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RESUMO

Este trabalho apresenta um estudo sobre as representações e o imaginário 
da arquitetura e do espaço construído pelo viés da mobilidade das imagens, 
a partir da análise e interpretação de três obras cinematográficas que se 
constituem como os objetos de estudo: Alice nas Cidades (1974), Dogville 
(2003) e Solaris (1972). Os filmes são abordados quanto à característica de 
apresentação do espaço de cada obra: tem-se então a cidade real (Alice nas 
Cidades), a cidade sugerida (Dogville) e a cidade imaginada (Solaris). Ao longo 
do texto são percorridos caminhos teóricos que partem das conexões entre 
cinema e arquitetura, cinema e imaginário e chegam na técnica da montagem, 
mostrando como esta pode servir não somente à narrativa fílmica, mas também 
como processo formativo de construção de imagens e significados através da 
justaposição de imagens e do processo de colisão entre elas. Ao transformar 
frames das obras cinematográficas em reproduções fotográficas, é convocado 
o Atlas Mnemosyne, painéis de imagens da autoria do historiador alemão Aby 
Warburg, como guia na construção de constelações de imagens. Entendendo 
o processo de feitura da Mnemosyne como uma técnica da montagem, as 
reproduções fotográficas vão sendo transformadas em narrativas outras por 
meio das constelações e galáxias de imagens, trabalhando com os conceitos 
de escala, dimensionamento, intervalo, aproximações e saltos das imagens; 
movimentos esses que encontram paralelo não somente no cinema – closes, 
travelling, saltos no tempo e no espaço –, como também no percurso dentro do 
espaço construído e nas representações da arquitetura.

Palavras-chave: Tecnologia da Arquitetura; Representações da 
Arquitetura; Cinema; Atlas Mnemosyne; Fotografia.
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ABSTRACT

This research presents a study about architecture’s representations and 
imaginary, and its constructed space through the point of view of the mobility 
of images, from analysing and interpreting three cinematographic works that 
constitute the objects of study: Alice in the Cities (1974), Dogville (2003) and 
Solaris (1972). Each film is approached as to its characteristic presentation 
of space: the real (Alice in the Cities), the suggested (Dogville) and the 
imagined city (Solaris). Throughout the text, theoretical paths are drawn from 
connections between cinema and architecture, cinema and imaginary, and 
lead us to the technique of montage, showing how it can serve not only to 
the film narrative but also as a formative process of constructing images and 
meanings through the juxtaposition of pictures and the process of collision 
between them. By transforming frames of the cinematographic works into 
photographic reproductions, the Atlas Mnemosyne, panels of images by the 
German historian Aby Warburg, is called as a guide in the construction of 
constellations of images. Understanding the Mnemosyne process as a montage 
technique, photographic reproductions are transformed into other narratives 
through the constellations and galaxies of images, working with the concepts 
of scale, sizing, interval, approximations and jumps of images; movements that 
find parallel not only in cinema – closes, travelling, jumps in time and space 
– but also in the course within constructed space and in representations of  
architecture.

Keywords: Architecture Technology; Representations of Architecture; 
Movie theater; Atlas Mnemosyne; Photography.
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INTRODUÇÃO

Desde o final da graduação, com o trabalho de conclusão de curso, 
meu interesse vem se voltando para as imagens e seu poder de criar 
narrativas que aliam o poder subjetivo de criação com a potência da 
realização objetiva. Durante o percurso no Grupo de Pesquisa CNPq – 
Representações: Imaginário e Tecnologia, os estudos sobre representação 
e imaginário começaram a despertar meu interesse.

Guiada pela proximidade que cinema e fotografia possuem, 
intrigava-me a questão do movimento nas imagens. Por certo tempo, 
na história da fotografia, era dado que a mesma não continha em si 
movimento, apenas um fragmento congelado do mesmo. O cinema 
poderia trazer o movimento – literalmente – para as imagens. Fui, então, 
buscar entender como cinema e arquitetura tratavam das questões 
da representação, como entendiam e criavam o espaço construído. A 
primeira categorização foi a forma de representação da cidade em cada 
uma das três obras cinematográficas que escolhi como objeto de estudo: 
a cidade real em Alice nas Cidades (1974) de Wim Wenders, a cidade 
sugerida em Dogville (2003) de Lars Von Trier e a cidade imaginada em 
Solaris (1972) de Andrei Tarkovski. 

Com a pesquisa sobre o tema, a questão da montagem se sobressaiu. 
Mais que uma técnica unicamente relacionada ao cinema, a montagem 
se apresenta como um método, uma forma de ver o mundo, de criar 
conteúdo simbólico e de deslocar não somente as imagens, mas também 
como maneira de perceber que as imagens contem movimento dentro 
de si, sejam elas uma pintura, uma fotografia ou o frame de um filme. 

Com a desconstrução dos filmes em frames começou a chamar a 
atenção como  imagens continham inúmeras semelhanças, pensando em 
obras de épocas e diretores tão diferentes. Para além da representação 
das cidades, esses retornos das imagens, suas repetições e analogias 
foram conduzindo ao entendimento de que era possível criar outra 
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montagem, considerando os três filmes juntos. 
No mesmo período, por conta do trabalho relacionado às imagens 

na pesquisa “Representações e Imaginário da Arquitetura no Círio de 
Nazaré e no Guerreiro Alagoano”, onde trabalhei como pesquisadora e 
fotógrafa, as constelações de imagens começaram a me interessar não 
somente como forma expositiva, mas como método científico. Entender 
as imagens como asterismos, ao invés de umas ao lado das outras, 
promove o deslocamento não apenas das imagens como principalmente 
do pesquisador, que passa a se mover entre diversos campos (cinema, 
arquitetura, fotografia, história da arte) e a se mover fisicamente em 
torno do trabalho, imprimindo, deslocando, rearranjando, aproximando. 

A escolha de criar constelações de imagens parte do desejo de testar 
essa metodologia, antes de tudo. As constelações representam instantes 
e podem ser arranjadas de diversas formas por outras pessoas e a todo 
momento, já que grande parte dela é constituída por subjetividades e 
entendimentos pessoais. O que se constitui como campo de investigação, 
portanto, é o método para chegar a elas, a construção teórica e física que 
antecede a construção de qualquer um dos conjuntos. 

O trabalho se organizou em três partes. A Parte 01 trata dos 
referenciais teóricos que balizaram a dissertação. Partindo do 
entendimento sobre as conexões entre arquitetura e cinema, discutimos 
as similaridades que envolvem as duas artes, tendo o fator “tempo” 
como variável que permite o percurso e o deslocamento no espaço, 
cada qual a seu modo: o cinema pela escolha de câmera do diretor e a 
arquitetura pela experiência vivida de cada pessoa inserida no espaço em 
questão. Pensar o cinema como uma técnica que pode ser utilizada na 
representação da arquitetura e na lida com imagens de forma mais ampla 
faz com que o deslocamento e técnicas como travelling e o close sejam 
retomadas em diversos momentos do trabalho. O cinema comparece 
em seguida como arte que liga a técnica – luz gravada na película, 
portanto uma representação do “real” – com o imaginário. Junto com 
a fotografia, imaginava-se que o cinema seria usado cientificamente, 
como prova, como registro do mundo. Ao contrário, ele serviu para jogar 
luz a devaneios, subjetividades e voos do imaginário, demonstrando 

que este também constitui a realidade que nos cerca. A exposição das 
técnicas de decupagem e montagem demonstra que o cinema, aqui, é 
utilizado como método, já que o mesmo procedimento foi utilizado na 
construção das constelações de imagens, mais adiante. Decupar como 
forma de análise, como se faz no cinema ou nas ciências biológicas, 
por exemplo. E mais adiante montar como síntese, como criação de 
um conhecimento a partir do que foi analisado. A última exposição 
da Parte 01 trata do historiador Aby Warburg e o Atlas Mnemosyne, 
abordando diretamente a constelação de imagens e os referenciais 
teóricos sobre intervalos e aproximações imagéticas. Faz-se analogias a 
estudos do movimento como as cronofotografias e os estudos de Marey 
e Muybridge, como forma de conectar temas que faziam-se presentes 
e modificavam o pensamento da época no que concerne à mobilidade 
das imagens.

A Parte 02 traz os estudos de caso, os três filmes já citados 
anteriormente. 

A Parte 03 continua o estudo de caso, focando na construção 
das constelações de imagens. São abordados novamente os processos 
de desconstrução, referenciando a montagem em conjunto com 
o pensamento de Georges Didi-Huberman sobre Aby Warburg, o 
pensamento que baliza a categorização dos frames em conjuntos e a 
demonstração imagética da construção das constelações e da galáxia, 
nome dado ao conjunto de constelações de imagens no trabalho. Mais 
uma vez, são abordados os temas inerentes ao cinema e à arquitetura, 
como as aproximações e afastamentos, as questões de escala, o percurso 
do espectador e do estudioso no fazer acadêmico. Na construção dos 
conjuntos, a Parte 01 é convocada como guia. São demonstradas 
experiências no RELAB- Laboratório de Representações, localizado 
no Ateliê de Escultura e Pesquisa da Forma Caetano Fracarolli, 
vinculado à FAU-USP e na própria FAU-USP. Por fim, é demonstrada 
uma simulação em tamanho natural na FAUUSP, onde pretende-se 
apresentar a constelação em 2017, como forma de aproximar os alunos 
da faculdade com o trabalho realizado.
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1.1.   ARQUITETURA E CINEMA

Por esses portos eu não saberia traçar a rota nos mapas nem fixar a 
data da atracação. Às vezes, basta-me uma partícula que se abre no meio 
de uma paisagem incongruente, um aflorar de luzes na neblina, o diálogo 
de dois passantes que se encontram no vaivém, para pensar que partindo 
dali construirei pedaço por pedaço a cidade perfeita, feita de fragmentos 
misturados com o resto, de instantes separados por intervalos, de sinais 
que alguém envia e não sabe quem capta. Se digo que a cidade para a 
qual tende a minha viagem é descontínua no espaço e no tempo, ora mais 
rala, ora mais densa, você não deve crer que pode parar de procurá-la. 
Pode ser que enquanto falamos ela esteja aflorando dispersa dos confins do 
seu império; é possível encontrá-la, mas da maneira que eu disse.

 Ítalo Calvino em As Cidades Invisíveis.

A representação da arquitetura e dos espaços urbanos é um tema 
rico e cheio de possibilidades de análises. Essencialmente, a arquitetura 
trabalha com a tridimensionalidade. Bruno Zevi, em “Saber ver a 
arquitetura” (ZEVI, 1996), apresenta a pintura como arte que atua em 
duas dimensões, “a despeito de poder sugerir três ou quatro delas” 
(ZEVI, 1996, p. 17) e a escultura atuando em três dimensões, com o 
homem olhando de fora, desligado da obra. A arquitetura funcionaria 
como uma “grande escultura escavada”, por onde o homem caminha. 

Plantas, cortes, elevações, perspectivas, fotografias e vídeos tentam, 
juntos, dar conta do espaço imaginado e construído, decompondo-o em 
planos que o projetam de modo abstrato. A planta trabalha como uma 
projeção do plano horizontal, delimitando as paredes e definindo interior 
e exterior. As fachadas e cortes longitudinais delimitam as alturas, os 
cheios e vazios. Essa decomposição toma mais corpo em desenhos de 

< Figura 1. Cartaz e cena do filme 

Metropolis, de Fritz Lang (1926). As 

possibilidades de pensar o espaço por 

meio da imagem cinematográfica. 

Fonte: https://www.wgsn.com/blogs/

metropolis-back-on-paris-silver-

screen/metropolis-by-fritz-lang-

cinematheque-francaise-3/#. Acesso 

em 05/02/2017.
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perspectiva e com a modelagem, que abarcam questões de volumetria 
e relações de unidade, equilíbrio e proporção. Todas as informações são 
transferidas de forma prática do arquiteto para o executor do projeto, 
garantindo que as medidas sejam seguidas de forma exata, a partir de 
uma representação convencionada. 

O conjunto dessas representações pode, porém, significar ainda 
uma construção “arquiteturalmente pobre”. Isso porque o espaço 
interior, delimitado por essas construções gráficas, não pode ser por elas 
representado. O espaço, “protagonista do fato arquitetônico”, deve ser 
conhecido e vivenciado pela experiência direta. Compreender esse fato, 
na perspectiva de Zevi, traz a chave de compreensão não só teórica, 
mas substancial na compreensão dos edifícios e, consequentemente, na 
construção da crítica arquitetônica. 

O final do século XIX trouxe a fotografia e sua reprodutibilidade. A 
fotografia conseguia, com um aperto de botão, substituir as perspectivas 
que eram feitas por meio do desenho desde o Renascimento. No mesmo 
período, porém, iniciou-se – principalmente nas artes -  a discussão 
sobre a quarta dimensão, que existia para além das três já representadas 
pela perspectiva. No período anterior à guerra, o cubismo já mostrava 
essa “revolução dimensional”, como coloca Zevi (ZEVI, 1996, p. 21). O 
cubismo considerava que, ao analisar um objeto, cada passo dado (em 
relação ao objeto parado) tornava necessária uma nova perspectiva para 
representar a realidade diferente daquele objeto. Assim, o objeto não se 
esgotaria em três dimensões – altura, largura e profundidade – mas sim 
em um número infinito de perspectivas a partir de infinitos pontos de 
vista. O ângulo visual, ao ser alterado, traz consigo a quarta dimensão, 
o tempo. 

O debate acerca a quarta dimensão afetou profundamente as 
discussões sobre arquitetura. Em arquitetura existe o mesmo elemento 
“tempo” – e ele é indissociável da própria arquitetura: qualquer obra 
construída necessita do tempo da caminhada, do percurso. O tempo, na 
arquitetura, difere do tempo na pintura ou escultura. Nestas, o tempo 
é uma qualidade representativa do objeto e não requer participação do 

observador. Na arquitetura, o tempo se cria a partir do movimento físico 
do observador, em sua caminhada. Ao mover-se no espaço construído é 
que o observador cria sua realidade integral (ZEVI, 1996, p. 23).

Essa é, portanto, uma característica que se concretiza unicamente 
na arquitetura. O volume arquitetônico contém as quatro dimensões, 
mas o espaço em si tem infinitas, não podendo ser quantificado como a 
pintura ou a escultura.  

Para cada mirada, uma nova representação se faz necessária – 
pode-se tirar infinitas fotografias de dentro de um edifício, percorrendo 
caminhos distintos e ainda não seria suficiente para expor todas as 
possibilidades de experiência ofertadas. São novos ângulos, cores e 
texturas, novas luzes que o espaço construído propicia. O homem, ao 
movimentar-se, dá ao edifício sua realidade integral. Estar dentro de 
um espaço é sujeitar-se não somente às formas criadas e aos volumes, 
mas às texturas, às mudanças de luz e temperatura, aos ruídos, além 
das memórias, projeções e vontades próprias do sujeito que são ou não 
estimuladas pelo ambiente.

O cinema aparece no século XX como uma nova conexão possível 
para a arquitetura, já que também lida com eventos que se sucedem 
no espaço. Tal qual a música, o cinema aproxima-se da arquitetura por 
ser constituído pelo tempo onde esses eventos ocorrem. Nele, a quarta 
dimensão está contemplada. Ao assistirmos ao filme de uma caminhada 
feita em um edifício, podemos reviver uma parte da experiência espacial 
ali vivida. 

No entanto, como já citado acima, Zevi relembra que as dimensões 
da arquitetura ultrapassam quatro. O cinema dará conta da representação 
de alguns caminhos possíveis, mas o espaço apreende-se “através de 
caminhos infinitos” (ZEVI, 1996, p. 51). O elemento dinâmico de 
apreensão se faz no próprio caminhar, na ação, assim como a diferença 
entre dançar e ver o outro dançar. A participação completa se dá na 
experiência direta com o espaço. 
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< Figura 2. Cena do filme A chegada 

de um trem a Ciotat, dos irmãos 

Lumiére. Fonte: http://blogs.odiario.

com/sofacompipoca/2011/11/18/a-

chegada-do-trem-na-estacao-ciotat/. 

Acesso em 05/02/2017.

