâneo,  deslocada do

seu  lugar,  subverte  certas  tradições,  em  favor  de  uma  experiência  submetida  às

orientações  do  artista,  onde  já  não se  trata  de  negar  o  documentário,  mas  sim,  de

trabalhar com as suas tensões, as suas impossibilidades, as suas aproximações com a

realidade e no embate com ela.

Estes trabalhos audiovisuais que se engendram no cruzamento entre dois mundos,

«talvez nos possam dizer de  uma forma atípica de fazer cinema, onde a circunstância

discursiva que pauta as classificações tradicionais do cinema, já não são mais úteis para

dar conta de um tipo de sensibilidade contemporânea. Ou seja, permite-nos evidenciar

como certa produção audiovisual, a partir das suas referências mais localizadas, está

num mundo cujas classificações estão cada vez mais sem lugar.»  (FURTADO, 2009:

77).

O  posicionamento  do  presente  Estudo  sobre  espaços  abandonados apoia  a

necessidade de abandonar as dicotomias existentes entre cinema e arte. Talvez possamos

liquidar os debates sobre a questão ontológica do documentário expandido afirmando

que é «simplesmente arte»:
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No  entanto,  há  um  lado  paradoxal  neste  retorno  do  século  XXI  para  o
documentário,  ou seja, nomeadamente a evacuação de significação dos significados da
prática  documental,  de  modo  que  se  torna,  nas  palavras  de  mais  de  um  artista
profissional «simplesmente arte». (NASH, 2007: 34)15

 A iniciativa desta premissa sobre o estado da arte deve a sua existência ao facto

que os  elementos  com os  quais  trabalho estão  radicalmente  comprometidos  com as

práticas dos  vídeos-documentários e ao mesmo tempo nascem para ser instalados no

espaço, longe de qualquer sala escura de cinema.

A minha produção fílmica  experiencia formatos e técnicas narrativas acionadas

pelos  fatos,  pela  história  dos  lugares,  e  sobretudo,  por  uma vivência  com o mundo

contemporâneo. Por um lado os escombros, os objetos abandonados, o desaparecimento

das ruínas, dão aos vídeos a consistência da pesquisa documental, o mesmo teor crítico

e a mesma instância de um posicionamento político.  Por outro lado os dispositivos

utilizados  para  retratar  estes  elementos  (a  montagem,  o  tratamento  do  som,  a

fragmentação do ecrã) propulsionam a imersão do espetador numa dimensão poética e

subjetiva, que complexifica e confunde o substrato factual das imagens.

Os artistas apresentados nos capítulos seguintes são convocados aqui com um fim

determinado: apontar afinidades artísticas na utilização do dispositivo audiovisual e do

tratamento da imagem documental.  São trabalhos audiovisuais e instalativos (exceção

feita a Peleshyan) que transformam o papel do documentário ao confundir a hierarquia

entre imagens e a forma artística, entre ética e estética, política e poética, verdade e

ficção.  

Por  meio  da  introdução  da  abordagem de  Tacita  Dean,  o  propósito  é  o  de

ressaltar um tipo de produção experimental de filmes inserida nos circuitos expositivos,

por considerar que esta produção aponta para outros regimes de imagens próximos da

minha poética, nesta zona limiar entre documento e obra.

O trabalho de Harun Farocki surge como forma de evidenciar como as suas obras

interativas  e  multimédia  envolvem  e  implicam  os  espetadores  na  produção  de

informações e de argumentos sobre o mundo, colocando em primeiro plano o caráter

público da construção do conhecimento.

15 However, there is a paradoxical underside to this 21st century return to documentary, if such it is, 
namely that of the evacuation of signification from the signifieds of documentary practice so that it 
becomes, in the words of more than one artist practitioner, ‘simply’ art.
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Á saída dos circuitos da grande industria cinematográfica e do mercado das artes

visuais, retomamos o modelo de Artavazd Peleshyan, que talvez nos possa dizer de uma

forma experimental e atípica de fazer cinema. As suas obras, sob diferentes perspetivas,

instauram a problemática das obras documentais e nos permitem introduzir  causas e

efeitos da narração não linear, a montagem distante.
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2.1. Tacita Dean 

O  trabalho  de  Tacita  Dean  (Canterbury,  1965)  consiste,  principalmente,  em

filmes  de 16 milímetros e obras sonoras em que o processo de trabalho, o passar do

tempo,  o  acaso  e  as  coincidências  assumem  uma  importância  fundamental.  Dean

começou a sua carreira artística como pintora e só no início dos anos noventa, descobre

o potencial poético da narrativa cinematográfica. No período em que a maioria dos seus

colegas artistas caminhavam para o vídeo, ela decide-se pelo uso do filme de 16 mm,

pois  permite-lhe  trabalhar  de  uma  forma  mais  física,  em  contacto  direto  com  a

celuloide, com as suas texturas e os seus tempos narrativos específicos. 

Dean  resgata  momentos  esquecidos  da  história,  objetos  que  se  tornaram

obsoletos e espaços que foram despojados do seu simbolismo original e devolve-os ao

espetador vestidos  com  novos  significados.  É  óbvio  que  existe  uma  componente

nostálgica nos trabalhos desta artista: salvar o tempo, ou melhor, salvar algo que saiu do

circuito  de  produção,  o  que viveu ou está  a  viver  uma transformação de  status,  de

mercadoria a relíquia.

Em  Kodak  (2006)  a  protagonista  é  a  própria  película  cuja  produção  foi

interrompida na Europa e na Austrália pela empresa americana (Fig. 1). Este filme é

gravado  numa  fábrica  da  Kodak  em  Chalon-sur-Sâone,  França,  e  narra  todas  as

passagens do ciclo de produção da película, alternando enquadramentos dos espaços

ativos e depois vazios, concentrando-se em detalhes para depois mostrar o espaço em

panorâmica. 16

Trata-se  de  uma  tentativa  de  salvar  do  esquecimento,  fixando  as  próprias

imagens,  algo que era o símbolo por excelência  da modernidade,  mas do qual num

futuro  muito  próximo  iremos  sentir  falta.  Crónica  poética  da  passagem  para  a

obsolescência.  É  o  mesmo  olhar  de  Sound  Mirrors (1999),  Bubble  House  (1999),

Teignemouth Electron, (1999),  Fersenhsturm (2001),  Palast  (2004), e por extensão, o

mesmo que fixa os gestos e as expressões de pessoas idosas (Mario Merz, 2002 e Boots,

2003,  Human  Treasure,  2006)  e  fenómenos  atmosféricos  fugazes  (Diamond  Ring,

16 Informações disponíveis [em linha] no site: http://www.tate.org.uk/art/artworks/dean-kodak-
t12407/text-summary Acedido em 30/ 03 / 2014.
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Banewl, 1999, The Green Ray, 2001). 

O ponto central que emerge em Kodak é o curto-circuito pelo qual o sujeito do

filme coincide com o destino do suporte. Aqui todas as cartas estão na mesa, mesmo a

preocupação da artista de repensar todo o seu trabalho em vista do momento em que

terá que renunciar ao seu meio privilegiado de expressão. Em Kodak é despida a ligação

entre  os  aspetos  materiais  do  trabalho  –  o  mesmo  suporte  –  e  tudo  aquilo  que  a

utilização deste suporte implica (DEAN, 2001: 8-9).

Neste sentimento de obsolescência, Emanuela de Cecco encontra uma ligação

com aquilo que escreve Walter Benjamin17 sobre o surrealismo (Surrealism: The Last

Snapshot of the European Intelligentsia). O surrealismo na visão benjaminiana seria o

movimento que  «primeiro se embateu nas energias revolucionárias que aparecem nas

coisas velhas, nas primeiras construções em ferro, nas primeiras fábricas, nas primeiras

fotografias, nos objetos destinados a desaparecer» (DE CECCO, 2006: 54). 

