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RESUMO
O poeta e cineasta britânico Derek Jarman, morto em 1994, aos 52 anos, vitimado pela
AIDS, é uma figura controversa e polêmica no âmbito da História da Arte. Sua poética
faz alusão à liberdade sexual, ao ateísmo, à anarquia e à deformação sócio-política
vivida na Europa entre as décadas de 1960 e 1990. Filmes como Sebastiane (1976) e
Jubilee (1978) são amostras violentas desse ataque às instituições. Por outro lado, uma
observação mais atenta a trabalhos como Blue (1993), Glitterbug (1994) e, sobretudo,
Caravaggio (1985), apontam para um projeto estético muito mais elaborado e
ambicioso. Observamos nessas obras específicas uma tentativa de releitura da História
da Arte num corte sincrônico em relação a seu próprio tempo, e além disso uma busca
pela identificação do papel do artista no contexto da História em si, de maneira que vida
e obra unam-se simbioticamente num projeto de totalização da poética, da estética e da
fenomenologia que envolvem ambas.
Este trabalho pretende resgatar a memória do artista Derek Jarman, posto que seu
trabalho se perdeu no hermetismo a ele atribuído pela crítica ao longo dos anos que se
seguiram à sua morte e, a partir desse resgate, examinar elementos históricos e estéticos
presentes em Blue, Glitterbug e Caravaggio, que evidenciam uma releitura da História
da Arte à luz da contemporaneidade com vistas a discutir o papel e o lugar do artista no
contexto da vida enquanto obra aberta e como ator na transcorrência sincrônica da
História.
Com isto, a presente tese faz uma excursão pelos anos formativos de Jarman, quando
cursou Artes Visuais e quando tomou contato com artistas da vanguarda do pósSegunda-Guerra, em seguida examina a ocorrência dos efeitos de tal contato em suas
obras derradeiras Blue e Glitterbug, para, finalmente, dissecar sua obra Caravaggio em
busca de comprovações para nossa hipótese de que Jarman ocupou-se de criticar seu
tempo e sua cultura fundindo-se ao personagem do pintor italiano, criando uma vidaobra indissociável em que se verifica o estudo histórico e fenomênico da Arte e, por
fim, reavalia os papéis do artista Caravaggio e seu próprio papel em relação ao fazer
artístico, dentro de uma compreensão metafísica.

Palavras-chave: Derek Jarman, Caravaggio, Arte Contemporânea, Memória, Releitura
estética.

ABSTRACT
British poet and filmmaker Derek Jarman, who died in 1994 at 52, a victim of
AIDS, is a controversial figure in the History of Art. His poetics allude to sexual
freedom, to atheism, to anarchy and to the socio-political deformation experienced
in Europe between the 1960s and 1990s. Films such as Sebatiane (1976) and
Jubilee (1978) are violent samples of this attack on institutions. On the other
hand, a closer observation to works such as Blue (1993), Glitterbug (1994) and,
especially, Caravaggio (1985) points to a much more elaborate and ambitious
aesthetic project. We observe in these specific works an attempt to reread the
History of Art in a synchronic cut in relation to its own time, and, in addition, a
search for the identification of the artist's role in the context of History itself, so
that life and work unite symbiotically in a project of totaling poetics, aesthetics
and phenomenology that involve both.
This work intends to rescue the memory of the artist Derek Jarman, since his work
was lost in the hermeticism attributed to him by the critics throughout the years
that followed his death and, from this rescue, to examine historical and aesthetic
elements present in Blue, Glitterbug and Caravaggio, which show a re-reading of
the History of Art in the light of contemporaneity with a view to discussing the
role and place of the artist in the context of life as a work in progress and as an
actor in the synchronous transcurrency of History.
With this, the present thesis makes an excursion in the formative years of Jarman,
when he studied Visual Arts and when he made contact with artists of the
vanguard of the post-Second World War. Next, it examines the occurrence of the
effects of such contact in its works Blue and Glitterbug, to finally dissect his work
Caravaggio in search of evidence for our hypothesis that Jarman was concerned
with criticizing his time and his culture by merging with the character of the
Italian painter, creating an inseparable life-work in the historical and phenomenal
study of Art and, finally, re-evaluates the roles of the artist Caravaggio and his
own role in relation to artistic making, within a metaphysical understanding.
Keywords: Derek Jarman, Caravaggio, Contemporary Art, Memory, Aesthetic rereading.
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No ano de 2007, a distribuidora paulista de Home Video, Magnus Opus, iniciou uma
série de lançamentos em DVD dedicada às vanguardas cinematográficas americana e europeia.
Assim, chegaram ao mercado nacional uma série de caixas contendo vários discos com obras
de Andy Warhol, William Burroughs, Robert Florey, Joris Ivens e outros. O projeto dava
continuidade a um longo percurso de lançamentos importantes iniciado por volta de 1993,
quando, ainda sob o nome de Continental Home Video, a empresa destacou-se pelo ineditismo
de filmes como Nosferatu (1921), O corcunda de Notre Dame (1923) e Interlúdio (1946), para
citar alguns, em VHS.
Em verdade, a Magnus Opus nunca prezou completamente pela qualidade de seus
lançamentos. Defeitos variavam de uma péssima apresentação gráfica e falhas de autoração 1, a
erros grosseiros na tradução das legendas. No entanto, algumas das cópias apresentavam
excelente qualidade de imagem, outras nem tanto. De qualquer forma, foi assim que tomamos
contato com o que viria a ser nosso objeto de estudo.
Um dos discos da coleção “Cinema Underground”, era dedicado ao diretor e artista
plástico inglês Derek Jarman, e trazia sua obra mais autoral, experimental e hermética. Em
2007, não tínhamos ideia de quem era Jarman e o que havia realizado. Soubemos, a partir desta
pesquisa, que seus filmes predominantemente narrativos chegaram a ser exibidos no Brasil em
mostras especiais, mas, àquela altura, o cineasta, morto em 1994, parecia uma figura nebulosa.
Não obstante, despertou-nos um interesse de pesquisar mais sobre sua poética na
intenção de compreender a fragmentação narrativa de seus filmes em Super-82 e o tratamento
físico dado à película no momento da montagem, que conferiam a cada trabalho uma peculiar
relação interdisciplinar com a pintura.
É certo que, à época, ainda cursávamos a graduação em Letras, e não haveria
disponibilidade para nos debruçarmos por demais, naquele momento, sobre o trabalho de Derek
Jarman. Tanto mais que, embora veremos como foi uma figura importante em seu tempo, a
partir de sua morte ele passou a ser cada vez mais esquecido e pouco estudado e, afirmamos,
com segurança, que não há no Brasil um estudo originalmente empreendido a respeito de sua
trajetória3.
1

