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SUMÁRIO 

A presente dissertação pretende, na sua vertente teórica, compreender um dos modos 

como na arte contemporânea se contam histórias, num modelo narrativo que tem presentes, 

em latência ou de forma expressa, a multiplicidade (de personagens, espaços, tempos ou 

médios), a ideia de doppelgänger e o unheimlich, enquanto elementos próprios da identidade 

humana inscrita na sociedade actual.  

Toma-se como ponto de partida um filme de Krzysztof Kieślowski (A dupla Vida de 

Veronique) que evidencia, antes do tempo, estes quatro traços.  

Os artistas plásticos estudados (Paula Rego, Michaёl Borremans, Anna Gaskell e 

Gregory Crewdson) surgem como percursos contemporâneos que partilham estas 

características e que também as correlacionam. Todos são contadores de histórias que se 

servem de médios diversos e os articulam. Todos exploram os limites entre o real e a fantasia 

potenciando o Unheimlish e sugerem histórias dentro de histórias ou alternativas e leituras 

possíveis. Todos, de forma mais ou menos explicita, incluem o duplo, nem que seja pelo facto 

de, no universo imagético que criaram, repetirem personagens ou protagonistas.  

O projecto artístico (componente prática da dissertação) consiste no desenvolvimento 

de uma narrativa que se apropria do argumento do filme A dupla vida de Veronique como 

matriz, centrando-se num protagonista duplicado. Pretende explorar, na história que conta, o 

Unheimlich através do cruzamento entre a realidade e a fantasia e utilizar a multiplicidade 

como fio condutor entre o processo artístico, o conteúdo temático e o diálogo entre as soluções 

plásticas. 

Assume-se, ainda, a pintura como um ecrã onírico onde se projecta, às vezes em 

sentido próprio, uma realidade ficcionada. O diálogo entre os médios reproduz, assim, o 

confronto entre a realidade e a fantasia dentro do universo plástico criado.  

Ambas as dimensões do estudo convocam a interdisciplinaridade: das áreas artísticas 

em confronto, dos médios utilizados e das perspectivas conceptuais relevantes.  

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Contar histórias; Multiplicidade; Unheimlish; Doppelgänger; Krzysztof 

Kieślowski. 
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INTRODUÇÃO 

 A presente dissertação pretende, na sua vertente teórica, compreender um dos 

modos como na arte contemporânea se contam histórias, num modelo narrativo que tem 

presentes, em latência ou de forma expressa, a multiplicidade (de personagens, 

espaços, tempos ou médios), a ideia de doppelgänger e o unheimlich, enquanto 

elementos próprios da identidade humana inscrita na sociedade actual. Nesta 

investigação, procura-se encontrar a origem remota e próxima destes conceitos, 

descrevê-los sucintamente e analisar quais as novas formas que assumiram.  

Toma-se como ponto de partida um filme prenunciador e revolucionário do 

realizador Krzysztof Kieślowski e incluem-se, naturalmente, outros exemplos da sua 

filmografia que possuem estes quatro traços (contar histórias, a multiplicidade, o 

doppelgänger e o unheimlich). No que concerne às artes plásticas, propomos 

estabelecer, ao longo do texto, conexões entre os conteúdos enunciados e obras de arte 

e no final, abordamos quatro casos de artistas recentes que, solidamente, exploram esta 

nova narrativa pictórica em toda a sua obra: Paula Rego, Michaёl Borremans, Anna 

Gaskell e Gregory Crewdson. O projecto artístico (componente prática da dissertação) 

consiste, ele próprio, no desenvolvimento de uma narrativa que se apropria do 

argumento do filme A dupla vida de Veronique como matriz, centrando-se num 

protagonista duplicado. Pretende explorar, na história que conta, o unheimlich através do 

cruzamento entre a realidade e a fantasia e utilizar a multiplicidade como fio condutor 

entre o processo artístico, o conteúdo temático e o diálogo entre as soluções plásticas.  

Ambas as dimensões do estudo convocam a interdisciplinaridade: das áreas 

artísticas em confronto, dos médios utilizados e das perspectivas conceptuais relevantes.  

Busca-se, assim, uma contaminação entre as duas componentes que, embora 

sejam autónomas e construídas em territórios distintos, partilham a mesma premissa.  

A metodologia utilizada baseia-se numa estrutura flexível que permite a criação 

de uma teia. Um primeiro momento é dedicado à investigação sob duas vertentes 

essenciais: conhecer a fundo a filmografia de K. Kieślowski, compreende-la e analisá-la 

enquanto fruto e espelho da multiplicidade, sobretudo, através de duas importantes 

referências: Slavoj Žižek e Annette Insdorf; procurar a origem, desenvolvimento e 

aplicação actualizada dos conceitos de doppelgänger e unheimlich, desde as suas 

concepções históricas nos povos primitivos, ao Romantismo, passando pelo Gótico e 

pela Antiguidade Clássica e do seu estudo no domínio da psicanálise, através de dois 

autores fulcrais: Otto Rank e Sigmund Freud.  

Em paralelo, desenvolve-se uma reflexão sobre a sociedade e arte 

contemporâneas, incluindo as compilações e reflexões mais recentes a este respeito.  
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A estrutura inicial do projecto artístico, objectivos e parte do desenvolvimento, ao 

longo do processo de pesquisa, essenciais para a definição deste projecto de 

investigação revelam-se, ao longo do processo, um território aberto, tornando-se, com 

efeito, o seu lado conceptual do projecto dependente do avanço investigatório, e há, de 

novo, no final do percurso, uma libertação física e visual face à vertente teórica.  

Assim, a estrutura da dissertação teórica dedica a primeira parte à explicação do 

projecto artístico e a segunda aos conteúdos teóricos: no primeiro ponto é elaborada 

uma descrição e análise à filmografia de K. Kieślowski tendo como catalisador a 

multiplicidade; no segundo ponto pretende-se descrever e reflectir sobre os conceitos 

doppelgänger e unheimlich e encontrá-los no universo kieslowskiano; o terceiro ponto 

destina-se à análise do filme A dupla vida de Veronique; no quarto ponto sugerem-se 

quatro casos artísticos representativos de novos caminhos da narrativa pictórica em que 

os elementos analisados (contar histórias, a multiplicidade, o doppelgänger e o 

unheimlich) se encontram presentes. Por fim, são lançadas as considerações finais.  
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1. 

1.1. ENUNCIADO DO PROJECTO ARTÍSTICO
1
  

 

 O projecto artístico partiu da descoberta e identificação estética com o universo 

filmográfico do realizador Krzysztof Kieślowski, combinadas com o desejo de contar uma 

história, através de diversos objectos que se articulam dentro de um espaço com um 

percurso estabelecido. Neste sentido, Uma narrativa que habita espaços: o sentido da 

duplicidade é uma adaptação e interpretação do filme A dupla vida de Veronique2.  

 Visa-se uma interpretação da história a par de interpelações sedeadas em 

diversas referências literárias, artísticas e, também, de cunho pessoal. O ponto de 

partida é a recriação das duas personagens do filme: duas figuras femininas que 

partilham as mesmas características físicas/intelectuais e vidas com contornos 

semelhantes. Porém, as escolhas da primeira são determinantes nas experiencias da 

segunda. Neste sentido, estamos perante duas realidades correlacionadas mas que 

aparentemente não se tocam. Portanto, a duplicidade estabelecida entre as duas 

personagens é fulcral na narrativa. 

  A abordagem plástica surge como um espelho da memória - fio condutor das 

duas histórias, localizando e identificando no tempo as duas mulheres. Ou seja, vemos, 

materializados através de referências visuais, as ‘cenas’ ou episódios’ da história, 

embora não exista uma ilustração directa e explicita dos acontecimentos ou da narrativa. 

O intuito é, assim, criar imagens que contenham um limite velado entre o que é, na 

mente, a recordação concreta, o assimilar de documentos factuais (fotografias, etc.) e a 

realização do sonho ou fantasia. Pedaços da infância, descobertas da puerícia e 

situações da vida adulta surgem de modo difuso, como apontamentos. Neste contexto, 

os cenários e paisagens criados não têm de corresponder ao cânone de mimesis 

convencional mas ecoar um lugar fantasmático, sendo a sua matriz enraizada no sonho. 

Joga-se, assim, com a realidade e a fantasia instaladas num mesmo terreno visual que 

serve de armadilha ao espectador que permanecerá incerto do que é ficção e pura 

fantasia. Busca-se, assim, criar o estímulo unheimlish.  

 Surge uma necessidade basilar de instalar e pensar a obra para um espaço, não 

necessariamente sob a vertente do site specific mas sob uma perspectiva de peso da 

obra que deve ser integrada no lugar, apropriando-se dele. Nessa medida, é importante, 

no presente projecto, procurar a criação de um espaço que seja como uma narrativa 

fragmentada que emerge de um universo quase palpável e respirável no lugar. Procura-

se a envolvência do público e um reconhecimento constante da ligação entre cada 

                                                            
1   Consultar DVD: Portfólio da Dissertação em Anexo  
2   Krzysztof Kieślowski, La double vie de Véronique (A dupla vida de Véronique), 98’, Polónia, 1991. 
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10 
 

sua consciência e a eventual indignação do espectador. É como se pudesse ser mais 

verdadeiro encenando o real do que expondo-o com múltiplas carências fílmicas.  

Também se pode rever aqui a ideia de Hannah Arendt8 de, na divulgação destes 

assuntos perante a realidade exterior, perante os outros, alterar a estrutura e força da 

vida íntima, no sentido em que as emoções têm de sofrer uma transformação por serem 

desindividualizadas.  

Então, se vamos perder um pouco do preciosismo e autenticidade do real e não 

podemos entrar em certas zonas do espaço íntimo, para quê utilizar o documentário 

quando existe a ficção, sobretudo no caso de um cineasta cujos filmes possuem sempre 

uma oculta mensagem e, consequente carga visual orientadora da mesma. Žižek 

persiste nesta ideia: «A ficção é mais real do que a realidade social de representar 

papéis»9, comprovando esta afirmação exactamente com os documentários de 

Kieślowski, onde se desvela uma perspectiva de duplo (como ícone): a pessoal real 

desempenhando o seu próprio papel, logo projectando o que quer representar de si 

mesma «criando uma estranha sobreposição de documentário e ficção»10. Para o 

cineasta, se o actor não acrescentar ao guião e personalidade do seu personagem parte 

de si, não atingirá a originalidade nem terá vivacidade.  