Tendo em vista que nenhuma representação é suficiente, voltamos 
ao cinema como representação que abarca a quarta dimensão. Bruno 
Zevi, em seu livro “Architettura per il cinema e cinema per l’architettura” 
(ZEVI, 1950), comenta:

A linguagem do cinema, seja por suas características, seja pelo 
modo como articula espaço e tempo, [será] a que mais se aproxima 
da vivência moderna do espaço arquitetônico urbano. No âmbito 
da crítica, a arquitetura se vale da literatura e da fotografia, porém, 
o cinema pode sintetizar ambas, sendo um modo diverso de expressão 
crítica histórica. Trata-se de impor em larga escala, vizinho à poesia 
e à literatura cinematográfica, uma crítica de arte pensada e expressa 
cinematograficamente (ZEVI, 1950, p. 62).

O cinema nasce vinculado à cidade e à experiência espacial. Criado 
a partir de técnicas ali desenvolvidas e reproduzidas, sua primeira 
aparição já mostra sua conexão com a vida urbana. No filme “A chegada 
de um trem a Ciotat”, de 1895, dos irmãos Lumiére, a cidade já aparece 
logo no título do filme (o trem chega na cidade costeira francesa La 
Ciotat) e atua como palco e também personagem. O cinema mostra-se 
então como a arte que abarca esses fragmentos de vida. Edgar Morin, em 
seu livro “O cinema ou o homem imaginário” (MORIN, 2014), discorre 
sobre como muitas vezes o apelo do cinema está vinculado a imagens 
sobre o cotidiano banal dos cidadãos urbanos, como a saída coletiva do 
trabalho ou cenas em estações de trens. No cinema, é possível abrigar 
uma linha do tempo-espaço descontínua – por meio de técnicas como 
o corte e a montagem –, que se constitui a partir de percepções e novas 
sensibilidades estéticas, alinhando-se muito bem às novas percepções 
geradas pela vida moderna e sua vivência no espaço.

David Harvey dedica um capítulo de seu livro “A condição pós-
moderna” (HARVEY, 2001) ao cinema. Ele justifica sua escolha tanto 
pelo cinema ser uma forma de arte que surge “no contexto do primeiro 
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< Figura 3. Cena do filme Blade 

Runner, de Ridley Scott. Fonte: https://

en.wikipedia.org/wiki/Blade_Runner. 

Acesso em 05/02/2017.

1. Em Esculpir o Tempo, Andrei 
Tarkovski refere-se ao cinema 
como a primeira forma de arte 
em decorrência de uma invenção 
tecnológica. Apesar de explorar a 
beleza da fotografia em seus filmes 
e de ter um trabalho reconhecido 
com fotografias, especialmente 
as do tipo Polaroid, o autor não 
menciona a mídia fotográfica como 
a primeira invenção decorrente 
da tecnologia. Ao longo do livro, 
por diversas vezes, ele refere-se à 
literatura, à música e à pintura 
como artes, mas não a fotografia. 
A esse respeito, ele diz: “(...)Preciso 
dos velhos mestres por um motivo. 
Cinema é uma arte muito jovem. 
Preciso para criar no subconsciente 
dos espectadores uma perspectiva 
histórica da profundidade dos 
séculos(...), [para] que eles 
pensem no cinema como uma 
velha arte. Quer dizer, com 300 
ou 400 anos, e não [apenas] 90”. 
Dos comentários de Artemiev 
reproduzindo a justificativa de 
Tarkovski em Dossiê Tarkovski, 
volume II. Continental Home 
Vídeo, 2004.

grande impulso do modernismo cultural” como por ter, dentre as formas 
artísticas, “a capacidade mais robusta de tratar de maneira instrutiva de 
temas entrelaçados do espaço e do tempo” (HARVEY, 2001, p. 277). 
Também para ele a capacidade do cinema de fazer cortes temporais 
e espaciais libera-o de restrições e permite a análise em direções 
diversas. Não por acaso, ele analisa nesse capítulo os filmes “Blade 
Runer”, de Ridley Scott (1982) e “Himmel über Berlin” (em português 
“Asas do Desejo”), de Wim Wenders (1987). Ambos os filmes tratam 
de características típicas do pós-modernismo e dão atenção para os 
significados de tempo e espaço. 

Blade Runner trata de uma Los Angeles do ano de 2019 e se refere 
a um grupo de seres humanos geneticamente produzidos que voltam 
à cidade para enfrentar seus criadores. Esses replicantes, reproduções 
autênticas dos humanos, foram criados para serem uma força de 
trabalho altamente produtiva e flexível – Harvey faz aí a metáfora para 
o trabalhador que necessita ajustar-se às condições de acumulação 
flexível – que voltam para uma cidade “decrépita de desindustrialização 
e decadência pós-industrial” que contém, ao mesmo tempo, um alto 
nível de tecnologia, alta carga publicitária, poderes corporativos como 
a Coca-Cola e a Budweiser e, dominando a cidade, o prédio piramidal 
da empresa Tyrel Corporation, especializada em engenharia genética. O 
autor segue descrevendo a cidade e chega ao nível da rua, que ele coloca 

como “caótico em todos os aspectos”. Os asiáticos parecem predominar 
nas ruas e surge a língua “cidadês”, que mescla japonês, alemão, espanhol 
e inglês; os projetos arquitetônicos são uma mescla pós-moderna, os 
animais são geneticamente reproduzidos, desembocando em um “caos 
de signos, de mensagens e significações concorrentes” que acentua a 
condição de fragmentação da cidade e estética pós-moderna. Para além 
de analisar a questão do pós-modernismo, o que nos interessa aqui é 
como o cinema serve de fio condutor para entender questões vinculadas 
ao espaço e ao tempo. Andrei Tarkovski, no livro “Esculpir o tempo” 
(TARKOVSKI, 1990, fala justamente dessa necessidade:

O cinema foi a primeira forma1 de arte a nascer em decorrência de 
uma invenção tecnológica, em resposta a uma necessidade vital. Foi o 
instrumento de que a humanidade necessitava para ampliar seu domínio 
sobre o mundo real[...]. Em outras palavras, ele (o espectador no cinema) 
tenta preencher aquele vazio espiritual que se formou em decorrência 
das condições específicas da sua vida no mundo moderno: a atividade 
incessante, a redução dos contatos humanos e a tendência materialista da 
educação moderna. (TARKOVSKI, 1990, p. 95).

A cidade continua sendo de igual importância quando Harvey 
analisa o filme Asas do Desejo. O autor lamenta que o nome da cidade 
(Berlim) desapareça do título (tanto em inglês como em português), 
porque o filme é uma “forte e sensível evocação do sentido desse lugar” 
(HARVEY, 2001, p. 282). Berlim faz parte de um espaço interativo 
global, mas é tratada no filme como um lugar a ser explorado. Harvey 
relembra a cena onde se ouve a garotinha pensando em como desenhar o 
espaço de sua casa, trazendo as relações sobre espaço já de forma direta. 
O habitar a cidade é a temática do filme. Antes dos anjos estarem no 
tempo dos homens, a cidade aparece de forma monocromática sob seus 
olhos. Assim como fora do tempo, eles estão fora do espaço e podem 
mover-se sem esforço. O “aqui” e o “agora” não fazem sentido para eles. A 
cidade aparece como um conjunto de espaços dispersos, isolados – que 
traduzem os indivíduos que ali habitam. Tudo fragmentado e efêmero. 
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O muro de Berlim é trazido à cena várias vezes, como lembrança da 
divisão. 

Na história, alguns espaços aparecem como guardiões de um senso 
de identidade. Um deles é a biblioteca, “repositório de conhecimento 
histórico e memória coletiva”. Outro é o circo, espetáculo que oferece 
um lugar de “interação especial no âmbito do qual pode ocorrer algum 
tipo de relação humana”. (HARVEY, 2001, p. 285). Ao decidir vivenciar 
a experiência humana, o anjo enxerga cores e vivencia também a 
experiência espacial. Atravessar a cidade agora parece mais coerente, 
linear e menos fragmentado, já que envolve o vivido e não apenas o visto. 

Walter Benjamin, no ensaio “A arte na era da reprodutibilidade 
técnica” (BENJAMIN, 1994), também pondera a respeito da condição 
humana e o cinema a partir da sua capacidade de refletir sobre o espaço 
e a sociedade. Ao discutir o valor de culto, Benjamin mostra como a 
obra de arte foi primeiro incorporada como instrumento mágico (que 
servia como comunicação com os deuses, para ser vista pelos espíritos), 
com funções práticas como o ensinamento das práticas de magia ou 

como objeto de contemplação que também seria um efeito mágico. De 
qualquer forma, o tema da arte seguia a exigência de uma sociedade 
cuja técnica “se fundia inteiramente com o ritual” (BENJAMIN, 1994, 
p. 174). Nossa sociedade aparece sob a forma de uma segunda natureza 
não menos elementar que a sociedade primitiva. Diante dessa sociedade, 
a arte põe-se novamente a serviço do aprendizado e é nessa perspectiva 
que aparece o cinema. Ele entra, então, como meio de exercitar o 
homem em suas “novas percepções e reações exigidas por um aparelho 
técnico cujo papel cresce cada vez mais em sua vida cotidiana. Fazer do 
aparelho técnico do nosso tempo o objeto das inervações humanas – é 
essa a tarefa histórica cuja realização dá ao cinema o seu verdadeiro 
sentido.” (BENJAMIN, 1994, p. 174).

< Figura 4. Cena do filme Asas do 

Desejo, de Wim Wenders, na biblioteca 

Staatsbibliothek zu Berlin . Fonte: 

http:/ / jornal.usp.br/atualidades/

colunista-explica-a-diferenca-entre-

biblioteca-publica-e-biblioteca-do-

povo/. Acesso em 05/02/2017.
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1.2.  CINEMA E IMAGINÁRIO

Edgar Morin, no prefácio do livro “O cinema ou o homem imaginário” 
(MORIN, 2014), reflete acerca do que seria “essa coisa que chamamos 
de espírito”. Qual seria a relação desse órgão-máquina, o cérebro, com 
a realidade externa, considerando que o que caracterizaria o homo não 
é tanto o fato de ser faber – fabricante de ferramentas –, ou sapiens, 
mas sim o fato de também ser demens, produtor de mitos, ideologias e 
magias (MORIN, 2014, p12).  A questão seria, portanto, entre cérebro 
e espírito, um sistema indissociável que não concebe diretamente 
a realidade exterior. Como uma “caixa-preta cerebral”, esse sistema 
fechado recebe excitações – “elas próprias representadas sob forma de 
trens ondulatórios/corpusculares” – através de receptores sensoriais e 
redes nervosas (também eles sendo representações cerebrais), que ele 
(o sistema cérebro-espírito) transforma em mais representações, ou seja, 
imagens. Para ele, pode-se dizer que o cérebro é uma representação do 
espírito e que o espírito é uma representação do cérebro, ou seja: “a única 
realidade da qual temos certeza é a representação, ou seja, a imagem, ou 
seja, a não realidade” (MORIN, 2014, p.13). Toda forma de realidade 
passaria pela forma imagem, que seriam organizadas não somente em 
função de nossas condições biológicas e estímulos externos, mas em 
função de nossa cultura. 

Primeiro como imagem, depois como lembrança. É assim que 
as imagens renascem, para Morin. O cinema, assim como a pintura, 
a fotografia ou o desenho, são imagens da imagem – aquela imagem 
primeira, formada em nosso sistema. A imagem, então, “não é apenas o 
entroncamento entre o real e o imaginário, é o ato constitutivo do real e 
do imaginário” (MORIN, 2014, p. 14). Nesse momento, ele concebe a 
imagem com uma característica paradoxal: por um lado, ela carregaria 
um potencial de objetivação, ao distinguir e isolar objetos e, por outro, 
um potencial de subjetivação, ao conter em si a “virtude transfiguradora 
do duplo, o “encanto” que a imagem possui. A imagem situa-se no nó 
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daquilo que ele considera “igualmente heterogêneo ou antagonista”: a 
permutação entre real e imaginário. 

No que concerne ao cinema, o modo de pensar reinante (que 
segundo Morin é esse pensamento comandando e controlado pela era 
cartesiana, que reduz e simplifica os fenômenos, fazendo-nos perder 
de vista suas complexidades), oculta a unidade complexa que ele está 
inserido, com relações intrínsecas e complementares entre real e 
imaginário. O fato do cinema ser ao mesmo tempo arte e indústria remete 
tanto ao nosso tempo como ao arcaísmo de nosso espírito. No cinema 
estão abarcadas as latências e renascimentos do arcaísmo no seio de 
nossa modernidade. Ao prover o deslumbramento pelo universo “arcaico 
dos duplos, das fantasias” vivemos nossa vida não-vivida, alimentando 
a nossa vida vivida “com sonhos, desejos, aspirações, normas, fazendo 
com que numa “situação estética moderna” o arcaísmo ressuscite. 

O cinema é criado a partir de um conjunto de considerações 
técnicas e objetivas que já vinham de dando desde a fotografia – pela 
capacidade de reproduzir e fixar na película o “real”, seria possível 
retratar e catalogar o mundo em sua veracidade, como prova de 
fatos, datas e acontecimentos históricos. Os retratos se liberariam da 
subjetividade da pintura, sendo finalmente fieis ao retratado. Com o 
advento do fator tempo, seria possível estudar movimentos, analisar 
experiências no tempo, ter comprovações científicas do mundo. Desde 
o começo, porém, a imagem fixada na película escapava para o sonho, 
para as fantasias. Não só retrtava a realidade, mas sugeria emoções. 
Há no cinema um maravilhamento que remete ao demens citado 
anteriormente, que permite à imaginação mostrar-se impregnada na 
vida, sendo ela também o “real”. Não é possível, afirma Morin, colocar o 
cinema apenas no campo da ciência ou no campo do sonho. É o advento 
do cinema – través de suas lentes objetivas e da luz fixada na película – 
que alcança as estrelas e não a criação do avião.

O cinema, portanto, em sua essência reproduz e concebe o que 
já acontece fora dele: nossa “realidade” é feita de atravessamentos 
entre real e imaginário. O real está entrelaçado ao imaginário, que “o 

“Em torno dele dançam os fogos-fátuos, sombras e luzes; diante e 
atrás dele cintila a imagem de sua própria imagem. O deslumbramento 

envolve o natural como um halo. Uma dialética incessante liga 
esses diferentes estados da realidade e irrealidade, até a completa 

reversibilidade, onde o objeto adquite, ou se torna, alma”.
Morin, 2014, p.19

solidifica, dá-lhe consistência e espessura.” (MORIN, 2014, p. 15). 
Pensar o cinema é considerar que nele se mescla o que há de mais 
subjetivo – a afetividade, o sentimento – com o que há de mais objetivo 
– a imagem fotográfica realizada através de uma câmera. 

Ainda que possuídos pelo encantamento do cinema, é impossível 
deixar de saber que estamos numa poltrona contemplando um 
espetáculo imaginário em uma tela. Vivemos “o cinema dentro de um 
estado de dupla consciência” (MORIN, 2014, p. 15), onde a ilusão de 
realidade é “inseparável da consciência de que ela é realmente uma 
ilusão, sem no entanto que essa consciência mate o sentimento de 
realidade” (MORIN, 2014, p. 15). 

Apesar de usar a expressão “campo do sonho” na tradução em 
português, Morin faz a distinção entre o universo do filme e o universo 
do sonho. O primeiro “nos indica indiscutivelmente que seu universo 
próprio é aquele do estado de vigília” e que o que marca a diferença 
entre os dois mundos é a “objetividade, a materialidade, a racionalidade 
das coisas”. Assim, para ele, é importante que os objetos no cinema 
sejam reais: dessa forma, a “objetividade dos seres e das coisas é 
marcada pela incessante subjetividade das sombras e luzes” (MORIN, 
2014, p. 193). Acentuar a veracidade da imagem seria uma forma de 
potencializar a qualidade subjetiva da imagem. Para isso os diretores 
adotam, por exemplo, ferramentas como espelhos ou interposição de 
vidraças entre o espectador e as coisas, fazendo com que efeitos reflexos 
se interponham, portando uma fantasia latente, cercando a “fortaleza da 
objetividade” com um aro fantástico. 
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Esse estado de “dupla consciência” que o cinema provoca encontra 
reflexo no pensamento de Gaston Bachelard. Em seu livro “A poética 
do devaneio”, Bachelard faz uma distinção entre o sonhador noturno 
e o sonhador de devaneios. O primeiro sonha sem ter consciência 
de que está sonhando. O sonho causa a estranheza “que nos parece 
que um outro sujeito vem sonhar em nós. ‘Um sonho me visitou.’ Eis 
a fórmula que assinala a passividade dos grandes sonhos noturnos”. 
(BACHELARD, 2009, p.11) Para o autor, não há identidade entre o 
sujeito que conta o sonho com aquele mesmo sujeito que sonhou. Já o 
segundo caso o sonhador de devaneios tem “consciência o bastante para 
dizer: ‘Sou eu que sonho o devaneio, sou eu que estou feliz por sonhar 
o meu devaneio, sou eu que estou feliz por graça deste lazer em que já 
não sou obrigado a pensar’”. (BACHELARD, 2009, p.22)

É essa condição de devaneio, estado de alma onde o sujeito se 
permite ir por caminhos de sua subjetividade e intimidade poética para 
em seguida voltar, consciente de si e do próprio devaneio, que retoma 
um modo de operar não só nas artes, mas nas ciências exatas. É a 
condição de devaneio, de percurso por entre caminhos do imaginário 
que permite muitas vezes a descoberta de soluções, de caminhos outros 
para enfrentar complexidades e desafios. 

