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História 1 

Algo secundário que, se fosse algo principal, teria sido realmente bem sucedido 

 

Junto com Oskar Negt escrevi um livro sobre “o caráter não público das 

fábricas”. Parti do fato de que as fábricas em geral não concedem autorização para 

filmagens às equipes de cinema. Nesse sentido achei algo sensacional quando obtivemos 

uma licença irrestrita para filmar numa grande fábrica em Wuppertal. Ali nós queríamos 

realizar um longa num contexto de relevância social. 

A matriz de nossa produtora ficava num escritório em Colônia e organizava a 

partir dali cada dia de rodagem. Lá, bem longe de nós, que estávamos ocupados com os 

trabalhos de rodagem, o diretor de produção apaixonou-se pela secretária de produção e 

a encarregada de relações públicas pelo motorista da produção. Dois casais inseparáveis, 

que celebravam o filme de suas vidas, sem que nós, ocupados com a produção em si, 

chegássemos a percebê-lo. Mais tarde pensamos se não teria sido melhor que nós 

tivéssemos filmado esse caloroso caso amoroso duplo, em lugar daquele filme, que não 

fez sucesso nos cinemas. Dois casais à margem de um filme de crítica social, que se 

unem durante um período longo e que, – após sua separação – não gostariam de abrir 

mão desses dias de suas vidas.  

Eles não esqueceram nada de suas experiências pessoais, mas logo esqueceram os 

loucos esforços do diretor e de sua equipe; esforços loucos na medida em que foi tentado 

introduzir num filme situações reais as quais o público nunca pedira e (na opinião das 

quatro pessoas que tinham formado os dois casais) nunca iria pedir. Se tivéssemos 

filmado a história de amor dos quatro colegas, nós teríamos feito, estou convencido 

disso, um filme emocionalmente satisfatório, não isento de comicidade, não isento de 

seriedade. No pano de fundo, por assim dizer na forma de uma informação não 

acentuada, teria sido possível ver fragmentos do argumento do nosso filme socialmente 

relevante, pois os casos amorosos ocorreram por sua causa. A distância teria ajudado o 

filme. 

 

 – Os espectadores são severos? 

 – Não, eles são tolerantes. 

 – Eles não teriam rejeitado, como história de pano de fundo, um tema 

socialmente relevante que se desenvolve no mundo do trabalho, na indústria? 
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 – Provavelmente não. 

 – Mas como história em primeiro plano não a aceitaram? 

 – Os cinemas ficaram quase vazios. 

 – De onde os espectadores sabem o que os espera num filme? A maioria não lê as 

críticas. 

 – Eles intuem o que os espera. 

 – A encarregada de relações públicas, que depois se apaixonou, aconselhou-os a 

mudar o cerne do argumento? 

 – Naquele momento ela já estava apaixonada. 

 

 

História 2 

 

O caráter multiforme da evolução 

 

Ele tinha se proposto a conferir ao encontro um viés positivo. No que ele 

consistiria? A tendência favorável às grandes produções, que seriam as únicas a cobrir os 

custos do marketing, o fechamento dos cinemas de arte, a crise das salas Multiplex, a 

decisão dos canais privados de TV de comprarem seriados em detrimento das longa 

metragens, e também a introdução do sistema “Blind and Block”, delineavam um futuro 

obscuro para o cinema e para a “evolução da história do cinema no século XXI”. 

 

 – Até agora, também nas situações em que parecia não haver esperança, sempre 

se constituiu um “novo cinema”. 

– “Até agora" quer dizer na Índia ou na China? 

– Talvez na China. 

– E na África? 

– Também. 

– E na América Latina? 

– Não se sabe. De onde você quer saber o que poderá ainda ocorrer em Cuba? 

Talvez haja novos melodramas cinematográficos sendo produzidos há muito 

tempo em São Paulo, e eles vão fazer uma cruzada triunfal pelo mundo. 
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– Nos cinemas ou na TV? 

– Não é certo que a evolução da história do cinema tenha que ter continuidade 

usando celulóide. O celulóide pressupõe laboratórios, grandes projetores de 

filmes. A evolução pode ir também no sentido de um registro digital. 

– Em Java ocorreu há pouco uma continuidade da história do cinema na forma de 

esboços, porque os trabalhos de rodagem eram impagáveis. Essa continuidade da 

história do cinema parece-se com um montão de fotonovelas. Têm muito êxito e 

são vistos até em Chicago.  

 

Como era cheio de esperança o trabalho de Rossellini e seus companheiros, ainda 

durante o fascismo e depois de seu fim! Quão típica das metrópoles foi a irrupção da 

nouvelle vague e do New American Cinema, acompanhados da criação de uma série de 

cinemas de arte! Um dos participantes do encontro disse que os programas de incentivo à 

produção cinematográfica cobrem com uma mortalha os restos do cinema independente e 

os cinemas de arte. 

– Seria o caso de dividir as verbas de incentivo e exportar parte delas para outros 

países. Assim começou a história do cinema a partir da Europa: exportação de 

aparelhos e de dinheiro, para que depois surgisse uma procura por filmes 

europeus. De lá, de longe, onde com pouco dinheiro pode se fazer muito, poderia 

imigrar para as metrópoles um “retorno da história do cinema”. As metrópoles 

européias ainda teriam alguma utilidade como público (curiosos e desejosos). 

– Esta foi uma proposta de Fassbinder. 

– E por que não foi executada? 

– Contraria os regulamentos do incentivo à produção cinematográfica. 

– Será que a história do cinema pode ser levada a se desenvolver novamente 

mediante regulamentos? 

– Acho que não. 

 

O plenário do encontro ficou cheio de dúvidas. Referiam-se ao esquema de uma 

trama de 90 minutos de duração, sendo que a capacidade de atenção medida nos 

espectadores da internet não passa de oito minutos para cada oferta. Seria necessário 

produzir programas de notícias e melodramas no ritmo de cinco a oito minutos, disseram 

alguns participantes, assim eles ganhariam dos seriados. Por que os seriados não são 
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cinema? Eles também poderiam, mesmo que isso não seja provável, assumir a figura de 

uma “continuação da história do cinema com outros meios”. 

Em todo caso, assim a maioria dos participantes, o transporte de rolos de filme de 

35 mm seria algo dispendioso demais. Não é possível movimentá-los sem usar um 

carrinho. Criticou-se também como sendo complicada a separação entre os negativos 

expostos e as trilhas sonoras. 

 

 – Quer dizer que você considera o filme de cinema algo fora de moda? 

 – Contra as minhas preferências. 

 

Mas nenhum dos presentes pôde excluir a possibilidade de que, em espaços 

controlados do Departamento da Cinema da Universidade de Nova York, já estivesse 

ocorrendo uma revolução cinematográfica, justamente enquanto no encontro ressoavam 

queixas e cânticos de despedida. Essa revolução sempre precisaria das “três máquinas 

que constituem o cinema”. Talvez pudesse renunciar à máquina número 1. 

 

 – E o que você quer dizer com isso? 

 – Seja como for, não foi um planejador quem inventou o cinema, e assim também 

o “novo cinema”, seja qual for o seu aspecto, surgirá sem ter sido planejado. 

 – Por acaso? 

– Como tantas outras coisas boas.  

 

História 3 

 

 

As três máquinas que constituem o cinema 

 

1 

 

Máquina número 1 

 

O aparelho fotográfico que os irmãos Lumière inventaram na Europa quase 

simultaneamente com o empresário Edison nos EUA era ao mesmo tempo uma câmara e 
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um projetor. A engenhoca combinava o “princípio da máquina de costura” (uma fita 

fotossensível é perfurada com orifícios uniformemente distribuídos nas bordas laterais e 

pode ser movimentada para diante mediante garras que se introduzem nas perfurações) 

com o “princípio da bicicleta” (uma manivela providencia o movimento para frente). 