Ainda debatendo esta dimensão do privado no âmbito do direito ou da decisão 

ética de filmar ou fotografar certas imagens reais e trazê-las a público, é interessante 

enquadrar certos casos da arte contemporânea inserida num contexto social e 

comunicacional actual. O autor volta à expressão da “Entrada proibida!” para a referir à 

transgressão consecutiva e ao desrespeito que se vem desenvolvendo no que toca a 

esta interdição básica da vida em comunidade. Nos dias que correm existe, um incentivo 

muito protagonizado pelos media em exprimir publicamente tudo. Estamos na era da 

liberdade de expressão onde vale tudo. Tudo vem a lume nos seus pormenores mais 

sórdidos e presenciamos a população mundial de olhos postos na televisão e a opinar 

sobre a vida privada de Clinton; as condições suspeitas da morte de Lady Di e as opções 

estilísticas do Papa Bento XVI, que ostenta o seu glamour com uns sapatos Prada. 

Recentemente circulou por correio electrónico e noticiou-se nos jornais a polémica 

gerada em torno do artista Guillermo Vargas que exibiu um cão a definhar num museu. 

Esta liberdade de divulgação e debate público sobre qualquer matéria, em última análise, 

ameaça a individualização e torna irrestrita a invasão da intimidade do indivíduo.  

No panorama artístico, revemos a exposição crua em dois planos: no primeiro, o 

sujeito exposto é o próprio artista, muitas vezes numa temática autobiográfica; no 

segundo, é a exploração supostamente consentida do outro, seja em grupo ou 

individualizado.  

 O artista, na transposição das suas experiências individuais, representa o 

exemplo mais comum da exposição da intimidade. São inúmeros os exemplos em que 

                                                            
8  ARENDT, Hannah, A Condição Humana, Relógio D’Água Editores, Lisboa, 2001. 
9  ŽIŽEK, Slajov, Lacrimae Rerum, Orfeu Negro, Lisboa, 2008, p.13. 
10  Idem Ibidem, p.12. 
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 Parece pertinente recorrer também à definição de Rizoma proposta por Deleuze 

e Guattari que utilizam o rizoma para desconstruir um sistema que, no seu entender, é 

erróneo, sustentado por uma analogia com as estruturas arborescentes na sua lógica 

binária, árvore-raiz, «a lei do Um que devém dois» 18. Deste modo, o rizoma seria uma 

outra interpretação da natureza, mais radical, e, no entanto mais acertada, uma vez que 

o mundo não é divisível em opostos, «(…) a natureza não age assim: as próprias raízes 

são aprumadas, com ramificação mais abundante, lateral e circular, não dicotómica.»19. 

Contrariamente a um sistema segundo o qual cada princípio tem um fim, em que cada 

órgão está disposto de acordo com uma coerência predefinida, no modelo rizomático já 

não interessa o ponto de partida nem o ponto de chegada, mas sim o caminho20 (que 

apresenta x possibilidades), sendo desenvolvida uma teoria das multiplicidades 

autênticas e da proliferação. Não encontramos similitude entre este conceito e a 

estrutura multifacetada contida nos filmes de Kieślowski? Não pretende, por vezes, o 

cineasta explodir a forma narrativa linear (clássica) para transmitir um fluxo multiforme 

tão intrinsecamente ligado à estrutura multifacetada do rizoma?  

Ou não será decerto modo como se o espaço-tempo do qual o personagem tem 

consciência e no qual de facto habita fosse a realidade vulgar enquanto substância 

essencial ou ambiente bruto e debaixo deste existisse uma espécie de rizoma tecendo 

as linhas ocultas à realidade verdadeira? A realidade seria, então um meio neutro a partir 

do qual as virtualidades do rizoma poderiam emergir através das vidas paralelas.  

Na filmografia de ficção de Kieślowski este modelo que descrevemos aparece 

em Blind Chance21, No end22, A dupla vida de Véronique23, a Trilogia das cores24 e no 

argumento que havia concluído para uma nova trilogia Paraíso, Inferno e Purgatório25.  

 Parece-nos pertinente mencionar a obra literária de Jorge Luís Borges que Ítalo 

Calvino descreve como um escritor essencial do Séc.XX pelo modo como, também ele, 

construía múltiplas realidades na sua ficção. A propósito de El jardin de los senderos que 

se bifurcan escreve: «(...) um tempo multíplice e ramificado no qual cada presente se 

bifurca em dois futuros, de modo a formar “uma rede crescente e vertiginosa de tempos 

divergentes, convergentes e paralelos”. Essa ideia de infinitos universos 

contemporâneos em que todas as possibilidades se realizam em todas as combinações 

possíveis (...)»26. 

                                                            
18   DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix, Rizoma, Assírio & Alvim, Lisboa, 2004, pág. 11. 
19  Idem Ibidem, locus citatus. 
20  «As coisas que me vêm ao espírito apresentam-se a mim não pela raiz, mas por um ponto qualquer 

situado mais ou menos no meio. Tente, pois, guardá-las, tente, pois, guardar um bocadinho de erva que só 
começa a crescer pelo meio do caule, e de se agarrar a ele.» Franz Kakfa, The Diaries of Franz Kafka, 
editado por Max Brod, Penguin Books, Londres, 1964, pág. 4.  

21  Krzysztof Kieślowski, Przypadek (Blind Chance), 114’, Polónia, 1981. 
 22 Krzysztof Kieślowski, Bez Konca (No end),109’, Polónia, 1985. 
23  Krzysztof Kieślowski, La double vie de Véronique (A dupla vida de Véronique), 98’, Polónia, 1991. 
24  Krzysztof Kieślowski, Trois Couleurs: Bleu, Blanc et Rouge (Trilogia das cores: Azul, Branco e Vermelho), 

98’/91’/99’, França/Polónia/Suíça, 1993-4. 
25  Paris Tarovic, L’enfer, 102’, França/Bélgica/Itália/Japão, 2005; Tom Tykwer, Heaven, 97’, Estados Unidos da 

América/França/Itália/Reino Unido/Alemanha, 2002. 
26 CALVINO, Ítalo, Seis propostas para o próximo milénio, Trad. Ivo Barroso, Companhia das letras, São 
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que nos cruzamos, mesmo que totalmente desconhecidos, porque as nossas acções os 

afectam. Temos de nos proteger reciprocamente.  

Não terá esta crença surgido com a experiência do documentário? Kieślowski 

poderá ter percebido que as suas filmagens eram acções que influenciavam de algum 

modo a vida dos outros, portanto rendeu-se às lágrimas ficcionais. O cineasta não deixa 

de afirmar que tudo é mais interessante na vida real mas, como não pode filmar a vida 

real, cria um mundo artificial que se torna verdadeiro quando exibido no ecrã. É assim 

que as lágrimas enlatadas da glicerina se perpetuam para espectador num sentimento 

autêntico, todavia não deixam de ser «Lacrimae Rerum, lágrimas vertidas em público 

para o grande Outro»36.  

 Como vimos, a multiplicidade e seus possíveis conteúdos adicionais integram a 

obra do realizador, que abarca a realidade humana e explora os seus limites liricamente 

através do cruzamento e duplicação do espaço, tempo e indivíduos. Na procura da 

conexão humana como possível transcendência, Kieślowski encontra a alma dos seus 

filmes e a esperança de um mundo que, embora global e veloz, não necessita de ser 

vazio e superficial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
36  ŽIŽEK, Slajov, Lacrimae Rerum, Orfeu Negro, Lisboa, 2008, p.129 
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2.2.O DOPPELGÄNGER E O UNHEIMLICH EM KIEŚLOWSKI  

 

«Nenhum realizador contemporâneo foi mais bem-sucedido do que Kieślowski 

na execução de uma história acessível assombrada por imagens que sugerem algo além 

daquilo que podemos observar. Os seus protagonistas, como em a The double life of 

Véronique, inspiraram os espectadores a questionar-se sobre a possibilidade de uma 

existência espiritual.».37 

  

 Como vimos no capítulo anterior, Kieślowski utilizava a multiplicidade, muitas 

vezes, como modelo para os seus filmes. Dentro do mundo complexo que criou surgem, 

inevitavelmente, conceitos complementares que passaremos a analisar. Esses 

elementos coadunam-se com uma certa dose de espiritualidade ou com a hipótese da 

existência de algo transcendente que acaba por se tornar num fio condutor e unificador, 

não só de cada história, como do todo da sua obra filmográfica de ficção.  

 Partindo do universo Kieślowskiano desdobrado por diversos tempos e espaços 

que se cruzam ou se realizam em paralelo, o duplo surge, por vezes, como arquétipo 

que potencia e despoleta as acções. Entenda-se a configuração de duplo, sobretudo, 

como a multiplicidade do eu. Kieślowski, tal como outros artistas que referiremos adiante, 

serviram-se deste conceito para jogarem com a mente do espectador, induzindo-o a uma 

leitura fascinante: a possibilidade da existência do outro ou de sermos outros, da 

vivência simultânea com o outro e do confronto derradeiro com o outro. 

 Para abordar este tema é fundamental recorrer às grandes referências da 

psicanálise e da literatura, em particular, ao livro Don Juan et le Double de Otto Rank38, 

para compreender a génese e desenvolvimento do duplo (Doppelgänger). 

Intercaladamente, verificaremos o modo como este conceito tem sido representado e 

explorado no domínio das artes plásticas. No espaço ficcional que possibilita a existência 

do duplo gera-se, tendencialmente, a sensação de unheimlich. Portanto, uma relação 

genérica com este conceito freudiano será articulada com a restante premissa. Digamos 

que este subcapítulo se enraíza nessa esfera híbrida que Peter Fuller designa de Arte e 

Psicanálise, da troca recíproca entre estes dois domínios. 

Origem do conceito de Duplo: 

                                                            

37      INSDORF, Annette, Double Lives, Second Chances (The cinema of Krzysztof Kieślowski), Miramax 
Books, New York, 1999, Prefácio. 
38      RANK, Otto, Don Juan et le Double, Essais psychanalytiques, 1932, Les classiques des sciences 
sociales, Trad. S. Lautman. [em linha] 21.09.2008 [Consult. 20.05.2010]. Disponível em 
http://classiques.uqac.ca/classiques/rank_otto/don_juan/don_juan.html. 
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  O conceito de duplo foi-se não só metamorfoseando ao longo dos tempos como 

se distingue geograficamente. Dos povos primitivos aos mitos da antiguidade clássica e 

passando pela sua expressão fulgurante no romantismo alemão e inglês, o duplo foi-se 

definindo de diferentes formas. Neste percurso pela descoberta do duplo, surgem 

associados outros conceitos.  

 Nos povos primitivos, à existência visível do duplo atribui-se como imagem a 

sombra e o reflexo, quase sempre aprisionadas na ideia de alma. A alma era o duplo 

invisível do corpo que apenas se observava através destas imagens.  