Portanto «recuperar estes símbolos do desejo do século passado» para Benjamin é

como dar uma nova existência às «ruínas da burguesia» como talismãs do «pensamento

dialético» o da «tomada de consciência histórica», destinada a colocar em contraste as

diferentes  «economias  do  objeto»,  que  se  manifesta  exatamente  nesta  passagem de

mercadoria a relíquia (BENJAMIN, 1929: 4). 

Ao reler  esta  passagem aproximamo-nos  da  poética  de  Tacita  Dean.  Mesmo

quando são pessoas a ser filmadas, no sentido que nós não somos imunes à perca das

nossas capacidades produtivas. Por outras palavras, no caso das pessoas filmadas (estou

a pensar nos vídeo-retratos de Mario Merz e Merce Cunningum), mesmo se as razões da

escolha dos sujeitos não acabam na pertença a uma faixa de idade, o facto é que o olhar

se concentra sobre pessoas que estão a viver a parte final da própria existência, implica

um ato de salvamento indireto, que não difere muito daquilo que a artista executa com

os objetos.

A arte  de  Dean  tem  sido  exercida  por  esta  espécie  de  confusão  espacial  e
temporal.  Ela  intriga-se  pelas  representações  excêntricas  do  futuro  que  foram
abandonadas, deixadas a coar as suas energias enigmáticas para o território circundante.
Tais estruturas parecem ignorar o presente, para criar uma  retransmissão estranha entre

17 Temos que ressalvar que o paralelo entre a temporalidade dos trabalho de Tacita Dean e a conceito de 
história no pensamento benjaminiano já tinha sido apontado por Hal Foster (Cft. FOSTER, 2004: 16)
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o passado e o futuro, entre a utopia e a nostalgia. (DILLON, 2005)18

A modalidade de trabalho que emerge,  assemelha  o trabalho de Tacita  Dean

àquele de um detetive, ao avançar por indícios, por exemplo, ao não contentar-se com

aquilo que se vê à primeira vista, na obstinação em seguir  os rastros de algo ou de

alguém, na espera de que o tempo se cristalize.

Em Green Ray (2001) vemos 2 minutos e trinta segundos de silêncio absoluto,

são  imagens  que  narram o  fenómeno  do  aparecimento  do  raio  verde19 (Fig.  2).  O

realizador francês Éric Rohmer tinha-lhe dado celebridade, intitulando um filme seu de

O raio verde (Le rayon vert, 1986). Apesar do sucesso do filme, Rohmer não conseguiu

capturá-lo na película e teve que o reproduzir em pós-produção.  The Green Ray é um

enquadramento fixo, a câmara literalmente recolhe tudo aquilo que acontece à frente

dela, o trabalho central em fazer a montagem, concentra a ação ampliando a fluidez para

comunicar a ideia do passar do tempo (EUGENIDES/ DEAN, 2006).

Neste sentido, não há palavras mais precisas do que as da própria artista : 

O ponto do meu filme sobre o raio verde é que ele quase me fugia também. Como eu
estava no meu ponto de observação, noite após noite, na praia de Morombe, de onde eu
podia ver a costa de Moçambique e gravava o desaparecimento total do sol num único
rolo de película,eu pensava que o tinha visto, mas nunca tinha a certeza absoluta. (…)
Então, procurar o raio verde implicava pôr em causa o próprio ato de ver, a fé no que se
vê. Green Ray é um documento: tem a ver com a construção, os materiais e a produção
do próprio filme. 20(DEAN, 2001: 57)

A anacronia de Tacita Dean aparece entre a história do objeto em si e a longa,

calma, meditação da câmara da artista.

18 Dean’s art has long been exercised by this sort of spatial and temporal confusion. She is intrigued by 
eccentric images of the future that have been abandoned, left to leach their enigmatic energies into the 
surrounding territory. Such structures seem to bypass the present, setting up instead a strange relay 
between past and future, between utopia and nostalgia. 

19 Fenómeno que se deve à passagem do último raio de sol debaixo da linha do horizonte.
20 The point of my film about the green ray is that he almost escaped me too. As I was in my observation

point, night after night, on the Morombe beach, from where I could see the Mozambique coastline and
was recording the total disappearance of the sun in a sigle roll of film, I thought I´ve seen it, but i was 
never completly sure […]. So looking for the green ray meant undermine the act of seeing in itself, the
faith in what you see. Green Ray is a document: it has to do with the constrution, with the materials 
and the production of the film in itself.
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2.2. Harun Farocki

Harun Farocki (Nový Jičín, 1944) investiga a história do cinema, explorando o

impacto das novas tecnologias da imagem sobre a consciência social e a política global.

A carreira de mais de 30 anos de Harun Farocki engloba uma ampla gama de

estilos diferentes, desde filmagens da propaganda comunista até às colagens feitas a

partir de imagens encontradas, ou documentários factuais. Nos seus filmes as condições

de  produção  tornam-se  transparentes  ao  levantar  questões  elementares  sobre  as

operações  semânticas  do  filme.  Como é  que  a  visualidade  funciona?  Que  tipos  de

estruturas narrativas têm de ser estabelecidos para que as imagens diretas da «vida real»

possam gerar significados?

Não  podemos  esquecer  que  a  maior  parte  do  trabalho  do  Farocki  tem sido

agrupar materiais visuais de fontes diversas e temáticas variadas para analisar os efeitos

práticos e as operações ideológicas da imagem contemporânea (BOCH, 2002: 174).

A  análise  das  imagens  de  Farocki  parte  portanto  de  uma  desconfiança

fundamental: 

Deve-se desconfiar das imagens como das palavras. [...] Não existe literatura nem
crítica linguística sem que o autor tenha uma atitude crítica em relação à linguagem
existente. O mesmo acontece com os filmes. Não é necessário ir buscar imagens
novas, nunca visionadas, mas deve-se trabalhar com as imagens existentes de tal
maneira que se transformam em novas. Para isto existem diversos caminhos. O
meu  caminho  consiste  em  ir  buscar  o  sentido  sepultado  e  despertá-lo  dos
escombros que cobrem as  imagens. (MACIEL, 2009: 233-235)

A  função  do  realizador  de  cinema  torna-se  assim  numa  «investigação

arqueológica de imagens» (ibidem). 

Um dos conceitos nas modalidades operativas de Farocki que nos interessa aqui

explorar é o de simultaneidade, seja ela provocada pela divisão da tela do ecrã, ou pela

técnica da multi-projeção. Michel Thériault examina esta noção em One Image Doesn’t

Take the Place of the Previous One, onde o título do ensaio deriva de uma frase core de

Farocki, pronunciada acerca do uso de projeções múltiplas no seu trabalho instalativo:

«Uma imagem não toma o lugar da precedente, mas suporta-a, reavalia-a, coloca-a em
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equilíbrio»21 (THÉRIAULT, 2008: 28).

Muitos  dos  seus  trabalhos  são  projeções  duplas.  Harun  Farocki  descreve  as

características específicas deste dispositivo da seguinte forma:

 
Numa  projeção  dupla,  existe  uma  sucessão,  bem como  uma  simultaneidade,  a
relação de uma imagem para a seguinte, assim como dessa, para a sua subsequente.
(...) Portanto, a coexistência das projeções não podem definir a relação das imagens
apresentadas de uma forma definitiva.  Cabe ao espetador interligar os elementos
que saltam para frente e para trás.22 (THÉRIAULT, 2008: 35) 

Criam-se  desta  forma  lacunas  nas  quais  cabe  ao  espetador  interligar  os

elementos  que  saltam para  trás  e  para  frente,  inserindo múltiplas  interpretações.  As

projeções  múltiplas  expandem  as  possibilidades  do  cinema  e  funcionam  como

constelações de informações visuais.