Todo o resto é tecnologia fotográfica: objetivas, diafragmas, negativos, positivos. Esta é 

a máquina número 1. 
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Máquina número 2: publicidade contra pagamento 

 

Não foi o cientista Muybridge, que produziu as primeiras imagens em 

movimento, quem pensou desde o início na exploração comercial do cinema. Foram os 

empresários Lumière e Edison: publicidade contra pagamento. Esta máquina não tem 

nada de novo. É constituída por uma entrada (portal), um caixa, no qual se paga o 

ingresso, uma saída, uma sala de apresentação (como num teatro) e um público. Esse era 

desde sempre o princípio da ópera, do teatro, das quermesses, dos gabinetes de raridades, 

dos panoramas, das exposições universais e do circo. O estabelecimento dessa segunda 

máquina deparou-se com dificuldades. Passados quase dez anos desde a invenção da 

câmara cinematográfica ainda não se havia constituído um público cinematográfico. 
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Máquina número 3: “penny-arcades” 

 

Somente a terceira máquina, inventada nas cidades do leste dos EUA, levou ao 

“surgimento do cinema”. Não foi inventada por empresários, mas desenvolveu-se 

espontaneamente a partir do acaso e da necessidade acumulada dos passantes, que se 

sentiam perdidos em Nova York e que não podiam gastar mais do que um centavo. O seu 

desejo de poder sair por um instante que fosse da vida real e olhar através de um olho 

mágico para um mundo que lhes era estranho favoreceu a instalação de uma série de 

autômatos que mostravam filmes de curta duração. 

Estes aparelhos cumpriram com a sua função como atração em Coney Island e 

seriam utilizados mais uma vez em Manhattan, antes de serem guardados em depósitos. 

Um olhar custava um centavo. Os autômatos ficavam enfileirados ao longo dos 
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caminhos que as pessoas percorriam para voltar do trabalho às suas casas. Os centavos 

dos “portadores urbanos de desejo” transformaram-se num sucesso comercial 

espetacular, inesperado pelos empresários. Outros empresários aprenderam a partir deste 

surgimento espontâneo de um desejo. 

Alguns desses argutos observadores tornaram-se mais tarde tycoons do negócio 

cinematográfico. Aumentaram a intensidade da exploração arrumando para as exibições 

pequenos espaços, semelhantes às oficinas de consertos, nas ruas, entre as lojas de 

roupas, apertadas em meio às residências: cinemas nos quais cabiam doze a dezesseis 

pessoas em pé. Abriu-se mão dos autômatos e passou-se a usar projetores, apontados 

para uma tela. Isso continuou sendo uma alternativa para os varietés e vaudevilles, que 

eram caros e requeriam a existência de um teatro, que não podia ser instalado em todas 

as partes de uma cidade. A “sala de entretenimento do cinema” era bem mais flexível. O 

cinema foi aprendido nos caixas das “lojas cinematográficas”. 
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A viagem a Budapeste 

 

Os dois irmãos Lumière viajaram a Budapeste em 1898, em companhia de alguns 

colaboradores e carregando uma série de seus filmes. Esperavam que essa viagem 

significasse uma grande abertura. Um sucesso das apresentações de filmes em Budapeste 

deveria ter seu eco em Paris. Não era suficiente ter um sucesso limitado com a exibição 

dos filmes nas raras exposições universais e nos varietés. A viagem foi cara. 

Foi grande a decepção, quando nos jardins imperiais e nas três salas alugadas 

(quatro exibições simultâneas) quase não houve público diante das aparelhagens que 

tinham sido montadas. Os irmãos Lumière e seus funcionários estavam hospedados em 

hotéis medianos. Não estava claro como se apresentar diante do público da cidade. De 

forma ostensiva e com um cortejo de propaganda, como um circo? Ou através da 

imprensa? Ou mediante um dirigível profusamente iluminado que voasse pelo céu 

vespertino de Budapeste, mostrando um texto publicitário? Isto teria a vantagem da 

novidade e da surpresa. 

Tentou-se de tudo. A resposta do público foi escassa. Teria sido o caso de se 

montar um palácio cinematográfico no centro da cidade, semelhante a uma ópera? Os 

irmãos Lumière tinham fortuna. Mas a viagem a Budapeste acabou sendo um prejuízo de 

monta. 
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Num dos filmes podiam ser vistos alguns dragões do império, que cavalgavam 

sem selas atravessando um rio; imagens de manobras militares como atração realista. 

Ficou conhecido e foi citado nos jornais um trem, filmado no sul da França ao entrar 

numa estação. Uma outra fita, filmada numa manhã em Paris, mostrava o trânsito diante 

do edifício da Ópera. Os empresários cinematográficos esperavam ter muito sucesso com 

a filmagem do cortejo fúnebre que levava os restos mortais de um príncipe à sua última 

morada. Nada disso fez com que nem mesmo um de cada quatro lugares nas salas de 

exibição fosse ocupado. O emprego do dirigível, repetido durante três entardeceres (para 

que um reclame luminoso surta efeito necessita-se da escuridão), levou apenas mais 14 

espectadores às salas de exibição. 

 

5 

 

O que se obtém no mundo por um centavo? 

 

Ele tinha a tarefa de esvaziar as caixinhas onde se juntavam os centavos duas 

vezes por dia, uma vez ao meio-dia e outra à noite, levando as moedas até a matriz. Esse 

era o seu trabalho, com o qual ele alimentava a si e a sua família. Podia combinar outras 

atividades nas horas vagas, para melhorar a sua receita.  

Os autômatos de cinema esperavam enfileirados pelos passantes, pelos que 

voltavam cansados do trabalho, feitos um “bebedouro”. 
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Rem Koolhaas e a “felicidade inconsciente” 

 

Rem Koolhaas, arquiteto e nervoso observador da cultura, fez uma palestra em 

público. Como na verdade ele naquele momento mais queria refletir do que palestrar, 

falava em voz bastante baixa, de lado do microfone. Falava em inglês para um público 

alemão. Ele não conseguia se disfarçar: naquele instante não tinha nada novo a dizer. 

Talvez amanhã. Era insensatez marcar tais compromissos públicos com meio ano de 

antecedência. Como deveria saber se nesse momento ele iria querer dizer alguma coisa? 

Portanto, as condições para um contato comunicativo entre ele e as mil pessoas que 

tinham se aglomerado no salão nobre da Universidade de Munique para ouvi-lo, para 

ouvir o observador atento, eram ruins. 
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Mas o que ele tinha a comunicar (nada novo para ele) era o seguinte: Máximo 

Gorki tinha ido até Coney Island é tinha visto as atrações: as rodas gigantes, os barracos 

de entretenimento, os “milagres”, os locais de jogos de azar (construídos em vários 

andares), os tobogãs, os “espaços do nonsense e do esquecimento” e os olhos mágicos 

para ver as imagens em movimento. Ele considerou essa indústria de massas, o 

“princípio da diversão”, uma “traição das verdadeiras necessidades do povo”. Aqui as 

pessoas perderiam o tempo e não ganhariam nada. 

Mas daquelas fantásticas instalações de Coney Island não surgiriam apenas, 

continuava Rem Koolhaas, os arranha-céus de Nova York, mas também o cinema, ou 

seja, “novas condições reais”, enquanto a crítica de Gorki não havia levado à criação de 

nada real; a crítica apenas tinha, como previsto por Marx, acompanhado a realidade. 

Koolhaas continuou a desenvolver seus pensamentos, dizendo que ele não 

precisava da frase nuclear que diz que as massas sempre têm razão. Essa seria uma frase 

com a qual Gorki teria concordado, mas ela paralisaria a seriedade da discussão. Tratar-

se-ia muito mais da observação de que as massas “magnetizam atrações” de dois modos 

diferentes e assim podem deslanchar ou destruir inovações criativas. Porque haveria uma 

aprovação maciça que de per si não produziria nada (mas que se deixaria 

instrumentalizar por terceiros que procurariam aproveitar-se dela.). Ao mesmo tempo 

haveria uma segunda forma de aprovação, que seria espontânea e, além disso, duradoura. 