 
Perambular por entre as técnicas cinematográficas é estar consciente 

desses devaneios, enquanto se devaneia. 

“O devaneio poético nos dá o mundo dos mundos. O devaneio 
poético é um devaneio cósmico. É uma abertura para um mundo belo, 

para mundos belos.” Bachelard, 2009, p. 13.

“Os mundos imaginados determinam profundas comunhões de 
devaneios.” Bachelard, 2009, p. 23.
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1.3.  DECUPAGEM E MONTAGEM 
        CINEMATOGRÁFICA

A decupagem, junto com o processo de montagem, dão ao filme as 
características e pontos de vista do autor. Decupar significa recortar os 
elementos e pode-se entender esse recorte a partir de alguns ângulos. 
Pode ser o desmembramento das cenas em fotogramas, como faremos 
nessa dissertação, a decomposição do roteiro em cenas, como também o 
ato de destrinchar as cenas para entender ambiente, figurinos e espaços.

No caso deste trabalho, a decupagem escolhida, como já dito, foi a 
que desmembra os planos narrativos em fotogramas. Essa escolha se dá 
a partir de elementos de representação que serão discutidos na “Parte 
02” do trabalho. Interessa à nossa análise o entendimento da imagem 
e as possibilidades de mobilidade que elas adquirem em contato com 
outras. Sendo assim, a transformação das imagens cinematográficas em 
reproduções fotográficas auxilia o entendimento e compõe o processo 
metodológico. 

A montagem é a justaposição de planos - as fatias do tempo - em 
uma sequência que cria expressividade dentro da linha narrativa do 
filme. Para Edgar Morin, é ela que “completa a passagem definitiva 
do cinematógrafo para o cinema, introduz o ritmo, o movimento 
organizador, onde antes havia apenas uma sucessão de cenas, planos 
e imagens.” (MORIN, 2014, p. 158). Andrei Tarkovski, por outro lado, 
acredita que a montagem não pode determinar o ritmo; para ele, o “fluxo 
do tempo num filme dá-se muito mais apesar da montagem do que por 
causa dela”. (TARKOVSKI, 1990, p. 139). Para Sergei Eisenstein, em 
“A Forma do Filme” (2002, p. 17), é a montagem que, junto com o corte, 
faz do cinema uma arte. Eisenstein classificou a montagem em alguns 
princípios: montagem métrica, rítmica, tonal, atonal e intelectual.

Em linhas gerais, a montagem métrica se atém à duração dos 
planos, conferindo ritmo mais ou menos acelerados na sucessão de 
planos curtos; a rítmica se relaciona às ações e movimentações na tela; 
a montagem tonal estabelece características emocionais na cena a partir 

< Figura 5. Sequência de “O 

Encouraçado Potemkin” (1925),  

de Sergei Eisenstein. Fonte: http://

unaff i l iatedcri t ic .com/2013/01/

b a t t l e s h i p - p o t e m k i n - 1 9 2 5 -

independent-study-in-world-cinema/. 

Acesso em 05/02/2017. 
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das mudanças de tom das emoções; a atonal combina as montagens 
métricas, rítmicas e tonais, manipulando tempo, ideias e emoções – 
como por exemplo a cena da escadaria de Odessa, em o Encouraçado 
Potemkim, de Sergei Eisenstein. 

A montagem intelectual é também chamada de montagem 
eisensteiniana, tendo como “objetivo a inserção de planos ideológicos 
em uma sequência de grande carga emocional” (AMARAL, A.C., 2016). 

A montagem, ao intercalar cenas de duas ações distintas, 
faz com que tenhamos a sensação de que ambas estão ocorrendo 
simultaneamente ou de que uma ação interfere simultaneamente na 
outra. Pensar a montagem gerou estudos como o de Lev Kuleshov, que 
dá nome ao chamado efeito Kuleshov. Após observar e estudar reações 
da plateia perante a diferença de planos, ele concluiu que a justaposição 
e a relação entre as imagens produz um significado outro, que não é a 
simples organização dos dois primeiros. O exemplo mais conhecido é o 
da figura a seguir, conhecido como Efeito Kuleshov, onde o plano com o 
mesmo homem, combinado com três figuras diferentes, produz reações 
também diversas nos espectadores. A mesma imagem da face de um 
homem, combinada sucessivamente com imagens de uma mulher em 
um caixão, um prato de comida e uma mulher em um pose sensual em 
um divã fazia com que as pessoas associassem expressões distintas de 
tristeza, fome ou desejo, respectivamente, àquele rosto que na verdade 
é inexpressivo.

FOME

TRISTEZA

DESEJO

> Figura 6. Imagem representativa 

do efeito Kuleshov, 1917. Fonte: 

http://lumiarmultimidia.com.br/

blog/?tag=efeito-kuleshov. Acesso em 

05/02/2017. 
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Com as imagens do efeito Kuleshov, podemos perceber como 
as imagens têm o poder de criar movimento entre si. Philippe-Alain 
Michaud, em seu livro “Aby Warburg e a imagem em movimento” 
(MICHAUD, 2013) retoma um texto de Sergei Eisenstein intitulado 
“Balázs esquece a tesoura”. Nesse texto, Eisenstein critica o conteúdo 
figurativo que Balázs atribui à imagem e afirma a identidade entre 
cinema e montagem. A imagem, para ele, é um fragmento: a essência 
do cinema não estaria no interior de uma imagem isolada, mas na 
construção entre elas ou ainda, na relação que se forma nas partes de 
uma mesma imagem. Daí nasce o impulso dinâmico que se desenvolve 
no ritmo (MICHAUD, 2013, p. 325).

Eisenstein desenvolveu a partir desse raciocínio a ideia de hieróglifo 
e, no texto “Fora de quadro”, de 1929, ele começa:

“A cinematografia é, essencialmente, montagem. Esta não designa 
somente a operação material de sutura dos fotogramas, mas também a 
articulação diacrônica dos planos. O cinema japonês ignora tudo que 
concerne à montagem.

Entretanto, o princípio da montagem poderia ser considerado 
como o elemento originário da cultura figurativa japonesa, que se baseia 
inteiramente na ideia de hieróglifo” (EISENSTEIN apud MICHAUD, 
2013, p. 327).

Desse raciocínio, segue Michaud, Eisenstein distinguiu dois tipos 
de hieróglifos na cultura japonesa: o figurativo e o copulativo, formulando 
que a combinação de dois hieróglifos não equivale à sua soma, mas sim 
ao seu produto. O encontro de dois objetos corresponde, portanto, a um 
conceito. E ele nos dá os seguintes exemplos (p. 327):

• associação de fio com água = chorar
• orelha justaposta a uma porta = escutar
• boca e uma criança = gritar
• boca e um pássaro = cantar
• faca e um coração = tristeza.

“Não se trata de um encadeamento, mas de um choque entre os 
elementos colocados na presença uns dos outros, o que pressupõe 
um momento de decomposição precedente ao de recomposição. E os 
fenômenos de montagem não se limitam à articulação geral dos planos, 
mas se manifestam no interior da imagem isolada, na própria continuidade 
do quadro” (MICHAUD, 2013, p. 328).

É interessante observar que a combinação das duas figuras 
corresponde não somente a um conceito, mas ao conceito de uma ação. 
Essa concepção de montagem transforma, portanto, as imagens em 
ação. Para Eisenstein, montagem é colisão.

É a partir do entendimento de mobilidade das imagens que esse 
conceito de montagem torna-se peça chave no desenvolvimento do 
estudo de caso, mais adiante. A montagem, enquanto técnica, é capaz de 
colocar também as reproduções fotográficas em movimentos, é capaz de 
criar um saber a partir da justaposição das mesmas e então movimentar 
ideias, estabelecer conexões e distâncias diversas.  
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Figura 7. Desenhos de Sergei 

Eisenstein em sua viagem ao 

México, em 1931. É possível 

perceber o interesse pelo conteúdo 

do plano, pelas formas estruturadas 

da linha e pelo movimento que cada 

imagem configura. Fonte: http://

www.escrevercinema.com/que_viva_

mexico.htm. Acesso em 06/01/2017.
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1.4.   ABy WARBURG E O PENSAMENTO 
        CINEMATOGRÁFICO

A montagem faz o elo entre o pensamento de Sergei Eisenstein e 
Aby Warburg, historiador alemão que também colocaria a história da arte 
em movimento. Nascido em Hamburgo, em 1866, Warburg morreu em 
1929. Oriundo de uma abastada família de banqueiros judeus, Warburg 
abdicou de seu direito ao comando do banco da família, que lhe cabia 
por ser filho primogênito. Em troca, seu irmão Max teria que prover-lhe 
suporte financeiro e assegurar-lhe o direito a ter quantos livros quisesse 
ao longo de toda sua vida.

Tendo estudado História, História da Arte e Psicologia, Aby Warburg 
interessou-se pelas imagens, especialmente as imagens cristãs e temas 
relacionados ao paganismo. Para ele, em oposição ao historicismo que 
coloca a cultura como progresso, o entendimento de cultura passaria 
por um jogo de forças e tensionamentos entre o pensamento racional e o 
mágico, entre o apolíneo e o dionisíaco. Ao promover a distância entre o 
indivíduo e o objeto, entre o eu e o mundo exterior, a civilização correria 
o risco de cair em uma esterilidade carente de sentido, com símbolos 
rasos, por medo de sucumbir aos mitos. 

Warburg estudou as imagens do Renascimento e como elas 
ressignificavam muitos dos temas da Antiguidade. Seu interesse estava 
menos no Renascimento em si e mais na da ideia de Nachleben, uma 
sobrevivência como Georges Didi-Huberman traduz (2013). Warburg se 
interessava em saber como as imagens ganham uma sobrevida, fazendo 
com que o cenário do Renascimento não aparecesse apenas como uma 
ruptura com a Idade Média, sendo o lugar de modernidade sim, porém 
também o lugar da ressurgência de memórias primitivas.

Para seus contemporâneos, as paixões que animam os gestos e 
os movimentos não poderiam ser apresentados nas artes visuais, dado 
que a imagem era vista como estática e não expressiva do movimento, 

< Figura 8. R.B. Kitaj, Portrait of 

Aby Warburg, 1958–1962 © R.B. 

Kitaj Estate. Fonte: http://www.

jmberlin.de/blog-en/2012/10/dandy-

and-cowboy/
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podendo apenas insinuá-lo. Os signos visuais, dentro desse pensamento, 
abarcavam o repouso. Ao estudar as representações da Antiguidade e 
suas sobrevivências no Renascimento florentino, Warburg investigou 
os relevos de arranjos decorativos, concentrando-se nas vestes e véus 
pintados por artistas como Sandro Boticelli. E é a partir de elementos 
como as vestes que o historiador refuta essa imobilidade das imagens. 
Não era, para ele, o corpo imóvel e bem equilibrado que tinha servido de 
modelo da Antiguidade, mas antes o corpo tomado “num jogo de forças 
não dominada por ele, que o faziam aparecer com os membros retorcidos 
na luta ou dominados pela dor, com os cabelos soltos e a roupa esvoaçando 
sob o efeito da corrida ou do vento” (MICHAUD, 2013, p.31). Para ele, 
essas eram representações de estados anímicos turbulentos, de paixões 
que se apresentavam dentro da imagem, conferindo-lhes movimento.

Por situar seu interesse entre o paganismo e o renascimento, entre 
o oriente e o ocidente, Warburg se definia como um sismógrafo da alma. 
Localizava-se no espaço intervalar entre o repouso e o movimento e, tal 
como Eisenstein, Warburg insistia mais na transição que no tratamento 
dos corpos em repouso, mais no que “divide a figura do que naquilo que 
a unifica, mais no devir do que na forma imóvel (...) (MICHAUD, 2013, 
p. 32). Para ele, a esquizofrenia (doença que lhe foi diagnosticada) da 
cultura estava na dificuldade que esta apresenta em lidar com a emoção 
primitiva e a reflexão, as representações racionais aliadas com as 
representações poéticas. 

A conhecida viagem e imersão na cultura dos índios Hopi esclarece 
seu pensamento sobre esses intervalos. Em seu entendimento:

A tribo realizava em ritual de dança, elegendo a figura da serpente 

como deidade meteorológica. O animal representava o raio que, a partir 
da dança, seria convocado, trazendo chuva. Warburg compreendia que 
os índios não tentavam se parecer com a serpente, mas faziam dela um 
intermediário entre o humano e o divino. Seu movimento semelhante ao 
desenho de um raio reforçava esse papel. Essa cultura estava, de acordo 
com ele, imersa entre a lógica e o mágico, tendo os rituais a missão de 
pôr ordem e lutar contra o desconhecido da natureza. A serpente, ao 
assumir um caráter divino (transformar-se em raio), permite ao homem 
ter algum controle sobre o desconhecido. Essa metáfora é levada por 
Warburg quando estuda as sobrevivências, as transformações e quando 
elabora seu mais famoso projeto, o Atlas Mnemosyne.

“Essa coexistência de magia fantasiosa e atividade pragmática 
aparece como sintoma de uma contradição interna; para o índio, isso 
nada tem de esquizoide; ao contrário, essa experiência libera infinitas 
possibilidades de relação entre o homem e seu meio” (A. Warburg, Le 
Rituel du Serpent apud. MICHAUD, 2013, p. 191).

< Figura 9. “O Nascimento de 

Vênus”, de Sandro Boticelli. 

Fonte:http://www.infoescola.com/

pintura/o-nascimento-de-venus/. 

Acesso 05/05/2017.

< Figura 11. “A primavera”, de 

Sandro Boticelli. Fonte: https://

pt.wikipedia.org/wiki/A_Primavera_

(Botticelli). Acesso 05/05/2017.

< Figura 10. Detalhe do “O 

Nascimento de Vênus”, de Sandro 

Boticelli. Os cabelos e as vestes 

fazem o movimento que se contrapõe 

à estaticidade da figura. Acesso 

05/05/2017.

< Figura 12. Sismograma. Fonte: 

arquivo pessoal.

> Figura 13. Mênades dançando. 

Fragmentos de relevo em mármore 

do séc. I DC. Museu Louvre. 

Fonte: https://commons.wikimedia.

org/wiki/File:M%C3%A9nades_

dansant_Louvre_Ma_3626.jpg. 

Acesso 05/05/2017.



5756

1.4.1.  A mONTAgem mNemOSyNe: mOvimeNTO e 
mObiliDADe DAS imAgeNS

Mnemosyne é o nome dado por Aby Warburg ao atlas de imagens 
no qual trabalhou por cinco anos, de 1924 até o ano de sua morte, 1929. 
Para Warburg, o atlas não era apenas um “resumo feito por imagens”, 
mas o próprio pensamento por imagens (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 
383). O nome remete à personificação da memória, uma memória viva 
e cambiante.

O atlas é uma disposição fotográfica. As reproduções fotográficas 
tiradas da imensa coleção de livros, anotações, lembretes e papeis de 
Warburg eram então dispostas em painéis de um metro e meio por dois 
com fundo preto, agrupadas por tema. As reproduções eram afixadas 
por pequenos prendedores, acentuando o caráter provisório da imagem 
naquele lugar. Era sempre possível que ela se movesse, aproximando-se 
ou afastando-se de outras imagens. Os painéis eram dispostos por tema.