 Por este motivo, os povos primitivos respeitam a sombra e temem, 

supersticiosamente, que tudo o que lhe possa acontecer resulta em danos ou até na 

morte do seu possuidor. Noutros casos, por exemplo, em algumas ilhas equatoriais os 

habitantes não saem á rua ao meio-dia, pois a essa hora não se projecta a sua sombra, 

logo, temem assim perder a sua alma. A intervenção, mesmo que acidental, sobre a 

sombra-alma é trágica. É forçoso, então, pensarmos que nestas crenças associadas à 

sombra, a alma se torna num elemento frágil e precioso e, logo, associada à morte; pelo 

menos, no que concerne ao corpo físico, visto que a alma, na maioria das religiões, 

prossegue o seu caminho transcendental simbolizando o começo de outra vida. A 

sombra-alma é a continuação espiritual do ser. Ainda segundo os mitos gregos, a alma 

(psyché) pertencia ao reino dos sonhos «Quando o Eu consciente adormece, o Duplo 

age e vigia»39. 

 As representações mitológicas da morte relacionam-se tendencialmente com a 

sombra-alma: o morto não tem sombra ou é sombra, o mundo dos mortos é designado 

de mundo das sombras e, na tradição russa, o diabo não possui sombra (alma).  

 Entretanto, o ser passou a ser encarado como dividido, sendo que a parte mortal 

corresponderia ao corpo físico e a parte imortal pertenceria à alma.  

 O reflexo como manifestação da alma e imagem do duplo encontra as suas 

fundações no mito de Narciso. Deste mito existem três versões, mas, no essencial, narra 

a história de um jovem que se apaixonou pelo seu reflexo, não querendo jamais deixar 

de contemplá-lo e não prestando qualquer atenção a todas as ninfas que o desejavam. 

Uma das ninfas pragueja “Que ele ame – e nunca alcance o seu amor!”. O trágico é que 

o ingénuo Narciso é iludido pelo seu reflexo, não se reconhecendo nele mas julgando ver 

um outro; devido à obsessão por essa beleza (que é a sua), morre quando se funde com 

ela. Na versão de Pausânias, quando Narciso se enamora do seu reflexo, este 

representa e substitui a sua amada irmã gémea. Nesta perspectiva, segundo Otto Rank 

                                                            
39  [Tradução da autora] «Quand le Moi conscient sommeille, le Double agit et veille» RANK, Otto, Don 

Juan et le Double, Essais psychanalytiques, 1932, Les classiques des sciences sociales , Trad. S. 
Lautman. [em linha] 21.09.2008 [Consult. 20.05.2010]. Disponível em 
http://classiques.uqac.ca/classiques/rank_otto/don_juan/don_juan.html, p.43. 
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«(...) incontestavelmente, existe uma conexão intima e uma relação profunda entre um 

tal amor narcisista e a significação mortal.»40. Porém, esta versão contraria o narcisismo 

enquanto exemplo de vaidade absoluta e amor exclusivo do eu por si mesmo. 

 Assim, tal como o medo da perda da sombra, existe o medo da perda do reflexo 

e daí a consequente obsessão por este. No Retrato de Dorian Grey41, de Oscar Wilde, o 

retrato pintado do protagonista remete para esta ideia de observação obsessiva do 

sujeito. Porém, em Dorian, até como alusão ao mito de Fausto, o retrato envelhece em 

seu lugar e assim a personagem detém, eternamente, a sua beleza jovial. Contudo, as 

consequências desta troca entre sujeito-reflexo (original e duplo) são trágicas levando à 

corrupção da alma do herói e, inevitavelmente, à sua morte. Tanto Narciso como Dorian 

morrem quando morre o seu duplo. Narciso afoga-se ao tentar abraçar o seu reflexo e 

Dorian envelhece e morre subitamente ao desfigurar o seu retrato. Note-se que, nesta 

construção inicial do duplo constituído pela sombra e reflexo, a morte se desencadeia da 

obsessão provida pelo medo da perda da imagem. Segundo Margarida Medeiros «O 

duplo tem pelo menos duas funções a seu cargo: de preservação do narcisismo, 

enquanto é eliminada a angústia de morte associada à destrutividade interna; de 

afirmação da imortalidade.»42.  

 Assim, enquanto o duplo ligado aos cultos primitivos e ao cristianismo 

(teológico), representa a divisão entre o bem e o mal, sendo ora alma errante, ora 

presságio de morte, o duplo literário no gótico e no romantismo tornar-se-á o binómio 

original-duplo, transportando uma espécie de divisão do eu psicológico. Muitas vezes, o 

duplo separa-se do Eu, perseguindo-o, numa visão freudiana. 

 O Romantismo enquanto corrente literária, faz a apologia do eu e nessa esfera 

surge a duplicidade ou até multiplicidade do eu. O duplo, do alemão doppelgänger 

aquele que é duplo ou réplica andante e ambulante, personificará fragmentações do eu. 

Em regra, manifesta-se predilecção pela criação de um duplo que manifeste as pulsões 

recalcadas do eu, ou seja, de duplo-oposição ou duplo-demónio. Este poderá tomar 

diversas formas e ser ou não visível para outros: alteridade, fantasma, espectro, reflexo, 

sombra, ser autómato/carnal idêntico ao original, gémeo, clone. Na sucessão das 

gerações românticas, a nível literário, soma-se ao subjectivismo um certo pessimismo e 

a sublimação do eu passa a partilhar-se com a do amor feminino. Neste sentido, na 

concepção romântica do duplo ocorre, progressivamente, um conflito entre o eu e o seu 

                                                            
40 [Tradução da autora] «incontestablement, il existeune connexion intime et un rapport profond entre un 
tel amour narcissique et sasignification mortelle.» RANK, Otto, Don Juan et le Double, Essais psychanalytiques, 
1932, Les classiques des sciences sociales , Trad. S. Lautman. [em linha] 21.09.2008 [Consult. 20.05.2010]. 
Disponível em http://classiques.uqac.ca/classiques/rank_otto/don_juan/don_juan.html, p.56. 

41   WILDE, Oscar, O retrato de Dorian Gray, Relógio de Água Editores, Lisboa, 1998. 

42 MEDEIROS, Margarida, Fotografia e Narcisismo: o auto-retrato contemporâneo, Assírio&Alvim, 
Lisboa, 2000, p.103. 
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experimenta, o outro também sente. Tradição análoga encontra-se mais divulgada entre 

os povos primitivos da América do Sul.»44. Aqui, contrariamente aos exemplos dos 

gémeos anteriormente referidos, os irmãos são cúmplices e auxiliam-se mutuamente 

como duplos complementares.  

 Podemos então concluir que, nesta fase de desenvolvimento e utilização do 

conceito de duplo ele aparece como oposição ao original, incorporando aquilo que o eu 

não pode ou não quer ser. O original atribui-lhe, assim, a responsabilidade das acções 

do seu eu. Acontece, recorrentemente, que o duplo se torna num perigo ou numa 

alteridade que não agrada ao sujeito, o que resulta no assassínio do duplo ou suicídio do 

original. O suicídio pode solucionar também, paradoxalmente, a condição insuportável da 

mortalidade do sujeito, solução revelada nos casos que manifestam narcisismo. Em 

outros casos mais raros, o duplo poderá torna-se conselheiro ou consciência.  

O Duplo Contemporâneo: 

 Na contemporaneidade, o duplo surge diferente: já não nasce das neuroses e 

egocentrismo do sujeito ou de um pacto com o diabo, o original pode mesmo 

desconhecer a existência do seu duplo. Ou seja, acontece a multiplicidade como 

característica formal e temática nas diversas artes. O duplo ou duplos surgem como 

parte integrante de uma teia de possibilidades.  

  Segundo Margarida Pinto de Magalhães o duplo pós-moderno (desde o inicio do 

século XX até à actualidade) é uma reescrita do duplo gótico e romântico, cujas 

diferenças traduzem uma manifestação das próprias alterações da sociedade vigente e 

da sua renovada dinâmica cultural. Ora, se anteriormente o duplo surge como oposição 

ao sujeito uno, completo e em pose de si (clássico, idealizado e apolíneo), sendo, 

paradoxalmente, a divisão em dois uma procura da estabilidade do eu; agora o duplo 

desdobra-se, subvertendo o sistema binário ao ser multiplicado, fragmentado e solto 

numa realidade que é também heterogenia, inconstante e densa (dionisíaca). Nesta 

mesma linha de pensamento, o duplo deixa de surgir como entidade constrastante ao 

original de foro moral ou psicológico, mas antes por uma necessidade conceptual do 

autor. 

 Mais importante que o próprio duplo é o seu processo construtivo, a sua utilidade 

para explorar diversas possibilidades e, consequentemente, «A multiplicidade do eu; A 

multiplicidade do texto que se ramifica em intertextos; A multiplicidade do tempo; O amor 

                                                            
44 [Tradução da autora] «Dans ce conte les deux frères, quoique non jumeaux, sont néanmoins unis l'un 
à l'autre par un lien magique d'une façon inséparable pour la vie et la mort. Tout ce que l'un éprouve, l'autre le 
ressente également. Une tradition analogue se trouve aussi très répandue chez les peuples primitifs de 
l'Amérique du Sud »  RANK, Otto, Don Juan et le Double, Essais psychanalytiques, 1932, Les classiques des 
sciences sociales , Trad. S. Lautman. [em linha] 21.09.2008 [Consult. 20.05.2010]. Disponível em 
http://classiques.uqac.ca/classiques/rank_otto/don_juan/don_juan.html, p.64. 



24 
 

e a morte como fronteiras ontológicas.»45. O duplo passa a acompanhar as mutações e 

metamorfoses do espaço e do tempo da história, citando Ítalo Calvino «Há o texto 

multíplice, que substitui a unicidade de um eu pensante pela multiplicidade de sujeitos, 

vozes, olhares sobre o mundo (...)»46.Neste âmbito, a esfera do duplo passa a incluir 

também o quase-duplo: duas personagens distintas e autónomas conectadas por 

aspectos internos como se fossem opostos complementares. Estes influenciam-se, 

mutuamente a um nível telepático e misterioso onde as acções de um determinam as do 

outro. Inicia-se um percurso de personagens que se desdobram por força do devir.  

 O narcisismo retorna não pela obsessão rumo ao uno mas com uma fixação 

especular na desconstrução e desmultiplicação possíveis do seu eu. 