Este statement descreve também a lógica organizativa dos trabalhos fílmicos do

artista que seguem um tempo mais linear.

Um  bom  exemplo  nesta  direção  é  Vergleich  über  ein  Dritte (Comparação

através de uma terceira), um vídeo instalação com dupla projeção de 2007 (Fig. 3).23

Seguindo a forma objetiva de um filme documental,  este  trabalho é construido sem

comentários ou falas, o seu impacto decorre apenas da atmosfera sugestiva do que está

sendo  apresentado.  Farocki  mostra  paralelamente  os  processos  de  produção  e  de

processamento de tijolos tradicionais no Burquina Faso, do início da industrialização na

Índia e em sociedades altamente industrializadas na Europa. Por meio da comparação

destas técnicas de  produção, ressalta a ambiguidade da noção tradicional de progresso:

as consequências dos processos de racionalização e automatização são colocados em

discussão. O dispositivo da dupla projeção, o posicionamento de imagens ao lado umas

das outras no espaço da exposição, permite-lhe apontar contrastes e semelhanças nos

métodos  de  trabalho  e,  simultaneamente,  desconstruir  as  ideias  uni-dimensionais  de

desenvolvimento, tornando claro que nem todos os método de trabalho não-industriais

21 One image doesn’t take the place of the previous one, but supplements it, reevaluates it, balances it.
22 In a double projection, there is succession as well as simultaneity, the relation of an image to the one 

succeeding it as well as to the one next to it. (…) Therefore, the coexistence of the projections cannot 
define the relation of the presented images once and for all. It is up to the viewer to interlink the 
elements that jump back and forth. 

23 Informações acerca do trabalho disponíveis [em linha] em:http://angelsbarcelona.com/en/artists/harun-
farocki/projects/vergleich-uber-ein-drittes-comparison-via-a-third/125
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são simplesmente um passo preliminar para o processo de industrialização.

Farocki vê a produção cinematográfica como um ato político, como um trabalho

crítico  com  imagens  e  o  seu  interesse  teórico  é  orientado  por  processos  sociais  e

estéticos. A relação de política e cinema modifica-se ao longo dos seus trabalhos de tal

maneira que se poderia denominar, a par de Jean-Luc Godard, como o movimento da

«produção de filmes políticos» em direção à «produção política de filmes» (MACIEL,

2009: 240). 

A determinação de Farocki pelo uso crítico das imagens segue vigente até hoje,

levando-o  sempre  a  novos  trabalhos  que  analisam os  mecanismos  da  produção  da

própria imagem por meio da produção de filmes, e com isto, ao mesmo tempo o próprio

médium  da  imagem.  Em  Deep  Play (2007)  (Fig.4)  doze  superfícies  de  projeção

confrontam o espetador com diferentes pontos de vista da final do Mundial de Futebol

em 2006. Entre os materiais fílmicos utilizados, além do material que estava disponível

para  o  espetador  normal,  são  apresentadas  abstrações  digitais  geradas  por  jogos  de

computador, medições dos vetores do corpo dos jogadores, e  close-ups dos jogadores

individuais (BUERGEL/  NOACK, 2007:  242). A final,  que  foi  seguida  em todo  o

mundo  por  1,5  biliões  de  telespectadores,  com  a  infame  cabeçada  de  Zidane  que

preocupou os adeptos de futebol, transformou-se numa metáfora da complexa relação

entre entretenimento, monitorização, combate e meios de comunicação.
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2.3 Artavazd Peleshyan

O cinema apoia-se em três fatores: o espaço, o tempo e o
movimento real. Estes três elementos existem na natureza,
mas entre as artes, só se encontram no cinema. Graças a
eles é possível descobrir o movimento secreto da matéria.
Estou  convencido  de  que  o  cinema  é  capaz  de  falar  a
linguagem da filosofia, da ciência e da arte.  Talvez seja
esta a unidade que os antigos buscavam.24

 (PELESHYAN, 1992: 34)

Artavazd Peleshyan (Leninakan, 1938) iniciou o seu conjunto de obras em 1964

e, segundo Godard, é um dos cineastas vivos mais importantes do nosso tempo. A sua

obra  completa,  desde  os  seus  primeiros  trabalhos  no  Instituto  Cinematográfico  de

Moscovo25, até à estreia da sua última película (Fim,  1994), consiste em apenas uma

dezena de trabalhos que, juntos, não alcançam as três horas de duração.

Os  seus  filmes  são  geralmente  classificados  como  documentários,  mas

meramente por conta do impulso de formatar tudo dentro de um determinado género.

De facto, embora utilize imagens documentais - sejam elas capturadas por ele próprio

ou por outros -  trata-se de um tipo de cinema que desafia radicalmente as fronteiras

entre ficção e documentário, por meio de um trabalho de montagem que trata ambas as

categorias como uma unidade, política e poética, real (AMARGAL, 1997: 93).

Todos os trabalhos de Peleshyan  questionam aquilo que podemos considerar a

fundação do cinema: o movimento. Como é comum aos grandes mestres da montagem,

existe em Peleshyan, uma vontade científica de utilizar o cinema como uma ferramenta

para descobrir o movimento íntimo do universo. Daqui a necessidade de inventar uma

montagem capaz de exprimir o  continuum de um fluxo, para aceder a uma perceção

mais complexa da realidade em movimento: é a sua tese sobre a montagem à distância.

Exposta em 1988 no seu livro Moyo  Kino, a montagem descrita por Peleshyan é um

murro  contra  a  ideia  cartesiana  do homem:  a  sua  teoria  subverte  a  relação espaço-

temporal, revoluciona a continuidade linear da edição tradicional, aquela que, seguindo

24 Le film est basé sur trois facteurs: l'espace, le temps et le mouvement réel. Ces trois éléments existent 
dans la nature, mais parmi les arts, ne se trouvent que dans les films. Merci à eux, vous pouvez 
découvrir le mouvement secret de la matière. Je suis convaincu que le cinéma est capable de parler le 
langage de la philosophie, de la science et de l'art. C'est peut-être l'unité que les anciens cherchaient. 

25 O mítico VGIK, onde se formaram entre outros, Konchalovsky, Sokurov, Paradjanov e Tarkovsky.
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uma  ordem  racional  e  lógica,  deduz  o  sentido  do  encadeamento  sucessivo  e

consequencial dos planos. 

Peleshyan  rompe  com  os  expedientes  narrativo/visual  do  cinema  clássico:

mediante a distância entre planos, a sua fragmentação e repetição ao longo da obra,

consegue relaciona-los ou evoca-los de forma que ressoam ou ecoam provocando um

efeito perturbador no espetador. 

Destas premissas deriva um tipo de cinema em que a repetição - o fluxo e o

eterno retorno - está sublinhada por uma estrutura de composição e uma montagem que

repete planos, os desacelera e os reitera, dando lugar a uma autonomia da imagem e por

conseguinte, a uma exaltação da estrutura, a uma poética do visual. 