Autoração refere-se à configuração de um DVD quanto ao menu que leva a capítulos e subcapítulos do conteúdo
do disco.
2
Super-8 é um formato de filme amador, antecessor das câmeras de VHS, que ficariam populares a partir dos anos
1970. O Super-8 foi desenvolvido e comercializado pela Kodak a partir de 1965. Sua tecnologia aperfeiçoava o já
bastante utilizado 8mm ao inserir perfurações menores, aumentando a área de exposição da imagem, o que garantia
melhor qualidade. Além disso, diferente do 8mm, o Super-8 trazia uma pista magnética, que permitia sincronização
de áudio.
3
Fazemos exceção, com reverência à iniciativa de alguns pouco engajados, como o produtor cultural Raphael
Fonseca, que organizou junto à CAIXA duas edições da mostra “Derek Jarman – Cinema é liberdade”, em 2014
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Guardamos, então, o interesse pelo multifacetado artífice para levar uma pesquisa a
termo num momento propício. Ao longo de nossa pesquisa de doutoramento, pudemos, com a
devida intermitência e tranquilidade tomar contato com seus trabalhos gradualmente e em
etapas. Primeiro, sua antologia de Super-8, especialmente Glitterbug e In the shadow of the
sun, depois Caravaggio, The last of England, Blue etc.
Finalmente, em 2015 havia chegado o momento de nos concentramos numa pesquisa
focada inteiramente em Derek Jarman e em sua arte, como verá o leitor, aspectos inseparáveis.
E passamos a pensar como faríamos uma ligação entre as pesquisas empreendidas em nossa
dissertação de mestrado, dedicada ao cinema de vanguarda dos anos 1920, com o passo seguinte
da História da Arte, que culmina na contemporaneidade. Foi assim que decidimos investigar a
forma como essa História flui e se transmuta numa releitura que combina aspectos pessoais e
reflexões estéticas bastante sofisticadas.
Em nossa dissertação (CORREIA, 2014) vimos que desde as primeiras décadas do
século XX o cinema, confrontado com as artes visuais, em especial com a pintura, passou a
apresentar um problema epistêmico para a História da Arte. A relação entre ambos os suportes
é uma questão polêmica e não definitiva no meio acadêmico de historiadores que buscam
compreender a imagem em movimento e, nela, reconhecerem uma arte autônoma.
O problema está na raiz desse novo meio de comunicação próprio à modernidade. Já
em 1915, o filósofo e psicólogo alemão Hugo Münsterberg publicou o que se sabe ser o
primeiro livro que busca teorizar o fenômeno do cinema como entretenimento de massa, o livro
Photoplay. Nele, o autor analisa exaustivamente o efeito psíquico que a postura contemplativa
exigida por uma projeção cinematográfica tem no espectador comum.
Mais ou menos pela mesma época, os futuristas já enxergavam no cinema uma forma
muito apelativa de comunicação, algo próximo de seus ideais a respeito da máquina e do
progresso humano. Isso se verifica na produção Thäis (1917) de Anton Giulio Bragaglia, hoje
um filme perdido.
O ápice da tentativa de se apropriar do cinema como forma de produção de efeito de
sentido por artistas visuais aconteceu durante o final da década de 1910 e início dos anos 1920.
Primeiro, podemos pensar no Expressionismo Alemão e o cenário de O gabinete do Dr.
Caligari (1920), mas ainda assim estaríamos vendo somente uma tendência estético-histórica a
serviço de um filme inovador. Não há a relação direta entre filme e pintura, uma vez que o

no Recife, e em 2016 em São Paulo. Desta última, tivemos oportunidade de participar na condição de debatedor,
expondo alguns apontamentos já colhidos para o trabalho que ora o leitor tem em mãos.