 É importante acrescentar, como contributo a esta nova noção de duplo que, 

contrariamente a Freud, Jung não vê o surgimento do duplo meramente como uma 

emersão do que o alter-ego censura no id. Explicando que essas entidades existem 

como opostos complementares necessários para a existência do outro, interpretando o 

duplo como uma faceta escondida do outro que não é necessariamente má. O duplo é 

fundamentalmente um produto do contexto vivencial do eu surgindo como resposta, 

como manifestação do desejo. E serve para compensar a falta e o vazio proporcionado 

pelas restrições sociais e, neste sentido, age fora das leis procurando a desordem. O 

duplo é assim uma espécie de retorno, uma procura do que foi escondido e uma 

manifestação do que foi silenciado na própria sociedade.  

 Na literatura podemos observar o duplo da pós-modernidade em Paul Auster, 

Jorge Luís Borges, Vladmir Nabokov, Margaret Yourcenar ou Franz Kafka. Quando a 

génese do duplo na personagem é provida por um estado psicótico como a esquizofrenia 

ou a personalidade múltipla (alter egos) em termos formais podemos também identificar 

duplos, em Fernando Pessoa ou na obra de Chuck Palahniuck. 

O Duplo na filmografia de Kieślowski: 

 Detenhamo-nos agora na existência do duplo na filmografia de K.Kieślowski. 

Poderíamos dizer que em Kieślowski o duplo se manifesta sob duas vertentes: como 

transposição do realizador para certas personagens e na configuração contemporânea 

do quase-duplo.  

 Segundo Joanna Present: «A enfasis recorrente na duplicidade em Kieślowski, 

através do destino como da arte, é um reflexo alegórico ao médio filmográfico. No filme, 

                                                            
45  MAGALHÃES, Susana, Histórias de duplos em labirintos pós-modernos: The New York Trilogy, de 

Paul Auster, Porto : [Edição de autor], 1997, 169 p., Estudos Anglo-Americanos (Literatura Americana) 
apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto [em linha] 02.10.2009 [Consult. 20.06.2010]. 
Disponível em http://repositorio aberto.up.pt/handle/10216/18116, p. 16. 

46  CALVINO, Ítalo, Seis propostas para o próximo milénio, Trad. Ivo Barroso, Companhia das letras, São 
Paulo, 1990, p.132. 
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as vidas são artificialmente duplicadas na celulóide; as vidas que a audiência 

testemunha são fantasmas, indícios químicos daquilo que passou em frente da 

câmara.»47. 

 Kieślowski é um daqueles artistas cuja vida e obra, incontestavelmente, se 

correlacionam desde o início ao fim. Por este motivo, as personagens escritas por ele, 

muitas vezes em parceria com Krzysztof Piessiewicz, são um reflexo de si e dos seus 

anseios como realizador. O protagonista de Personnel48 veste a pele de Kieślowski, que 

na sua juventude havia trabalhado como técnico nos bastidores de um teatro polaco. O 

filme pretende revelar o contraste entre as maravilhas que ocorrem no palco quando a 

cortina levanta e a dissolução da arte que se passa do outro lado sob a forma de intrigas. 

O realizador não só utiliza as suas experiências pessoais e subjectividade nos filmes 

como se duplica mesmo no ecrã. Revemos este tipo de duplicidade também no 

protagonista de Camera Buff, o filme que representa e materializa a ruptura entre os 

filmes documentais e os filmes de ficção. Vejamos os paralelismos: quando filmou esta 

história Kieślowski, tal como Filip, tinha trinta anos, era casado e tinha uma filha; Filip, 

inicialmente, filma cenas de quotidiano e, progressivamente, episódios mais documentais 

relacionados com a política e o poder e à medida que vai ganhando reconhecimento 

como realizador amador, vai-se distanciando de si e da sua vida pessoal, até que, no 

final, vira a câmara para si mesmo. Também Kieślowski era um realizador preocupado 

com a realidade, a política e o poder; a certa altura, percebeu que com a sua câmara 

vinha uma grande responsabilidade e uma abordagem intrinsecamente pessoal do 

mundo. Ambos percebem que para representar o mundo devem perceber-se primeiro a 

si: «Eu viro a câmara para mim em todos os meus filmes.»49.  

Em A dupla vida de Véronique, o bonecreiro Alexandre é como um manipulador 

omnipresente que detém os segredos da protagonista utilizando-os na tentativa de dirigi-

la como um peão num jogo, com o objectivo de escrever um livro sobre Véronique e a 

sua dupla vida. Ora Kieślowski possui realmente este poder sobre as suas personagens, 

poder que Alexandre busca. Ele, sim, é o verdadeiro demiurgo da história. Por fim, no 

que concerne esta duplicidade podemos ainda mencionar a criação de um compositor 

que nos vários filmes é referido - Van Den Budenmayer, uma representação do 

verdadeiro compositor Zbigniew Preisner, que compôs a banda sonora da última década 

filmográfica de Kieślowski, desde No end (1984) à Trilogia das Cores (1994), com a 

excepção de Seven Days a Week. Neste sentido, citamos Marek Haltof: «Dentro do seu 

                                                            

47  [Tradução da autora] « Kieślowski’s recurring emphasis on doubling, through both fate and art, is an 
allegorical reflection of the film medium. In film, lives are artificially doubled on celluloid; the lives the audience 
witness are ghosts, chemical indices of what has passed before the camera.» Apud INSDORF, Annette, Double 
Lives, Second Chances (The cinema of Krzysztof Kieślowski), Miramax Books, New York, 1999, p.131. 
48  Krzysztof Kieślowski, Personnel, 72’, Polónia, 1976. 
49 [Tradução da autora] «I turn the camera to myself in the end of all my films» INSDORF, Annette, 
Double Lives, Second Chances (The cinema of Krzysztof Kieślowski), Miramax Books, New York, 1999, p.44. 
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sua emersão e confronto algo de igualmente inquietante e estranho, porém reconhecível: 

«aquilo que devia ter ficado escondido e mantido segredo e, no entanto, é revelado»53. 

 Freud explica ainda que existem dois tipos de escrita que estimulam o efeito de 

unheimlich. No romance literário um autor pode adoptar uma reprodução da realidade 

comum e suscitar o efeito de unheimlich através de elementos que nessa mesma 

realidade causam esse fenómeno. Contudo, pode exagerá-los usando os artifícios da 

ficção e fazê-lo de modo a que não seja previsível por estarmos absorvidos numa 

imagem supostamente fidedigna do quotidiano convencional: «Um efeito uncanny 

geralmente emerge quando a fronteira entre a fantasia e a realidade se encontra velada, 

quando somos confrontados com a realidade de alguma coisa que até então tínhamos 

considerado fruto do imaginário, quando um símbolo toma a completa função e 

significado do que simboliza (…).»54.  

 Alexandra Reuber55 propõe uma abordagem ao desenvolvimento da conotação 

de unheimlich da psicanálise à literatura enraizada no terror gótico de género fantástico 

utilizando referências literárias muito próximas daquelas que Otto Rank escolheu em 

Don Juan et le Double, mencionadas em cima. Designando a Literatura fantástica como 

'Literature of the uncanny'  Reuber sugere, na sua tese, alguns pontos particularmente 

interessantes para chegarmos a uma concepção contemporânea do conceito.  

 Primeiramente, a autora assinala a representação de unheimlich na literatura de 

estilo gótico como percepção de um fenómeno sobrenatural que progressivamente se 

torna, graças aos maneirismos do romantismo, um efeito trazido do subconsciente como 

centro das composições literárias, tentando abalar a casa do eu. Explica ainda que esta 

activação e exploração do subconsciente são provocadas pela alienação-social infligida 

por efeitos externos. Descreve a leitura de E.A.Poe como decisiva para a atribuição de 

desfamiliariedade a diversos conteúdos supostamente familiares, com o intuito de levar o 

leitor a procurar significados escondidos nas profundezas do texto. Por fim, conclui este 

percurso do unheimlich na nova era da ficção fantástica contemporânea embebida, em 

momentos, pelo existencialismo, com as obras de Kafka, Camus, Blanchot e Stephen 

King. Nestes casos, o unheimlich surge na procura do eu verdadeiro em relação ao 

outro, instalando nas paisagens da mente. Nas obras de Stephen King, eminentemente 

                                                            
53 [Tradução da autora] «that ought to have remained hidden and secret, and yet comes to light» 
FREUD, Sigmund, The uncanny, trad. David McLintock, Penguin Books, Londres, 2003, p.376.  
54 [Tradução da autora] «This is the fact that an uncanny effect often arises when the boundary between 
fantasy and reality is blurred, when we are faced with the reality of something that we have until now considered 
imaginary, when a symbol takes on the full function and significance of what it symbolizes» FREUD, Sigmund, 
The uncanny, trad. David McLintock, Penguin Books, Londres, 2003, p.150 

55  REUBER, Alexandra, Haunted by the uncanny – development of a genre from the late eighteen to the 
late nineteenth century, Germany, 2004, 306 p.,  Doctor of Philosophy in The Interdepartmental Program in 
Comparative Literature submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and 
Mechanical College  [em linha]  01.06.2005 [Consult. 25.06.2010]. Disponível em 
http://etd.lsu.edu/docs/available/etd-06242004-144906/unrestricted/Reuber_dis.pdf. 
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fantásticas e evocadoras de um mundo tenebroso, o outro/duplo reivindica uma 

presença constante e o Unheimlich encontra-se a cada esquina. 

 No que respeita à cultura contemporânea seja literatura, cinema ou artes 

plásticas, o efeito ou sinais de unheimlich provêm da incerteza e dúvida transferidas, 

através do jogo entre o real e a imaginação, pelo artista/escritor para o espectador/leitor. 

Este objectivo de instalar a incerteza e potenciar efeitos de estranheza e incompreensão 

inicial é uma constante nas obras actuais. Mesmo sem nos apercebermos 

imediatamente dessa experiência estranha ou mesmo que esta não seja apontada 

directamente para nós, sentimos que ela nos perturba e rompe com a estabilidade 

quotidiana que preservamos a tudo custo tentando fugir do medo e incertezas que nos 

povoam, no fundo. Esta sensação e efeito são, simultaneamente, fruto e sintoma da 

nossa sociedade. 

 Na filmografia de Kieślowski a estimulação de efeitos de unheimlich surge sob as 

seguintes formas essenciais: a música, muitas vezes, deslocada do seu contexto real ou 

destinada a evocar o oculto e o espiritual; a cor, ora conseguida através de filtros 

cromáticos ou nos elementos cénicos e guarda-roupa, que transportam as figuras e as 

paisagens para um outro patamar, uma dimensão fantasmática; a repetição de actores; o 

cruzamento entre a realidade e a fantasia; a simbologia escondida em alguns objectos e, 

finalmente, a utilização de planos muito aproximados convocando a ideia de voyerismo 

ou planos aéreos induzindo, uma vez mais, à transcendência.  