Dela poderiam se aproveitar empresários parasitários, mas eles não poderiam modificar a 

direção do impulso desse desejo. Esta espécie de iniciativa de massas procuraria pela 

“felicidade inconsciente”. 

Nesse ponto surgiu uma pergunta do público (o orador falava em voz baixa, era 

difícil de entender e, portanto, era fácil interrompê-lo): o que significava “felicidade 

inconsciente”? Seria a antípoda da “infelicidade inconsciente”, respondeu Koolhaas. 

“Infelicidade inconsciente” acaba sem memórias (tal como na guerra os soldados que 

avançam porque apenas querem fugir da miséria das ordens dos seus superiores, 

irrompem inconsciente e inexoravelmente para frente, mas se esquecem completamente 

disso após sua salvação). Ora, dizia Rem Koolhaas, nem os autômatos de Coney island 

nem o “cinema desenvolvido” mais tarde teriam acumulado promessas suficientes de 

“felicidade inconsciente”. Momentos de surpresa, de um olhar súbito para um outro 

mundo, de lembrança, provocados pelas fitas de cinema, teriam resultado, contudo num 

PRESSENTIMENTO e este teria corrido de boca em boca. O pressentimento de que 

poderiam existir momentos de “felicidade inconsciente” seria suficiente para a ereção de 

uma mídia. 
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A mídia, pelo fato de os sentimentos procurarem tais moradias, cavernas ou casas 

para nelas se aninhar, seria mais bem julgada segundo os critérios da arquitetura. Não se 

exige o juízo do gosto do público, mas o seu costume. Se ele se sentir em casa, quer 

dizer, se surgirem espaços abertos, é indiferente se o que rege é o kitsch ou a arte. 

Nesse ponto os ouvintes premiaram, porque não queriam ficar inativos, o seu 

trabalho de audição, que tinha ocorrido em circunstâncias difíceis, com um intenso 

aplauso. Gostaram do salto para a idéia de que o cinema seria de per si uma arte 

construtiva. Para tanto nem precisaram do acréscimo de que alguns dos projetos de 

construções mais fantasiosos do século XX teriam sido feitos para o cinema. Não essas 

construções de mármore, madeira ou pedra, mas as construções que os próprios filmes 

apresentavam eram o resultado artístico que dava azo à esperança de que o cinema 

pudesse responder não apenas às necessidades de 1902, dizia Koolhaas, mas também 

(não obstante a decadência das salas de cinema) às do século XXI. Diante dos olhos dos 

ouvintes surgiam locais de entretenimento do futuro, de uma nova espécie, que tinham 

“algo” a ver com imagens em movimento (e coerentemente também com tons em 

movimento). 
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Originalmente o cinema era um instrumento científico 

Inflação de temas ficcionais 

 

Os primeiros pioneiros do cinema ficaram surpresos com o fato de sua brilhante 

invenção ter servido, aproximadamente a partir de 1910, sobretudo para registrar peças 

de teatro ruins. A historiadora do cinema Miriam Hansen, da Universidade de Chicago, 

contesta a afirmação de que esta mudança teria ocorrido por decisão dos empresários. 

Antes, teria ocorrido que as filmagens de grandes exposições (por exemplo, a Exposição 

Pan-americana de Buffalo, onde o presidente McKinley foi assassinado quando a 

visitava) ou de acontecimentos tais como a execução do assassino Czogolch ou o 

naufrágio de navios de guerra dos EUA no porto da Havana, seriam demasiado raras para 

fazer jus à necessidade da reprodução cinematográfica. A matéria prima da realidade, diz 

Miriam Hansen, é insuficiente para as necessidades desenfreadas do cinema. Esse seria o 

motivo para a inflação de temas ficcionais. 
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O triunfo da Arriflex 

Retorno do uso orientado pelo conhecimento 

 

Em 2005 um jovem engenheiro instalou uma câmara Arriflex com objetivas 

especiais, miniaturizada, dentro da sonda espacial que faria uma circunvolução do 

planeta Júpiter e que, acelerada dessa forma, passaria perto de Urano e de sua lua 

Miranda, para mais tarde, passando pelos planetas Netuno e Plutão, afastar-se pelo 

espaço sideral em direção a Alfa do Centauro, para logo se tornar apenas um joguete das 

forças galácticas. Mas mesmo à maior distância imaginável de nossa estrela-mãe, o Sol, 

o aparelho estaria em condições de captar imagens, obedecendo à pressão exercida aqui 

sobre um interruptor pelo engenheiro, imagens nas quais a Terra apareceria apenas como 

um ponto. 

Os pioneiros do cinema, que ainda não conheciam o cinema propriamente dito, 

foram considerados por este engenheiro como especialmente dignos de confiança. O que 

lhe importava eram imagens em movimentos “nunca vistas”. Ele considerava um triunfo 

que a minúscula câmara (todos os elementos estavam organizados de forma diferente na 

miniatura e a fita cinematográfica a ser exposta era menor que uma unha) mostrasse pela 

primeira vez aos olhos dos homens, com alta nitidez e precisão, o fabuloso mundo das 

montanhas da lua Miranda. Porque esta lua foi paralisada a uns três bilhões de anos por 

forças enigmáticas em sua evolução, de modo a que ela, na passagem da fase líquida para 

a sólida, se deteve, e agora, à tênue luz do Sol, apresenta escarpas cristalinas com 22 

quilômetros de altura, que fulguram numa cor esverdeada. 

Mas o nosso cientista e inventor está numa situação semelhante à dos inventores 

da câmara no ano 1895. Ele não tem ninguém a quem mostrar esse maravilhoso material. 

Se ele o oferecer a políticos no congresso, eles perguntarão quanto dinheiro público ele 

gastou para apresentar tal imagem, que não serve para obter avanços no conflito do 

Iraque, uma imagem que ainda por cima é demasiado escura, em nossa opinião! Há 

muitas cavernas com estalactites que brilham em cores mais interessantes. Para ser 

apresentado nas salas de espetáculos da indústria cinematográfica, por exemplo, nos 

palácios IMAX, o formato seria totalmente inapropriado. Na prática, a imagem com alto 

grau de resolução só pode ser vista em monitores de computador. E estes ainda não são 

construídos de modo a servirem para projeções de grandes dimensões. O engenheiro não 
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vê nenhuma possibilidade de associar uma máquina cinematográfica do tipo número três, 

ou seja, uma atração para as massas, com as suas imagens preferidas. 

 

Notas para As três máquinas que constituem o cinema 

 

O aparelho fotográfico [...] era ao mesmo tempo uma câmara e um projetor: 

 

Ilustração 1: Auguste Lumière explica sua invenção num quadro-negro. 

 

Ilustração 2: A patente dos irmãos Lumière. Pode-se observar o dispositivo para o 

transporte da fita perfurada diante da objetiva. 

 

Rem Koolhaas e a “felicidade inconsciente” [...] Mas daquelas fantásticas 

instalações de Coney Island não surgiriam apenas [...] os arranha-céus de Nova York, 

mas também o cinema: No seu livro Delirious New York / Ein retrospektives Manifest 

für Manhattan, N. Y., 1978, rem Koolhaas desenvolve sua surpreendente análise da 

“tecnologia do fantástico”. Ele escreve que esta característica do fantástico, e não a mera 

utilidade, constituiria a base das grandes edificações nova-iorquinas. Koolhaas denomina 

isto de “manhattanismo”. Deste contexto da “exploração do acúmulo”, a saber, o 

movimento nostálgico (“delirante”) de massas de pessoas em direção ao antigo pólo de 

entretenimento Coney Island, um movimento que não tolera nenhum obstáculo e que 

com seu redemoinho de publicidade continua sendo aproveitável como atração mesmo 

fora de Coney Island, faz parte também o reaproveitamento em Manhattan dos aparelhos 

de apresentação de imagens do parque de diversão, usados, que levou à criação da 

máquina de cinema número 3. Vide também Kinder des Lebens, pág. 185 ss. 