16

cenário serve a um papel coadjuvante para uma narrativa linear característica do cinema
comercial. A leitura de Siegfried Kracauer (1945), evidencia que Caligari não nasceu um filme
expressionista. Ele se tornou expressionista a partir das interferências criativas do produtor Eric
Pommer, cujas conexões incluíam artistas ligados aos movimentos Die Brücke e Der Blaue
Reiter.
Por essa época, temos uma interação entre cinema e pintura nos filmes Rythmus 21
(1921), Opus 1 (19121) e Dyagonal Symphony (1924), respectivamente dirigidos por Hans
Richter, Walter Ruttmann e Viking Eggeling, os três realizados na Alemanha. Tais filmes
trazem para a tela do cinema formas geométricas e abstratas que lembram pinturas de Mondrian
e Van Doesburg em movimento.
Marcel Duchamp foi outro artista das vanguardas históricas a buscar um meio de
conciliar o ready-made com a imagem impressa numa fita de celuloide, quando realizou o filme
Anémic cinemá (1926), que consiste de um disco de madeira no qual estão escritos alguns
trocadilhos, girando em sentidos horário e anti-horário. Podemos lembrar, também, a afirmação
de Andrew (2002, p. 85), de que Fernand Léger condenava a omissão dos utensílios cotidianos
dos artistas de sua época, e realizou Ballet mecanique (1924), que é feito a partir de imagens
abstratas construídas com garfos e batedores de massa de bolo. Mas, isso ainda não é uma
pesquisa de interação entre as artes visuais e o cinema.
Salvador Dalí, junto do cineasta Luís Buñuel, buscou dar forma cinematográfica às
vertiginas imagens do Surrealismo em Um cão andaluz (1928) e A idade do ouro (1930), mas,
no fim, ambas as produções passaram para a História como obras que discutem temas como a
dor, o desejo e a morte do ponto de vista psicanalítico. Uma inovação cinematográfica sem
precedentes, no limite.
Com a consolidação do cinema sonoro, na década de 1930, a distância entre a pesquisa
cinematográfica ligada à pintura torna-se maior e quase que irreconciliável. O som no cinema
passa a ser o fator decisivo para que a massa passe a consumir cegamente o produto “filme”, e
o recurso técnico necessário para trazer o som sincronizado à imagem é tão complexo, pesado
e grande, que as produções passam a ser realizadas exclusivamente em estúdios. As câmeras
dobram de tamanho e não mais permitem grandes inovações quanto aos movimentos e ângulos.
O conteúdo passa a ser cada vez mais próximo da narrativa convencional, herdada do teatro e
a arte de vanguarda, no cinema, se perde nas tendências industriais ditadas por Hollywood.
Isso não significa que não tenha havido esforços por parte dos veteranos vanguardistas
por um cinema que dialogasse com as artes plásticas. Em 1947, Hans Richter realizou, na
América, Dreams that Money can buy, em parceria com antigos colaboradores como Alexander
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Calder e Max Ernest. O filme é uma empreitada surrealista, que critica o modo de vida
americana após a Segunda Guerra, em que um poeta, sem função social dentro do capitalismo,
passa a ganhar a vida enxergando os desejos ocultos dos cidadãos comuns e materializando-os
para que seus clientes tenham um momento feliz de devaneio. Cada um dos sonhos é ilustrado
por um dos artistas de vanguarda convidados de Richter. Embora claramente experimental, o
filme preocupa-se menos com a relação entre cinema e artes visuais, do que com a quebra da
narrativa cinematográfica tradicional.
Ainda, em 1956, o francês Henri George-Clouzot realizou O mistério de Picasso,
interessante obra que retrata o já velho pintor espanhol executando, ao vivo num estúdio, 18
obras que são mostradas, por meio de um complexo sistema de tela transparente e tintas
especiais, pincelada por pincelada, de suas origens à conclusão. Não se trata de um mero
documentário, mas de uma forma peculiar de se mostrar o âmago criativo de um dos maiores
gênios da História da Arte. Um fato curioso faz desse filme uma primeira tentativa, bemsucedida, de se fazer do cinema um suporte comparável à pintura: Picasso ordenou que cada
umas das telas pintadas fossem destruídas tão logo ele as tivesse concluído. Assim feito, o filme
de Clouzot transforma-se no cavalete do pintor. Sua projeção é a única exposição possível de
tais obras.
Somente a partir dos anos 1960, quando os equipamentos de captação de imagem e
áudio se tornam mais leves e práticos, como as câmeras Super-8, ou as 16mm, o cinema passa
a flertar com as artes visuais de maneira mais incisiva. Nam June Paik, em 1964, realiza seu
Zen for film, que consiste de um rolo de 300 metros de película virgem projetados numa parede
branca. O efeito alcançado é de uma tela branca exibida por 11 minutos, e em looping. Paik
explicava que sua obra nunca seria a mesma, já que o filme virgem, ao passar pela grifa do
projetor, forçosamente riscaria e acumularia poeira. Poeira e arranhões seriam vistos na
projeção seguinte, de novo e de nodo, fazendo do filme algo inédito a cada loop. Por sua vez,
Yoko Ono, em Eye Blink (1966), acelera a velocidade de quadros por segundo a um ponto que
nos faça ver uma única piscada de olhos tão lentamente, que a projeção chega a durar cerca de
três minutos.
Nos Estados Unidos, Andy Warhol realiza filmes como Sleep (1964), em que filma,
ininterruptamente, uma pessoa dormindo por cinco horas seguidas, ou como Empire, do mesmo
ano, com a colaboração de Jonas Mekas, em que filma o Empire State Building de Nova York
das 0h às 8h da manhã, sem interrupção, num plano fixo e, dado o objeto e a época, algo muito
próximo da Pop Art que o consagrou.
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É de se observar que, com menos ou mais ênfase, as experiências cinematográficas
nos anos 1960 buscavam, enfim, uma aproximação não só com as artes visuais, mas com o
contexto social e histórico implícitos nelas.
Tomemos como assunto desta discussão o que nos diz Michael Archer.

No início dos anos 60 ainda era possível pensar nas obras de arte como pertencentes
a uma de duas amplas categorias: a pintura e a escultura. As colagens cubistas e outras,
a performance futurista e os eventos dadaístas já haviam começado a desafiar este
singelo “duopólio”, e a fotografia reivindicava, cada vez mais, seu reconhecimento
como expressão artística. No entanto, ainda persistia a noção de que arte compreende
essencialmente aqueles produtos do esforço criativo humano que gostaríamos de
chamar de pintura e escultura. (ARCHER, 2008, p. 1)

Compreendemos o ponto de vista do autor, que chega a mencionar a fotografia no bojo
das expressões artísticas do período, mas, assim como vários historiadores, Archer não leva em
conta a película cinematográfica, tão promissora nos anos 1960, e algo já abordado por Arnold
Hauser em 1951, na obra História social da arte e da literatura.
É o próprio Archer que nos dá argumento para introduzirmos o objeto de nosso estudo.
Todos os impulsos evidentes nas obras do final dos anos 50 – o interesse pelo
corriqueiro, a disposição de abarcar o acaso (não apenas uma herança do Dadaísmo,
mas também o reconhecimento de que na vida as coisas simplesmente acontecem) e
um novo senso do visual – levaram a arte a duas direções: a Pop e o Minimalismo.
(ARCHER, 2008, p. 5)