 O filme A dupla vida de Véronique, que analisaremos com maior precisão no 

capítulo seguinte, reúne em jogo todos estes ingredientes deambulando entre a 

dimensão real e fantasmática, acentuada pela manipulação das cores e pela música 

inquietante de Preisner. As três situações com maior grau de estranheza são: a morte de 

Werónica - no auge da sua performance musical a personagem cai e morre, e vemos 

este momento sob a sua perspectiva - o chão e uma visão aérea desconcertante do 

público como se a sua alma se tivesse elevado e partido; a descoberta de Véronique das 

posses de Werónica, série de cenas em que Véronique brinca com o fio da pasta de 

pautas jogando-o sobre o seu electrocardiograma ou em que ouve a gravação de uma 

voz familiar de ressonância semelhante à sua; o espectáculo de marionetas, onde o 

bonecreiro demonstra a sua manipulação oculta com uma história de ressurreição, 

contado num tom sinistro que culmina com uma troca de olhares através de um espelho 

turvo. 

 Em A short film about love, na cena final Magda vê o seu apartamento através do 

telescópio de Tomek, reconstruindo na sua casa uma cena que nunca ocorreu, 

passando a fazer do seu cenário real o palco da imaginação de ambos.  

 No filme No end, Antek morre e torna-se num fantasma que aparece à sua 

mulher Ulla. No intervalo das partes mais políticas do filme vamos acompanhando a 
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incapacidade de perda da viúva. Ulla não consegue libertar-se de um amor que lhe 

parece maior agora do que no casamento e, por seu lado, Antek também não a deixa 

esquecer. No final do filme, Ulla suicida-se e num momento sinistro vemos o casal 

abandonar a casa e caminhar em uníssono para o outro lado. A cena é tão crua e a 

união das duas dimensões tão forte que parece que conseguimos inalar o odor do gás 

mortífero libertado pelo fogão.  

 Na Trilogia das cores, somos novamente confrontados com situações bizarras, 

sendo Azul o filme que, provavelmente, apela de modo mais intenso à estranheza. Tal 

como em No end, nesta história a heroína perde não só o seu marido como a sua filha 

Hanna num acidente de automóvel no qual também estava presente. Perante tamanha 

dor o que fazer? Julie tenta fazer desaparecer o passado, livrando-se de tudo o que lhe 

está relacionado à excepção de um móbil azul que pertencia a sua filha. O plano é tentar 

construir uma nova vida onde seria completamente livre sem a prisão do amor, do 

emprego e até das memórias; contudo, o passado persegue a protagonista e é aqui que 

o estimulo de unheimlich se produz, tanto na personagem, como no espectador: sempre 

que uma questão sobre o passado surge na cena dá-se um fade-out e tudo fica em 

suspenso, como se estivemos na mente de Julie, bloqueados com ela; o azul e a música 

que o seu marido compunha são uma assombração constante que se exerce sobre a 

heroína, representando também o seu passado. Um dos instantes mais marcantes do 

filme inquieta qualquer espectador e pretende um reconhecimento da dor contida; 

referimo-nos ao momento em que Julie come o doce que tinha na mala, um chupa-chupa 

igual ao que a sua filha comera durante a viagem de carro: Julie não grita, quase não 

chora, mas naquele momento devora a guloseima com uma raiva atroz e a única coisa 

que ouvimos é o som agudo das mordeduras. Outra cena tenebrosa acontece numa das 

visitas nocturnas de Julie à piscina pública; quando acaba de nadar, a personagem 

emerge e, ao tentar sair da água, a música de Preisner irrompe altíssima, como se 

ecoasse no recinto, e Julie mergulha de novo na água, enrolando-se em posição fetal.  

 Dos diversos episódios de Decálogo, elegemos no primeiro a cena mais 

aterradora: no final do filme, após a trágica morte de Pawel, o pai Krzysztof olha o 

computador e no ecrã vemos escrito “I'm ready”. É o colmatar da divisão entre a 

espiritualidade religiosa representada pela tia e a crença na tecnologia representada pelo 

pai, uma ciência falível que teve como preço a morte do pequeno herói. Na última cena 

Krzysztof parece perdido sem saber no que acreditar, renunciando a todas as crenças.  

 No que concerne à arte contemporânea a utilização do conceito de unheimlich 

dá-se, sobretudo, como um efeito que se pretende produzir através da imagem, um 

estímulo que se cria através da tensão entre o real e a ficção e da convocação de 

sensações da infância, de situações traumáticas, de medos e ansiedades, por parte do 

espectador, através da memória. O observador deve decifrar as imagens enquanto 

simultaneamente vasculha na sua mente os seus significados de modo subjectivo.  
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2.3. ANÁLISE DO FILME A DUPLA VIDA DE VÉRONIQUE  

 

 Neste capítulo propõe-se uma análise sobre o filme A dupla vida de Véronique 

de Krzysztof Kieślowski. Pretende-se elaborar uma teia coerente e sólida relativamente 

às questões basilares do filme assente em conceitos e teorias de autores de filosofia, 

estética, psicanálise e crítica de cinema. Assim, procura-se descortinar a simbologia 

intrínseca; aprofundar a narrativa e suas hipóteses interpretativas bem como expandir o 

sentido geral do filme. A premissa deste texto prende-se ainda com o Mito do ser 

Andrógino descrito por Aristófanes em O banquete de Platão57 e a noção de quase-duplo 

(complementar), desenvolvida no capítulo anterior. Como tal, um certo elogio e 

perspectiva do amor será mantido como fio condutor e agregador.   

 Este filme é qualificado por Leonardo de la Fonte como um Thriller Metafísico58 e 

justificado por Kieślowski como um drama de emoções que fala sobre sensibilidade, 

pressentimentos e relações que são difíceis de nomear. É importante referir que no 

Decálogo 9 esta história havia sido anunciada e a personagem principal ensaiada. 

Portanto, este filme morava já há alguns anos no pensamento do realizador.  

 A dupla vida de Véronique narra a história de duas mulheres: Véronique e 

Werónica. Nas duas primeiras cenas observamos duas crianças, fisicamente idênticas, 

num momento terno com as suas mães. A noção de temporalidade e duplicidade surge 

logo neste instante em que cada mãe relata uma paisagem correspondente a uma 

estação do ano. Werónica nasce no Inverno e a sua visão de uma cidade é feita no 

sentido vertical invertido, Véronique nasce na Primavera e, sob a perspectiva correcta do 

mundo, observa algumas folhas.  

 Começa-se pela vida de Werónica, uma polaca que vive apaixonadamente, com 

uma forte emoção e talento musical, ambicionando tornar-se numa reconhecida cantora. 

Werónica encontra-se envolvida amorosamente com um homem que, embora ocupe na 

sua vida um papel secundário, lhe traz alguma satisfação e alegria.  

 No capítulo inicial do filme, observamos um diálogo entre a personagem e seu 

pai; esta confessa-lhe uma estranha sensação de vazio e solidão, um pressentimento de 

que não está sozinha no mundo. Numa viagem a Cracóvia, é convidada para uma 

inesperada audição e, depois, eleita para um concerto onde teria o papel de 

protagonista. Não obstante os recorrentes indícios de um estado de fraqueza ou doença, 

Werónica deslumbra no concerto, para morrer no auge da sua actuação. Nesse instante, 

a francesa Véronique sente um desgosto profundo e decide deixar, naquela mesma 
                                                            

57  Cf. PLATÃO, O Banquete, trad. Maria Shiappa de Azevedo, Edições 70, Lisboa, 2008, p.50-57. 
58 Apud INSDORF, Annette,  Double Lives, Second Chances (The cinema of Krzysztof Kieślowski), 
Miramax Books, New York, 1999, p.125. 
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noite, as aulas de canto e, mais tarde, marca uma consulta de cardiologia. Dali em 

diante, a personagem passa a viver uma vida calma, dando aulas a crianças e enleada 

numa relação furtiva.  

 Num espectáculo de marionetas, observa o bonecreiro que, mais tarde, 

ocultamente, a seduzirá através de cartas e coordenadas. Num jogo manipulativo, ele 

cativa-a e ela defronta-o; por fim, ambos se envolvem intensamente. A sensação é de 

pertença e encontro inevitável.  

 Todavia, o puzzle começa a ser desvelado quando o homem lhe exibe uma 

fotografia que Véronique havia tirado a Werónica na praça de Cracóvia. Na noite 

seguinte, ele mostra-lhe a marioneta que havia feito e a sua substituta; lê-lhe ainda um 

excerto do livro que começara a escrever, descortinando a Véronique a sua dupla vida. 

Esta, apercebendo-se da armadilha e da total impossibilidade de completude, abandona 

o amante e refugia-se na casa do seu pai. Nesta cena final do retorno ao lar, a 

personagem pára o carro no caminho e toca numa árvore, símbolo da primavera que se 

avizinha, época em que nasceu. Na sala vemos o seu pai subitamente inerte e o filme 

termina.  

  Tomamos, neste passo, o mito sobra a origem da natureza humana relatado por 

Aristófanes, a fim de averiguar sobre a bondade da relação com a busca de completude 

em Véronique e Werónica.  

 Segundo o mito, constava que, num primeiro estado, o corpo era globular e 

repartido em géneros, compondo-se em três variantes possíveis: ser duplamente 

feminino ou masculino e ser misto, correspondendo este ultimo ao andrógino. Os 

membros pares encontravam-se duplicados, à excepção da cabeça que, porém, 

continha duas faces idênticas. Devido a estas peculiares características eram seres 

hábeis e velozes que, embora caminhassem erectos, tinham a capacidade de se 

deslocarem às cambalhotas. Devido á sua ambição apoiada nos benefícios da sua força 

física, conspiraram contra os Deuses com o intuito de os destronar; para tal, iniciaram a 

sua escalada ao Olimpo. Nesse momento, Zeus viu-se confrontado com um dilema que 

correspondia à escolha de uma punição adequada e sem repercussões para a 

humanidade futura. Foi então que deliberou dividi-los e ordenou a Apolo a torção do 

pescoço e face para o lado do ventre, para que pudessem observar as suas marcas 

saradas, símbolo da mutação e lembrança do castigo. A saudade gerada entre as 

metades levou os seres à total desorientação e à busca desenfreada da sua parte 

correspondente. Como resultado, abraçavam-se constantemente, cessando qualquer 

outra acção mesmo que relevante para a sua sobrevivência. Consequentemente, alguns 

seres foram morrendo e logo se enlaçavam com um outro. Comovido, Zeus colocou de 

fronte os seus órgãos genitais para que se pudessem reproduzir. Assim, a geração 

humana foi criada e perpetuada a par da fundação do amor entre os homens, que 
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ficariam para sempre destinados a desejar encontrar o ser amado para com ele se fundir 

num só.  