“A imagem é uma criação pura do espírito.
Não pode nascer de uma comparação, mas da aproximação de duas 

realidades mais ou menos distantes.
Quanto mais distantes e exatas forem as relações de duas realidades 

aproximadas, mais forte será a imagem – mais força emotiva e realidade 
poética terá.

Duas realidades que não têm nenhuma relação não podem se 
aproximar de maneira proveitosa.  Não há criação de imagem.

Duas realidades construídas não se aproximam. Opõem-se.
Raras vezes se obtém uma força dessa oposição.
Uma imagem não é forte por ser brutal ou fantasiosa, mas porque 

a associação das ideias é distante e exata.” L’Image, texto de Pierre 
Reverdy citado por Jean-Luc Godard em seus filmes Passion, Grandeur 
et décadence d’un petit commerce de cinéma, King Lear, On s’est tous 
défiles, JLG/JLG e Histoire du cinéma B: les signes parmi nous.

< Figura 17. Atlas Mnemosyne na 

Kunstwissenschaftliche Bibliothek 

Warburg. Artist: Warburg, Aby 

(1866-1929)

Fonte: Heritage Images on Getty 

Images. Acesso: 05/02/2017.

< Figuras 14, 15 e 16. Paineis 

do Atlas Mnemosyne na 

Kunstwissenschaftliche Bibliothek 

Warburg. Fonte: http://www.

m e d i e n k u n s t n e t z . d e / w o r k s /

mnemosyne. Acesso: 05/02/2017.



5958

movimento” faz um estudo dos caminhos que Warburg percorria para 
pensar a imagem. Ao tecer associações entre pensadores do cinema e o 
historiador, Michaud esclarece logo no prólogo de seu livro que o que se 
entende por filme não é “o dispositivo técnico convencional de gravação 
e projeção, mas um conjunto de propriedades ou operações das quais 
o cinema constitui tão somente a aplicação material e a configuração 
espetacular” (MICHAUD, 2013, p. 9-10). Ao fazer do desfile das 
imagens da história da arte um instrumento de análise, Warburg 
elaborou uma teoria da montagem que nunca teve esse nome. Para ele, 
a representação não era entendida como forma de pensar, mas como 
comparecimento. Ela produz efeitos (MICHAUD, 2013, p. 10). Através 
das pranchas com reproduções fotográficas de Mnemosyne, ele elabora 
uma ideia das imagens que se baseia no movimento e na ação, não na 
imobilidade. O movimento, em Warburg, é ao mesmo tempo objeto e 
método, um saber-movimento, como coloca Georges Didi-Huberman no 
prefácio no livro de Michaud. Esse saber se caracteriza como um:

Ao voltar o entendimento dos estudos de Aby Warburg e da própria 
história da arte para o cinema, Didi-Huberman, ainda no prefácio de 
Michaud, entende que este trabalhou de forma original a compreensão 
da temporalidade das imagens, seus movimentos, suas “sobrevivências”, 
para retomar o termo que Didi-Huberman disseca em seu próprio livro, 
“A imagem sobrevivente. História da arte e do tempo dos fantasmas 
segundo Aby Warburg” (DIDI-HUBERMAN, 2013). Didi-Huberman, 
ainda no prefácio de Michaud, questiona o que pode vir a ser uma 
história da arte na era da sua reprodutibilidade em movimento (DIDI-
HUBERMAN in MICHAUD, 2013, p. 21).

Esse saber-movimento de Warburg não se prende a um processo 
baseado em esquemas evolutivos. Ao contrário, para ele a colisão 

“saber em extensões, em relações associativas, em montagens sempre 
renovadas e não mais em linhas retas, em corpos fechados, em tipologias 
estáveis” (MICHAUD, 2013, p. 19).

Didi-Huberman acentua que Warburg formava “quadros com 
fotografias, no duplo sentido abarcado pela palavra ‘quadro’ (tableau)” 
(DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 383). O sentido pictórico, com os 
tecidos estendidos sobre armações que tornavam o suporte do material 
imagético algo diversificado nos temas e na cronologia, fazendo um 
quadro de fundo preto que, de longe, reunia todas as imagens num 
jogo de claro-escuro. E no sentido combinatório ao criar  conjuntos de 
imagens, os quais, em seguida, relaciona entre si.

“(...) algumas pranchas parecem verter uma acumulação caótica de 
imagens, elas próprias ‘acumulativas’. Os agrupamentos podem ser formais 
(círculos esfera) ou gestuais (morte, lamentação). Uma mesma imagem 
pode deslocar-se no fracionamento repetido de seus próprios detalhes. Um 
mesmo lugar pode ser sistematicamente explorado de longe e de perto e, por 
assim dizer, em travelling, como vemos nos casos do templo Malatesta, de 
Rimini, ou da capela Chigi, em Roma. As impressões fotográficas podem 
ser usadas várias vezes, de uma prancha para outra, em diversos formatos 
ou diversos enquadramentos” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 385).

Em conferências, Warburg não apresentava as imagens uma 
após a outra durante a exposição. Com as telas de tecido preto, elas 
eram apresentadas em conjunto, com o orador falando e ao mesmo 
tempo movimentando-se no espaço, deslocando-se de uma para outra 
enquanto constituía sua linha argumentativa. Esse modo de expor foi 
“das atividades mais intensas” do Instituto Warburg até 1929: exposições 
que “devolviam a força teórica aos próprios arquivos”.

A Mnemosyne é um projeto significativo pois corresponde à 
“conscientização de que os escritos de Warburg constituíam apenas 
parte de sua obra”. O atlas não era, portanto, a ilustração de sua obra e 
sim a “estrutura visual de todo o seu pensamento” (DIDI-HUBERMAN, 
2013, p. 388).

Philippe-Alain Michaud, no livro “Aby Warburg e a imagem em 
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“(...) saltos, cortes, montagens, estabelecimentos de relações 
dilacerantes. Repetições e diferenças: momentos em que o trabalho 
da memória ganha corpo, isto é, cria sintoma na continuidade dos 
acontecimentos. O pensamento warburguiano abala a história da arte 
porque o movimento que abre nela constitui-se de coisas que são, ao 
mesmo tempo, arqueológicas (fósseis, sobrevivências) e atuais (gestos, 
experiências)” (DIDI-HUBERMAN in MICHAUD, 2013, p. 25). 

“É isso uma montagem: uma interpretação que não procura 
reduzir a complexidade, mas mostrá-la, expô-la, desdobrá-la de acordo 
com uma complexidade em outro nível de interpretação. Isso pressupõe 
construí-la... por “focos de luz de refletores cinematográficos”, fatalmente 
descontínuos. É difícil, diante dessa metáfora que evoca o caráter quase 
cinematográfico dos diapositivos projetados pelo conferencista como 
“rojões”, não pensar nas teorias da montagem elaboradas por alguns 
grandes cineastas contemporâneos de Warburg – como Dziga Vertov 
ou S. M. Eisenstein –, bem como no fluxo “abrupto” com que Walter 
Benjamin viria a caracterizar sua ideia pessoal de “imagem dialética”” 
(DIDI-HUBERMAN, 2013, p.413).

também forma novos conceitos, sendo posta a possibilidade de vertigem. 
A imagem, para Warburg, era campo de saber aberto, turbilhonante e 
centrífugo. O movimento proposto por Warburg e demonstrado por 
Michaud não é o da narração de um ponto a outro. Esses movimentos 
são, ainda segundo o prefácio de Didi-Huberman:

E ainda, em seu livro “A imagem sobrevivente”:

Proceder desse modo é colocar-se, enquanto estudioso, também 
em movimento. Por meio do movimento do corpo e também do ponto 
de vista, saber as imagens a partir de suas relações e de seu dinamismo 
torna-se um exercício que Warburg chamava de “falar com borboletas”, 
ouvir os fantasmas, reconhecer os instantes de colisão, recuar, avançar.

> Figura 18. Detalhe do Atlas 

Mnemosyne na Kunstwissenschaftliche 

Bibliothek Warburg. É possível 

perceber nesse painel a reprodução 

fotográfica do quadro “a Primavera” 

de Sandro Boticelli e reproduções 

de detalhes, como ampliações, 

aproximações, closes. Fonte:http://

www.medienkunstnetz.de/works/

mnemosyne. Acesso: 05/02/2017.

> Figura 19. Detalhes do Atlas 

Mnemosyne na Kunstwissenschaftliche 

Bibliothek Warburg. É possível 

perceber como Aby Warburg 

mesclava reproduções fotográficas 

de diversas mídias, como o desenho, 

a gravura, pintura. Fonte:http://

www.medienkunstnetz.de/works/

mnemosyne. Acesso: 05/02/2017.
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1.4.2.  OS iNTervAlOS

“Os intervalos (passagens de um movimento a outro) e não 
os movimentos em si, constituem o material (elementos da arte do 
movimento). (...) A organização do movimento é a organização de seus 
elementos, isto é, dos intervalos” (VERTOV apud DIDI-HUBERMAN, 
2013, p. 417). 

“O meio escuro deve ser entendido, portanto, como o Umwelt – 
o mundo ambiental – das imagens montadas nas telas do atlas: como 
um oceano em que destroços vindos de tempos múltiplos se juntassem no 
fundo das águas tenebrosas” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 416).

Reconhecer e atuar sobre esses “instantes de colisão” significa 
agir sobre uma coleção de imagens descontínuas e fragmentadas, 
remontando-as em novos ritmos e sob concepções outras. A escuridão 
da sala de cinema abriga a projeção da construção feita a partir da 
montagem e, na Mnemosyne, é o fundo preto que suporta a sucessão 
de imagens montadas por Aby Warburg.  Didi-Huberman apresenta 
esse fundo preto das telas da Mnemosyne como o “meio de aparição 
fundamental” para essa montagem. Por meio de aparição ele quer dizer, 
em primeiro lugar, um fundo: um tecido que encontra-se fisicamente 
abaixo das imagens, não só como campo óptico para que as figuras 
entrem em destaque, mas como seu “ambiente dinâmico”, sua “morada”:

Em segundo lugar, o fundo é citado como matéria cromática, no 
sentido “físico ou químico” do termo. A tela preta passa a ser uma 
“atmosfera visual” que se manifesta nas próprias imagens, já que estas 
reproduções vão do claro ao escuro, em tons de cinza, branco e preto.

Por fim, o meio de aparição fundamental caracteriza-se como o 

< Figura 20. “The Horse in 

motion”, estudo de Eadweard 

Muybridge.  Fonte: https://

commons.wikimedia.org/wiki/

File:The_Horse_in_Motion.jpg 

.Acesso: 05/02/2017.
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intervalo que se dá entre as imagens, manifestando-se nas bordas das 
impressões fotográficas. Assim, as zonas negras não aparecem como 
suporte para imagens, mas como uma parte das próprias imagens, 
oferecendo uma passagem para as reproduções e para as próprias ideias.

Assim, é o intervalo negro que desenha em negativo a “armação visual 
da montagem”. A Mnemosyne se ajusta em função da rede de intervalos 
que cada prancha contém. Cada intervalo, por sua vez, funciona como 
fronteira entre dois campos: dar atenção aos intervalos é entender como 
os campos funcionam, como se entrelaçam, como se transformam ao 
entrarem contato e de que maneira se afastam para depois, em outra 
montagem, unirem-se outra vez, de outra forma. Para Warburg, essa 
definição de intervalo retira da palavra a função de tradutora da imagem, 
uma vez que o meio intervalar seria “o elo natural entre a palavra e as 
imagens” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 419). Aqui, então, o intervalo 
aparece como possibilidade de converter uma ordem de realidade em 
outra, como articulação de tempos distintos.

Warburg estudava movimentos oscilatórios, fendas: linhas de fratura, 
dinamômetros, abismos, aberturas e os comparava com os movimentos 
do batimento cardíaco: não seriam apenas o movimento binário – que 
envolve a diástole da dilatação e a sístole da contração. Entre eles existe 
o “nada”, o silêncio, o tempo intervalar que permite que os dois outros 
movimentos permaneçam em sincronia. Os intervalos, portanto, são os 
“constitutivos do tempo”.

“É o vento sugestivo que afasta cada dobra de um drapeado esculpido. 
É a energia que transforma uma pura exibição gráfica em símbolo do 
cosmo. É a contorção que agita como que por dentro o abraço cruel 
entre o homem e o animal, nos gestos desesperados do Laocoonte ou na 
dança hierática de um sacerdote indígena. É a rede de afinidades que 
permite pensar em conjunto uma constelação celeste e uma representação 
anatômica. É já o movimento sutil que separa uma Vênus impassível e 
sua própria cabeleira dramática” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 422).

> Figura 21. Escultura “Grupo 

de Laocoonte” , de Agesandro, 

Atenodoro, Polidoro. Data de 

aprox. 40 a.C. Fonte:https://

commons.wikimedia.org/wiki/. 

Acesso: 05/02/2017.
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> Figura 26. Richochet of a 

white ball, de Étienne-Jules 

Marey. Fonte:https://commons.

wikimedia.org/wiki/. Acesso: 

05/02/2017.

> Figura 25. Trajetória 

estereoscópica de um ponto 

brilhante colocado no nível das 

vértebras lombares de um homem 

caminhando, de Étienne-

Jules Marey. Fonte:https://

commons.wikimedia.org. Acesso: 

05/02/2017.

Étienne-Jules Marey utilizava a 

ideia de intervalo para investigar 

o movimento entre as imagens. 

< Figura 22, 23 e 24. 

Cronofotografias de Étienne-

Jules Marey. Fonte:https://

commons.wikimedia.org. Acesso: 

05/02/2017.
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Estudo de caso – apresentação dos 

objetos de estudo.

PARTE 02
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2. ESTUDO DE CASO – A CONSTELAÇÃO DE IMAGENS                                
       A PARTIR DO CINEMA

Para analisar a mobilidade das imagens trazendo o referencial 
que demonstramos até aqui, escolhemos três obras cinematográficas 
que abordam a cidade de maneiras diversas. A ideia é analisar (por 
meio da decupagem dos frames), reunir e sintetizar (pela construção 
das constelações) o conteúdo imagético dessas obras, como elas se 
relacionam, se atraem e se repelem, como podem se mover construindo 
outras narrativas e significados. 

O primeiro dos filmes éo Alice nas Cidades (1974), de Wim 
Wenders. Dali saem imagens da cidade como locação, não como 
construção feita para o cinema. Mesmo que com as escolhas de planos e 
enquadramentos, é de fato Nova York ou Amsterdam que estão na cena.

Em seguida aparece Dogville (2003), de Lars Von Trier. Sua escolha 
pelas plantas arquitetônicas com ausência de elementos como paredes, 
móveis, ruas e ambiente denota uma cidade sugerida, onde o espectador 
constrói em conjunto o que falta, completando um jogo entre visível e 
imaginário.

Por fim, temos Solaris (1972), de Andrei Tarkovski. Em Solaris, a 
cidade como tal aparece de relance. De resto, imagina-se uma cidade 
que se desenrola dentro de uma nave espacial, com direito à jantares, 
quartos, intimidades e acontecimentos.

 



7372

2.1.  ALICE NAS CIDADES

Alice nas Cidades é o quarto longa-metragem de Wim Wenders, 
o seu primeiro grande filme e o primeiro de uma trilogia road movie 
com o ator Rüdiger Vogler. Filmado em preto e branco e em 16mm, 
a fotografia do filme dialoga bastante com a primeira experiência em 
longa de Wenders: Verão na Cidade. Em ambos, a paisagem urbana se 
apresenta como personagem central, materializando-se e desdobrando-
se em imagens. De acordo com o próprio Wenders, em um artigo para a 
Revista do IPHAN:

Alice nas Cidades

Ano produção:1974

Dirigido por Wim Wendersi

Estreia: 1974 (Brasil) 

Duração: 115 minutos

País de Origem: Alemanha

Sinopse

O jornalista alemão Philip Winter 

adquire a fobia de bloqueio de escritor 

ao tentar escrever um artigo sobre 

os Estados Unidos e, então, decide 

retornar à Alemanha. Ao registrar o voo, 

encontra-se com uma mulher alemã 

e sua filha Alice, de nove anos, assim 

começando uma longa e duradoura 

amizade.

“Uma rua ou a fachada de uma casa, uma montanha ou uma ponte 
ou um rio ou o que quer que seja, são mais que ‘último plano’. Eles 
também possuem uma história, uma ‘personalidade’, uma identidade que 
deve ser levada a sério” (WENDERS, 1994, pp. 180).