O tempo em Peleshyan é o imponderável parecido àquele do cosmos. Um tempo

que transmite  a  sensação estranha de  revirar-se sobre si  próprio obedecendo a uma

espécie de refluxo contínuo: congelar o tempo, condensa-lo num instante, desintegra-lo

durante a duração da própria obra. Escreve o realizador:

Na presença de dois planos importantes, portadores de sentidos, eu esforço-me,
para não os fechar, nem os confrontar, mas de criar uma distância entre eles. Não é
pela justaposição de dois planos, mas pela sua interação através de muitas ligações
que  eu  consigo  transmitir  a  ideia  da  forma  otimizada.  A expressão  do  sentido
adquire assim um sentido bem mais forte e profundo do que utilizando a colagem
direta. A expressividade torna-se assim mais intensa e a capacidade informativa do
filme toma proporções  colossais.  Este  é o  tipo de montagem a que eu nomeio
montagem à distância.26 (PELESHYAN: 1989: 89).

Este fluxo de imagens que é o cinema de Peleshyan, é parecido, à primeira vista,

com o continuum televisivo. A imagem é tratada de forma a não ser mais um prelativo

do real, mas sim uma inundação de imagens, sem origens, que circulam em direção ao

infinito. Ao fazer isso, Peleshyan antecipa mesmo o zapping27, pois usa os recursos do

arquivo de imagens que tem à sua disposição  sem complexos (PIGOULLIÉ, 1992: 33).

26 En présence de deux plans importants, porteurs de sens, je m'efforce, non pas de les rapprocher, ni de 
les confronter, mais plutôt de créer une distance entre eux. Ce n'est pas par la juxtaposítion de deux 
plans mais bien par leur intéraction par l'intermédiaire de nombreux maillons que je parviens à 
exprimer l'idée de façon optimale. L'expression du sens acquiert alors une portée bien plus forte et 
plus profonde que par collage direct. L'expressivité devient alors plus intense et la capacité 
informative du film prend des proportions colossales.C'est ce type de montage que je nomme montage
à contrepoint.

27 A prática do telespectador que muda frequentemente de canal.

28



Mas  a  forma  de  montagem  do  cineasta  arménio  opõe-se  radicalmente  à  da

televisão: se os anúncios publicitários das cadeias televisivas, enquanto jogam com a

violência da montagem, aniquilam e excluem o espetador, a intenção do documentarista

é, pelo contrário, colocar o espetador no cerne deste fluxo de imagens.

Um exemplo deste tipo de montagem pode ser o plano que abre  As Estações

(1972), o pastor que nada, em vão, perseguindo uma ovelha perdida enquanto ambos

são arrastados pelos rápidos de um rio revolto (Fig. 5-6). É o cenário da maior parte dos

filmes do Peleshyan: um homem, arrancado pela corrente,  tenta agarrar-se, resistir  e

salvar  a  sua  vida.  Plano omnipresente  que  marca  o  ritmo durante  todo o  filme,  ao

mesmo tempo que evidência a metáfora da vida humana, frágil e conturbada.

O cinema de Peleshyan é um cinema essencialmente puro, construído através da

montagem, que prescinde da voz,  da palavra e dos atores.  Em última instância,  um

cinema  despido,  apenas com imagens em movimento e música  (PIGOULLIÉ, 1992:

30). Um cinema simples,  acessível  a  todos,  mesmo do ponto de  vista  da  produção

cinematográfica. Estes filmes, sem atores que reúnem imagens capturadas num formato

documental  -  quando não são extraídas  de arquivos  -  não exigem muitos  meios  ou

infraestruturas, quase como se, finalmente, o cinema fosse só uma questão de talento.

Talvez por ser autor de um tipo de cinema tão puro, tem sido associado com

frequência  aos pioneiros  do cinema soviético,  Eisenstein  e  principalmente  Vertov,  o

criador do cinema-verdade, e com os realizadores do cinema mudo, inclusivamente com

autores do documentário antropológico, como Flaherty ou Murnau. No entanto, tanto a

obra  de  Peleshyan  como ele  próprio,  rejeitam estas  limitadas  e  estreitas  categorias,

reconhecendo a influência de Gerasimov, Romm, Youtkevitch, Kristi  e Parajanov ou

Bergman,  Resnais,  Kurosawa  e  Kubrick  (AMENGUAL,  1997:  91). Além  destas

comparações possíveis, Peleshyan é de facto um cineasta único. Único pela forma como

encena os seus filmes, pela linguagem cinematográfica que utiliza e pela forma como

nos revela o mundo. 

Os seus filmes são mais facilmente sentidos que contados porque a emoção é o

núcleo de cada um deles e é essencialmente através da imagem e do som que esta

emoção é veiculada, pois ele considera-os indissociáveis. É Peleshyan que o explica:
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A imagem encontra-se dentro do território do som, e a música é transmitida através
do território da imagem. Contemplam-se uma à outra. Por vezes o que vês nos
meus filmes, tu ouves e o que tu ouves, tu vês. 28(PIGOULLIÉ, 1992: 32)

O movimento e a música têm claramente uma importância fulcral. São, de facto,

estes os elementos que ritmam as suas obras. A música, para o realizador arménio, é o

movimento em si, aquele que retarda ou acelera as imagens, que é capaz de modificar o

sentido. Em contraste, o som (a palavra é sempre ausente) pertence à esfera dos homens.

O binómio imagem-música parece reproduzir de certa forma a relação entre o indivíduo

e o mundo. 

A nível temático os seus trabalhos centram-se no homem e na sua relação íntima

e indestrutível  com a natureza,  laço que une todos seres.  A sua obra palpita  e  flui,

refletindo o contínuo inexorável e o perpetuar da vida, a síntese do nascimento e da

morte, do  alpha e do  omega, as estações do ano, a respiração caótica. Os filmes de

Peleshyan são  composições  que  nos  revelam a  consciência  humana através  de uma

dupla  cumplicidade:  a  simbiose  cinematográfica  entre  Imagem/Som para  explorar  a

simbiose Homem/Natureza. Com esta combinação, Peleshyan desencadeia um cinema

de emoção, de puro sentimento, oferecendo uma visão do mundo panteísta (em que a

terra respira e marca o ritmo do universo e do ser humano que a habita) e com um

propósito universalista: as imagens possuem a chamada de tempos imemoriais, rústicos,

pré-modernos,  comuns  a  quase  todo  o  tipo  de  civilizações  de  base  rural  (não  há

palavras, só imagens e música)  (KERMABON, 1992: 15- 16). Assim, o discurso do

documentário transcende o regionalismo, não se trata de documentar a Arménia ou a ex

Uniao Sovietica, nem o modo de vida rural. Torna-se um discurso sobre a obtençao de

equilíbrio do elemento humano perante a inexorabilidade dos elementos naturais. 

Mesmo  para  o  espetador  pós-moderno,  carregado  de  simbolismos  e  uma

avalanche  de  estímulos  da  sociedade  contemporânea,  colonizados  por  imagens  sem

destino,  é  complicado  abstrair-se  de  tal  exibição  de  sensações  em  movimento,  de

construção,  montagem  e  vontade  protonaturalista  (PIGOULLIÉ,  1992). Apesar  do

inevitável olhar cético, inerente aos tempos em que vivemos, é impossível contemplar

28 L’image se trouve dans le territoire du son, et la musique est passee dans le territoire de l’image. Ils 
s’interpenetrent l’un l’autre. Parfois, ce que tu vois dans mes films, tu l’entends et ce que tu entends tu
le vois. 
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estas obras sem experimentar um sentimento trágico, de elegia, de rutura, em relação a

essa  natureza  primogénita,  dramática,  cruel,  e  ao  mesmo  tempo  um sentimento  de

nostalgia, uma fratura interior resultante da inocência perdida.