 Aristófanes prossegue o seu discurso, focando-se na descendência dos géneros 

e justifica por esta via as relações homossexuais. Todavia, este afloramento afigura-se-

nos irrelevante no contexto da ligação das duas personagens femininas do filme. Embora 

se denote uma insatisfação sexual que poderia levar á interpretação de um desejo físico 

inconsciente, nesta abordagem e, numa leitura mais provável do argumento, 

concebemos a ligação entre ambas a um nível quase espiritual e associado, 

normalmente ao parentesco entre irmãs. Numa proposta mais rebuscada, poderíamos 

especular sobre o amor físico implícito em associação ao mito de Narciso.  

 Mais adiante, refere como se desenrola o encontro entre os amantes 

compatíveis, por assim dizer dando-nos mote para uma correspondência latente com o 

amor-philia.  

 O elo existente entre as duas mulheres, apontado por elementos fornecidos pelo 

realizador, suscita a seguinte acepção: representam um par constituído por personagem 

e duplo, sendo que a que nasce primeiro corre todos os riscos e a outra não comete 

erros. Porém, o seu livre arbítrio fica condicionado a um devir inevitável até à derradeira 

constatação do enredo que lhe permite finalmente ser livre ou, eventualmente, morrer. 

Estamos, assim, perante um típico guião Kieślowskiano sedeado na inquietação da 

escolha e na impossibilidade de morar em diversas vidas.  

 O que permanece, para lá da certeza sobre a intenção narrativa do autor, é o 

estranho sentimento gerado nas duas jovens – um vazio incompreensível que resulta 

numa irreprimível necessidade de completude. O que nos remete para os globulares 

mistos separados em metades. Desconstruindo ambas as ficções em etapas chave, 

descobrimos os paralelismos: uma terrível separação em partes idênticas, a 

desorientação e inanição, a procura, a perda, um estado de saudade, uma nova procura, 

a adequação e consequente felicidade ou morte convocadas pela liberdade de escolha e 

condição humana. Um final em aberto.  

 Depreendem-se, do discurso de Aristófanes, dois aspectos: o amor é uma 

necessidade maior, um sentimento originado desde cedo na humanidade, ligado ao 

medo da solidão e á procura do uno; também é uma força primordial. É neste tema que 

se inscreve a veemente relação invisível entre Véronique e Werónica e inferimos este 

motivo do descontentamento amoroso ou sexual implícito nos compromissos que as 

protagonistas desenvolvem com os homens, verificado, sobretudo, na facilidade do 

afastamento do amante. Na mesma ordem, refiram-se o próprio desprovimento de 

sentido declarado ou certezas quanto ao rumo das suas vidas; a persistência de uma 

sensação de não solidão no mundo pautada por uma quase consciência metafísica da 

outra e, claro a busca de algo que as preencha e complete. Toda esta conjuntura não 
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será fruto de um amor que se processa num patamar elevado e inexplicável senão pela 

ancestral história grega? Kieślowski não nos conta duas hipóteses de vida ou realidades 

distintas, ele une tudo num mesmo mundo e confronta cada mulher com a existência da 

outra. Não há suspeita de que uma delas seja um produto neurótico ou que se cinja a um 

universo fantasmático distinto. Participam no mesmo acto e os seus caminhos cruzam-

se.  

 O senso comum refere-se, nos termos da procura do amor, à ideia de uma alma 

gémea confiada para cada ser - este cliché deve ter as suas fundações no elogio de 

Aristófanes. Mas aqui coloca-se uma incontornável questão: se não consideramos o 

amor entre estas duas mulheres homossexual, mas, antes, o articulamos com a ideia de 

alma gémea, a que tipo de amor nos referimos? Para ponderarmos esta questão, vamos 

invocar a doutrina platónica e aristotélica sobre a alma e depois diferir os tipos de amor 

para, de certo modo, catalogarmos este sentimento especial celebrado no filme. Não 

descurando o risco ajuizado de cair num certo esoterismo ao referir termos como alma e 

amor numa mesma frase, defendemo-nos em dois grandes filósofos clássicos para nos 

podermos despojar de suspeitas e entrarmos num pequeno jogo de retórica.   

 Platão já havia teorizado, sobretudo no Timeu, pelas mãos do demiurgo, a 

respeito da criação da alma como precedente do corpo. Segundo Aristóteles, a versão 

diverge no modo como a alma se torna corpórea, na importância actuante do corpo e 

numa escolha de união pré-estabelecida. Ou seja, só estando unida ao corpo a alma 

exerce as suas faculdades e não seria, por conseguinte, um mero habitáculo para além 

de ser predestinada a determinado forma. Colocando Kieślowski no papel de demiurgo, 

o depositar de almas semelhantes em receptáculos idênticos seria o lançar de duas 

pessoas iguais a circunstâncias e contextos vivenciais diferentes. Dessa deambulação 

autónoma no mundo, resulta a geração de um elo estranho criado pela ausência e a 

saudade, também pela exaustiva prioridade do eu em relação a tudo o resto. Este elo foi 

decidido a priori, existindo, assim, desde a origem destas mulheres, uma reciprocidade e 

partilha de elementos semelhantes, uma espécie de subconsciência de outro igual a si 

mesmo. Seria, então, errado pensarmos num amor philia, confeccionado pelo demiurgo 

para ser sentido nos parâmetros da amizade? Faremos então a argumentação pela 

exclusão dos outros dois amores: ágape e eros. Quanto a eros, é forçosamente um amor 

ligado ao desejo, erotismo e sexualidade; em contrapartida, o ágape consiste num amor 

elevado e altruísta. A philia representa o amor por si mesmo ampliado ao outro, algo que 

os bons amigos partilham reciprocamente. É pertinente interrogar, contudo, se uma 

relação de amizade se alicerça e cresce na convivência, como podem duas mulheres 

que não se conhecem possuir tal sentimento? Todavia, a resposta no âmbito da 

indagação lançada é clara: a duplicidade do mesmo ser essencial permite o 

conhecimento; assim se reforça a característica basilar de amor por si mesmo, pelo seu 
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Neste capítulo propõe-se a descrição e análise das obras de quatro artistas: 

Paula Rego, Michӓel Borremans, Anna Gaskell e Gregory Crewdson, como exemplos 

contemporâneos da demanda de uma nova narrativa que incorpora: o duplo, a 

estranheza (des) familiar (unheimlich), o voyeurismo e a multiplicidade: histórias dentro 

de histórias, realidades alternativas e interdisciplinaridade. Todos os artistas escolhidos 

utilizam, até certo ponto, a realidade enquanto matriz e depois como linguagem 

contaminada ora pelo fantasmático ora pelo onírico ou sonho, mas criando, acima de 

tudo, um universo próprio com uma iconografia e imagética particular. Também mostram 

uma preocupação muito pertinente da arte contemporânea – o espectador, receptor das 

obras ou até de um percurso pretendido no espaço museológico. Neste sentido, os 

artistas aqui mencionados pretendem convocar emoções ou sensações e o 

questionamento por parte do público, servindo-se de mecanismos e estratégias artísticas 

para despoletar a incerteza, a inquietação, a procura e potenciarem leituras múltiplas e 

subjectivas.  

Paula Rego: A vida das histórias 

 A respeito da leitura das referências mais significativas sobre Paula Rego 

identificámos um conjunto de palavras-chave referentes às sensações e emoções 

despoletadas pelo imaginário da artista seja através da própria pintura ou da história e 

suas personagens: crueldade, obscenidade, violência, culpa, ameaça, brutalidade, ironia, 

grotesco, hipocrisia, castigo, avareza, fúria, autoridade, sexualidade, vaidade, erotismo, 

comédia, macabro, lúdico, rebeldia, humilhação, voduismo, dureza, robustez, 

conspiração, frieza, fetichismo, tenebroso, luxúria e protecção. Poderíamos ainda 

enfatizar determinadas dicotomias como: harmonia – conflito; prazer – inocência; vítima 

ou herói – vilão; repressão – liberdade, masculino – feminino e criança – adulto. 

Advínhamos, desde já, a existência de elementos potenciadores do estímulo unheimlich 

providos pelo obscurantismo associado às palavras inumeradas. 

 Paula Rego é uma contadora de histórias encenadas em palcos públicos e 

privados mas sempre desenvolvidos numa esfera íntima e confessional, não fossem os 

temas basilares enraizados na família, até mesmo quando remetem para críticas sociais 

e politicas. A fabulação e o antropomorfismo são aliados fantasiosos no seu discurso, até 

mesmo quando trata temas sérios e de cunho bastante real. A Disney, os contos 

populares e a literatura têm sido fontes conceptuais constantes e como referências 

artísticas poderíamos eleger Max Ernest e, neste sentido, o Surrealismo e Dadaísmo, 

Jean Dubuffet percursor da Arte bruta e, por fim, um repertório imenso de imagens 

produzidas por artistas gráficos e pelos primitivos catalães.  

 Faremos, em seguida, uma viagem demasiado curta para tão vasta obra 

focando-nos em pontos essenciais da sua vida e percurso artístico.  
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necessidade, como ainda satisfaz amplamente o público e, por isso, um representante 

da arte contemporânea actual. Embora a pintura se possa afirmar como prática nuclear, 

este artista também recorre, frequentemente, ao desenho, recentemente ao vídeo, e é 

fortemente influenciado nestas manifestações pela arquitectura e a escultura. As suas 

fontes são, geralmente, fotografias encontradas ou modelos encenando cenas e poses 

em estúdio. Portanto, é um versátil pintor que, contudo, apenas começou a sua 

actividade artística em 1995 com trinta anos.  

 No que respeita as questões de ordem técnica e plástica, este artista desenvolve 

um naturalismo abreviado pela pincelada rápida e eficaz mas cumpridora de certos 

cânones da mimesis. Ou seja, uma linguagem ambiguamente sintética e minuciosa 

sedeada no engenho técnico de quem estudou, pela observação e apreciação, os 

grandes mestres. Segundo Michaёl Amy, Borremans tem grande prazer em ver como 

uma pincelada se torna em carne, ou numa forma tridimensional e, de novo, em 

pintura76. 

 As pinturas são feitas a óleo sobre tela e nos desenhos, sobre cartão, envelopes 

selados, capas de livros de alfarrabista e fotografias do avesso, surgem médiuns 

diversos: tinta-da-china, aguarela, lápis de grafite, café, óleo e verniz. Michaёl 

Borremans conta que o interesse por estes suportes surgiu quando descobriu, em 

criança, que poderia ser uma espécie de Deus ao desenhar um mundo num pedaço 

insignificante e desprezado de envelope. Assim o passado é materializado enquanto 

testemunho da história e do tempo, exercendo um papel preponderante.  