É essa identidade que o filme busca entender, não apenas o espaço 
urbano norte-americano, mas utilizar a viagem como símbolo de uma 
transformação interna e subjetiva dos personagens. Phill inicia o filme 
fazendo polaroides de um mundo que não contém em si nenhuma 
experiência, diluído pelo vazio, pelo momentâneo e imediato – como as 
próprias polaroides, imagens que se revelam no mesmo instante que são 
tiradas, mas duram muito pouco tempo. Essa falta de sentido é que lhe 
incapacita a escrita da história. Na cena onde uma criança lhe pergunta 
por que tira fotos, ele responde dizendo que as imagens nunca mostram 
o que se viu. Mesmo descrente do que as imagens podem oferecer como 
experiência, ele continua documentando sua vida, como se isso servisse 
de ponte entre o que ele viveu e o mundo esvaziado de sentido que se 
encontra. 

Ao conhecer Alice (Yella Rottländer) e sua mãe Lisa no aeroporto a 
caminho da Alemanha, Phill se depara com uma possibilidade de sentido 
e de forma de tradução de sua experiência por meio da escrita. Presos no 

< Figura 27. Pôster do filme Alice nas 

Cidades. Fonte: http://terryscineclub.

blogspot.com.br/2013/05/about-

alice-in-den-stadten.html. Acesso em 

06/01/2017.
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> Figura 28. Alice nas Cidades. Cena 

onde Phill paga o pedágio com uma 

nota de dólar para ingressar na cidade. 

Frame retirado do filme pela autora.

2. David Harvey, em seu livro A 

Condição Pós-Moderna (2001), faz 

uma análise sobre a necessidade do 

dinheiro no filme Asas do Desejo, 

também do diretor Wim Wenders. Ali, 

o anjo caído recebe uma armadura 

quando chega à Terra, armadura esta 

que pode ser vendida e assim, com 

o dinheiro recebido, o anjo torna-

se definitivamente homem e pode 

ingressar na cidade.

aeroporto, eles decidem dividir um quarto de hotel mas, quando Phillipe 
acorda, percebe que Lisa deixou sua filha sob sua responsabilidade para 
resolver uma situação amorosa. Ela promete encontrá-los em Amsterdã 
– o que nunca ocorre – propiciando a Phill a possibilidade de vivenciar 
uma história e encontrar a sua própria, ao viajar com Alice em busca de 
sua avó.

A cidade de Alice – a cidade real

Como já citado, Wim Wenders traz em seus filmes a cidade como 
personagem integrante dos filmes. Mais que um cenário, as locações 
dizem respeito à história – a ponto de aparecem nos títulos dos filmes, 
como em Alice nas Cidades ou Paris, Texas. 

A primeira cidade a ser mostrada é Nova York. É interessante notar 
que na chegada do personagem Phill à cidade, Wenders já apresenta 
questões relativas ao tempo e à cultura norte-americanas. O primeiro 
momento acontece quando, ao chegar e olhar o conhecido skyline 
de Nova York, Phill se coloca como um estrangeiro, alguém que não 
pertence ao lugar. Entrar na cidade tem seu preço: é literalmente posto 
um pedágio na estrada e sua chegada é marcada pelo pagamento. A 
nota de dólar é então mostrada em close. O dinheiro marca, portanto, a 
entrada no homem na cidade e sua possibilidade de permanência nela. 
Quando questionado por Alice sobre o porquê de não continuar em 
Manhattan, já que ali ele parecia mais feliz, Phill responde: “Porque eu 
não tinha mais dinheiro”2.

A partir daí, a cidade é local de deslocamento. Phill atravessa ruas, 
entra em escritórios antigos, lanchonetes, hotéis. Sempre em trânsito, 
os locais onde Phill mais encontra conforto são os hotéis: lugares 
impessoais, mas que proporcionam certa solidão e quietude. Mesmo 
esse conforto, porém, torna-se relativo, à medida que o personagem se 
incomoda com a TV, fecha as cortinas, tem sonhos conturbados. Em 
seu sonho ele escapa estrada afora. Desperto, a cidade lhe apresenta a 
falta de dinheiro, de amigos, de compreensão em relação a seu trabalho. 

A ideia de deslocamento é reforçada pelos lugares que são 
apresentados. O aeroporto é parte integrante da história, seja ao 
conhecer Alice e sua mãe, ou mesmo durante as travessias com a 
menina. Além disso, estações de trem, viagens de carro, lanchonetes 
de consumo rápido, postos de gasolina. Wenders escolhe locações que 
reforçam o não-pertencimento, a transitoriedade da permanência e a 
falta de ocasiões de desfrute do espaço urbano. A cidade é mostrada 
como um personagem indiferente, quase hostil. O diretor se aproveita 
da arquitetura real das grandes cidades para estabelecer essa sensação 
de pequenez e solidão.

Após deixar os Estados Unidos, Phill continua sua peregrinação 
por hotéis e aeroportos, dessa vez acompanhado por Alice. As cidades 
europeias acompanham gradativamente as mudanças do personagem. 
Ao mesmo tempo em que vai se aproximando da criança, cenas onde ele 
corta o cabelo, descansa no parque e dorme com uma mulher fazem parte 
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< Figura 29. Alice nas Cidades. Cena 

onde Phill sonha com a estrada. Frames 

retirados do filme pela autora.

< Figura 30. Alice nas Cidades. Phill 

e a cidade. Frames retirados do filme 

pela autora.

> Figura 31, 32 e 33. Alice nas 

Cidades. Momentos de bem-estar e 

diversão nas cidades europeias. Frames 

retirados do filme pela autora.

da história, acrescentando lugares novos à experiência cinematográfica. 
É como se a cidade – e talvez não por acaso a cidade europeia – fosse 
mostrando lugares de aconchego, humor e pertencimento, além de 
possibilidade de mudanças.
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2.2. DOGvILLE

Dogville

Ano produção:2003

Dirigido por Lars Von Trier

Estreia: 2003 (Brasil) 

Duração: 178 minutos

Países de Origem: Alemanha, 

Dinamarca, Finlândia, França, Itália, 

Noruega, Países Baixos (Holanda), 

Reino Unido da Grã-Bretanha e 

Irlanda do Norte, Suécia.

Sinopse

Anos 30. Dogville, um lugarejo nas 

Montanhas Rochosas. Grace (Nicole 

Kidman), uma bela desconhecida, 

aparece no lugar ao tentar fugir de 

gângsters. Com o apoio de Tom Edison 

(Paul Bettany), o auto-designado porta-

voz da pequena comunidade, Grace é 

escondida pela pequena cidade e, em 

troca, trabalhará para eles. Após este 

“período de testes” Grace é aprovada por 

unanimidade, mas quando a procura 

por ela se intensifica os moradores 

exigem algo mais em troca do risco de 

escondê-la. É quando ela descobre de 

modo duro que nesta cidade a bondade 

é algo bem relativo, pois Dogville 

começa a mostrar seus dentes. 

Dogville é o primeiro filme da trilogia que Von Trier anunciou 
como “EUA – Terra das Oportunidades”. A sequência foi realizada 
com “Manderlay” (2005) e o último filme não foi realizado até hoje. 
Dogville é o filme que começa a se distanciar do movimento Dogma 
95, manifesto o qual Lars Von Trier foi um dos primeiros signatários e 
era composto de regras tais como: as filmagens deveriam ser feitas em 
locações – sem cenários ou objetos –, a câmera deveria ser usada na 
mão, o filme deveria ser em cores e sem nenhuma iluminação especial, 
o nome do autor não poderia constar nos créditos, entre outros. Dogville 
não atende a vários desses requisitos, apesar de ainda ser um filme que 
vai na contramão do cinema comercial, como o manifesto postulava3. 

Dogville faz uma crítica à sociedade norte-americana. A história se 
passa nos anos 1930 em um vilarejo nas Montanhas Rochosas durante 
a Grande Depressão norte-americana. O fechamento da mina de 
carvão que sustentava a economia da cidade fez com que ela ficasse 
esquecida, dependendo da venda de frutas (maçãs), contando apenas 
com uma igreja e um pequeno comércio local. O filme termina com 
uma sequência de fotografias tiradas na mesma década de 1930 nos 
Estados Unidos, enquanto o fundo musical é “Young Americans”, de 
David Bowie.  

Von Trier aproxima-se do teatro e da literatura ao compor um cenário 
sem paredes, apenas com linhas pintadas no chão demarcando algumas 
poucas ruas e casas, sem muito objetos, nenhuma paisagem e uma 
intensa iluminação artificial que nos referencia o passar dos dias e das 
estações. Abdicando do cenário, o diretor concentrou-se na interpretação 
dos atores: a atenção e a câmera são direcionadas para as palavras e 
ações dos personagens, de forma onde a dramaticidade vem da narrativa 
encenada, não havendo muita possibilidade de desviar o olhar. A câmera 
utiliza closes no rosto e na parte superior do corpo dos personagens, 
fazendo com que nos aproximemos deles e de suas expressões. Por ter 

3. https://grandesdiretores.wordpress.

com/2010/05/18/as-10-regras-do-

dogma-95/. Acessado em 05/02/2017.

< Figura 34. Pôster do filme Dogville. 

Fonte: http://www.imdb.com/title/

tt0276919/. Acesso em 06/01/2017.
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um cenário invisível, o filme conta com uma profundidade de campo 
ampliada: é possível perceber o que os personagens coadjuvantes estão 
fazendo em cada cena. Mesmo em ações simples como varrer a casa 
ou cuidar dos filhos, essa estratégia acentua a sensação de comunidade 
entre os moradores de Dogville. Eles estão aparentemente unidos, tanto 
no momento de acolher a personagem Grace quanto no momento de 
demonstrar a ela toda a hostilidade que a cidade pode ter. 

A relação entre espaço e habitantes é fortalecida não apenas pela 
falta de paredes no cenário. Von Trier coloca ao longo da narrativa 
situações como o hábito de discutir questões da comunidade na igreja, 
o ódio e a hostilidade ao estrangeiro, o almoço de Thanksgiving, os 
habitantes que mostram ou escondem Grace, de acordo com o que lhes 
é mais conveniente.

Dogville – a cidade sugerida

Dogville é espaço de representação. Como já citado, Lars Von Trier 
utiliza-se de diversos moldes de representação advindos do teatro, como 
as marcações no chão, o gestual dos atores e a configuração fechada 
do cenário em si mesma, para citar alguns exemplos. Com isso, ele 
representa alguns elementos e sugere outros. 

Carlos Ginzburg, em seu livro “Olhos de madeira – nove 
reflexões sobre a distância” (GINZBURG, 2001), discorre sobre o 
termo “representação” afirmando que esta faz, por um lado, “as vezes 
da realidade apresentada e, portanto, evoca a ausência; por outro, 
torna visível a realidade representada e, portanto, sugere a presença” 
(GINZBURG, 2001, p.85). Assim, entramos em um território 
aparentemente contraditório onde a representação, ao manifestar 
a ausência, distingue o que representa do que é representado e, por 
outro lado, a representação é a exibição da presença, unindo o que se 
representa ao que é representado. Um jogo de espelhos, parafraseando 
o autor. Ginzburg aprofunda o tema em seu trabalho a respeito dos 
funerais ao longo da história. Em cerimônias francesas e inglesas que 

remontam à 1327 (Inglaterra) e 1422 (França), eram usados manequins 
de cera, madeira ou couro que, depositados sobre os catafalcos reais 
dos soberanos, representavam o soberano falecido. Ao mesmo tempo, 
existiam casos em que o catafalco vazio em funerais também era 
uma forma de representação pela ausência, como em um documento 
encontrado em Barcelona que remonta à um funeral régio em 1291. 

Assim, Ginzburg prossegue apontando que com a morte de um 
soberano, tanto na Inglaterra e França dos séculos XIV e XV como na 
Roma Antiga, utilizavam-se imagens a fim de eternizar o indivíduo. 

Se o corpo é humano e se decompõe, a imagem de cera o substitui, 

“Na Roma dos Antoninos, assim como na Inglaterra e na França do 
Quatrocentos e do Quinhentos, os funerais do corpo dos imperadores e 
dos reis tinham uma função comparável à dos sepultamentos provisórios 
analisados por Hertz. Em ambos os casos, eram seguidos dos funerais 
das imagens, ou seja, de um rito não apenas definitivo, mas eternizador. 
O Imperador era consagrado deus; o rei, em virtude da afirmação da 
perenidade da função monárquica, não morria nunca. As imagens 
imperiais de cera e as efígies reais, que consumavam a morte dos 
imperadores como processo social, equivaliam, num plano diferente, às 
múmias ou aos esqueletos” (GINZBURG, 2001, p.89).

dando continuidade ao poder do supremo. A “duplicação” do soberano 
representa a vida política após a morte biológica do rei ou imperador. E 
sua credibilidade, a da imagem, somente ganha força quando todos os 
outros indivíduos compartilham que esse objeto é a representação do 
chefe de estado e, como tal, tem poderes. Ao nomear o manequim como 
representação do rei – ou ao assumir que o catafalco real vazio também 
representa o soberano – pode-se perceber a importância da imaginação e 
dos elementos que favorecem um campo de práticas sociais que servem 
como interpretação de mundo.
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Ao assistir Dogville, a ausência de elementos arquitetônicos pede 
a mesma cumplicidade de imaginação que os rituais funerários aqui 
descritos. Intuem-se elementos tridimensionais a partir da contradição, 
partilhada anteriormente, sobre o significado da representação. A 
parede está lá, representada pela planta demarcada no piso do cenário. 
Sua marcação faz aparecer diante da imaginação do espectador a 
tridimensionalidade do  que se chama “parede”. Abre-se espaço, é 
verdade, para que o nome “parede” se desdobre em milhares de paredes 
distintas, de acordo com cada espectador. Porém, percebe-se que os 
elementos espaciais ali demarcados cumprem a função de representar 
a partir da ausência mas também de serem eles mesmos a coisa 
representada. Depois de pouco tempo de filme, compartilha-se o fato 
de que os personagens não podem simplesmente pular por sobre uma 
demarcação onde se lê “parede”. A parede está posta, assim como os 
arbustos da horta, a mina de carvão, a igreja, etc.

 

Então, a representação também é entendida como imaginário. Artur 
Rozestraten faz essa reflexão em seu artigo “Representação do projeto 
de arquitetura: uma breve revisão crítica” (ROZESTRATEN, 2009). 

“Revista como imaginário, a representação se confundiria com a 
capacidade criativa de imaginar, especular, fantasiar e também elaborar, 
materializar. E, como tal, desobrigar-se-ia da função de representar, ou 
seja, não necessariamente se referiria a algo ausente. Afinal, a imaginação 
também engendra, origina, torna presente algo até então inexistente. Ao 
renomear provocativamente o conjunto de imagens e modelos físicos da 
arquitetura e do urbanismo como imaginário, constrói-se uma síntese 
que entrelaça pensamento e formas materiais. E, ao mesmo tempo, 
conforma-se um território próprio da imaginação criadora, que não 
fragmenta, de maneira analítica, pensar e fazer, e que se enraíza no fazer 
e na convivência com objetos, edifícios e cidades, embora permaneça 
autônomo” (ROZESTRATEN, 2009, p. 257).

Assim, a cidade de Dogville tensiona-se entre “pólos como o 
mundo material e o mundo mental, constituindo-se como uma síntese 
singular, criadora de um mundo próprio, um universo que se acrescenta 
ao universo, com uma ordem irredutível, apreensível apenas em sua 
própria materialidade” (ROZESTRATEN, 2009, p. 260), citando a ideia 
de Henri Focillon sobre a forma artística. Sendo obra cinematográfica, 
Dogville consegue transferir essa característica de tensão entre polos 
para a arquitetura, esta que se constitui de projeto – atividade artística 
– e obra construída, ambos (cinema e arquitetura) como representações 
autônomas.  O filme tenta aliar a construção mental – as demarcações 
no chão – à fruição sensorial que a materialidade proporciona. Quando 
o espectador se choca e participa da cena do estupro – que é vista em 
tomadas que abrigam a cidade toda – a materialização do espaço está 
no próprio choque, no espectador que se percebe atravessando paredes 
para poder ver a cena que lhe causa repulsa e espanto.