O seu percurso artístico não significa uma viagem física traduzida por imagens,

mas  uma  viagem  dentro  da  gramática  cinematográfica,  na  busca  de  novos  meios

comunicativos que possam transformar as imagens, os sons e as novas expressões. A

importância de Artavazd Peleshyan no panorama da reflexão ativa sobre as formas da

linguagem audiovisual, está exatamente em ter descoberto um meio de comunicação

que o cinema hoje esqueceu: o valor da ausência da palavra. Peleshyan comunica o

silêncio  das  suas  obras,  um  silêncio  capaz  de  fragmentar  a  palavra,  de  se  inserir

diretamente nas nossas memórias, nas nossas experiências, para no final se transformar

em evocação. Este resultado é conseguido por meio da montagem de imagens e sons e

na disposição circular destes dois elementos que, juntos, formam uma constelação de

sentimentos. Um cinema de (pro)fusão, obtido pela combinação de fluxos de imagens e

de sons.
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3. Estudos sobre espaços abandonados

O cinema cujas  imagens  se  recusam à contemplação,
contrariamente  às  ruínas  tradicionais,  dá-nos  como
ruína a própria visão. 

(FLEISCHER, 2001: 55).

A ruína  isolada,  o  lugar  abandonado à  ação de  modelação do tempo na  sua

qualidade de parte que se refere a um todo, como fragmento de uma complexidade

perdida, representa inevitavelmente um campo de interesse para um olhar documental.

Pedaços, restos mais ou menos incompletos, mais ou menos deformados, lugares

vazios muitas vezes silenciosos, destruídos pelo tempo e pelo esquecimento, ausência

temporal e espacial: estes são os sujeitos em estudo. 

O meu  trabalho  reflete  sobre  as  temáticas  da  destruição,  da  decadência  que

seguem as transformações sociais e políticas. Cada revolução, cada mudança tem raízes

profundas e distantes no tempo, que o meio audiovisual evidencia, criando fios subtis de

conexão entre passado e presente. Tratam-se de lugares que destacam as dinâmicas que

regulam  as  relações  sociais,  as  relações  entre  indivíduo  e  grupo.  Na  cidade

contemporânea  existe  demasiado  design,  arquitetura  e  construção:  todo  o  espaço  é

organizado  e  corresponde  a  um  pré-planeamento;  dentro  deste  espaço  hiper-

racionalizado,  as  áreas  abandonadas  tornam-se  nos  únicos  lugares  que  fogem a  um

desenho,  são  espaços  abertos  para  todos  os  tipos  de  possibilidades,  alternativas

salvíficas à arquitetura e ao espaço construido que nos rodeia. 

O  meu  olhar  documental  foi  perscrutar  os  escombros  da  nossa  época  e

documentar a sua progressiva degradação,  procurando os pontos onde o urbano e o

natural  se  encontram,  lugares  em  transformação  e,  exatamente  por  isso,  ricos  de

memória. Muitas vezes tratam-se de terrenos baldios, prédios vazios ou ruínas e a minha

intervenção  consiste  em  documentá-los,  convidando  o  espetador  a  fruir  da  sua

contemplação  antes  que  esses  espaços  sejam,  mais  uma  vez,  utilizados  para  novas

construções, extinguindo o existente. 

O projeto desenvolveu-se em três estudos realizados ao longo do mestrado entre

2011 e 2013:

1) Lab. 4.0 = {\vec{d} = \vec{S} -  \vec{S_{0}} }, 2012;  3:01min;  Full  HD,  
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     cor/som, surround 5.1

2) Absentia, 2012; 1:38 min; Full HD, cor/som surround 5.1

3) Paisagens ulteriores, 2013; 2:05 min; Full HD, cor/som stereo

A decisão  de  apresentar  um tríptico  reflete  uma vontade  de  considerar  cada

elemento  fílmico  como  um  ponto  numa  trajetória  mais  ampla  de  investigação

audiovisual. A utilização da ruína de forma diferente nestas três obras, demonstra, na

sua  posição  limite,  de  material  intermédio,  as  infinitas  tangências  e  sobreposições

existentes entre  as coisas  e  o tempo que apreende o objeto,  que o desconstrói  para

recompo-lo de outra forma, muitas vezes bem diferente da forma original. Concordo

com Bruno  Abrante,  quando  escreve  como  na  prática  artística  «[...]  nada  está

delimitado, pois o tempo da pesquisa e diferente do tempo da criaçao. Os trabalhos e

pensamentos amontoam-se como a própria sedimentação do tempo ou como os próprios

entulhos de uma demolição» (ABRANTE, 2013: 87).

A riqueza da experiência temporal e da complexidade do sujeito que percebe (o

espetador) é uma das questões exploradas com o meu trabalho. Os vídeos, propõem

ambientes plurais, tempos simultâneos, bem como a inclusão do espetador no processo

de  significação,  são  um  convite  aberto  a  conhecer  estes  lugares  intersticiais:  em

qualquer ponto do mapa em que estejamos os «arredores» escondem espaços diferentes

mas parecido com estes, que se transformam e desaparecem. 

O sujeito da ruína foi escolhido, para além das inclinações pessoais do autor, com

o fim de criar um espelhamento entre a dimensão temporal do espaço abandonado e a da

linguagem audiovisual.  Como aponta Margarida Medeiros, recorrendo às palavras de

Roland Barthes, «a fotografia [leia-se «o audiovisual»] condena sempre o presente a

transformar-se em passado, daí a inevitável condição de espectro do objeto fotografado»

(MEDEIROS,  2010:  170)  e  assim  como  a  ruína,  estado  intermédio  da  matéria,

representa o deteriorar-se das coisas.

A intenção do projeto tem sido investigar a capacidade do lugar abandonado em

carregar em si significados, para medir o efeito de fragmentação da imagem sobre um

sujeito material e simbólico. 

Em poucas palavras, sem recorrer ao dicionário, ruína implica resíduo, vestígio,

fragmento, resto do que foi, passado, incompletude, ausência presente, morte. Falar de
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algo  arruinado  é  falar  de  algo  fracassado,  malogrado,  sem  vida.  No  exercício  de

encontrar  sinónimos  para  o  termo,  já  poderíamos  destacar  várias  das  possíveis

semelhanças com a ideia de documentário. Contudo, o que está no cerne dessa relação é

a noção de tempo e, arriscaria dizer, de um tempo paradoxal: tempo passado/presente,

morto/vivo, aparente/oculto; tempo-fragmentado.

A combinação do tempo puro do lugar abandonado e do tempo reconstitutivo da

montagem audiovisual gera uma nova realidade,  que não se inscreve apenas no seu

antes, como no seu agora, mas principalmente num amanhã que persegue invadir esse

mesmo espaço de novos signos e símbolos. Quase como um conjunto de peças de um

puzzle:  cada  plano  tenta  recriar  um presente  inexistente,  quer  através  do  ritmo  da

montagem visual, como no seu fechamento auditivo.

Este  Estudo  sobre  espaços  abandonados articula-se  em  torno  de  uma

necessidade em primeiro lugar de tentar fundir duas linguagens: a do documentário,

com a das técnicas mais experimentais da imagem em movimento instalada. As imagens

são  capturadas pela lente num registo documental (tudo que é capturado e guardado,

independentemente do formato ou da qualidade, por ser um documento de um presente)

enquanto a minha pesquisa no audiovisual está-se a tornar, um sinónimo da investigação

da não-narração. E na eventualidade de uma ausência total, histórias fantásticas estão

sempre prontas a preencher o vazio. 