 O leque cromático permanece constante. Basilares são o negro e os brancos 

complementados por beiges, castanhos, cinzentos e, por vezes, um toque de amarelo, 

vermelho e verde. A cor é, geralmente, trabalhada em claro-escuro, tendo um papel 

fulcral na criação de sombras densas e de uma luminosidade artificial ou até 

enganadora. Na pintura, particularmente, Borremans esclarece: «As cores criam uma 

linguagem que não me é útil, por isso escolho cores insaturadas. Não uso o preto, tudo é 

misturado, as cores servem a pintura.»77. 

 Nos desenhos descobrimos muitas inscrições, quase indiscerníveis, descritivas 

do processo de trabalho. Praticamente todos se assemelham a esboços, mas a maioria 

constitui desenhos autónomos 78,  

                                                            
76   Conf. AMY, Michaёl, Michaël Borremans : whistling a happy tune : drawings tekeningen, [pref.Jefrey 

D. Grove], Ludion, Antuérpia, 2008. 
77 [Tradução da autora]  «Overpowering colors create a language that’s not useful to me. That’s why I 
choose very unsaturated colors. I never use black. Everything is mixed out of color but the colors don’t play a 
starring role; they serve the painting.» COGGINS, David, Michaёl Borremans, Art in América International 
Interview. [em linha] 01.03.2009 [Consult. 03.06.2010]. Disponível em 
http://www.artinamericamagazine.com/features/Michaёl-borremans/2/.  

78  Um dos aspectos mais significativos da sua obra é a composição enraizada na edição fotográfica e 
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Guerra surge daí e como ele próprio diz «Ainda era muito presente naquela altura. Não 

foi assim há tanto tempo»81.  

 Borremans elucida-nos quanto a este equilíbrio entre o que é referência e aquilo 

que propõe transmitir: «Então peguei na imagem do homem no meio do século vinte. É 

um período interessante, claro, porque havia a Guerra, e havia este tempo entre os anos 

trinta e sessenta onde ocorria uma tremenda mudança na vida e na sociedade.»82, 

portanto, colocou as personagens num espaço que é familiar e indefinido. E então 

confessa: «É estranho, tentava fazer figuras baseadas em fotografias dos anos 30 e 40 

mas era reconhecível, ouvi dizer que o trabalho era nostálgico e isso não era de todo a 

ideia, daí ter mudado para os modelos que posam para mim. Tenho uma sala no estúdio 

onde os fotografo, é uma sala anónima, com uma luz específica – eu chamo-a ‘Earth 

Light Room’, como nas naves espaciais do 2001:Odisseia no Espaço (…) é um espaço 

artificial»83. 

 Estes actores executam tarefas incompreensíveis e grotescas, mas parecem 

indiferentes ao motivo do que estão a fazer ou a testemunhar, ainda que o façam 

repetitivamente e com extremo afinco. Denota-se um ar inexpressivo nas faces 

coadunado com um silêncio angustiante que coloca estas ‘marionetas’ num estado 

latente de seres suspensos e congelados na cena, na qual se encaixam literalmente 

enclausurados em cenários sem portas, cerrados por fronteiras ora extremamente claras 

ou escuras. Neste âmbito é pertinente referir ainda uma despreocupação com a 

identificação das personagens, não havendo traços de personalidade evidenciados. 

Atinge este desprovimento, por exemplo, com uma homogeneização das roupas nas 

cenas de grupo que os inclui numa colectividade de trabalhadores enigmáticos, tais 

como operários, prisioneiros ou cientistas. O facto dessas figuras serem anónimas 

corresponde também à intenção de não criar retratos psicológicos e a uma vontade de 

estereotipar e universalizar. Borremans comenta que, ultimamente, encomenda figurinos 

para os seus modelos, para proporcionar cada vez mais esta indefinição que não 

procura representar o indivíduo/sujeito real, mas que participa, antes, numa metáfora 

que evoca os humanos em geral. Neste sentido, as personagens são como inúmeros 

                                                            
81 [Tradução da autora]  «It was really present still. It wasn’t that long ago.» RIBAS, João, Michaёl 
Borremans Interview, Art Info, [em linha]. 14.03.2006 [Consult. 03.06.2010]. Disponível em 
http://www.artinfo.com/news/story/13454/Michaёl-borremans/.  

82 [Tradução da autora]  «So I took the image of man in the middle of the 20th century. That’s an 
interesting period, of course, because you had the War then, and there was this time from the 1930s to the 
1960s with tremendous change in society and in life» Idem, Ibidem, Locus citatus. 
83 [Tradução da autora]  «I used to make images that were based on photographs from the 1930s or 
’40s, but that was too recognizable. I heard that the work was nostalgic, and that was absolutely not the idea. 
So I try to avoid that, and now I usually work with models who pose for me. I have a room in my studio where I 
photograph them. It’s a room that’s anonymous, with a certain light—I call it my “Earth Light Room,” like in the 
spaceship in 2001: A Space Odyssey, where they have an “Earth Light Room,” whatever that might be. So it’s 
an artificial environment.» COGGINS, David, Michaёl Borremans, Art in América International Interview. [em 
linha] 01.03.2009 [Consult. 03.06.2010]. Disponível em http://www.artinamericamagazine.com/features/Michaёl-
borremans/2/. 
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duplos de um sujeito universal (original). Aqui, o duplo pode ser lido como réplica ou 

clone integrado na noção de multiplicidade das massas populacionais e do trabalho em 

cadeia ou repetitivo executado pelos cidadãos. 

 Por fim, concernente ainda aos actores, observamos momentos onde os corpos 

sofrem amputações, perfurações e extensões, o que confere às imagens um carácter 

semi-violento, contrastado por um lustro de porcelana.  

 Terminamos esta parte com uma referência à estrutura fílmica que se aproxima 

de todas as outras formas de expressão do artista, mas que conta com particularidades 

e inovações interessantes. Borremans justifica o surgimento do vídeo pela necessidade 

de aferir outra luz e movimento às imagens. Ainda explica que «o que faço no filme é, de 

facto, é apresentado como pintura»84 porque lhe interessam certas qualidades estéticas 

como a focagem e desfocagem, mas mantendo a poesia da pintura, que acredita que se 

pode incluir noutras linguagens. 

 Em alguns casos a instalação dos vídeos é feita por projecção e, noutros, em 

ecrãs emoldurados como pinturas. Usa filme de película de 35mm, porque possui grão, 

assemelhando-se à qualidade física da pintura. Mantém-se, por vezes, o uso de 

maquetas, neste caso tridimensionais, que integram a instalação. Denuncia-se a 

preferência pelos stills ou cenas com movimentos muito subtis, o que concede um 

aspecto depurado e, mais uma vez, misterioso. Parecem imagens puras aliás, como 

pinturas opostamente a um filme de cenas sucessivas aplicadas a uma narrativa. As 

instalações do filme e a sua própria estrutura também se prendem com o modo como 

Michaёl Borremans pretende que o espectador se relacione com essas peças: «Não 

precisa de ser observado do início ao fim. Podem passar por eles se quiserem. O que 

não quero fazer é levar as pessoas para uma sala escura obrigando-as a visionar, isso 

seria muito aborrecido. Também quero que sejam belos.»85. Os filmes são, por vezes, 

comparados a Tableux Vivants. 

 Como vimos o universo de Borremans é povoado por humanos convertidos em 

autómatos habitando lugares que correspondem a uma realidade torcida e empenhados 

em acções intrigantes. Mas de que servem todos estes elementos se não para servir 

uma intenção? Não se trata, por assim dizer, de uma temática declarada, embora muitos 

críticos lhe tentem descortinar algum assunto subjacente ou aproximar de correntes 

                                                            
84 [Tradução da autora] «What I do in film, it's painting, really. I present it like painting.» SHINICHI, 
Uchida, Michaёl Borremans Interview. A world of ‘quiet mystery’, Art it Magazine [em linha]. 07.01.2009 
[consult.03.06.2010]. Disponível em http://www.art-it.jp/e_interview14.php.  

85 [Tradução da autora]  «You don't have to watch it from beginning to end. You can walk by it if you 
want. What I don't want to do is have people go into a dark room, and you have to watch it and it's very boring. I 
also want to make it beautiful. I'm not afraid to use beauty» SHINICHI, Uchida, Michaёl Borremans Interview. A 
world of ‘quiet mystery’, Art it Magazine [em linha]. 07.01.2009 [consult.03.06.2010]. Disponível em 
http://www.art-it.jp/e_interview14.php.  
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como o Surrealismo ou de uma tradição do absurdo tipicamente flamenga. O objectivo 

de Michaёl Borremans é, essencialmente, provocar ou atormentar o olhar e imaginação 

dos observadores. Para obter sucesso neste estímulo e estratégia de cativação, recorre 

a todas as suas ferramentas, tanto em termos técnicos, como à bagagem histórica e 

cultural. O produto é uma realidade metamorfoseada pela carga iconográfica implícita 

que o espectador deve descortinar.  

 Borremans é um verdadeiro manipulador que joga e tenta confundir o público, 

ele assume-o dizendo até, com gargalhadas pelo meio, que cria a expectativa para 

depois não corresponder. Coloca a desconfiança no observador ao ponto de o fazer 

questionar a própria imagem e a verdade. Descreve-nos assim a situação em que coloca 

o espectador «Há uma dicotomia – existindo dois pólos e você está entre eles. Existe 

uma tensão, mas não se trata de um jogo, prefiro dizer uma pesquisa.»86. Portanto o 

artista instala no espectador a incerteza e a sensação de estranheza convocando o 

unheimlich em cada imagem. 

 Entre os seus ‘truques’ consta a reutilização de objectos e tipos fisionómicos 

semelhantes para manter no observador a noção de visitação constante do mesmo 

mundo, como se experienciássemos um sonho recorrente. «Mas também pela 

sucessividade de situações que migram de suporte para suporte, contraindo ou dilatando 

a estrutura temporal»87. O modo como abordamos, enquanto público, estas obras é 

similar a uma examinação de um mundo aparentemente simples que se desvela num 

todo, assombroso e repleto de simbolismo. 

 Nas palavras do artista, o jogo processa-se do seguinte modo: «nos quadros 

primeiro espera-se narrativa devido ao uso de figuras, um registo familiar. Mas depois 

percebe-se que certas partes da pintura não coincidem, não fazem sentido. As imagens 

estão inacabadas e, por isso, em aberto, o que as torna duradouras»88 e acrescenta 

dizendo que lidamos habitualmente com a linguagem e com a imagem, portanto, 

reconhecêmo-la; e é precisamente com esses códigos estabelecidos que brinca através 

da dissimulação. Assim, embora delineie um percurso e componha elementos, não ruma 

para uma solução expectável, falha propositadamente.  