< Figura 35, 36 e 37. Frame retirados 

pela autora, com as demarcações 

de espaços, sugestões dadas pelas 

representações que são completadas 

pelo espectador.



8584

É preciso retomar, além da questão representativa, as conexões 
entre teatro e cinema que Lars Von Trier coloca. Ao retratar a cidade 
como uma peça de teatro, ele a princípio poderia sugerir o teatro filmado, 
comum no início da história do cinema. O teatro filmado, porém, 
constituía-se de uma câmera que mantinha um enquadramento fixo, a 
partir do qual os atores entravam e saíam, como em um palco de teatro. 
Von Trier subverte essa lógica ao usar a potencialidade de expressão 
da câmera e mostra o que seria essa peça teatral aliada a sobrevoos de 
câmera, closes, jogos de distância e aproximação. Ao fazer isso, o diretor 
afirma o cinema e ao mesmo tempo faz homenagem a ele. 

< Figura 38. Frame retirado pela 

autora, com as cenas do estupro que 

Grace sofre durante o filme.

< Figura 39. Frame retirado pela 

autora, com as cenas do estupro que 

Grace sofre durante o filme.

> Figura 40. Cena de “L’oracle de 

Delphes”, 1903, de Georges Méliès. 

Um exemplo de teatro filmado. Fonte: 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_

Oracle_of_Delphi_(film). Acesso em 

05/02/2017.
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2.3. SOLARIS

Solaris

Ano produção:1972

Dirigido por Andrei Tarkovski

Estreia: 1972 (Brasil) 

Duração: 165 minutos

País de Origem: Rússia

Sinopse

Solaris é um planeta distante que 

vem sendo constantemente estudado 

há décadas e cujo mistério sobre seu 

oceano ainda não foi esclarecido – nem 

seus efeitos. Por falta de interesse e 

resultados a solarística está morrendo; 

aliado a isso, os membros na estação 

espacial que orbita o planeta estão 

sendo afetados pelo oceano. Por conta 

disto, o psicólogo Kelvin – conhecido 

de um dos doutores da solarística 

e amigo de um dos tripulantes – é 

mandado para a estação para averiguar 

a situação. Lá ele percebe aos poucos 

que Solaris é mais que um planeta: é 

um espelho da alma.

Uma estação espacial está configurada perto de um planeta recém-
descoberto chamado Solaris, formado por um imenso oceano cujo estudo 
resultou na formação de um novo ramo científico – a solarística. Essa 
ciência estuda a possibilidade de inteligência advinda desse planeta. O 
planeta é de alguma forma vivo e tem a capacidade de criar simulacros 
de seres humanos, criaturas baseadas nas memórias dos astronautas que 
gravitam em sua órbita. 

Um famoso e cético psiquiatra, Dr. Chris Kelvin, é enviado para a 
estação espacial para investigar os estranhos acontecimentos ocorridos 
na nave e decidir se os astronautas devem voltar para casa. Logo antes 
de sua partida, instalado na casa de seu pai à beira de um lago, Chris 
recebe a visita de Burton, um antigo amigo especializado em solarística, 
alertando-o sobre os fatos que ocorrem em Solaris.  

Já na estação, Chris se dá conta de que um dos tripulantes, seu 
amigo, havia cometido suicídio e outros dois agem de forma estranha. 
Habitando a estação ele começa a perceber que o oceano de Solaris tem 
a capacidade de “materializar” lembranças e desejos dos astronautas, 
criando simulacros de pessoas para a realidade. Assim, a figura de Hari, 
sua ex-esposa que cometeu suicídio há dez anos, aparece. A Chris é dada 
uma segunda chance com a mulher, mas esta é ofuscada por questões 
sobre a natureza da criatura, que somente aparenta ser sua ex-esposa. 

A cidade de Solaris – a cidade imaginada

Solaris é muitas vezes chamado de “a resposta soviética para 
“2001: uma odisseia no espaço”, de Stanley Kubrick, mas o filme 
é baseado em um romance de 1961 do escritor de ficção científica 
polonês Stanislaw Lem. Ambos os filmes tratam de viagens espaciais 
e encontros com inteligências “não-humanas”, mas enquanto o filme 

< Figura 41. Pôster do filme 

Solaris. Fonte: http://dinca.org/

andre i - t a rkov sky - so la r i s -1972-

poster-gallery/5902.html. Acesso em 

06/01/2017.
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de Kubrick trata dos próximos passos do homem no espaço, Tarkovski 
questiona a interioridade, perguntando sobre a natureza e a realidade 
das personalidades humanas. Para Tarkovski, inclusive, o filme poderia 
dispensar todo o aparato de ficção científica, mas isso desagradou o 
escritor Stanislaw Lem4, que considerava que o diretor já havia subvertido 
o sentido de sua história. Sendo assim, a ação se dá principalmente em 
uma nave espacial – nave essa, porém, que poderia ser um ônibus, uma 
casa, um ambiente qualquer no planeta Terra. A única diferença é a 
paisagem vista da janela: o imenso oceano de Solaris.

A escolha do diretor em retratar dessa forma um filme de ficção 
científica nos traz uma noção de memória que se vincula a história 
do próprio Tarkovski. Permeado pela nostalgia de seu país natal e por 
memórias de sua infância e passado, seus filmes diversas vezes evocam 
esses sentimentos e uma atmosfera reflexiva, que deseja questionar 
a essência do homem, suas raízes e desejos. Por meio de imagens e 
sentimentos que estão diretamente ligados ao país, Tarkovski nos traz 
imagens universais: 

Para alcançar tal estado de espírito e transmitir o sentido de 
pertencimento, Tarkovski acredita que a imagem alcança lugares que a 
palavra muitas vezes não dá conta:

Em Solaris a cidade aparece pouco. O começo do filme traz a 
casa paterna do personagem e depois, em um breve momento de 
deslocamento, a cidade aparece com suas estradas, avenidas e prédios 
altos. Nesse momento, Tarkovski se utiliza das cidades Akasaka, Osaka 
e Tóquio5, no Japão, para as tomadas, evocando uma metrópole que 
faz um acentuado contraste em relação às imagens tranquilas na 
beira do lago que se vê anteriormente. Todo o filme mostra a relação 
espacial entre a nave e o planeta desconhecido. Ali são criados os 
jogos de realidade, as intrigas, desejos, esperanças e desilusões. Cada 
ambiente da nave transforma-se numa parte de uma cidade imaginária 
onde habitam os três humanos e os diversos simulacros. O quarto de 
Chris, que posteriormente vira o quarto também do simulacro Hari, 
vira sua própria casa, lugar de descanso, de intimidade, mas também 
de reflexões solitárias. O mesmo acontece com os quartos dos demais 
tripulantes. A sala é palco das reuniões, das tomadas de decisões em 
conjunto, dos debates. Existem salas mais “técnicas”, de onde é possível 
emitir cápsulas, “trabalhar”, analisar Solaris.

O sentido da cena não pode estar concentrado no texto dos 
personagens. ‘Palavras, palavras, palavras’ – na vida real, estas têm pouco 
significado, e só raramente, e por muito pouco tempo, pode-se testemunhar 
uma perfeita harmonia entre palavra e gesto, palavra e ato, palavra e 
sentido. Pois, em geral, as palavras de uma pessoa, seu estado interior 
e suas ações físicas desenvolvem-se em planos diversos (TARKOVSKI, 
1986, p. 87).

 Em todos os meus filmes o tema das raízes sempre teve uma 
importância muito grande: laços com a casa paterna, com a infância, 
com o país, com a Terra. Sempre achei que fosse importante deixar claro 
que também eu pertenço a uma tradição particular, a uma cultura, a um 
círculo de pessoas ou de ideias (TARKOVSKI, 1986, p. 232). 

4.  “Eu definitivamente não 

gostei do “Solaris” de Tarkovsky. Ele e 

eu diferimos profundamente em nossa 

percepção do romance. Enquanto eu 

imaginava que o final do livro sugeria 

que Kelvin esperava encontrar algo 

extraordinário no universo, Tarkovsky 

tentou criar a visão de um cosmos 

desagradável, seguida pela conclusão 

de que se deveria voltar imediatamente 

para a Mãe Terra. Estávamos como 

um par de cavalos arreados, cada um 

puxando a carroça na direção oposta.” 

Stanislaw Lem em entrevista para 

o jornal A Folha de S. Paulo, em 

22/02/2003.

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/

folha/ilustrada/ult90u30899.shtml. 

Acessado em 05/02/2017.

5.  Fonte: IMBD (http://www.

imdb.com/title/tt0069293/locations).

   Figura 42. A casa paterna. Frame de 

Solaris.

<
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É interessante perceber como o diretor joga com a subjetividade ao 
mostrar questões supostamente objetivas – como analisar um planeta 
desconhecido. Grande parte do tempo os cientistas não estão estudando 
métodos para fazê-lo, mas sim maneiras de conseguirem se livrar das 
invenções de sua mente. Quando Chris usa a citada cápsula, é para 
tentar expulsar Hari da nave (e não para, por exemplo, coletar amostras 
ou lançar algum tipo de satélite no planeta). Com o passar do filme não 
se distingue mais o real e a imaginação. A imaginação também é real, 
assim como a cidade imaginada dentro da nave. 

   Figura 43. A sala da nave espacial. 

Frame de Solaris.

<

   Figura 44. A sala da nave espacial. 

Frame de Solaris.

<

> Figura 45. O oceano de Solaris. 

Frame de Solaris.

> Figura 46. A personagem Hari 

tentando se libertar do quarto onde 

estava trancada, na nave espacial. 

Frame de Solaris.
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Estudo de caso – galáxias, constelações e 

as imagens em movimento.

PARTE 03
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3.1. DESCONSTRUÇÃO E MONTAGEM

CONJUNTO De imAgeNS

O primeiro movimento rumo à criação da galáxia de imagens que 
atravessa os três filmes foi a dissecação das narrativas em frames. 
Como um processo de decupagem do cinema, foram feitos cortes, 
transformando cenas da história em fotogramas que possibilitam o 
processo de análise. A ordenação desses fotogramas foi feita a partir 
de movimentos e gestos que se repetiam ao longo das narrativas, que 
retornavam com algumas diferenças de lugar, de luz (dia ou noite), mas 
essencialmente as mesmas. É possível perceber esse retorno, muitas 
vezes, pela forma que a imagem contém. As linhas de força das imagens 
são muitas vezes análogas.

Ao desmontar os filmes, a próxima etapa foi a de estabelecer 
conjuntos. Estes não foram estabelecidos a partir de formas fixas de 
forma ou conteúdo. Ao contrário, forma e conteúdo se entrelaçam. Da 
mesma maneira, esses conjuntos – assim como a constelação em si – 
não são estabelecidos como pontos fixos dentro do conjunto. Tal qual 
um emaranhado de fios, algumas imagens pulam para outros conjuntos, 
repetem-se, escapam, ficam no meio do caminho entre um e outro. 
Ainda assim, delimitar uma área comum a certas imagens serve como 
fio condutor, como norteador para a construção do quadro final, caso 
contrário as imagens se perdem soltas em devaneios. 

“Mas esse salto (de uma imagem para outra no atlas Mnemosyne) 
comportava, além de sua rapidez, uma segunda característica, que 
era a repetição, o ritmo dos retornos. O homem de ideias fugidias é 
também o homem das ideias que retornam, exceto que nunca retornam 
completamente, o que, por conseguinte, incita a novas tentativas, sempre 
renovadas” (BINSWANGER in DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 396-
397).
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Não se pretende, ao dar nomes às constelações, criar uma categoria 
fixa, rígida, mas sim balizar o entendimento das aproximações e 
distâncias entre as imagens. São elas:

O ponto de partida para a investigação acerca da representação e 
do imaginário nos filmes foi a cidade. Como posto anteriormente, as 
diversas representaçõs sugerem olhares distintos, a partir da forma em 
que a cidade é construída e abordada em cada obra. O processo de 
dissecar as imagens se iniciou com cenas onde a cidade efetivamente 
aparecia. Seja por meio de ruas movimentadas, prédios ou automóveis 
circulando, a cidade comparece nos três filmes e cria conexões entre eles. 
Nos filmes, existem representações da cidade através de movimentos 
de câmera similares, pontos de fuga, as idas e vindas dos automóveis, 
o estrangeiro que chega e sai. É possível verificar um movimento na 
cidade desenhada de Dogville que a conecta com as cidades filmadas 
em locações reais, apesar de suas condições de representação serem 
fundamentalmente diferentes, como no exemplo:

CiDADe

> Figura 47. Quadro de imagens 

realizado pela autora a partir de frames 

sobre cidade.
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A fotografia comparece nas três obras, sendo para cada filme uma 
abordagem distinta. Em Dogville, ela aparece nos momentos onde 
estrangeiros chegam na cidade em busca de Grace. Em um primeiro 
momento, um cartaz de busca mostra uma fotografia da personagem, 
causando estranhamento e medo nos habitantes. Em seguida, o cartaz é 
substituído por outro onde se lê “WANTED” (procurada, em inglês). A 
troca de um cartaz por outro desencadeia a mudança de comportamento 
dos habitantes em relação à Grace, que passa a ser maltratada, estuprada 
e humilhada pelos homens e mulheres da cidade.  

Em Alice nas Cidades, a fotografia exerce papel fundamental. Todo 
o enredo gira ao redor da dificuldade do escritor Phill em contar sua 
história. Ao invés de escrever ele fotografa as cidades por onde passa 
e coleciona essas imagens como prova de que esteve ali. Alice, por sua 
vez, também tem sua história marcada pela fotografia. Ao se separar de 

FOTOgrAFiA
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Solaris aborda a fotografia como memória (quando se trata de 
Chris) e reconhecimento de si (com Hari). 

sua mãe e sem saber seu endereço, ela tem apenas uma fotografia da 
antiga casa da avó como referência de onde mora. A fotografia vira a 
representação de um objeto ausente e prova de que esse objeto é real e 
pode ser encontrado. 

O aparato fotográfico também entra em questionamento. Ao longo 
do filme (e é possível vislumbrar essa condição em outras obras do autor 
– vide o filme Paris, Texas), Wim Wenders explicita a câmera fotográfica 
(uma Polaroid SX-70), lançamento recente para a época e que deixava 
clara a efemeridade da fotografia, além de sua rapidez. Além da câmera, 
aparecem aparatos como os binóculos na cobertura de um edifício, de 
onde é possível “vasculhar” a cidade. Os enquadramentos – da câmera 
ou do binóculo – aproximam as imagens enquanto forma e também 
enquanto significado, já que a própria imagem do cinema está dentro de 
um enquadramento.

Na página anterior: Figura 48. Quadro 

de imagens realizado pela autora a 

partir de frames sobre fotografia.

Na página anterior: Figuras 49, 50, 51 

e 52. Frames sobre fotografia.

< Figuras 53 e 54. Frames sobre 

fotografia.

< Figuras 55, 56 e 57. Frames sobre 

fotografia.

> Figuras 58 e 59. Frames sobre 

fotografia.

> Figuras 61 e 62. Frames sobre 

fotografia.

> Figura 60. Frame sobre fotografia.
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A janela é elemento que aponta para os ambientes externos – 
quando o personagem está do lado de dentro – ou os internos, no caso 
contrário. É possível notar nos filmes uma semelhança em relação a 
conteúdo, para além da forma: quanto à janela, os personagens muitas 
vezes aparecem pensativos, observando uma “paisagem interna”, um 
estado de espírito, que se justapõe à paisagem exterior. 

JANelAS

> Figura 63. Quadro de imagens 

realizado pela autora a partir de frames 

sobre janelas.
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A televisão aparece como importante elemento de representação 
em dois dos filmes: Alice nas Cidades e Solaris. No primeiro, o aparelho 
está localizado em quartos de hotéis e aeroportos. Símbolo de uma 
cultura que prioriza o consumo rápido, as imagens e o espetáculo, é 
exatamente a cena onde Phil quebra uma televisão que deixa claro seu 
descontentamento com a cultura norte-americana e sua dificuldade de 
inserção e pertencimento àquele lugar. A televisão também aparece nos 
momentos de tédio de Alice no aeroporto e marca o momento onde 
Phill se responsabiliza pela sua viagem de volta até a casa da avó, na 
Europa. Já em Solaris a televisão aparece como forma de comunicação 
com o mundo externo. Em um primeiro momento Chris está em casa e 
a televisão é a forma como ele se recebe as notícias dos cientistas que 
querem levá-lo para a nave que investiga o planeta Solaris. Depois, já 
na nave, a TV aparece como forma de contato com um tripulante que já 
morreu, por meio de um vídeo que este deixou à Chris.