Podemos inferir que Archer nos sugere que, a partir das experiências artísticas do
período em questão, o conteúdo das obras passa a buscar um sentido no corriqueiro palpável da
vida. E não seria correto excluir o cinema, ou a pesquisa audiovisual deste movimento, uma
vez que já citamos, antes, expoentes desses movimentos de nova vanguarda e suas incursões
no meio cinematográfico.
É nesse momento que surge a figura de nosso objeto de estudo, o artista britânico
Derek Jarman (1942-1994), que além de cineasta foi, sobretudo, pintor, pesquisador em arte,
paisagista e escritor.
Michael Derek Elworthy Jarman nasceu de uma família descendente de neozelandeses
de carreira militar. O pai, Lancelot Elworthy Jarman não tinha somente nome de um mítico
cavaleiro. Com efeito, fez uma brilhante carreira na Royal Air Force e pilotou bombardeiros
durante a Segunda Guerra Mundial. Sua austeridade forçava-o a desejar que o filho mais velho
seguisse seus passos, mas Jarman, desde cedo, era mais afeiçoado à mãe Elizabeth, com quem
passava a maior parte do tempo, ouvindo histórias e aprendendo a lidar com plantas e flores.
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É o próprio Derek quem nos conta, em suas memórias publicadas, (JARMAN, 1993,
pp. 20-35), que passou a infância morando em diversos locais da Europa e da África, já que seu
pai era constantemente transferido para bases militares fora da Inglaterra. Foi na Itália que viveu
seus momentos de descoberta. Primeiro, com as belas flores que sua mãe e suas tias cultivavam.
Flores que o inspirariam sobremaneira na senda da criação artística, como veremos. A luz
natural do local e a variedade de cores e matizes do jardim dos Jarman o fez querer se
aprofundar naquela botânica, lendo desde cedo diversos livros sobre o assunto. Também, contanos que por volta dos 8 anos de idade, ainda na Itália, descobriu o ímpeto da atração. Um
sobrinho das uma vizinha da família, pouco mais velho que Derek, o levava a passear de
bicicleta quase todos os dias pelo campo. Embora nada tenha havido entre duas crianças, Derek
relata que ali teve a primeira sensação do seria o desejo pelo outro.
Cada vez mais hostilizado pela austeridade do pai, sobretudo quando deixou clara sua
inclinação para a arte, Jarman deixou o ensino médio ruma à Slade School of Arts em Londres
e passou a morar sozinho num loft a leste da cidade, onde pode exercer com liberdade sua
produção poética e sua sexualidade, mesmo que as relações homoeróticas, àquele tempo, ainda
fossem criminalizadas no Reino Unido. Em Bankside, sua moradia, que se transformou num
ateliê e estúdio cinematográfico, Jarman primeiro passou os primeiros anos produzindo murais
e pinturas abstratas. Logo, por intermédio do diretor Ken Russell, entrou para o ramo do cinema
assinando a direção de arte do polêmico épico The devils (1971). A partir dessa experiência,
viu que poderia existir uma íntima relação entre a estética das artes visuais e os diversos meios
de produção de imagens.
Portanto, é na obra de Jarman que encontramos a pesquisa mais profunda sobre a
interação entre cinema e pintura, no sentido de fundir ambos os suportes na proposta de uma
solução possível para usar o meio audiovisual e a História da Arte e seu legado como um lugar
da memória como repositório imaterial de um dado contexto social, político e estético segundo
o espírito do tempo inerente à atuação de um artista. Apresentaremos ao longo desta pesquisa
um tanto mais sobre a vida e a poética de Jarman, mas por ora nos interessa contextualizar o
período em que se circunscreve sua produção mais conceitual e que nos servirá para o estudo.

Jarman inicia sua trajetória como artista em meados dos anos 1960, mas é nos anos
1970 que irá produzir suas obras mais maduras e compromissadas como o registro de
seu tempo, sua condição e sua pesquisa estética. Não havia futuro no sonho da
Inglaterra. A comemoração do 25o aniversário do reinado de Elizabeth II acontecia
em meio à recessão econômica, desemprego, ameaças do terrorismo separatista e a
onda de pânico moral causada pelo fenômeno do punk, que, naquele momento,
começava a ganhar repercussão (e dinheiro), exportado da Inglaterra para o mundo
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através da indústria fonográfica e da imprensa sensacionalista. (FELIPE, in
CASTAÑEDA; FONSECA; DIAS, 2014, p. 156)

Produto direto da contracultura influenciada pelos Estados Unidos e pela onda de
contradições advindas do final da Segunda Guerra, da repressão desmedida contra
homossexuais, estrangeiros e várias outras minorias, Jarman ocupou-se de pesquisar a tradição
da arte, os vários suportes da produção artística, o espírito de seu tempo, a atuação de seus
contemporâneos, para depois fundir tudo isso em obras que merecem uma revisão estética e
histórica no sentido de avaliar as bases de sua produção e circulação de maneira a reabilitar a
figura do artista no contexto dos estudos pertinentes ao campo da História da Arte.
O aparente aspecto anarquista do qual Jarman fazia parte não pressupõe uma falta de
rigor e pesquisa. O artista sempre se disse atento à História da Arte e à evolução da estética.
Por exemplo, afirmava que no início de sua carreira como pintor, tinha preferência por pintar
paisagens, o que nos faz deduzir que seguia a tradição romântica, que Gombrich (2209, pp.
476-97) afirmou ser própria dos britânicos, sobretudo Turner e Constable. Este apreço por
paisagens estará presente nos filmes de Super-8 que produzirá no início dos anos 1970.
Já no fim de sua vida, ele iria produzir telas que remetiam diretamente ao
Expressionismo Abstrato de Pollock, como Ataxia – AIDS is fun (1993).
Veremos outros aspectos que fazem de Derek Jarman um precursor de um estilo que
pretende levar ao movimento imagens estáticas próprias das várias escolas históricas, ensaiando
um estudo crítico e revisionista do legado da História da Arte na pós-modernidade. Para
compreender o entendimento de Arte de Jarman quando a empregava no cinema, precisamos
nos remeter a três de seus filmes mais conhecido, sendo Caravaggio (1986) o trabalho mais
conhecido e que detém todas as características que buscamos pesquisar para embasamento de
nossa tese. Os outros dois, Blue (1993) e Glitterbug (1994), são réquiens audiovisuais que
projetam na poética jarmaniana uma intensa relação sincrônica com a História da Arte e
contexto social da segunda metade do último século.

i.

Objetivo geral
Pretendemos com este trabalho atingir como objetivo geral a revisão crítica em torno

da estética da obra conceitual de Derek Jarman, à luz dos estudos de Estética e História da Arte,
para reabilitar sua produção conceitual – considerando o recorte que exporemos – na esfera da
inovação e do ineditismo ao apresentar uma proposta de comunhão entre a prática
cinematográfica e pictórica, valendo-se da técnica da luz sobre celuloide para passar a limpo a
cultura artística ocidental em diversos momentos distintos.
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ii.

Objetivos específicos
Como objetivos específicos de nossa pesquisa, buscaremos:
Traçar as origens das obras de Derek Jarman, na pintura, a partir de seus arquivos e

escritos pessoais, para compreender sua formação em Artes.
Contextualizar sua arte conforme seu tempo e sua realidade social e pessoal, sem
perder de vista a herança histórica e estética da qual sua poética se vale.
Investigar quais procedimentos se alinham, ou se diferem, em sua produção conceitual
e sua produção cinematográfica narrativa.
Estabelecer bases para mostrar o cruzamento entre ambas as linhas de atuação que
configuram os alicerces de uma nova estética para a comunhão entre pensamento e obra.
Finalmente, sustentar a tese de que Jarman realiza uma releitura sincrônica da História
da Arte empregando uma estética própria e buscando equivalência em seu próprio tempo.

iii.