 

Ilustração 3: Cena primordial de um hipercinema: A Globe Tower em Coney 

Island. Esta construção fantástica seria demolida logo mais e substituída por outra 

edificação fantasiosa. De: Rem Koolhaas, op. cit, pág. 65. 

 

A matéria prima da realidade, diz Miriam Hansen, é insuficiente para as 

necessidades desenfreadas do cinema. Esse seria o motivo para a inflação de temas 

ficcionais: Aqui, como também em outros trechos, apóio-me em minhas histórias do 
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cinema em Miriam Hansen, Babel and Babylon. Spectatorship in American Silent Films. 

Harvard 1991, sobretudo: Cinema in teh Search of a Spectator. Film-Viewer Relations 

before Hollywood, op. Cit., pág. 23 ss., Early Audiences, pág. 60 ss., The Cinema as an 

Alternative Public Sphere, pág. 90 ss. Acrescentam-se importantes informações verbais 

de Miriam Hansen, por exemplo, a descrição de como o primitivo cinema europeu, 

depois de uma espécie de expansão colonial, chega a partir de Paris aos outros 

continentes, deslanchando nestes uma “floração precoce” d a mídia. 

História 4 

No limiar entre a história do cinema e a televisão 

 

O grande cameraman Gerard Vandenberg esteve à nossa disposição durante um 

dia. Equipamos câmaras eletrônicas da safra de 1988 de tal modo que, com o auxílio de 

um adaptador, as objetivas cinematográficas clássicas (elas remontam a uma tradição 

artesanal de perto de seiscentos anos) podiam ser montadas nelas. Assim associamos as 

virtudes da tradição cinematográfica àquelas da eletrônica. Resultados extraordinários! 

Vandenberg ocupou dois assistentes. Eles carregaram as câmaras para o grande 

estúdio I e depois para o telhado da empresa Arnold & Richter KG, a ARRI. No grande 

estúdio filmamos objetos com uma intensidade luminosa de um lux. Isso corresponde à 

luz emitida por uma única vela. Depois abusamos das objetivas e do material com a 

extrema contraluz provinda do horizonte no início do outono. Demonstrou-se uma 

extrema robustez do material e do equipamento. 

O estoque de imagens que criamos durante esse único dia foi por nós utilizado 

posteriormente para ser manipulado em equipamentos eletrônicos da safra de 1988, 

chamados Ampex Digital Optics (ADO) e Mirage. Estes equipamentos permitem 

programar diafragmas, lentes auxiliares e diversas máscaras da câmara Debrie de 1921. 

Obtêm-se assim imagens com os efeitos dos tempos do cinema mudo, embora 

peculiarmente modificados e modificáveis, nunca exatamente os mesmos efeitos que as 

câmaras cinematográficas de então produziam; em metade dos casos, imagens também 

interessantes. 

Tudo isso em sinal de luto. A partir de 1986 foram sendo fechados os últimos 

cinemas independentes na cidade. A partir da França, da oficina de Godard, cânticos 

fúnebres em honra do cinema. Porém, não estava sucumbindo apenas um setor 

independente do cinema, mas naqueles dias nós estávamos também nos despedindo da 

produção cinematográfica independente, tal como a conhecíamos e tal como a devíamos 
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às nossas pessoas de confiança, aos “cineastas sem censura do ano 1921”, ao nuovo 

cinema de Rossellini e à nouvelle vague. Imagine-se produzir novamente uma ilusão na 

fase final de um processo, traduzir os meios tradicionais para a nova mídia, deixando 

assim um rasto para a sua vida eterna. Até hoje não é de se excluir que algo assim possa 

dar certo “de um modo improvável”. Isso não pode ser obtido propositadamente, mas 

provavelmente se obtém a si próprio. Escondemos muito bem os estoques, tornando-os 

públicos na TV privada.  

 

Notas para “No limiar entre a história do cinema e a televisão” 

 

... Tudo isso em sinal de luto. A partir de 1986 foram sendo fechados os últimos 

cinemas independentes na cidade. A partir da França, da oficina de Godard, cânticos 

fúnebres em honra do cinema: 

Encontrei-me com Godard, o meu modelo cinematográfico, apenas três vezes em 

toda minha vida. Uma vez em 1960, quando o vi de longe, em Cannes. Duas vezes numa 

entrevista de TV, que fiz com ele para o meu programa cultural. Uma destas conversas 

foi intitulada Amor cego / Jean Luc Godard: Minha mãe só viu filmes mudos. – Partes do 

diálogo: 

Kluge: O que você entende por “amor cego”? 

Godard: É uma expressão que se usa na França. A gente diz: “o amor é cego”, 

quer dizer que a gente ama sem se fazer perguntas, e na  História do Cinema eu contei 

que nós, da nouvelle vague, amamos o cinema antes mesmo de conhecê-lo. Os filmes 

sobre os quais nós falávamos não eram distribuídos, não podiam ser vistos. Amamos 

esses filmes cegamente. 

Kluge: Vou mostrar-lhe uma imagem. Nela você vê um motorista de caminhão. 

Ele está cego há meio ano. Mas não quer ficar desempregado. Por isso continua dirigindo 

pelas estradas. E o seu filho de nove anos, que está sentado ao seu lado, o aconselha. 

Godard: É uma bela imagem. Deveria ser feito um filme a partir dela. 

Kluge: Porque é uma história de amor? 

Godard: Dirigir para a direita, dirigir para a esquerda. Será que alguém alguma 

vez já fez um filme sobre isso? 

Kluge: Não. Mas isso deveria fazer parte do ROTEIRO IMAGINÁRIO DO 

CINEMA. 
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[...] 

 As crianças, quando nascem, 

 e os velhos, quando morrem, 

 não falam, vêem algo. 

   J. L. Godard 

Kluge: Você diz que as crianças ou as pessoas realmente velhas são verdadeiros 

seres humanos, enquanto que no caso das pessoas numa faixa etária entre aquelas duas é 

necessário definir o que elas são. 

Godard: É, esse ficou sendo meu ponto de vista. 

Kluge: E quando você fala de si mesmo, você tem certa idade, você é dois anos 

mais velho que eu? 

Godard: Tenho grandes dificuldades em me lembrar da minha idade como adulto, 

mas lembro muito bem da minha infância, e agora da minha idade. 

Kluge: Se a gente cortasse o seu ventre, surgiria uma criança? 

Godard: Uma criança velha ou um velho jovem. Acho que quando a gente fica 

velho, mais ou menos a partir dos 60, há um ou dois séculos isso se concentrava num 

período bem mais curto, e eu acho que a juventude chega ao fim lá pelos 25, quer dizer, a 

juventude tem muito pouco tempo para chegar a conhecer a idade de sua própria 

juventude. O mesmo ocorre quando a gente fica sendo avô, e também aí estes 25 anos 

são um período muito curto, insuficiente para chegar a conhecer a juventude de sua 

idade. 

[...] 

Kluge: Os ouvidos são mais velhos que os olhos? 

Godard: No nível físico eu não sei, depende de cada uma das pessoas, mas na 

verdade eu creio que envelhecem por igual. Talvez o tom se torne mais importante com o 

idade, e os olhos descansam com mais freqüência. 

Kluge: E a pele, o maior dos órgãos? 

Godard: - ergue levemente as sobrancelhas e não responde – 

Kluge: A nossa qualidade de elefante? 