É curioso perceber que o aparelho está ausente em Dogville. A 
cidade representada é o modelo de uma cidade norte-americana em 
decadência durante a Grande Depressão. Retirar a televisão das casas 
norte-americanas nessa condição representa a decadência da própria 
cultura, uma cidade que “deu errado” e que não surpreendentemente 
termina desaparecendo do mapa.

TeleviSÃO

> Figura 64. Quadro de imagens 

realizado pela autora a partir de frames 

sobre televisores.
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Os espelhos trazem consigo questionamentos acerca da identidade 
e alteridade. Narciso se olhava nas águas e sem saber que estava vendo 
a si mesmo, caiu na armadilha do espelho. Em Alice nas Cidades, Phill 
frequentemente se indaga perante o espelho. Como escritor fracassado 
em sua misão, em várias cenas ele parece duvidar não somente das 
imagens que tira com sua máquina Polaroid, mas de sua própria imagem 
refletida. O mesmo acontece com o cientista Chris, em Solaris. Quando 
preso na nave espacial, em contato com fenômenos estranhos e lidando 
com a presença de sua ex-mulher morta, vemos frequentemente o 
personagem se olhando e se interrogando. Já no caso de Hari, o espelho 
serve como instrumento de percepção e reconhecimento da própria 
existência. Ela vê a fotografia da Hari que havia se suicidado e reconhece 
no espelho a mesma pessoa. Nessa mirada ela percebe que é impossível 
que ambas sejam a mesma pessoa e o espelho serve de indagação: se 
não sou a que está na fotografia, quem é essa que aparece no espelho?

eSPelHOS

< Figura 65. Quadro de imagens 

realizado pela autora a partir de frames 

sobre espelhos.
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O dólar aparece em dois filmes (Alice nas Cidades e Dogville). Em 
ambos aparece uma crítica ao dinheiro, objeto este que possibilita a 
entrada (Alice) ou a permanência (Dogville) na cidade. É interessante 
observar que o dinheiro é, por si mesmo, um objeto que só tem valor 
enquanto representação, tendo sua existência primeiramente justificada 
pela substituição de materiais valiosos. 

DiNHeirO

Os três filmes trazem em suas cenas representações de outras 
natureza, imagens de outras imagens. Assim, são feitas referências a 
pôsteres, pinturas, desenhos, livros.

meTA-rePreSeNTAÇÕeS

< Figuras 66 e 67. Frames sobre outras 

representações dentro da imagem.

> Figuras 69 e 70. Frames sobre 

dinheiro.

> Figura 71. Frame sobre dinheiro.

< Figura 68. Frame sobre outras 

representações dentro da imagem 

(Trecho da obra The Hunters in the 

Snow, de Pieter Bruegel o Velho, de 

1565).
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Como todos os filmes tratam de deslocamentos dos personagens 
principais, os veículos – automóvel, trem, barco – aparecem 
constantemente. As situações de deslocamento se aproximam umas 
das outras pelos mesmos movimentos de câmera, criando pontos de 
fuga semelhantes e até mesmo em conteúdos formais nas imagens: o 
motorista que dirige, a paisagem em travelling pela janela.

veÍCUlOS

Em Dogville as plantas de arquitetura comparecem ao longo de 
todo o filme e são o motivo de toda sua cenografia. Em Solaris, durante 
diversos momentos do filme aparecem desenhos arquitetônicos em 
detalhes de cenas.

PlANTAS De ArQUiTeTUrA e mAPAS

< Figuras 72. Frame sobre 

representações arquitetônicas.

< Figuras 73. Frame sobre 

representações arquitetônicas.

> Figuras 74 e 75. Frames sobre 

veículos.

> Figura 76. Frame sobre veículos.
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A partir dos conjuntos citados acima, mais específicos, foram sendo 
percebidas outras situações inerentes à imagem e que se repetiam em 
todos os filmes. Foi o caso das imagens sobrepostas dentro de um mesmo 
frame. Seja para designar o reflexo de um vidro (e aliar a imagem do 
personagem ao que está externo a ele), seja para sobrepor imagens e criar 
a condição de sonho ou mesmo como véu que permite ao espectador ver 
o que não seria normalmente visto, as imagens sobrepostas determinam 
um movimento importante dentro das narrativas.

imAgeNS SObrePOSTAS

As narrativas comportam ainda outros conjuntos menores, derivados 
dos anteriores. Dentro das “meta-representações” existe um subgrupo 
composto por diversas representações da cidade de Dogville durante a 
passagem do tempo, por meio da imagem de mudança das estações da 
natureza. São feitas representações dessa passagem a partir de elementos 
como neve nas ruas, folhas caídas, luz do sol de verão simulada a partir 
de uma iluminação alaranjada, etc. Outro grupo derivado de Dogville 
foi o do “gesto”. Por não haver paredes, o que determina a entrada ou 
a saída de ambientes é o gestual dos atores, que se repetem, como no 
abrir e fechar das portas, por exemplo.

OUTrOS CONJUNTOS

< Figuras 77 e 78. Frames com imagens 

sobrepostas.

< Figura 79. Frame com imagens 

sobrepostas.

> Figuras 80 e 81. Frames sobre gestos 

executados em Dogville.

> Figura 82. Frame sobre gestos 

executados em Dogville.
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< Figuras 83, 84, 85, 86, 87 e 88. 

Frames extraídos de Alice nas Cidades 

e Dogville.

  Figura 89. Montagem com frames 

extraídos de Dogville.
<
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3.2. GALÁxIAS DE IMAGENS

Tendo estabelecido conjuntos de imagens – constelações – 
foram esquematizadas relações entre eles. Essas relações se dão, mais 
uma vez, pela forma e pelo conteúdo das imagens. Como exemplo, 
o conjunto das “janelas”: por vezes se entrelaça com a constelação 
“cidade”, estabelecendo um vínculo por proximidade de conteúdo. Pela 
forma, a constelação de “janelas” se liga à constelação que contém o 
enquadramento dos televisores, estabelecendo assim outro rastro. 

Ao analisar esses “rastros”, as relações foram esquematizadas no 
croqui da página ao lado.

Assim, é possível estabelecer algumas relações de vizinhança, 
proximidade e influências entre as constelações, criando forma para o 
conjunto maior.

Nessa etapa as imagens tinham todas o mesmo tamanho, impressas 
em branco e preto em papel sulfite comum. Essa medida foi tomada por 
algumas razões: a primeira delas foi para facilitar a análise das imagens, 
mantendo a mesma escala. Dessa forma, era possível estabelecer 
comparações e perceber quais imagens tinham linhas de força mais 
delineadas dentro do conjunto total, assim como estabelecer quais 
imagens se repetiam praticamente sem alteração de forma e conteúdo. 
Mesmo as noções de detalhes (que posteriormente são trabalhadas) 
aparecem nessas imagens como são nos frames dos filmes. 

< Figura 90. Esquematização 

dos conjuntos de imagens e suas 

conexões. Feito pela autora.
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Figuras 91, 92, 93 e 94. Linhas 

de força das imagens, que acabam 

conduzindo outros caminhos no 

desenho da constelação. Feito pela 

autora sobre os frames retirados dos 

filmes. 
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Outra razão é perceber o tamanho final que cada constelação 
adquiria e sua relevância dentro da galáxia. Com as imagens todas iguais, 
algumas constelações se sobressaíram, como as janelas, as fotografias e 
o grupo das cidades. Por conterem um maior número de aparições ao 
longo dos filmes, as constelações acabavam sendo naturalmente maiores 
e essas proporções foram observadas no estudo a seguir.

O passo seguinte foi o de executar um protótipo em tamanho real da 
galáxia. Todas as imagens foram ampliadas em tamanho 10x15 cm, para 
facilitar a visualização. O local usado para fazer os testes foi o RELAB- 
Laboratório de Representações, localizado no Ateliê de Escultura e 
Pesquisa da Forma Caetano Fracarolli, vinculado à FAU-USP.

< Figura 95. Esquematização 
dos conjuntos de imagens e suas 
conexões, com proposições de 
dimensionamentos. Feito pela 
autora.

> Figuras 96 e 97. Conjuntos 
de imagens na parede do ateliê 
Fracarolli e composição dos 
conjuntos de acordo com a 
esquematização prévia. Imagem da 
autora.
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< Figuras 98 de “a” a “f”. Conjuntos de imagens 

agrupados de acordo com os esquemas mostrados na 

página anterior. Os diagramas coloridos mostram como 

os blocos relacionam-se de maneira diferente entre si. 

No quadro “a”, imagens de televisores. Na imagem 

“b”, o quadro central mostra uma janela e uma TV, 

fazendo a passagem entre a imagem “a” e “d” (bloco 

com janelas). Na imagem “e”,  gestos reproduzidos em 

janelas e em espaços exteriores leva à junção cidade-

janela. A figura “f” mostra essa construção de forma 

distanciada. Imagens da autora.

<    Figura 99. Panorama do bloco “cidade”. Imagem da 

autora.
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A seguir, as imagens começaram a ser estudadas quanto a suas 
dimensões. Com testes de ampliação e diminuição do tamanho das 
imagens as linhas de força e o conteúdo das imagens se fortalece 
ou enfraquece. Imagens-chave – com linhas de força e conteúdo 
predominante (seja pela repetição ou pela capacidade de se articular com 
muitas outras imagens) – foram aumentadas, fazendo com que imagens 
menores orbitem à sua volta. Detalhes também foram selecionados, 
dando a eles mais destaque dentro da cena original. Cortes de imagens, 
ampliações como closes, diminuições como afastamentos de câmera ou 
de visão, os procedimentos vão sendo criados em movimentos conjuntos 
da objetividade de método (esse de considerar conteúdo e linhas de 
força), mas permeados pela subjetividade que a escolha das imagens 
permite. Assim como a criação de um filme ou um edifício arquitetônico.

< Figura 100 de “a” a “e”. Elaborações 

a partir da galáxia de imagens. 

Imagens da autora.

> Figura 101. Linha de força na 

imagem. Imagens da autora sobre 

frame retirado do filme.
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O pré-dimensionamento trouxe à tona a questão da profundidade 
de campo. Ao ampliar ou diminuir as imagens – estrelas –  no desenho, a 
noção de constelação se fortalece. O esboço passa a ser mais astronômico 
e tridimensional do que propriamente um mapa bidimensional. Ao 
sugerir tamanhos diferentes para cada imagem e para os conjuntos, 
espera-se do espectador que, assim como as imagens, também ele 
se mova, percorra os caminhos, faça movimentos de aproximação 
e afastamento em relação ao quadro. O movimento que se pede, ao 
estabelecer o redimensionamento, é não mais o do travelling, ao passear 
horizontalmente pelas imagens, mas também closes e afastamentos, 
movimentos verticais do espectador em relação às imagens.

> Figura 102. Painel com as imagens 

postas em diversos tamanhos. 

> Próxima página: Figura 103. 

Painel com as imagens em negativo.
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3.3. APROxIMAÇÕES IMAGINÁRIAS

Durante o processo, desde a decupagem até o momento de realizar 
o protótipo, as cenas dos filmes convocavam outras imagens. Um 
exemplo é a cena final de Alice nas Cidades, onde Phill lê um jornal 
no trem. Se pararmos a cena e dermos um close no jornal, é possível 
ler uma homenagem ao diretor de cinema John Ford. Ford é conhecido 
principalmente por seus westerns, como “No tempo das diligências” 
(Stagecoach) e “Rastros de ódio” (The Searchers). É possível, na 
filmografia de Wim Wenders, perceber a influência de Ford e o detalhe 
no filme estabelece essa ligação por meio de imagens. É dentro do trem, 
em um road movie, que a homenagem de Wenders acontece de forma 
explícita. 

O Nachleben das imagens traduz uma sobrevivência, ou uma 
continuidade, que não se pretende a mesma. Quando a imagem retorna, 
ela o faz a partir de transmutações, de intercâmbios de significados, 
mantendo algo de original, uma latência. Aby Warburg tinha por 
referencial teórico Edward B. Taylor (DIDI-HUBERMAN, 2013, 
p. 43), que cruzou o México a cavalo entre março e junho de 1856, 
tomando notas. Dessa viagem, Didi-Huberman conta o assombro que 
Taylor sentia perante a ideia:

“[...] de que uma mesma experiência, em um mesmo local e um 
mesmo momento, pudesse veicular esse nó de anacronismos, essa mistura 
de coisas passadas e coisas presentes. Assim, as festas de Semana Santa no 
México atualizavam comemorações heterogêneas, semicristãs e semipagãs; 
o mercado indígena de Grande atualizava um sistema de numeração 
que Tylor acreditava que só poderia encontrar nos manuscritos pré-
colombianos; e os ornamentos dos antigos facões sacrificiais aproximavam-
se dos encontrados nas esporas dos “vaqueros” mexicanos...” (DIDI-
HUBERMAN, 2013, p. 45).
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Diante disso, Didi-Huberman descreve em Taylor a descoberta 
da ação vertiginosa do tempo na superfície presente de uma cultura, 
mostrando que o presente se tece de múltiplos passados (DIDI-
HUBERMAN, 2013, P. 46). Para Didi-Huberman, Taylor alia a 
complexidade horizontal do que se vê com a complexidade vertical do 
tempo. 

“Progresso, degradação, sobrevivência, revivescência, modificação, 
tudo isso são formas pelas quais se ligam as partes da complexa rede da 
civilização. Basta uma olhadela para os detalhes banais da nossa vida 
cotidiana para nos levar a distinguir em que medida somos criadores e 
em que medida só fazemos transmitir e modificar a herança dos séculos 
anteriores. Aquele que só conhece sua própria época é incapaz de se dar 
conta do que vê quando, simplesmente, olha em volta em seu quarto. 
Aqui há uma madressilva da Assíria, ali, a flor-de-lis de Anjou; uma 
cornija com moldura à moda grega contorna o teto; o estilo Luís XV e 
o estilo Regência, ambos da mesma família, compartilham a decoração 
do espelho. Transformados, deslocados ou mutilados, esses elementos 
artísticos ainda guardam em si, plenamente, a marca de sua história; e 
se, nos objetos mais antigos, a história é ainda mais difícil de ler, não 
devemos concluir disso que eles não a têm” (E.B. Taylor, 1871 in DIDI-
HUBERMAN, 2013, p.46).

“[...] vestígios que não eram redutíveis à existência objetal de 
restos materiais, mas ainda assim subsistiam nas formas, nos estilos, nos 
comportamentos, na psique.” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 49).

A sobrevivência e a permanência das formas, portanto, resistem na 
“tenuidade das coisas minúsculas, supérfluas, ridículas ou anormais” 
(DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 47). Taylor se dedicou às brincadeiras 
e aos brinquedos infantis – arcos, atiradeiras – sobrevivências de 
práticas outras, sérias, como a caça, assim como Warburg se debruçou 
sobre as práticas festivas do Renascimento. Tylor se interessava pela 
capacidade que os “detalhes banais” tinham de dar sentido à sua própria 
insignificância. A sobrevivência, então, está perpassada pela ideia de 
rastro, pelos vestígios que uma imagem carrega consigo. 

No trabalho, esses vestígios se mostram como acúmulos de 
informações que aparecem nas imagens.  Esses retornos, essas 
sobrevivências encontram lugar nas imagens e propiciam saltos de 
imaginação, dependendo da atenção e do vocabulário de cada espectador. 

Assim, certas imagens que não pertencem diretamente aos filmes 
foram convocadas, como a paisagem de John Ford, pinturas que 
aparecem em Solaris, referências literárias, esculturas, entre outros. 

Essas aproximações criam vida e tecem uma história visual 
imaginária própria de cada espectador. É possível dar espaço ao 
devaneio, estabelecer poéticas entre imagens, sem perder um fio 
condutor e mantendo a possibilidade de voltar ao raciocínio mais 
concreto, objetivo. Com essas aproximações, a constelação amplia-
se a galáxias, vira universo, infinito. É possível que, a cada olhar, essa 
galáxia seja ligeiramente alterada, modificada, ampliada ou reduzida, 
sem que com isso ela perca sua característica de conjunto. As imagens 
vão aparecendo e convocando outras, ou desaparecendo para ressurgir 
muito tempo depois, como estrelas novas. E apesar do conjunto total 
estabelecer suas conexões, a partir desse raciocínio é possível também 
pensar cada imagem como única, como ponto de partida para novas 
constelações e montagens. A montagem, como apresentada, representa 
um instante. A imagem tem movimento dentro de si. 