Nunca desapegando a necessidade de registar o agora, conectado a uma forma de

registo mecânico e com um intuito de arquivo sensível,  existe igualmente toda uma

vontade de recriar e ampliar este real, explorando as possibilidades das linguagens mais

experimentais do meio audiovisual. A simultaneidade de diferentes fluxos de imagens

em  movimento  garante  a  capacidade,  não só  de  gerar  imagens  complexas  e

estratificadas a nível temporal, mas também intrincadas constelações e justaposições.

Como vimos nos trabalhos de Harun Farocki, são técnicas para contrariar a linearidade

do  tempo  e  confundir  a  disciplina  da  cronologia.  Nas  instalações  realizadas  com

projeções  múltiplas,  os  eventos  temporais  são  «espacializados»  de  forma  a  serem

compreendidos em termos escultóricos ao invés de estritamente cinematográficos.

Vou colocar em hipótese, no seguimento das reflexões de Augé, que os meus

vídeos sobre espaços abandonados não falem dos vestígios enquanto belos ou sublimes,
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mas como algo que nos pertence a par daquela integridade da qual derivaram. Os vídeos

conduzem-nos para uma visão sugestiva dos despojos do nosso tempo: num crescendo

continuo  de  tensões  e  sobreposições,  numa  mistura  de  imagens  e  sons,  criam  um

percurso que alterna silêncio, deterioração e contemplação. 

Como já vimos, a obra de arte que utiliza os restos executa um duplo passo que

envolve tanto a psicologia individual como  o seu fazer parte da sociedade. Na ruína

confluem de facto, tanto a capacidade produtiva do homem, como o seu término, mas

igualmente está implícita a condição da reconstrução, do renovamento constante.  Os

territórios de detritos descrevem o seu passado, o seu estado atual e o seu futuro. Na

coexistência  de  duas  condições,  o  velho  e  o  novo  são  ambos  participantes,  entre

oposição e continuidade, e simultaneamente aludem à ideia de uma total preservação e

de  um  renovamento  perpétuo.  A partir  desta  condição  abre-se  a  possibilidade  de

imaginar outras realidades, de estratificar as histórias. Talvez possamos evocar o slogan

de Maio de 1968 «Sous les pavés, la plage!», «Debaixo da rua, a praia!»: nós somos

chamados a ser arqueólogos do presente para construir narrativas alternativas, capazes

de  criar  novas  dinâmicas  e  dar  visibilidade  a  situações  que  correm  o  risco  de  se

tornarem invisíveis aos olhos de quem observa.
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3.1 Lab. 4.0 = {\vec{d} = \vec{S} - \vec{S_{0}} }

A fórmula matemática, título desta obra, refere-se a vetores (vec), onde cada um

tende para um plano (X, Y ou Z) para fazer alusão às possibilidades de expansão no

espaço das linguagens audiovisuais, onde se cria um jogo através do áudio, do vídeo e

da  fragmentação  da  tela  expositiva.  A  imagem  instalada  permite  pensar  numa

tridimensionalidade  ampliada,  conceito  que  resvala  para  as  outras  duas  obras  que

compõem o projeto prático,  onde a  quarta  dimensão (daí  o «4.0») assim,  será a  do

espetador  que  observa  o  trabalho,  criando  ele  a  sua  narrativa  desse  dispositivo

audiovisual.

Em  Lab.  4.0  =  {\vec{d}  =  \vec{S}  -  \vec{S_{0}}  }  (Fig.  7),  o  processo  de

transmutação do espaço em ruínas acontece como uma viagem temporal efetuada em

três estádios diferentes. Num primeiro momento existe um espaço de contemplação do

circundante, do todo que por ser demasiado complexo, implica uma divisão em vários

ecrãs/telas, com o propósito de levar o observador (quem entra em contacto com a obra)

a deixar-se igualmente multiplicar numa teia visual, a permitir emergir os seus outros

«eus» numa predisposição visual. Este início pretende ser incómodo, isto deve-se, por

um lado, à escolha deliberada de todos os planos possuírem uma leve movimentação de

câmara e, por outro lado, à fragmentação do ecrã que multiplica o ambiente, criando

tempos simultâneos. 

Como é referido por Simmel (capítulo 1.2), a ruína é um local fraturante, que

cristaliza um temporalidade absurda e paradoxal. Nesta obra a escolha de retratar uma

dimensão temporal complexa e estratificada, bem como a vontade de incluir o espetador

no  processo  de  significação,  reflete-se  na  transformação  da  fragmentação  dos

enquadramentos: de nove telas iniciais, passamos para uma única tela final.

De um modo geral, a minha abordagem procura expandir o vídeo a partir dos

limites  da  tela.  A imagem  gerada  pela  multi-projeção  baseia-se  na  imersão  como

princípio estético: gera uma ambiguidade capaz de nos fazer entrar num jogo narrativo

muito mais complexo e desconcertante sobe os confrontos com o espaço real e certos

dilemas da perceção. 

Num segundo momento, tudo muda: o espetador encontra-se em confronto com
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um binómio visual, a tela passa a estar dividida em 2 vetores e na bifurcação, escolhas

são tomadas.

Depois de uma passagem pelo túnel, aparece o movimento: o corpo por detrás da

objetiva começa a caminhar.  Dar um passeio pode ser  uma experiência  inquietante:

colocadas as nossas pernas em movimento, encontramos os ritmos e os tempos, num

estado de fluxo temporal. Os trilhos são construídos em cada passo dado pela câmara,

seguindo os rastros da montagem distante de Peleshyan. 

Na última parte desta obra o enquadramento volta à unidade: este terceiro ato,

envolve os anteriores e dá-lhes uma unidade tanto visual (em termos de divisões de

ecrãs), como conceptual. As práticas narrativas e os processos vivenciais são traduzidos

por mim sob forma de uma poética da intimidade mediada: dos eventos simultâneos de

presentificação do tempo,  as qualidades estéticas do vídeo voltam no final  ao gesto

contemplativo e aos limites da perceção bidimensional do meio audiovisual.

Devo referir ainda que o processo visual e áudio estão em contínuo discurso, é

por demais importante para mim a componente auditiva, como o era para Peleshyan.

Nos meus trabalhos audiovisuais a construção do som é o anterior e o posterior, tanto

em relação ao processo de criação como no de montagem. Postas em relação com o

áudio, as imagens parecem perder a própria objetividade documental,  provocando em

quem observa um sentir deslocado. 

Neste vídeo, em particular, o som é realizado por meio de um trabalho plástico

de construção, reorganização, recriação e reconversão do áudio retirado dos registos da

N.A.S.A. (disponíveis para uso universal) aquando da viagem espacial da Apolo 13.

Esta opção prende-se tanto a um nível estético como a um nível conceptual. 

Lab. 4.0 = {\vec{d} = \vec{S} - \vec{S_{0}} }, constitui-se como uma viagem,

um percurso entre a reconstrução de um passado e a imaginação de um porvir. 

A música toma o lugar dos possíveis diálogos inexistentes: o argumento criado é

um fragmento  e  está  sujeito  à  interpretação de  quem visiona.  As histórias,  fábulas,

interpretações são criadas igualmente por cada um que o observa. A imersão no espaço é

uma  ponte  aberta  para  o  auto-conhecimento  e  uma  projeção  para  o  futuro.  O

conhecimento da história é um passo para a projeção de um amanhã coletivo.
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3.2. Absentia

A etimologia da palavra  absentia  (estar longe, ausência), de  absēns (ausente),

particípio  presente  de  absum (estou  longe  ou  ausente),  é  normalmente  encontrada

unicamente na frase do latim in absentia (estar ausente), no entanto, o focus pretendido

para esta obra é o do, período durante o qual se está ausente, pois este local de trabalho

foi  abandonado  e  deixado  à  ruína  de  uma  forma  muito  sensível,  como  se  os

trabalhadores tivessem deixado o seu posto diário de trabalho num determinado dia com

a  certeza  de  voltarem  no  dia  seguinte.  Tal  não  aconteceu,  e  apesar  de  todas  as

ferramentas estarem dispostas, prontas para outra faina, o pó instalou-se e o processo de

ruína exala em todos os planos captados pela câmara.