Godard: - não responde – 

Kluge: Jovem ou velha? Certamente ela é vulnerável. 
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Godard: É, é sensível. Quando eu começo um filme,  costumo ter problemas de 

pele, e eu poderia imaginar que isso ocorre porque a superfície do filme é uma superfície 

sensível, porque o material cinematográfico costuma ser chamado tecnicamente de 

película, pelezinha. E eu poderia imaginar que a pele da gente é uma superfície tão 

sensível quanto a película cinematográfica. A emoção se exprime na minha pele, se 

reproduz na minha pele. [...] 

 

Visita de um viajante de Sírio 

 

Kluge: Se viesse um visitante de Sírio, tal como Voltaire o descreveu, como você 

descreveria o quê é um filme para esse extraterrestre, que nada sabe a nosso respeito? 

Você descreveria o cinema, ou o filme ou o conteúdo do filme? (Pausa) O que você 

diria? Não é um livro. 

Godard: Eu tentaria explicar-lhe que existe um aparelho especial, a câmara, que é 

uma metáfora para algo velho, e que ela é um aparelho que é necessário para se poder 

ver as pessoas, do mesmo jeito que nós precisamos de um telescópio para poder olhar 

para muito longe, ou de um microscópio para poder ver bem de perto, ou de óculos, para 

poder enxergar melhor. Que ela é um aparelho que foi inventado no início do século XX 

e cujos serviçais mínimos foram alguns diretores. 

 

Cavaleiros da CÂMARA / Engenheiros da curiosidade 

 

Godard: Eu tenho a sensação de que o cinema foi roubado de sua juventude é de 

que ele não chegou muito longe. É como com aqueles pais que não querem que seus 

filhos cresçam. A televisão, a telecomunicação são os pais, que na verdade não gostam 

desse filho, não o querem. E tal como nós descobrimos o cinema na Cinemateca, então, 

quando nós o descobrimos, não fizemos nenhuma diferença entre cinema velho e cinema 

novo. Víamos um filme de Murnau e íamos para a rua e não víamos na rua nenhuma 

diferença entre o que víamos nos filmes e aquilo que víamos na rua. Hoje em dia, um 

jovem que vai ao cinema não irá reencontrar na rua aquilo que ele vê no cinema. Vimos 

o Tartufo de Molière mudo. Como franceses, conhecíamos o texto de Molière, e víamos 

um filme mudo alemão, não havia desigualdade para nós entre um filme mudo e um 

filme sonoro. É uma diferença técnica, não uma desigualdade de verdade. Eu nasci em 
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1930, e há algum tempo constatei que minha mãe só tinha visto filmes mudos antes de eu 

nascer, mas ainda não refleti a respeito. 

 

Ilustração: Motorista de caminhão com menino de nove anos de idade, Crônica dos 

Sentimentos I, pág. 963. Durante meio ano o motorista Mirko Wischke, que tinha ficado 

cego, continuou dirigindo, numa época de desemprego, com a ajuda de seu filho. A 

confiança que unia os dois pode ser chamada de amor. 

 

 

História 5 

 

 

Novas chances para o cinema! 

 

Dos resultados de uma enquête feita por uma instituição especializada em 

pesquisas de opinião no âmbito da mídia. A pesquisa foi feita por ocasião da 

apresentação de novas ofertas em DVD, cabo, satélite digital e sistemas on-line: 

Três por cento dos grupos-alvo disponíveis arcariam com as despesas de assinar 

um canal do tipo Kinowelt-TV. Embora eles não fossem assistir aos filmes, porque são 

demasiado numerosos, gostariam de tê-los à sua disposição. Eles prefeririam ter a mesma 

oferta na base do pay-per-view. Dois por cento freqüentam regularmente os cinemas e 

não necessitam, segundo declaram, uma oferta suplementar. 36% não estariam dispostos, 

sob nenhuma hipótese, a pagar para ver filmes; destes, 69% também não assistiriam ao 

filme mesmo que isso não lhes custasse nada. 43% nunca assistiriam a filmes com 90 

minutos de duração, mas estariam dispostos a assistir a filmes com oito minutos de 

duração (sempre que esse tempo fosse suficiente para esclarecer seu conteúdo); contudo, 

não estariam dispostos a sair de onde estão para ver os filmes, nem a pagar qualquer tipo 

de taxa. Seis por cento estão indecisos. 

É surpreendente e deve ser avaliado positivamente, diz o mencionado instituto, o 

alto grau de firmeza dos pesquisados. Todos os grupos-alvo têm uma posição clara 

diante dos filmes e do cinema. Deve ser salientado o fato de que os conceitos “filme” e 

“cinema” eram conhecidos em 100% dos casos. 

 

– Isso é diferente em outros países? 
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– Em alguns países não é assim. 

 

 

História 6 

 

 

O programa dos cinemas em dezembro de 1971, em São Petersburgo e em Moscou. 

 

Do mesmo modo que nas cidades menores das Rússia, nas duas capitais foi como 

se a revolução não tivesse acontecido: os cinemas continuaram mostrando os mesmos 

melodramas do ano anterior. Estes programas contavam com grande aprovação por parte 

da população. Numa variegada mistura de classes, as pessoas ocupavam as poltronas nos 

cinemas, que estavam divididas por diferentes níveis de preço. Estas diferenças 

hierárquicas compráveis foram abolidas no dia 17 de dezembro de 1917. Em dezembro 

de 1917, qualquer tentativa de intervenção na programação em si teria derrubado a 

revolução ainda jovem. 

Desde setembro o cinema CAPITOL mostrava As ondas engoliram o segredo. 

Em dezembro foi apresentado o filme O rei de Paris.  

– No METROPOL Pela vida? 

– Com Vera Cholodnaja. Um filme grandioso. 

– Qual era o seu conteúdo? 

– Como o diz o subtítulo: Uma gota de sangue por cada lágrima. A mãe diz ao 

genro: Não faça minha filha infeliz. Por cada lágrima que ela tiver que chorar 

você vai ter de pagar com uma gota de sangue. 

– Ela mesma exigirá esse sangue? 

– Ela é viúva de um milionário, uma mulher moderna. Ama sua filha Musja. 

Junto com ela cresceu uma filha de criação, Nada, interpretada por Vera 

Cholodnaja. Ambas as garotas apaixonam-se pelo mesmo homem, um aristocrata 

empobrecido. Ele se apaixona pela filha de criação. Mas quando percebe que ela 

não herdará nada, fica com Musja, a filha natural, a qual ele não ama. A mãe, que 

percebe a situação, fala nesse instante da gota de sangue. 

– Ele é infiel à jovem Musja com Nada? 
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– O tempo todo. Ele também aposta em corridas de cavalos. Torra o dinheiro de 

sua esposa. Falsificou uma promissória com a assinatura de seu amigo banqueiro, 

que casou com Nada.  

– Agora aparece a mãe.  

– Ela lhe dá um revólver, para que salve sua honra suicidando-se. Mas ele nem 

pensa nisso. 

– Ela o mata? 

– Se ninguém salva a honra, o que resta a fazer à mãe, a não ser dar o tiro? O 

filme passou em todos os cinemas da Europa. 

– E Almas martirizadas, no ARKADEN-KINO? Também com Vera Cholodnaja? 

– Um engenheiro ama uma mulher casada (Vera Cholodnaja). Durante uma 

caçada, este engenheiro mata involuntariamente seu padrinho, que na verdade é 

seu pai, coisa que ele não sabe, e que lhe deixou em herança toda a sua fortuna. O 

marido enciumado denigre o engenheiro diante do tribunal. Afirma que não se 

tratou de um acidente de caça, mas de um crime premeditado. 

– E agora a mulher depõe em favor de seu amante? 

– Ela confessa publicamente que ele é seu amante e que seu marido, só para 

acabar com a vida dele, o culpou diante do tribunal. A sua reputação e a sua vida 

estão destruídas, seu amado está salvo. 