                                                            
86   [Tradução da autora] «There’s a dichotomy—there are two poles and you’re in between them. There 

is a tension, but it’s not a game—it’s like research. » COGGINS, David, Michaёl Borremans, Art in América 
International Interview. [em linha] 01.03.2009 [Consult. 03.06.2009]. Disponível em 
http://www.artinamericamagazine.com/features/Michaёl-borremans/1/.  

87   SARDO, Delfim, [s/titulo] [em linha] Março, 2008 [Consult. 03.06.2009]. Disponível em 
http://www.culturacentro.p t/evento.asp?id=503. 

88   [Tradução da autora]  «With the paintings, at first you expect a narrative, because the figures are 
familiar. But then you see that some parts of the paintings don’t match, or don’t make sense. The works 
don’t come to a conclusion in the way we expect them to. The images are unfinished: they remain open. 
That makes them durable» COGGINS, David, Michaёl Borremans, Art in América International Interview. 
[em linha] 01.03.2009 [Consult. 03.06.2009]. Disponível em 
http://www.artinamericamagazine.com/features/Michaёl-borremans/1/.  
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 Anna Gaskell nasceu em Des Moines no estado de Iowa a 22 de Outubro de 

1969, a sua mãe era uma cristã evangelista. Durante a sua infância, Anna e seus três 

irmãos faziam longas caminhadas com a sua mãe pelo Midwest americano rumo a 

encontros religiosos que proporcionavam estranhas experiências para qualquer criança 

comum: milagres, rituais, exorcismos e outras práticas de curanderia. Contudo, essa 

realidade tornou-se um contexto natural para estas crianças. O seu pai teve um fim 

misterioso, apareceu morto num parque perto da casa onde viviam e aos 12 anos Anna 

perde também a mãe. Desta trágica conjuntura emergem as questões fundamentais na 

obra da artista: “O meu trabalho move-se em torno de histórias e personagens, mas no 

fundo, é sobre a suspensão da descrença, a possibilidade do impossível, a ausência da 

dúvida, a completude da fé.”91. 

 Do Iowa, cujas paisagens transportou no seu imaginário, a artista partiu para 

estudar no Art Institute de Chicago e, mais tarde, na Yale University. Actualmente, vive e 

trabalha em Nova Iorque. Integra uma refrescante geração de artistas femininas 

exploradoras do médio fotográfico, pós-Cindy Sherman, surgida no final dos anos 

noventa, com formação em Yale. Anna Gaskell tornou-se reconhecida pela sua 

emblemática série Wonder com base no texto de Lewis Carol, sendo actualmente 

representada por diversas galerias e expondo em museus de renome como o 

Guggenheim em Nova Iorque ou o White Cube em Londres.  

 Poder-se-ia dizer que o médio de eleição de Anna Gaskell é a fotografia, porém, 

tal como Borremans, a contaminação da plasticidade proporcionada pela pintura está 

muito presente nas imagens que cria, característica que os seus vídeos ou stills também 

partilham. O desenho surge como esboço mas ganha, em momentos, alguma 

autonomia. A sua imagética baseia-se na literatura gótica e romântica de teor fantástico 

e no género de terror, porém Gaskell procura libertar-se sempre da narrativa linear e 

ilustração literal, subvertendo as fontes que lhe dão origem. Os seus protagonistas, 

geralmente femininos, são crianças e adolescentes.  

 As séries de fotografias tableau, stills e vídeos evocadores de mise-en-scènes 

contam histórias de um modo desconexo e fragmentado, fazendo com que o espectador 

caia na sua armadilha de montagem errónea das imagens, como num sonho. Pretende-

se, então, que cada um faça a sua jornada particular sem constrangimentos na leitura e 

sem obedecer à disposição sequencial das imagens. A narrativa dissolve-se e, por 

vezes, faltam peças no puzzle. É um percurso sem princípio e fim estabelecidos. “Tentar 

combinar ficção, factos e a minha própria miscelânea pessoal em algo de novo é como 

                                                                                                                                                                   
exterior , I need to be able to enter the place and hear “once upon a time…” in my head» The Menil 
Collection , (2002), Anna Gaskell: Half Life [Catálogo], Dir.Mathew Drutt, Houston, p.69.  

91  [Tradução da autora]  «My work moves around and through many different stories and characters, but 
at the heart of it all, it’s about the suspension of disbelief, the possibility of the impossible, the absence of 
doubt, the completeness of faith» The Menil Collection , (2002), Anna Gaskell: Half Life [Catálogo], 
Dir.Mathew Drutt, Houston, p.68.  
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constante medo do protagonista de encontrar outros sobreviventes, muitos deles, agora, 

maquiavélicos. 
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CONCLUSÃO 

«O conhecimento como multiplicidade é um fio que ata as obras maiores, tanto 

do que se vem chamando de modernismo quanto do que se vem chamando de pós-

modernismo, um fio que – para além de todos os rótulos – gostaria de ver desenrolando-

se ao longo do próximo milénio.»106, Propostas para o Novo Milénio de ítalo Calvino: 

 Para compreender a arte actual é necessário compreender algumas das 

características dominantes do mundo contemporâneo. A sociedade ocidental atingiu um 

momento singular na evolução histórica, assente num modelo político e económico sem 

alternativa sólida, com produção massiva de informação, numa rede de comunicação 

instantânea e global. Esta realidade económica, financeira, política, contamina todas as 

áreas de produção, incluindo a artística, que assim partilham a saturação gerada pela 

voracidade do excesso. Deste quadro, poderíamos sinteticamente extrair duas 

características fulcrais: a velocidade e a multiplicidade. Por um lado, temos o mundo 

tecnológico que proporciona uma rapidez comunicacional e informativa através dos 

media e dos transportes, questões tratadas por pensadores como Paul Virilio e Jürgen 

Habermas. Por outro lado, a multiplicidade ancorada na crescente globalização e na 

substituição da lógica linear, cíclica e binária de desenvolvimento por uma teia. Esta 

ultima é proposta através da analogia com o rizoma, por Deleuze e Guatarri. 

 A arte contemporânea inscreve-se nesta conjuntura e projecta as suas 

características procurando novos territórios e novos paradigmas. Uma arte que deixou 

de ser apenas a mimesis ou a expressão da subjectividade do eu; que, desde Duchamp, 

se pretende conceptual e se pode encontrar em qualquer objecto; que, a partir de 

Warhol, tem como público as massas. Uma arte que procura, paradoxalmente, fazer 

ruptura e homenagear o legado (dando valor à memória e ao simbolismo); que rompe as 

fronteiras entre o público e o privado e dissolve, muitas vezes, a matéria real no mundo 

do imaginário, portanto, deformando o real. A arte é agora interdisciplinar e possui 

inúmeros recursos técnicos oferecidos pelas novas tecnologias e novos médios.  

Podemos, assim, desenhar finalmente a rede de conteúdos que abordámos: 

primeiramente, percepcionando a sociedade contemporânea como multiplicidade e que, 

em termos artísticos, se revê na interdisciplinaridade dos médios e dos conteúdos; outro 

efeito desta multiplicidade, sobretudo articulada com a velocidade, prende-se com o 

modo como as pessoas vivem, as relações que estabelecem e as vidas que poderiam 

ter, aspecto que a nível artístico é recorrentemente explorado e representado. Estas 

representações partem, antes de mais, da premissa de contar uma história (partindo ela 

de referências colectivas ou pessoais), à qual surgem naturalmente associados o 

conceito de duplo e o efeito de Unheimlish como mecanismos: o duplo despoletado pela 

                                                            
106 CALVINO, Italo, Seis propostas para o próximo milénio, trad. Ivoi Barroso, Companhia das letras, São 
Paulo, 1990, p.130.  
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multiplicidade seja através de realidades alternativas seja como confronto do eu consigo 

mesmo e associado ao narcisismo; e o Unheimlish encontrado no cruzamento entre o 

real e a ficção ou, mesmo, a imaginação, compreendendo, assim, a fantasia e o sonho. 

Por toda a arte contemporânea encontramos exemplos desta conjugação que, claro, 

podem ser ainda ramificados, categorizados e até analisados sobre outras perspectivas.  

Defendemos aqui que Kieślowski teve um papel importante ou é pelo menos um 

legado a verificar no modo de produção artística actual, pois que, como já 

argumentámos, todos estes traços estão presentes na sua obra de ficção e surgiram em 

simultâneo às alterações sociais que possibilitaram o actual panorama da criação 

cultural. A obra de Krzysztof Kieślowski é um produto e um espelho desta realidade 

múltipla, complexa e veloz. Para o realizador, a realidade una deixou de ser suficiente, 

passando a contar histórias sobre diversas vidas, hipóteses de vida, destinos e tramas 

cruzadas, nos quais foi distribuindo as dúvidas e anseios humanos. As suas 

personagens fazem as opções possíveis de acordo com as suas circunstâncias, numa 

teia de probabilidades de vidas alternativas, solitárias e perdidas, mas ansiando por 

conexão, num mundo fragmentado mas tendencialmente global. 

 Os artistas plásticos a que dedicámos uma reflexão neste trabalho revelam-se 

casos contemporâneos que partilham estas características e que também as 

correlacionam. Todos são contadores de histórias que se servem de médios diversos e 

os articulam, privilegiando naturalmente uma determinada técnica. Todos exploram os 

limites entre o real e a fantasia potenciando o Unheimlish e sugerem histórias dentro de 

histórias ou alternativas e leituras possíveis. Todos, de forma mais ou menos explicita, 

incluem o duplo, nem que seja pelo facto de, no universo imagético que criaram, 

repetirem personagens ou protagonistas.  

 No que respeita ao projecto artístico que integra a tese, pensa-se ter atingido os 

objectivos estabelecidos: partindo de um filme, que já incorpora os conceitos que 

referimos, contar a história sob uma nova perspectiva, sobretudo, relativamente ao modo 

como é materializada, através de novos médios e da sua articulação e à soma de novas 

referências culturais e subjectivas. Assume-se, ainda, a pintura como um ecrã onírico 

onde se projecta, às vezes em sentido próprio, uma realidade ficcionada. O diálogo entre 

os médios reproduz, assim, o confronto entre a realidade e a fantasia dentro do universo 

plástico criado.  

 Este projecto surge também como conclusão de um percurso académico, que na 

sua vertente prática, vem explorando estes mesmos conceitos, interesses e técnicas 

que, por vezes, surgiram como acidente processual ou a dada altura foram postos de 

parte, mas que agora se reuniram com uma nova coerência e solidez parecendo, assim, 

fechar um ciclo ou, talvez, estabelecer uma base coesa para projectos futuros.  
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