Em  termos  legais,  absentia indica  um  julgamento  em  que  o  réu  não  está

fisicamente presente. A escolha desta frase como conceito padrão está embutida neste

significado: o espaço que é registado através da objetiva mecânica capta o não visível, a

ausência  de  algo  ou  alguém  que  calcorreou  esse  mesmo  espaço  e  que  em  algum

momento o abandonou. O réu não compareceu, não é possível uma reconstituição.

Este lugar é um desterro de ilusões e, por ser uma fábrica de postais, funciona

como uma meta realidade documental. O lugar de produção de documentos visuais, é

aqui  por  sua  vez  documentado  no  seu  âmago  por  uma  lente  externa  e  alheia  às

ocorrências que levaram ao seu desígnio.

Nesta  obra  (Fig.  8),  a  abordagem  invariavelmente  teria  de  ser  diferente  da

anterior: tudo respirava à alma e espírito que Simmel refere, mas ao mesmo tempo, os

elementos naturais e o próprio processo de saque humano ainda não tiveram lugar. Este

hiato temporal, ou limbo, existente, faz com que a apropriação visual siga uma possível

forma de reconstrução documental, onde os intervenientes estão presentes e ausentes na

mesma proporção.

Desde o começo, o meu trabalho tem-se focado no que acontece num espaço

quando alguém (ou algo) deixa de o olhar. Por isso, desenho os projetos a partir de uma

realidade  que  é  mais  aberta,  menos  especificamente  localizada:  a  realidade  da

progressão  entrópica  do  tempo  na  paisagem.  A  entropia  trabalha  nas  coisas

independentemente de  estarmos presentes ou não. O seu poder não depende da nossa
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presença,  e  na verdade depende da  nossa ausência.  Da mesma forma,  os  sítios  que

procuro são específicos, mas, ao mesmo tempo, eles poderiam estar em qualquer lugar.

Absentia cria um percurso de reativação da fábrica, como se tratasse de um dia

normal de trabalho, por meio de uma recodificação auditiva. 

A falta dos atores/performers/operários,  torna imperativo o preenchimento do

vazio através do áudio. Ninguém entra na fábrica, nada acontece: única exceção o som,

ou  melhor  «os  sons»  e  os  barulhos  do  tempo  alienado  do  trabalho.  Quando  nada

acontece é que percebemos a temporalidade de forma visceral.

No vídeo tornam-se bem visíveis as estratificações de diferentes temporalidades:

o tempo do som dos instrumentos mecânicos, o tempo parado do lugar abandonado e o

tempo da montagem.

Mais uma vez a opção por duas telas/ecrãs, tem o propósito de fragmentar e

ampliar  a  sensação  de  ausência,  na  simultaneidade  de  vários  enquadramentos.

Invertendo o vazio com o cheio, transformando o positivo em negativo, este trabalho

captura  os  rastros,  os  vestígios,  leves  sombras  da  vida  humana  que  noutro tempo

rodeava tais objetos. Cria-se assim um hiato espaço-temporal em que o presente é mais

do que um processo somatório de antes e depois. A recodificação auditiva permite uma

reapropriação do agora, sem perder consciência do peso do antes e da incumbência do

depois.
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3.3. Paisagens ulteriores

Um dia através da janela da casa de banho vi um cão a correr. Voltei da casa de

banho, pensei no cão e dei-me conta que o não tinha imaginado como o tinha visto

poucos segundos antes, mas como se estivesse ao seu lado no parque. Vi-o como se

estivesse enquadrado de lado, à altura dos meus olhos, até mais em baixo, por outras

palavras  como  tinha  visto  outros  cães  anteriormente.  Assim  é  como  o  tinha

reconhecido. Este acontecimento relaciona-se com aquilo que tenciono fazer nos meus

filmes: desintegrar o espaço, criar um espaço que não existe a nível consciente.

Existem ruínas nas quais não se distingue o dentro e o fora: o teto e paredes

ruíram  ao  ponto  de  deixar  de  ser  possível  executar  a  função  para  o  qual  foram

construídos, impedir que os elementos entrem.  Paisagens ulteriores (Fig.9) retrata um

edifício secular (séc. XVI), de cariz católico, construído de blocos de granito que está

apenas no início do seu processo de declínio: as janelas estão partidas, o teto rasgado e a

chuva infiltra-se no espaço. A paisagem joga aqui,  como em  Lab. 4.0 = {\vec{d} =

\vec{S} - \vec{S_{0}} }, um papel central. A câmara enquadra cada detalhe, sem fazer

distinções entre natureza e artifício.

Esta obra retrata a ruína num movimento de entrada e saída: os planos alternam

o interior com o exterior do edifício, de dentro para fora. O movimento da câmara, lento

e contínuo, oscila entre estes dois polos.

Este olhar de fora para dentro e dentro para fora é um chamar à atenção  da

condição mais paradoxal da ruína: é o ser humano que decide preservar ou não as suas

construções.  Se  determinado  espaço  se  encontra  em  ruína,  independentemente  dos

motivos  que levaram a esse abandono,  faz com que a comunidade circundante seja

responsável pelo seu destino. Cada lugar abandonado tem uma história diferente, tem

um discurso  próprio, diferente do oficial, crítico porque mostra o que a cidade esconde.

A simples transição de planos de dentro para fora, cria um espelhamento e projeta o

outro para dentro: já não é possível isolar o espaço como algo cristalizado no tempo, ele

é agora um corpo em decadência.

O próprio  áudio  que  acompanha a  obra é  reflexo disso mesmo,  iniciando-se

como uma peça documental, com o áudio de campo da gravação, lentamente emerge
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outra sonoridade. De um áudio monocórdico do ribombar dos sinos da igreja de apenas

um indivíduo a  forçar  a  corda  contra  o martelo  do  sino,  surge  uma peça  de  áudio

coletiva, onde ouvimos uma composição experimental, dando um novo preenchimento

do espaço. De igual forma no término da peça, esse som coletivo desvanece-se e o que

resta do espaço é o gotejar da chuva no pátio. Iniciou-se só e finaliza-se só.

Devido ao carácter histórico-religioso deste edifício, existiu uma necessidade de

desmontar  a  própria  noção  de  espaço  de  enquadramento  através  de  um  jogo  de

mosaicos:  pormenores  de  objetos,  dialéticas  de  verticalidades  e  horizontalidades

espaciais, binómios e ações sucedâneas até ao próprio movimento contínuo da câmara,

numa apropriação relacional com o espaço.

Relativamente a aspetos mais técnicos, a utilização de um  travelling contínuo

(seja de aproximação, de afastamento ou de contorno) faz com que o espetador, inicie

uma espécie de dança com a ruína e se deixe embalar pelas suas angulações.

O movimento da câmara,  além de cancelar a distância  entre o espetador  e  a

paisagem, reconstrói um sentimento oposto de atração-repulsa pelo espaço. A reforçar

esta  sensação,  existe  igualmente  uma  opção  de  coloração  da  obra:  o  vídeo  perde

progressivamente as suas cores (simultaneamente com a transição de áudio) ao entrar no

espaço, para no final retornar à cor, na saída. Este processo tem como objetivo, a par do

áudio,  intensificar uma sensação fragmentada,  em tudo indexada à própria ruína em

estudo.