– Essas são as Almas martirizadas? 

- São. 

Por recomendação de Madame Kollontai, Jonas A. Zalkind vai ver o melodrama 

cinematográfico O noivo no cinema MAXIM. Natascha, a filha de um comerciante, 

perde-se numa floresta é se encontra de repente diante de um ladrão malvado. Lá está 

havendo uma orgia. No decorrer da ação, a amada do chefe dos ladrões é assassinada. 

Quando os ladrões adormecem bêbados, a filha do comerciante tira um anel do dedo da 

morta. Ela encontra o caminho de volta para a casa de seus pais na cidade. Certo dia 

surge um belo jovem na cidade, rico e perdulário. A filha do comerciante reconhece nele 

o chefe dos ladrões. Naquela outra oportunidade, ele não lhe dera a mínima atenção. 

Encantado com sua beleza, ele envia emissários para obter a concordância dos pais com 

o namoro. Logo é assinado um contrato nupcial. De acordo com o velho ditado (“um 

lavradio casa com outro, uma riqueza com a seguinte”), a filha do comerciante deveria 

obedecer. Mas ela não quer casar com um assassino. Não, DE LIVRE E ESPONTÂNEA 
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VONTADE ELA VINGA A AMANTE DO CHEFE DOS BANDIDOS, QUE FORA 

ASSASSINADA. Ela mostra o anel (durante o banquete de núpcias) e proclama quem é 

de verdade seu marido. O homem é preso e executado. 

Zalkind: Foi esse o motivo pelo qual a camarada me mandou que visse esse 

filme? 

Kollontai: Porque a jovem se defende, e não em seu próprio itneresse, mas pelo 

bem da MORTA INOCENTE. 

 

Fonte: Tür an Tür mit einem anderen Leben. „Der Zeitbedarf von Revolutionen“, 

pág. 365. 

 

 

História 7 

 

 

O que nunca foi filmado critica o que foi filmado 

 

O período do assim chamado “cinema novo alemão” vai de 1960 até 

aproximadamente 1982 (ano da morte de Fassbinder). 22 anos são um quinto da história 

do cinema. Tão jovem é este ofício. As gerações se sucederam depressa. Até o filme de 

autoria coletiva Alemanha no Outono houve 7 ou 14 gerações de cineastas, segundo o 

modo de contar, que coexistiram umas com as outras; em parte ao mesmo tempo, em 

parte sucessivamente. 

O surgimento do novo cinema alemão foi um eco da nouvelle vague francesa. A 

passagem de uma recepção pública negativa para a fase do êxito nos cinemas foi obtida 

pelos primeiros filmes do novo cinema alemão através dos festivais internacionais de 

Veneza e Cannes. Até o movimento estudantil de protesto de 1967, o campo dos 

cineastas independentes se adensou, sobretudo depois da criação da produtora 

Filmverlag der Autoren. 

Num retrospecto, é possível observar ligações e oportunidades que os envolvidos 

presumivelmente não reconheceram eles próprios. Assim existiu durante um momento a 

possibilidade de se estabelecer uma estreita associação entre cinema e literatura. Os anos 

de 1958 até 1979 caracterizaram-se pelas mudanças na indústria e pela lutas do 

movimento dos trabalhadores. Foram acompanhados continuamente pelo cinema 
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documentário, sem que isso se espraiasse pelo público cinematográfico em geral. Na 

televisão existiu durante mais de uma década a assim chamada “escola do filme 

documentário de Stuttgart”. Foi este o único caso em que existiu, dentro de uma 

emissora pública de TV, um verdadeiro departamento de documentários. Nele 

trabalharam Martin Walser, Loriot, Huber, Roman Brodmann e 27 outros, em estreita 

vizinhança com o programa radiofônico noturno da Rádio de Stuttgart, feito por Alfred 

Andersch e Helmut Heissenbüttel. Dessa forma juntaram-se energias assemelhadas 

àquelas que determinavam naqueles anos a imagem pública do novo cinema alemão, sem 

que tivesse sido aproveitada essa oportunidade de se criar uma “imagem pública 

comum”. 

Toda uma série de novos ensaios caracteriza a fase final desse processo. Surge 

uma enxurrada de filmes experimentais, alguns cineastas voltam para o curta-metragem, 

surge o formato do filme de um minuto. Em meio à televisão constituem-se núcleos de 

reforma; o filme de autor leva através das obras de autoria coletiva, por exemplo, Guerra 

e Paz e O Candidato, à colaboração entre diversos autores. Planejam-se filmes dessa 

espécie, que intermedeiam cinema e interesses políticos, com diretores franceses, 

italianos, europeus orientais e alemães. Tudo isso nunca foi filmado. 

 

 

História 8 

 

 

Russian Endings / American Endings 

 

No bairro chamado Scheunenviertel, no leste de Berlim, no ano de 1921, durante 

a era da política NEP
1
, o empresário Wladislaw Leschtschenko, irmão do famoso rei do 

tango, alugou vários pequenos apartamentos munidos de porões. Mandou quebrar as 

paredes divisórias, de modo a transformar os apartamentos num estúdio cinematográfico. 

Nessa SCHNEIDEREI
2
 ele se especializou em adaptar filmes russos para a exportação 

aos EUA e filmes americanos para serem apresentados na Grande Rússia. Impostos ele 

não pagava. 

Numerosos futuros astros e estrelas da produtora alemã Ufa aprenderam seu 

ofício nessa eclusa dramatúrgica. Qualquer uma das montagens feitas por Leschtschenko 

é vista hoje como uma especial raridade na história do cinema. Estes filmes não são 

                                                 
1
 NEP: abreviação de Nowaja Ekonomitscheskaja Politika, a “nova política econômica”, ou seja, o 

programa econômico introduzido por Lênin em 1921.  
2
 Traduzida literalmente, a palavra alemã “Schneiderei” significa alfaiataria. Mas também pode significar 

um lugar onde se fazem cortes.– ou montagens cinematográficas.  
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considerados nobres, e não fazem a intermediação entre seqüências longas e curtas, à 

maneira amaneirada de Eisenstein. São robustos e práticos. 

Os filmes russos não se limitaram às poucas obras do PERÍODO 

REVOLUCIONÁRIO, mas abrangiam a herança dos melodramas, tragédias e histórias 

de amor do tempo anterior a 1917. Todos eles, de acordo com a moda da época, tinham 

um final melancólico e infeliz. Para serem exportados aos EUA precisavam de um 

happy-end, o qual teria que se desenvolver logicamente a partir de seu argumento. 

Na Rússia, no entanto, apreciavam-se os filmes americanos, mas não seu 

freqüentemente leviano happy-end. Não havia censores a barrar o mercado, mas teria 

sido impossível impor nas lonjuras do país algum filme que fosse contrário à tendência 

do público local.
3
 Se num melodrama russo irmãos e irmãs acabam numa morte violenta, 

o final americano deve fazer aparecer um salvador que enxota os criminosos no último 

instante. Salvador, irmãos e irmãs se abraçam. Se num final americano surge a alegria, a 

cópia distribuída na Rússia deve vir com um adendo, uma seqüência que dê ao happy-

end um cruel ponto final, que faça correr as lágrimas. 

 – No cinema mudo pode-se fazer muito com os letreiros? 

– Muito. 

– Porém as cenas finais tiveram que ser encenadas de novo? Mas o senhor não 

contava com os atores originais. Também a técnica de filmagem e a moda na 

iluminação tinham mudado entrementes. 

– Eram filmes de duas décadas. 

– Na prática não contou em nenhum caso com os mesmo atores? 

– Não em Berlim. E mesmo se os tivesse tido à minha disposição, eles já não 

teriam a mesma idade. 

– Teria sido possível maquiá-los? 

– Pode-se fazer muito com a iluminação. 