Problemas da pesquisa
Como sinalizado anteriormente, a obra de Derek Jarman, bem como sua importância,

vem se esvanecendo ao longo dos últimos 25 anos por diversos motivos, cremos. Em primeiro
lugar, pelo fim da utopia libertária que defendeu ao longo dos anos 1960 e 1970, aniquilada
pela política interna e suas consequências psicossociais a partir da era Thatcher. Depois, sem
abrir mão de uma estética complexa, que provoca intelectualmente o espectador, já não havia
mais interlocução possível entre o criador e a massa domesticada pelo cinema asséptico dos
anos 1980. Por fim, sempre houve os detratores que viam o cinema de Jarman como simples
amadorismo.
Na Inglaterra, o pesquisador da obra de Derek Jarman terá acesso aos livros que o
próprio artista escreveu, em forma de diários, e uma biografia oficial. Recentemente, em 2016,
um outro volume com um estudo de fôlego foi lançado, mas é incompleto porque trabalha
somente com a produção dos filmes em Super-8. Embora resvale na tentativa de estabelecer
relações de tais filmes com a pintura, o estudo é genérico no contexto social dos anos de
produção de tais trabalhos.
A biografia oficial de Jarman, escrita por Tony Peake é a obra mais completa sobre a
vida e a carreira de Derek Jarman. O biógrafo tenta ser abrangente, mas deixa lacunas
importantes quanto às motivações estéticas por trás das obras que aqui estudaremos4. No Brasil,

4

Tentamos uma entrevista por e-mail com Peake e este se mostrou completamente indisposto a colaborar,
enfatizando que seu livro tem tudo o que é preciso saber. Encontramos negativas por parte de outros colaboradores,
também.
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Derek Jarman é virtualmente desconhecido, ressalvando-se alguns acadêmicos que pesquisam
a hibridização dos meios de produção audiovisuais. Desta forma, não há um espaço detidamente
focado em seu trabalho, exclusivamente. Fora da academia, sua poética está vinculada às
ideologias de gênero, em que os debates almejam enfoques diversos daqueles que pretendemos
realizar.

iv.

Hipóteses para a pesquisa
Nossa hipótese é a de que Derek Jarman, nos filmes Blue e Glitterbug fundamenta o

alicerce para um estudo sincrônico e estético-metafísico, calcado na memória e na iminência
da finitude do corpo, mas, acima de tudo, é em Caravaggio que o cineasta encontra a fórmula
ideal para realizar sua crítica artística e social de seu tempo a partir de uma releitura da História
da Arte que age como fenômeno simbiótico em relação à sua própria vida e obra.
Tendo acesso aos vários meios de produção de arte – a pintura, o cinema, a gravura,
as instalações etc – e mostrando interesse na pesquisa da interação entre tais suportes, Derek
Jarman não distinguia diferenças entre quaisquer delas, operando naturalmente uma poética que
emprestava singularidades entre tais suportes, o que fez de seu cinema algo peculiar. Ao se
utilizar do suporte Super-8, em sua ontologia de caráter doméstico, Jarman trouxe para o cinema
a informalidade, o tom memorialista, a textura acentuada e a manipulação do tempo diegético5.
Em suas obras identificamos duas camadas estéticas. Em primeiro lugar, a tentativa de
estabelecer um diálogo entre a contemporaneidade e os diversos momentos de rupturas na
História da Arte, de maneira a resgatar esteticamente em seus filmes a historicidade e as
problematizações de diversas poéticas. Em segundo lugar, numa rota inversa e concomitante,
Jarman procurou ler seu tempo a partir do corte sincrônico da História.

v.

Métodos da pesquisa
De abordagem qualitativo e dedutivo, o aporte teórico de nossa pesquisa tem como

uma das bases o pensamento de Siegfried Kracauer, em sua obra Theory of film.

On the whole, these films are not even intended as films; rather, they are intended as
an extension of contemporary art into the dimension of movement and time. [...] Like
the prints of the experimental photographers, films emphasizing rhythm had better be
classified as a new branch of the established arts6 (KRACAUER, 1997, p. 186-7).
O termo “diegese” pertence ao âmbito dos estudos literários, teatrais e cinematográficos, e faz referência ao
escopo ficcional de uma narrativa. Mencionar o tempo diegético significa apontar o tempo narrativo no qual
transcorre o enredo de uma obra.
6
Em geral, esses filmes nem sequer pretendem ser filmes; em vez disso, eles se destinam a uma extensão da arte
contemporânea na dimensão do movimento e do tempo. [...] Como as impressões dos fotógrafos experimentais,
5
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Por esta afirmação do autor alemão, percebemos a tendência teórica em reconhecer os
filmes experimentais – no caso de Jarman, conceituais – como uma nova forma de expressão
que não a tela do cinema ou a TV. Nem mesmo Kracauer se propõe a teorizar sobre um meio
adequado aos filmes não narrativos, mas reconhece sua independência do meio comum.
Complementaremos o pensamento de Kracauer nos valendo das teorias propostas por
Lúcia Nagib, que, no livro Impure cinema, composto de vários artigos que examinam a hibridez
do cinema e seus cruzamentos com outras artes, desde a literatura, até a pintura e outros
suportes, afirma: “Cinema, whose nature as a meeting point of all other arts is universally
recognized, is particularly prone to the celebration of hybridity [...]”7 (in NAGIB; JERSLEV,
2014, p. 21).
Reconhecemos o fato de o cinema ser o catalizador de todas as artes, mas, além disso,
entendemos que em Jarman, há uma intenção de se desfazer esta linha de ligação a partir do
próprio cinema para propor uma nova forma de produzir e fazer circular o trabalho fílmico.
À parte os conceitos sobre arte moderna de Argan (2009), que são extensamente
tratados em nossa pesquisa, este aporte teórico se completa sobretudo com as teorias da Estética
Relacional, de Nicolas Borriaud (1998), por entendermos que para se compreender a obra
conceitual de Derek Jarman é necessário examinar o aspecto da relação do artista com sua obra
e de sua obra com o mundo, numa espécie de retro entendimento suposto entre ator e meio,
depois, receptor, ator e meio.
Jarman não critica somente seu tempo, em suas obras, mas critica, mesmo em
Caravaggio, a estética e o legado da arte face ao esfacelamento da contemporaneidade. Há um
jogo constante de enaltecer e ridicularizar o status da arte, pictórica sobretudo, por meio do
tempo em que o artista viveu. E, neste processo, temos em Bourriaud:

Pintar seria se inscrever na história através de escolhas plásticas. Estamos na presença
de uma estética de tribunal, segundo a qual o artista se coloca perante a história da
arte na autarquia de suas convicções, uma estética que rebaixa a prática artística ao
nível de uma crítica histórica processual: o “julgamento” prático assim emitido,
peremptórico e irrecorrível, é a negação do diálogo, único a conferir à forma um
estatuto produtivo, o de um “encontro fortuito” (BOURRIAUD, 1998, p.31).

os filmes que enfatizavam o ritmo deveriam ser classificados como um novo ramo das artes estabelecidas
(Tradução Nossa).
7
O cinema, cuja natureza como ponto de encontro de todas as outras artes, é universalmente reconhecido, é
particularmente propenso à celebração d híbrido [...] (Tradução nossa).
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Para o autor, a obra de arte encerra uma relação de intersubjetividade que se mostra
quando essa se propõe a retratar o tempo do artista. Desta forma, a produção passa a fazer
sentido quando em contato com seu receptor. No caso de Derek Jarman, essas obras que
elegemos como objetos de pesquisa, atendem a esta teoria na medida em que o artista buscou
cristalizar seu tempo e seu ideário para fazer disso um memorial onírico interpretável pelo
espectador, não na forma narrativa, mas num recorte sincrônico com o próprio tempo e a arte.
A partir dessa base, outros aportes teóricos serão usados, sobretudo na microanálise
das obras selecionadas, que vão da filosofia das psicanálises freudiana e jungiana, até a
fenomenologia de Merleau-Ponty.
Evidentemente, os escritos pessoais e os cadernos de artista de Derek Jarman
formaram boa parte do alicerce metodológico e teórico para nosso trabalho, uma vez que são
um misto de diário, tratados pessoais de estética e documentos de uma época que se estende
dos anos 1950 a 1990.
Por fim, gostaríamos de chamar a atenção às elipses temporais que, num primeiro
momento, podem causar a sensação de ruptura do raciocínio pragmático, mas que serão
cruciais, pois servirão para que, ao final, a construção da ideia total que almejamos, cada lacuna
aberta deverá ser prontamente guarnecida. Tais elipses traduzem não somente os 11 anos de
dedicação ao estudo de Derek Jarman, mas também a maneira como o próprio cineasta viu sua
arte inserida no tempo em que habitou, do qual desfrutou e ao qual sucumbiu.

vi.

Conteúdo dos capítulos
Posto assim, organizamos nossa tese da seguinte forma:
No primeiro capítulo, contextualizamos a arte de Derek Jaman conforme seu tempo e

sua realidade social e pessoal, sem perder de vista a herança histórica e estética da qual sua
poética se vale. Isto se dará no primeiro capítulo desta tese, em que conheceremos as diversas
fontes de influência da arte de Derek Jarman, que vão do paisagismo britânico ao cinema de
Andy Warhol, passando pela literatura Beat, que conheceu quando em viagem a Nova York e
pela fúria abstrata do Pollock. Esta abordagem nos dá base para estudar, na sequência, os filmes
que escolhemos para sustentar nossos pontos.
No segundo capítulo, investigamos quais procedimentos se alinham, ou se diferem,
em sua produção conceitual e sua produção cinematográfica narrativa no contexto da
cronologia de História da Arte. O assunto deste capítulo é um estudo aprofundado do filme
Glitterbug, feito de diversas imagens pessoais de arquivos do artista que formam um mosaico
de experimentos feitos com o Super-8 em busca de um diálogo com momentos pivotais da
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História da arte, que vão da apreciação grega pelas formas perfeitas da anatomia a uma
psicanálise de câmera que tem por finalidade o desvelo e devir do ser na Arte.
Em seguida, no terceiro capítulo, nos valemos de sua obra derradeira, Blue, para
compreendermos como as diversas leituras da Arte são transversais em Jarman e como a
iminência da morte o posiciona num campo metafísico das reflexões estéticas que empreende,
emprestando de Yves Klein não só sua cor mais conhecida, mas suas teorias quanto à totalidade
da arte e do ser na Arte.
Finalmente, no quarto capítulo estabelecemos as bases para mostrar o cruzamento
entre ambas as linhas de atuação que configuram os alicerces de uma nova estética para a
comunhão entre pensamento e obra, compreensão e releitura. Tratamos, aqui, do filme
Caravaggio, em que Jarman refaz a via crucis do infame pintor italiano colocando-se em seu
lugar e estabelecendo relações diretas entre as demandas sociais, políticas e artísticas do século
XVI e XVII e aquelas inerentes aos sombrios anos 1980. Veremos que a reação ao atraso da
era Thatcher era, para Jarman, um protesto sutil, menos preocupado com o ataque frontal e
explícito e mais focado na reflexão profunda no pico da epidemia de AIDS, da qual se
descobriria portador ao longo da realização dessa obra.
Em nossas considerações finais, retomamos os aspectos mais importantes de nosso
trabalho com vistas a proporcionar um lastro que permita novos estudos acerca dos temas que
elencamos e estudamos, embasados nas contribuições que acreditamos ter deixado, sobretudo
pela introdução de novos autores e novas teorias com os quais tivemos contato e que figuram
nas referências ao fim do trabalho.
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CAPÍTULO 1
Formação de um repertório polissêmico
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The present is filled by echoes of past...8
Derek Jarman