Paisagens Ulteriores, porquê a escolha deste nome? O termo «ulterior» inclui

dois sentidos: «Que vem depois, que sucede depois» ou «Futuro, que há-de acontecer».

É o tempo puro da ruína: um presente em transformação, que é prova de um passado,

que por sua vez nos permite imaginar um futuro.
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Conclusão

Terminada  a  leitura,  reencontramos  os  mesmos
fragmentos  do  início.  Mas  sabemos  agora  que  esses
fragmentos  nao  sao  os  disjecta  membra  de  um corpo
morto,  e  sim  os  elementos  de  um  edifício  cuja
reconstrução se torna, finalmente, possível.

 (ROUANET, 1987: 44)

O resultado que apresento neste estudo expressa-se por uma reflexão objetiva

sobre as implicações poéticas presentes na imagética da ruína. O interesse por este tema

deve-se a  um atração estética,  anterior  a  uma ambição teórica.  Esta  pesquisa acaba

portanto por resumir, ou torna-se, o contexto referencial da minha produçao audiovisual,

mas  sem uma  ordem cronológica,  uma  vez  que  o  trabalho  prático  se  desenvolveu

anteriormente. 

As imagens que sigo são os rastros de algumas passagens. Os locais são quase

sempre os do abandono: uma forma, como tantas outras, de pensar o tempo. O interesse

por estas realidade surge de uma condição maleável: as ruínas têm uma atitude para a

transformação.  São  espaços  «em  espera»,  que  não  têm  um  significando  fixo  e

determinado, e em virtude deste carácter irresoluto e inacabado, prestam-se a absorver

novos significados e valores.

A ruína,  como um possível  portal  entre  um passado  inacabado  e  um futuro

reaberto, carrega  uma  força  histórica  de  conhecimento,  ao  acolher  origens  nao

premeditadas na marcha temporal, ao apontar para aquilo que nao foi, mas poderia ter

sido.  Essa  possibilidade  de  romper  com o tempo progressivo  e  impedir  o  ritmo da

natureza também está contido na imagem documental, que é o meu meio de expressão

privilegiado. Apontei como o registo audiovisual documental possui um modo peculiar

de se valer daquela lógica dos vestígios que ele compartilha com outras artes, e em

especial, com a fotografia. 

Na  minha  proposta  a  imagem  instalada  surgiu  associada  ao  documentário,

ocupando um espaço entre o espetador e a arquitetura. Apesar da questao central do

trabalho não ter apenas como objeto de estudo a expansão da imagem em movimento

quando trabalhada no contexto das artes plásticas, fui pensando nas confluências entre

as linguagens que se contaminam e se transformam, sem tender a uma categorização
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rígida. 

Ainda,  neste  contexto,  onde  se  situam  inevitavelmente  os  problemas  de

contaminação com a imagem do cinema, não posso deixar de constatar que o peso dessa

imagem, nunca deixou de estar presente nos mecanismos da produçao de significados

da imagem em movimento instalada. Fui portanto abordar a função da montagem, como

ferramenta  para  refazer  uma  unidade  a  partir  da  fragmentação,  para  organizar  um

discurso que nos levaria ao que não está presente. 

Concluí que a junção de imagem documental e imagem instalada pode ser um

meio  para  criar  uma  imersão  espacio-temporal  do  espetador  e  aproximá-lo  da

temporalidade  estratificada  e  paradoxal  da  ruína.  Neste  cruzamento  que  intersecta

camadas de tempo, explorei o dispositivo da divisão do ecrã, que se torna duplo ou

múltiplo e desta forma gera simultaneidade, adensando o mecanismo fílmico-narrativo.

Como  conjunto,  vejo  que  a  construção  audiovisual  que  compõe  estas  obras

oferece-se tangível e palpável ao observador. Os trabalhos nasceram da observaçao e

interpretaçao  de  ruínas  reais  que  coabitam com os  meus  espaços  de  vivência,  sao

fragmentos factuais que impulsaram as minhas discussões sobre o objeto de trabalho:

conventos abandonados, sanatórios destruídos, fábricas desativadas, todos alocados na

interferência do que me é apreendido como real e o do que me surge como poética. 

Tenho a intenção de desenvolver este projeto em duas direções: por um lado

continuar o processo de pesquisas de novos lugares esquecidos, por outro quer-se ativar

um movimento de regresso, ou seja, existe o propósito de voltar a gravar estes mesmos

espaços, para observar os processos de deterioração da ruína. São portanto trabalhos que

funcionam  como  registos  temporais.  Sao  imagens  em  movimento  vinculadas  à

memoria, ao tempo corrente e futuro, que lidam com o efémero, documentando ações

reais de intemperismo.

O desfecho da narrativa - como a montagem sequencial dá forma ao tempo do

conto urbano evocativo - conduz o olhar ao longo da memória daqueles que passaram

por esses  espaços com as suas  próprias ocupações.  Tal  como no caso das ruínas,  o

espetador  pode  tomar  consciência  de  uma história  comum,  partindo  da  experiência

temporal  que  os  filmes  podem  proporcionar.  O  que  resta,  ou  que  está  prestes  a

desaparecer, onde sobram simplesmente ruínas, mas também os vestígios de um passado
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para lembrar antes de ser enterrado.

Às vezes, o abandono tem um tom grave de voz. Como se dissesse que o próprio

silêncio ou desolação, sabem como contar histórias tão profunda que não podem ser

alcançadas por meio de palavras.  A câmara é uma testemunha e conserva a memória;

por vezes distorce e noutras fala a verdade. Quem conseguir ver, pode distinguir.  Por

detrás de tal aparência existente em cada lugar, reside uma entidade invisível, não só

pessoal ou individual, que é por demais, comum. 

Contemplar a ruína significa digitalizar o tempo, o qual não é composto por dias,

horas ou minutos; é feito de tempo coletivos.
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Apêndice de imagens

Fig.1 -Tacita Dean, Kodak (still), curta-metragem , 16 mm, cor,  s/som
           loop 44 min, 2001

Fig. 2 - Tacita Dean, The Green Ray  (still), curta-metragem , 16 mm, 
 cor, s/som, loop 2:30 min, 2001
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Fig. 3 - Harun Farocki, Vergleich über ein Drittes (still), vídeo instalação, 
16 mm, dupla projecção, cor, som, 24 min, 2007

Fig. 4 - Harun Farocki, Deep Play (still), vídeo-instalação de 12 projeções, 
             Full HD, cor, som,  2:15 min, 2007
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    Fig. 5 - Harun Farocki, Gegen-Musik (still), curta-metragem/ 
                 vídeo-instalação, cor, som, 23 min, 2004

     Fig. 6 - Artavazd Peleshyan, Vremena goda (still), documentário/
                             curta-metragem, 35 mm, p&b, 29 min, 1975
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     Fig. 7 - Artavazd Peleshyan, Vremena goda (still), documentário/
                             curta-metragem, 35 mm, p&b, 29min, 1975
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Fig. 8 - José Chaves, Lab. 4.0 = {\vec{d} = \vec{S} - \vec{S_{0}} } (stills),      

documentário/ vídeo-instalação, Full HD, cor, som stereo 5.1, 3:01min, 2012
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Fig. 9 - José Chaves, Absentia (stills), documentário/ vídeo-instalação, Full HD, 
cor, som stereo 5.1, 1:38min, 2012
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Fig. 10 - José Chaves, Paisagens ulteriores (stills), documentário/ vídeo-instalação,
Full HD, cor, som stereo, 2:05min, 2013
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