– O que o senhor fez de fato? 

– Filmava pessoas parecidas de costas. Colocava uma pessoa alta em primeiro 

plano. Os outros, que interpretavam o final triste, ficavam no segundo plano. São 

filmes em preto e branco. Alguns detalhes, como a cor dos cabelos, só tem que 

estar aproximadamente certos. 

                                                 
3
 As lideranças soviéticas consideravam o cinema como algo emancipatório de per si. Vide Benjamin, A 

obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. 
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– No caso das cenas tristes, não é uma pena ter que abrir mão de primeiros 

planos? 

– No caso de alguns close-ups, mostrando por exemplo só os olhos, a semelhança 

entre as pessoas é maior. Foi assim que fizemos. Você também não pode 

esquecer o acompanhamento musical, que era parte integrante da exibição dos 

filmes mudos. 

– Do ponto de vista artístico, uma oficina de falsários? 

– Um negócio de importação e exportação. 

– O fato dos finais americanos e dos finais russos terem um efeito tão forte sobre 

os respectivos públicos parece ser indício de certa superficialidade no olhar dos 

espectadores. Certo? 

– O espectador perdoa. Ele vai junto. Ele completa o que possa faltar. 

- E Walter Benjamin diz que o proletariado examina as imagens com um olhar 

“profissional”. 

– Nós não notamos isso na nossa práxis. 

 

No momento em que foram formuladas estas perguntas, em março de 1941, 

Leschtschenko, munido de um passaporte finlandês, abastecia a Suécia, a partir de uma 

oficina em Hamburgo, com filmes kitsch adaptados, produzidos originalmente na Itália e 

na România. Os contatos comerciais com a Rússia tinham sido interrompidos em 1937. 

Para o grupo-alvo sueco era necessário introduzir no terço inicial dos filmes cenas 

pornográficas de reforço, com certo valor artístico. 

 

– A que se deve em sua opinião, senhor Leschtschenko, o fato de a disposição do 

espectador para imaginar algo ser bem maior na escuridão do cinema do que na 

vida real, pressupondo-se sempre que o filme corresponda ao gosto do 

espectador? 

– Só sei que funciona. Não sei por que. 

– Tanto na Rússia como em Suécia? 

– Também nos EUA. 

– Também em Xangai? 
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– Suponho que lá também funcione. Mas não com o mesmo tipo de gosto. 

 

Leschtschenko não via suas adaptações cinematográficas como falsificações nem 

como engodos. Ele falava de uma “inervação”, como se o próprio espectador fosse um 

celulóide a ser exposto. Filmes de propaganda, que apelavam a uma consciência 

desperta, eram decididamente rejeitados por Leschtschenko. Ele não se dispôs a adaptar 

nem a exportar para outros países nenhum filme desta espécie. 

 

 

 

 

História 9 

 

Trazer o mundo ao mundo 

 

“Apporter le monde au monde”. Esta frase tem significados múltiples. Foi o 

slogan dos empreendimentos dos irmãos Lumière e da Pathé-Film. A frase podia ser lida 

da seguinte forma: “Um novo mundo está nascendo, quer dizer, está sendo trazido ao 

mundo.” Mas também era possível dizer que se traziam notícias de todas as partes do 

planeta para Paris, porque lá era que estava o mundo. Paris decide a respeito do sucesso 

de uma fita de cinema. Isso era mera hipótese naquele tempo, porque os filmes de então 

quase não tinham sucesso comercial. 

Os empreiteiros do cinema e seus subempreiteiros espalharam-se feito 

colonizadores pelo mundo afora. As equipes não levavam muita bagagem consigo, afora 

a câmara e o material de celulóide. Os funcionários eram contratados localmente aos 

preços reduzidos dos países estrangeiros. Os enviados da “capital da civilização” 

fundaram filiais no Japão, em Xangai, na Índia, também numa localidade na ilha 

setentrional da Nova Zelândia, em Nova York, na Dinamarca, em várias capitais dos 

Bálcãs; uma equipe viajou mesmo até Abissínia e trouxe imagens filmadas lá ( “a caça 

aos búfalos fluviais e aos crocodilos”, colorido). Notícias cinematográficas de regiões as 

mais longínquas pensáveis, das quais só eram conhecidos os nomes, foram bem 

acolhidas em Paris. A sociedade que aqui, na matriz, “constitui o mundo” (mesmo que se 

fale a respeito apenas durante uma semana), interessa-se menos pelo próprio presente, 
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que produz sofrimento, que oferece resistência, do que pela permanente ampliação das 

fantasias em direção ao inesperado. Pelo novo, que não oferece resistência ao desejo.
4
 

Os enviados do cinema (ele ainda não é uma indústria) são demasiado poucos 

para poderem ocupar o mundo de forma eficiente. Necessitam de colaboradores locais. 

Embora o sucesso econômico esteja no futuro, ele já se faz sentir nas cabeças enquanto 

elemento de atração. Os colaboradores locais (os “nativos”) estão ansiosos por adquirir 

os aparelhos e por equiparar os temas do filmes aos seus próprios interesses. Surgem 

manufaturas no Japão, Xangai, Bombaim, Copenhague, Nova York (lá houve violentas 

disputas sobre se as patentes de Edison ou as dos Lumière eram as que valiam). 

Surge o cinema primitivo como rede globalizada. Quase todos estes pontos de 

apoio da nova mídia sucumbem mais tarde e precisam ser novamente alicerçados (exceto 

Xangai, Tóquio, Bombaim). Falta-lhes a “terceira máquina”, a invenção do espectador de 

cinema. 

Em Xangai os 14 cinemas chamam-se “Silverscreen”. Este nome refere-se à 

moldura das telas sobre as quais os filmes são projetados nestes empreendimentos. Os 

halls de entrada também são uma atração. Eles representam a promessa de que na 

“caverna escura”, na sala de projeção, ocorre algo “valioso”. Um sucesso estrondoso 

durante dois invernos. Depois, a falência desses empreendimentos. 

No Japão prevalece o grande jeito. Os empresários de lá enviam 1.916 

observadores aos EUA. Compram novos equipamentos de projeção (sem licença), 

trazem para casa o conhecimento da montagem paralela; desse modo os filmes podem 

apresentar perseguições, ou seja, movimentos dentro das imagens em movimento. Mas o 

que tem realmente êxito no Japão são os dramas rurais. Um homem desrespeita os 

limites da propriedade do vizinho; a filha deste ama o filho do infrator. Depois de um 

longo período de ação, todos morrem. Estas produções descobrem até 1924 quais são os 

pontos mais sensíveis às emoções nos espectadores, quais lhes produzem mais 

“comichão” – e mais vontade de pagar. A “terceira máquina”, o cinema, surge 

simultaneamente aqui e em Bombaim, mas com conteúdos diferentes dos de Nova York 

e Hollywood. 

 

                                                 
4
 O mesmo ocorre nas exposições universais. Um produto que cativa o olho da capital não pode ser na 

manhã seguinte um peso para a própria moradia, esperando para ser posto no lixo. O mesmo ocorre no 

âmbito exótico da ópera. A Africana de Meyerbeer: a salvação de um almirante português por uma 

princesa indiana nativa, uma história de amor; mas depois o herói volta sozinho para sua pátria. A amada 

senta-se à sombra de uma árvore de macela, cujo aroma mata devagar. Carmen, Os Pescadores de Pérolas, 

Madame Butterfly (a possibilidade da entrega total, sem resto final). Êxodo é o sentido. Os participantes 

nas capitais da Europa ainda não sabem que este desvio leva para a Guerra Mundial.  
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Ilustração: A marquesa Yorisaka. Este filme, que foi um grande sucesso em 1924, 

remonta a um caso ocorrido durante a guerra russo-japonesa; trata da batalha marítima de 

Tsushima, em 1904. Foi distribuído mundialmente.  