Ao falecer, em 19 de fevereiro de 1994, Derek Jarman havia deixado três testamentos.
Três filmes bastante peculiares no conjunto vasto de obras. Os longas-metragens Caravaggio
(1985) e Blue (1993) e, por último, um média-metragem feito para a TV, Glitterbug (1994),
uma colagem de imagens de arquivo pessoal.
As três peças formam uma única obra em três atos. Elas podem ser lidas como um
registro de “vida-obra”, realizadas não só como uma síntese, ou balanço, de seu tempo por meio
da Arte, mas como uma revisão da Arte, uma re-escritura, uma re-edição.
Quando abordamos uma obra cinematográfica, imediatamente remetemos nossa
percepção ao cinema tal qual o senso comum o conhece: uma experiência coletiva para fins de
entretenimento, que emula a realidade em seus absurdos, mazelas e prazeres. Da experiência
procuramos apreender o máximo do entretenimento, o que faz valer o que se investe. Claro que
podemos aventar a possibilidade de uma experiência estética com vistas a uma saciedade
intelectual. Mesmo assim assistiremos a uma narrativa concatenada (de forma linear ou não)
esquematicamente para contar uma história.
Poderíamos isentar Derek Jarman do status de cineasta, no sentido estrito da palavra.
Seu cinema, se assim o chamarmos, é uma forma de comunicação avessa ao cinema como o
conhecemos. E nem mesmo o artista quereria diferente.

As vehement as was Jarman rejection of restrictive theoretical categories and concepts
that attempted to place his works in questionable overarching aesthetic or filmhistorical contexts – the experiments that he carried out with this medium were no
less rigorous and diverse. [...] this was based on a wish to investigate formal film
structures and phenomena, instead, these experiments were primarily a means to an
end – a means to transform personal intentions into corresponding images9 (FREY,
2016, p. 124).

Há uma evidente diferença entre Jarman e seus conterrâneos contemporâneos como
Terence Davis, Ken Russell, Ken Loach e o mais análogo dos exemplos, Peter Greenaway.

8

O presente está repleto dos ecos do passado... (Tradução nossa).
maior que seja a veemência com que Jarman rejeitou categorias teóricas restritivas e conceitos que tentaram
encurralar suas obras em contextos estéticos ou cinematográficos questionáveis - as experiências que ele realizou
com este meio não foram menos rigorosas e diversas. [...] ele se baseava no desejo de investigar estruturas e
fenômenos formais do filme, em vez disso, essas experiências eram, antes de tudo, um meio para um fim – um
meio para transformar intenções pessoais em imagens correspondentes (Tradução nossa).
9Por
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Numa rápida digressão tentaremos elucidar motivos pelos quais Jarman permaneceu
um artista complexo e, em certo aspecto, hermético ao grande público, quando comparado à
espetaculosidade de Greenway.
Derek Jarman e Peter Greenaway, ambos nascidos no Reino Unido em 1942; ambos
despertados pela plasticidade da arte desde jovens; ambos estudantes de Artes Visuais, amantes
da arte impressionista influenciada pelo desenho oriental; ambos interessados pelo muralismo;
tanto Jarman, quanto Greenaway adeptos do trânsito entre as linguagens (cinema, literatura,
pintura etc) em seus trabalhos. Ambos realizadores de filmes adaptados da mesma peça de
William Shakespeare: The tempest (1979), de Jarman, considerado pela crítica especializada
uma alegoria errática, indulgente confusa e Prospero`s book (1991), de Greenaway, que
consolidou a estética de seu “cinema de camadas”, como definiu Luís Nogueira (2009, p. 44),
e, também, o professor e artista visual Almir Antonio Rosa10.Greenaway foi agraciado, nos
anos 1990, com o título de Commander of the British Empire, outorgado pela Rainha Elizabeth
II. Jarman morreu de AIDS, aos 52 anos, quase esquecido, com uma obra bem menos inserida
na mídia e pouco interessante aos estudos da arte.
Não podemos concluir categoricamente a razão de tal discrepância, pois dizer que
Greenaway esteve no lugar certo e na hora certa, seria leviano. Dizer que há um preconceito de
gênero velado no contexto sócio-artístico? Talvez, mas incorreríamos na mesma especulação
despida do rigor a que aspiramos neste trabalho. Por isto, gostaríamos de oferecer um
contraponto sucinto sobre o destaque dado a Greenaway em detrimento de Jarman.
Como observa Ivana Bentes, a respeito da poética de Greenway,

Seus filmes formam uma verdadeira enciclopédia da história das artes e das técnicas
em que a pintura, o teatro, as artes figurativas, a ópera e o vídeo têm um papel
privilegiado na construção de uma nova visualidade. [...] todas as artes são
canibalizadas num impulso reorganizar e reconstrutor (BENTES, in BENTES [org.],
2007, p. 169)

Em seu ensaio, Ivana Bentes reconhece o barroco over (p. 172) de Greenaway em sua
tentativa de aglutinar todos os suportes artísticos em cada legado histórico, mas pensemos nos
termos “enciclopédia” e “história da arte”, citados acima. Aproximemos esta idéia de filme
enciclopédico ao que Bentes (p. 180-181) aponta na conclusão de seu ensaio:

10Durante

o primeiro semestre de 2012, enquanto cumpríamos créditos para mestrado no PPGEHA, tivemos a
oportunidade de assistir às aulas do Prof. Dr. Almir Antonio Rosa (Almir Almas), na ECA/USP, cujo assunto de
destaque foi o cinema de camadas, em especial o cinema de Peter Greenaway.
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O cinema de Greenaway tem algo de artificialidade dos jardins ingleses, onde a
natureza é domada e torna-se cenário. Artificialismos e maneirismo construídos para
deslumbrar os olhos e provocar vertigens na razão. [...] Neste sentido, ele parece
igualar vida e arte como “ornamento”, na sua gratuidade e beleza. Vida e arte surgem
como o mais desconcertante e “inútil” esforço de organização ou de “estilização” do
caos reconstrutor (BENTES, in BENTES [org.], 2007, p. 180-181).

Inferimos, portanto, que o projeto poético de Greenaway é estetizar a relação entre
vida e obra, envernizá-la num exercício muito mais voltado à forma do que ao conteúdo. Tratase de um cinema que aposta no diálogo entre meios e não entre ideias, um cinema que cataloga
possibilidades, ao invés de experimentar suas imbricações. Assistir a seus filmes é como
contemplar a história da arte pelas vitrines de um museu. Uma história viva, mas pouco mutável
e distante do espectador. Por seu turno, a poética de Derek Jarman apropria-se da história da
arte e espraia-se pelos recônditos da personalidade do ser em si, da história social e da arte. Não
à toa, Jarman declararia: “If Gucci hand bags were still in fashion Greenaway would carry his
scripts in them”11(www.petergreenaway.org.uk/quotes.html, acesso em 28/2/2017).
Já vimos que o cinema, em sua forma que chamaremos de mainstream12, não estava
nos planos de Jarman. Logo após seu primeiro longa-metragem, constatou que não seria
possível viabilizar um cinema comercial ao estilo de seu mentor, o cineasta Ken Russell, para
quem desenhou os cenários de The devils, em 1971.