Da mesma forma, os rastros viram áreas de deslocamento, passagem 
entre um e outro conjunto. Uma cena pode conter como elemento 
principal uma janela, mas tem como detalhe uma televisão ao fundo, 
ou mesmo um espelho. Essa interpretação dos detalhes como vestígios 
possibilitou a criação desses caminhos sugeridos entre um e outro 
conjunto, como estrelas solitárias que colocam em dúvida a qual das 
constelações elas pertencem. 
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< Figura 104. Stagecoach (No 

tempo das diligências), de John Ford. 

Fonte: moviepins.com. Acesso em 

05/02/2017.

< Figura 106. She Wore a Yellow 

Ribbon (1949) de John Ford. 

Fonte: http://www.tasteofcinema.

com/2016/15-best-john-ford-movies-

you-need-to-watch/2/. Acesso em 

05/02/2017.

> Figura 110. Frame de Solaris, 

retirado pela autora.

< Figura 108. The Searchers (1956) 

de John Ford. Fonte: http://imgkid.

com. Acesso em 05/02/2017.

< Figura 107. Paris, Texas (1984) 

de Wim Wenders. Fonte: http://

www.rogerebert.com/reviews/great-

movie-paris-texas-1984. Acesso em 

05/02/2017.

> Figura 111. “O retorno do filho 

pródigo”, 1668, Rembrandt. Fonte: 

http://historiacomgosto.blogspot.

com.br/2016/01/o-retorno-do-filho-

prodigo-rembrandt.html. Acesso: 

05/02/2017.

> Figura 112. Pieter Bruegel, o 

Velho, Os caçadores na neve (1565) e 

Andrei Tarkovski, O Espelho (1975). 

Fonte: https://www.ideafixa.com/

oldbutgold/esse-cara-estuda-cenas-

de-filmes-que-foram-diretamente-

influenciadas-por-pinturas-iconicas. 

Acesso: 05/02/2017.

> Figura 113. Retrato de Thomas 

Edison. É interessante observar 

que Aby Warburg chamava os fios 

de Thomas Edison de “serpentes 

de cobre”, afirmando que estas 

encapsulavam os raios, distanciando 

a humanidade dos mitos, destruindo 

o cosmos. (WARBURG, 2003). 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/

wiki/Thomas_Edison. Acesso: 

05/02/2017.

> Figura 114. Frame de Dogville.

< Figura 109. Paris, Texas (1984) 

de Wim Wenders. Fonte: http://

www.rogerebert.com/reviews/great-

movie-paris-texas-1984. Acesso em 

05/02/2017.

< Figura 105. Frames de Alice nas 

Cidades, cena final.
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> Figuras de 115 a 117. Aproximações 

de imagens entre a galáxia (imagem 

00) e os frames retirados do filme 

(imagem 00 e imagem 00). Imagens 

da autora. Percebe-se nas imagens 

de Dogville um movimento sinuoso 

dos personagens que se assemelha aos 

peregrinos em busca de serpentes na 

imagens abaixo.

> Figura 118. “A procura de 

serpentes”, fotografia de Charles H. 

Carpenter no livro “Aby Warburg e a 

imagem em movimento” de Philippe-

Alain Michaud, p. 11. 

> Figura 120. Trecho do desenho 

com a representação da cobra-

relâmpago, portadora da chuva, 

executado a pedido de Warburg em 

10 de janeiro de 1896. Fonte:  “Aby 

Warburg e a imagem em movimento” 

de Philippe-Alain Michaud, p. 195. 

> Figura 119. Índio Hopi durante 

ritual de dança da chuva, com 

serpente na boca. Fonte:  “Aby 

Warburg e a imagem em movimento” 

de Philippe-Alain Michaud, p. 195.



139138 < Figura 121. Frame de Solaris, com 

fusão entre fotografia e espelho.

< Figura 122. Alice nas Cidades, 

com fusão entre janela e televisão.

< Figura 123. Alice nas Cidades, 

com fusão entre janela e imagem 

sobreposta.

    Figura 124. Frame de Solaris, 

com fusão entre televisão e imagem 

sobreposta.
<

 

    Figura 125. Frame de Dogville, 

com fusão entre a fotografia e a 

viagem.

<
 

A partir da coleta de imagens guiada pelas considerações 
anteriores, um novo protótipo foi montado na FAU-USP, durante os 
meses de dezembro de 2016/janeiro de 2017. A montagem pretendeu 
levar em conta a espacialização das constelações, visto que o ambiente 
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“Caramelo” da faculdade contem uma parede expográfica feita a 
partir da empena do prédio. Nesse momento as dimensões da galáxia, 
de aproximadamente dois metros de altura por dez de comprimento, 
poderiam ser contempladas em função dos intervalos entre as imagens. 
Em outros espaços, como o Ateliê de Escultura, esses intervalos ficaram 
comprometidos em virtude do espaço disponível. 

O protótipo na FAU-USP foi de extrema importância no estudo 
desses intervalos. Como dito anteriormente, os intervalos compõem a 
passagem, o meio que leva de uma imagem a outra e especializa as 
relações. Ao ser montada nessa parede, foi possível testar espaçamentos, 
aumentar as distâncias, caminhar por entre conjuntos com uma ideia de 
respiro e separação entre um e outro. Assim, as imagens que compõem 
as passagens entre os conjuntos também ficaram mais explícitas (nos 
modelos anteriores era difícil perceber esses rastros com clareza, visto 
que por questões de espaço elas se confundiam com o próprio conjunto 
o qual tentavam articular passagem).

De igual importância no estudo da maquete em escala 1:1 foi 
perceber a relação da cor com as imagens. Nas pranchas de Warburg, 
o fundo é preto, mantendo uma uniformidade por onde as imagens 
passeiam. Da mesma forma, quando consideramos o cinema, temos uma 
tela uniforme por onde as imagens circulam, além da espacialização do 
espaço do cinema, que com o apagar de luzes se torna completamente 
escuro, dando enfoque para as imagens. Quando consideramos espaços 
de projeção e planetários para observação de estrelas, o pensamento 
geralmente permanece o mesmo. 

Ao construir o protótipo na FAU, ficou evidente a importância desse 
processo. A coloração da empena é irregular, com marcas do concreto e 
de outras alterações, fazendo com que muitas partes sejam alaranjadas 
ou com diversos tons de cinza e isso influenciou negativamente as 
constelações. Pode-se dizer que elas perderam destaque no meio 
de muita informação que não tinha relação com o projeto proposto. 
Assim, foi elaborada uma simulação com o fundo negro, respeitando as 
descobertas advindas da execução anterior.

> Figuras 126, 127 e 128. Maquete 

1:1 da galáxia de imagens na FAU-

USP. Imagem da autora.
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< Figuras 129, 130 e 131. 

Transposição da galáxia de imagens 

para a FAU-USP. Imagens da autora.

> Figuras 132 e 133. Transposição 

da galáxia de imagens para a FAU-

USP. Imagens da autora.

> Figura 134 (próxima página). 

Montagem fotográfica da galáxia de 

imagens com fundo negro no espaço 

da FAU-USP. Imagem da autora.
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Este trabalho apresenta um estudo sobre as representações de 
arquitetura e os processos de elaboração com imagens. Teve início com 
o objetivo de analisar as representações da cidade e as conexões com o 
pensamento arquitetônico em três obras cinematográficas diversas, a 
saber:

- Alice nas Cidades (1974), de Wim Wenders
- Dogville (2003), de Lars Von Trier 
- Solaris (1972), de Andrei Tarkovski

A intenção de aproximá-los e conduzir uma análise conjunta foi 
precedida pelo trabalho preliminar de compreensão de seus contextos 
de criação e o histórico de cada diretor, a fim de entender o que pautava 
as representações em cada obra. Isso foi realizado com pesquisas a partir 
da bibliografia, com a filmografia dos autores, entrevistas e artigos. 

A pesquisa da filmografia e história de cada autor nos levou a uma 
diversidade de informações e caminhos que divergia do objetivo inicial 
da pesquisa. A fim de nos concentrarmos nos temas que concernem à 
representação, as questões ideológicas e históricas inerentes a cada obra 
são citadas brevemente. O esboço da metodologia se deu a partir das 
aproximações aos objetos de estudos, por meio da fruição da obra e do 
reconhecimento das características formais e estruturais de cada filme.

O primeiro objeto a ser analisado foi Alice nas Cidades. A razão 
se deu por conta das características de cidade como locação que o 
mesmo apresenta. Em muitas tomadas, a cidade se apresenta como tal, 
sem grandes construções realizadas para o filme, como acontece em 
Dogville e Solaris, por exemplo. A segunda razão para essa aproximação 
é que a temática do filme é sobre a fotografia e suas capacidades de 
ser representação autônoma ou relacional, de acordo com o contexto. 
Quando a menina se perde da mãe, possui apenas uma imagem da casa 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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da avó. A casa existe ou não?A fotografia substitui a ideia dessa casa? 
Eram questões que permeavam essa etapa do trabalho.

O comparecimento da fotografia nos três filmes, cada um com uma 
característica distinta, foi o primeiro reconhecimento de que os filmes 
poderiam ser interligados através de representações. Em Dogville, 
a fotografia aparece como prova do real, prova de que Grace é uma 
foragida, colocando em xeque a própria personagem, que não consegue 
se defender contra aquele retrato e passa a ser hostilizada na cidade. Em 
Solaris, a fotografia é tida como memória, reconhecimento de si, está 
vinculada ao passado em um primeiro momento. Porém, quando Hari 
se olha no espelho e se reconhece como a pessoa que está na imagem, 
a fotografia entra em um lugar relacionado ao imaginário. É impossível 
que ela seja a mulher morta, mas de alguma forma elas possuem a 
mesma imagem.

O comparecimento da fotografia nos três filmes, cada um com uma 
característica distinta, foi o primeiro reconhecimento de que os filmes 
poderiam ser interligados através de representações. Em Dogville, 
a fotografia aparece como prova do real, prova de que Grace é uma 
foragida, colocando em xeque a própria personagem, que não consegue 
se defender contra aquele retrato e passa a ser hostilizada na cidade. Em 
Solaris, a fotografia é tida como memória, reconhecimento de si, está 
vinculada ao passado em um primeiro momento. Porém, quando Hari 
se olha no espelho e se reconhece como a pessoa que está na imagem, 
a fotografia entra em um lugar relacionado ao imaginário. É impossível 
que ela seja a mulher morta, mas de alguma forma elas possuem a 
mesma imagem.

Para o levantamento bibliográfico foram adotadas buscas nos 
acervos das bibliotecas da Universidade de São Paulo – USP e pesquisas 
de trabalhos acadêmicos digitais que uniam, em um primeiro momento, 
a representação da arquitetura e o cinema. É importante frisar a atenção 
recebida pela Escola de Comunicação e Artes da USP, onde cursei 
disciplinas e obtive apoio para conectar arquitetura e cinema. Nesse 
momento da pesquisa, o pensamento de Sergei Eisenstein em seu 

artigo “Montage and Architecture”, publicado em 1938, aparece como 
fio condutor propondo um passeio pela Acrópole grega e entendendo o 
espaço como um filme, por onde o caminhar se desenrola no tempo e 
por meio de um efeito de montagem na justaposição dos quadros.    

A metodologia empregada no estudo de Alice nas Cidade, que 
se caracterizou no projeto de pesquisa como uma fonte primária – 
assim como os outros dois filmes –, foi a da observação apoiada em 
análises visuais, com descrições textuais e fotografias digitais (já uma 
aproximação ao estudo pelos frames que viria a seguir). 

Com o entendimento de que o primeiro objeto de estudo comportava 
questões de representação para além da fotografia, a mesma metodologia 
foi utilizada nos dois outros objetos, a fim de descobrir similaridades 
e diferenças. Foram empregados procedimentos indutivos e dedutivos 
para estabelecer relações entre os trabalhos. 

Ao sistematizar essas semelhanças, a reprodução fotográfica se 
sobressaiu como método de registro. Fazendo “stills” das imagens que 
possuíam as características desejadas no momento, pôde-se perceber 
semelhanças em imagens, ainda de forma não-organizada. Durante a 
qualificação, foi-me sugerido pela banca que: 

1.  Sistematizasse a escolha dos filmes de acordo com a maneira 
com que cada um representava a cidade:

- Alice nas Cidades: cidade real
- Dogville: cidade sugerida
- Solaris: cidade imaginada. 

2. Investigasse as similaridades que apareciam nos frames das obras 
cinematográficas, levando a pesquisa para a mobilidade das imagens 
enquanto reproduções fotográficas.

Dessa forma, a sistematização das imagens em conjuntos (que 
posteriormente viriam a ser chamados de constelações) de acordo com 
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suas representações – janelas, espelhos, televisores – foi acompanhada 
da pesquisa e levantamento bibliográfico sobre o campo do Imaginário. 
A linha de pesquisa de Aby Warburg já era estudada pelo Grupo de 
Pesquisa CNPq – Representações: Imaginário e Tecnologia e a forma 
como ele entendia a junção de imagens como montagem (apesar 
de o cinema ainda estar se estabelecendo à época) serviram de fio 
condutor para a criação de uma montagem partindo das representações 
sistematizadas anteriormente.

O aporte da bibliografia de Philippe-Alain Michaud, que realiza 
estudo sobre Aby Warburg e as imagens em movimento, assim como 
Georges Didi-Huberman, estudioso de Aby Warburg, deslocaram o 
entendimento da imagem como representação para imagem como 
relação. Operar pela “iconologia dos intervalos” criou a disposição visual 
autônoma que dá origem às constelações e galáxias de imagens. Ao 
sair do conjunto fechado “espelhos” e ir para o conjunto que relaciona 
espelhos com televisores ou com janelas, abre-se o saber como 
montagem, trazendo a técnica do cinema como metodologia dentro de 
um pensamento dinâmico para lidar com imagens.

Pesquisar por meio de imagens também pressupõe dizer por meio 
de imagens. Assim, a dissertação é construída buscando dar às imagens o 
caráter não ilustrativo, independente de textos e legendas (apesar de elas 
ainda serem obrigatórias em relação às normas). A inserção de imagens 
na pesquisa ainda é um tanto problemática: pelo fator dos custos (uma 
das razões pelas quais os protótipos das constelações foram feitos em 
branco e preto – e muitas das imagens que inicialmente eram coloridas 
foram convertidas em software de edição na dissertação) e pelo fato de 
que ainda se está pavimentando um caminho onde cientificamente as 
imagens produzam, por si só, conhecimento.

Esta pesquisa é produzida em um momento de revisão dos caminhos 
trilhados por Aby Warburg e sua contribuição para a história da arte. 
Algumas importantes investigações têm sido feitas nesse sentido, como 
a exposição “Dear Aby Warburg, what can be done with images? Dealing 
with photographic material” no Museu de Arte Contemporânea de 

Siegen na Alemanha em 2012 e com a exposição “Atlas: Como llevar 
el mundo a cuestas?”, apresentada no Museu Reina Sofia por Georges 
Didi-Huberman em 2013. A primeira reunia obras de 23 artistas que 
retomavam a exploração de conjuntos de imagens fotográficas e a 
segunda propunha o conceito de Atlas como uma forma do imaginário 
moderno, apresentando conjunto diversos vindos de diversas fontes. 
Além disso, vale citar a pesquisa “Representações e Imaginário da 
Arquitetura no Círio de Nazaré e no Guerreiro Alagoano”, orientada por 
Artur Rozestraten na FAU-USP.

A pesquisa busca demostrar que para explorar o campo das 
representações da arquitetura são necessários estudos que se voltem para 
o objeto – seja um filme, um desenho ou o próprio objeto arquitetônico, 
buscando reunir conhecimentos de diversas áreas e tomando partido 
das potencialidades que as imagens tem de deslocar-se entre essas 
diversas fontes.

Este trabalho contribui para o estudo das representações e 
do imaginário para o campo da arquitetura no Brasil e pode auxiliar 
reflexões futuras feitas por outros pesquisadores e artistas. 
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