 

 

História 10 

 

Uma “ducha de luz” 

 

O cameraman M. era considerado louco por luz. De acordo com seu contrato, ele 

estava obrigado a filmar uma fita colorida no estúdio. Isso não permitia o uso de muita 

luz. Então ele pegou durante uma pausa, faminto, uma câmara manual e a apontou 

diretamente para os holofotes. Fez com que esse material superexposto fosse revelado e 

copiado. Ele precisava de uma tal ducha de luz para seus olhos, sua alma; atores 

disfarçados e holofotes para filme colorido dirigidos apenas para o set não lhe bastavam 

para isso. O produtor, que era “dono” do material em questão e que ficou sabendo da 

bravata perdulária do cameraman, aproveitou mais tarde as estranhas “imagens”, 

surgidas devido a uma travessura, como “seqüência onírica” num outro filme. 

 

 

História 11 

Uma observação de Walter Benjamin 

 

No posfácio que Walter Benjamin escreveu para seu ensaio A Obra de Arte na 

Era de sua Reprodutibilidade Técnica pode-se ler: 

“O fascismo tenta organizar as novas massas proletárias sem tangir nas condições 

de propriedade, cuja eliminação elas almejam. Vê a sua salvação em deixar que as 

massas possam se exprimir (mas de jeito nenhum no sentidd de seus direitos)... O 

fascismo dirige-se logicamente para uma estetização da vida política ... Todos os 

esforços em prol de uma estetização da política culminam num ponto. Este ponto é a 

guerra.”
5
 

Sob esta perspectiva, o que importava para Benjamin era desenvolver uma teoria 

do cinema que seria inútil para um cinema do fascismo, porém útil para um cinema da 

                                                 
5
 Walter Benjamin, A Obra de Arte na Era de sua Reprodutibilidade Técnica, in: Gesammelte Schriften, 

Franfurt/Main 1974/1977: “... 
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emancipação.
6
 Ele investiga com coerência em seu ensaio as mudanças ocorridas no 

aparelho de percepção sensível, ocorrida devido à reviravolta histórica do século XX. A 

nova percepção ocorre, disse Benjamin, “na diversão”, de forma coletiva e “pelo efeito 

do costume”. Ela corresponderia, assim o afirma, a uma recepção tátil (“sem reflexão”); 

essa espécie de recepção (do mesmo modo que a gente se instala na própria casa e sabe 

também no escuro onde estão os obstáculos e por onde vão os caminhos) seria menos 

apta a ser objeto de abuso por terceiros para a experiência de coisas imediatas, ricas em 

conhecimento, do que o trabalho com a mente, que está em primeiro plano para o 

iluminismo tradicional. Tudo isso ele estudou a partir da prática dos freqüentadores 

cinema. 

 

– Não é complicado orientar observações e formulações pelo princípio de que 

elas são teoricamente inúteis para os fascistas, mas especialmente úteis para os 

socialistas (sobretudo para os trabalhadores)? 

– Isso não é simples, especialmente para experiências colhidas na práxis do 

cinema. Gerschom Scholem, que gostava de Benjamin, compara este método com 

a “complexidade da técnica dodecafônica” na música. No interesse da igualdade 

de direitos entre os tons, o mesmo tom só pode retornar num arco musical depois 

de terem sido respeitados os direitos de todos os outros tons da mesma oitava. 

– Não se trata de um processo simples. Benjamin tinha que observar, e tinha que 

examinar toda observação não apenas quanto à sua completude, verdade e 

capacidade de formulação, mas também segundo o gabarito: inútil para fascistas, 

útil exclusivamente para socialistas. 

– Sendo que o primeiro aspecto é definível e o segundo é menos definível. 

– Correto. Antes de mais nada, um filme tem que mexer com os espectadores, de 

modo que eles o acompanhem com atenção; eles têm que amá-lo. Isto, na medida 

                                                 
6
 Para ilustrar o mundo das imagens do fascismo, Benjamin cita o manifesto da guerra colonialista na 

Etiópia, redigido pelo futurista italiano Marinetti: “Há 27 anos nós futuristas nos insurgimos contra os que 

chamam a guerra de antiestética. [..] Nesse sentido constatamos [...]: A guerra é bela, porque graças às 

máscaras de gás, aos assustadores megafones, aos lança-chamas e aos pequenos carros de combate, 

comprova o domínio do homem sobre a máquina subjugada. A guerra é bela porque inaugura a sonhada 

metalização do corpo humano. A guerra é bela porque enriquece um campo florido com as orquídeas 

flamejantes das metralhadoras. A guerra é bela porque reúne os tiros dos fuzis, os disparos dos canhões, as 

pausas no tiroteio, os perfumes e os cheiros da putrefação numa única sinfonia. A guerra é bela porque cria 

novas arquiteturas, como a dos grandes tanques, das geométricas esquadrilhas dos aviões de combate, das 

espirais de fumaça das aldeias incendiadas e muita coisa mais... Poetas e artistas do futurismo .. lembrai-

vos destes princípios de uma estética da guerra, para que a vossa lide por uma nova poesia e por uma nova 

arte ... seja iluminada por eles!” 
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em que o fascismo trabalha com estímulos eróticos, é difícil de ser separado 

segundo divisórias políticas. 

– Os fascistas são generosos em suas promessas de felicidade. 

– E francos quanto a atrativas imagens de catástrofes. 

– Existem muitas ações humanas que sejam atraentes como temas 

cinematográficos? 

– É o que eu espero. 

– Mas você não o sabe? 

– Precisaríamos passar em revista os exemplos. 

 

No contexto severo, acadêmico e (não dogmaticamente) marxista da New School 

em Nova York, uma doutoranda tropeçou nas duas últimas frases do posfácio de Walter 

Benjamin: 

“É esta a situação da estetização da política, levada avante pelo fascismo. O 

comunismo lhe responde com a politização da arte.” 

Ela não se atrevia a escrever que a segunda das duas frases contém um erro. 

Tinha um prazo de duas semanas para entregar a sua tese. E já era de novo terça-feira. 

Essa segunda frase, assim ela pensava, deveria ter tido o seguinte conteúdo: “O 

comunismo lhe responde (ao fascismo) com a politização das condições da realidade, da 

qual a arte deve ser capaz.” 

A doutoranda tinha comparado a primeira edição francesa do ano 5, 1936, da 

Zeitschrift für Sozialforschung, com uma tradução posterior para o alemão. Ela teria 

gostado de encontrar uma diferença entre os textos, uma carta ou um comentário que 

corrigisse a formulação de Benjamin. Mas nada disso pôde ser encontrado. Ela não se 

atreveu a falsificar uma prova. Chovia desbragadamente sobre Nova York. A doutoranda 

teve que atravessar essa chuva de bicicleta, com o laptop diante do peito, coberto com 

um plástico. 

A doutoranda na New School de Nova York, que se chamava Vera Holbrooke, 

chamava a atenção para o fato de que Benjamin não teria incluído o longo texto do 

futurista (vide nota 2) no seu posfácio se não tivesse sido da opinião de que no veneno 

visual que Marinetti exige, também deveriam estar contidos os elementos do antídoto. 

Um tal antídoto, na opinião da doutoranda, não poderia ser produzido exclusivamente 
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para fins emancipatórios e para seres humanos em processo de emancipação (e sobretudo 

não poderia ser armazenado).  

Para ela, que escrevia sobre este assunto no ano 2006, seria importante notar que 

as imagens propostas por Marinetti até agora nunca foram usadas em nenhum filme, em 

toda a história do cinema. Como o dia-a-dia da guerra em geral é feio (como ela sabia 

pelos filmes), uma estetização da guerra poderia levar uma pessoa receptiva diante da 

propaganda fascista a reexaminar suas sensações, justamente pelo fato de aguçar os 

contrastes entre a arte e o quotidiano.  