In personal conversation during the early nineties, Jarman once mentioned that, years
before – after the première of his feature film Sebastiane (1974) – it had become clear
to him that he would presumably never be able to expect a career in Hollywood:
‘After the screening [...] at the Locarno Film Festival I realized that I`ll probably never
go to Hollywood...’. The scandal at Locarno and at various other premières was too
great, the reactions too intense to the images of the unaccustomedly open depiction of
homosexuality in the context of this myth of Christian martyr 13(FREY, 2016, p. 193).

As plateias mais qualificadas, compostas de críticos, artistas e intelectuais, figuras
facilmente encontráveis em festivais de grande porte, como o caso do Festival de Locarno, não
acataram um novato ousado e pretensioso, cujo filme propunha contar a biografia de um santo
11

Se as bolsas da Gucci ainda estivessem na moda, Greenway carregaria seus roteiros nelas (Tradução nossa).
“Mainstresm” é um termo utilizado na indústria cinematográfica para se referir a uma estrutura de marcado
centrada exclusivamente na produção de filmes voltados ao entretenimento, valendo-se de astros midiáticos,
orçamentos estratosféricos, efeitos especiais mirabolantes e outros elementos de apelo popular que resultam numa
linha de produção lucrativa. Hollywood é a mãe de todas as indústrias cinematográficas “mainstream”.
13
Em conversa pessoal durante, no início dos anos 1990, uma vez Jarman comentou que, anos antes – depois da
estreia de seu longa-metragem Sebastiane (1974) –, ficou claro para ele que provavelmente nunca seria possível
esperar uma carreira em Hollywood:
‘Depois da exibição, [...] no Festival Internacional de Locarno, percebi que provavelmente nunca irei a
Hollywood...’ O escândalo em Locarno e em outras várias estreias foi muito grande, as reações intensas por conta
das imagens incomuns que retratavam abertamente a homossexualidade no contexto do mito deste mártir cristão
(Tradução nossa).
12
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católico pela perspectiva das relações homoeróticas entre centuriões do império romano. Ainda
que saibamos de tais relações, há muito, não era considerado de bom tom expor essa história
de tal maneira.
Na realidade, parece-nos que Jarman, desde então, colocava em sua obra alegórica
uma parcela de sua realidade dos anos 1970, como se quisesse espelhar sua geração na repetição
que é a história da humanidade.
Mesmo uma década depois, Jarman ainda permanecia alijado dos círculos abençoados
da Meca cinematográfica.
According to the Daily Star of 30 December 1982, Britain faced the danger of ‘More
Channel 4 Shockers. They buy two gay films for showing uncut’. [...] the paper
fulminated against Channel 4 for buying a film [Sebastiane] in which, it claimed, ‘the
Latin dialogue is used to disguise a script packed with porno graphic language’ 14
(PEAKE, 2011, pp. 304-305).

Observamos alguns pontos curiosos aqui, que reforçam a que distância Jarman estava
de seus colegas mais afortunados e qual seu verdadeiro projeto artístico. Vamos procurar
entender o conteúdo do trecho da matéria citado por Tony Peake, biógrafo oficial de Derek
Jarman. Em primeiro lugar, talvez o menos respeitado e mais sensacionalista tabloide
britânicoseja justamente o Daily Star. Publicado aos sábados, suas páginas são recheadas de
um divertimento raso, binário e vulgar, destinado aos leitores, homens heterossexuais, de
classes predominantemente operária, ou profissionais dos chamados subempregos: esportes,
carros e mulheres nuas. Em segundo lugar, para voltar à questão levantada por Sebastiane, oito
anos depois do lançamento oficial, o filme ainda era alvo da imprensa sensacionalista, que até
os dias de hoje pregam uma pretensa moralização do leitor quando, na realidade, estão apenas
estimulando suas fantasias.
Na ocasião da matéria no Daily Star, o Channel 4, emissora de grande porte, limitouse a se isentar de responsabilidade, alegando que o filme viera num lote recém-adquirido e não
havia planos de exibi-lo, de fato. Sendo assim, não havia muito que fazer a não ser voltar-se
para si mesmo e buscar um projeto que espelhasse seu self, para usar um termo psicanalítico,
no grande reflexo de seu tempo:

14De

acordo com o Daily Star de 30 de dezembro de 1982, A Grã-Bretanha corria os riscos de ‘Mais escândalos
do Channel 4. Comparam dois filmes gays para exibirem sem cortes’. O jornal investiu contra o Channel 4 por
comprar [Sebastiane] no qual, afirmavam ‘Os diálogos em latim é usado para encobrir um roteiro recheado de
linguagem pornográfica (Tradução nossa).
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Within this flood of prejudice and acts of censorship, Jarman gradually developed
individual islands of personal strategies. Through his constant experience of the
absence of positively connoted identities and models with which to identify himself,
his own person became the thematic focus of his statements, his autobiographical
confrontation became the central element of his works. Life and work became joined
into an indivisible unity whose ‘point of departures [became] always the feeling and
thinking of his own person, his personal and often autobiographical confrontation with
his surroundings’15 (FREY, 2016, p. 38).

É isto que marca o tríptico mencionado no início deste capítulo e é isto que nos dá
elementos para compreender a dimensão estética atingida por meio da indivisibilidade proposta
por Jarman ao abordar experiência pessoal marginal e fatura artística. Ele se tornaria uma
espécie de artista contracorrente, mais além da contracultura, que assumiu uma delicada
responsabilidade para além da obra.

1.1. Elementos de uma poética pessoal
Diz-se, com frequência, da sétima arte, que ela é a soma das outras seis. Pensamos que
é preciso entender este postulado com certa parcimônia.

É de fato impossível pensar o cinema fora de uma espécie de espaço geral onde se
apreende sua conexão com as outras artes. Ela é a sétima arte em um sentido bem
particular. Não se acrescenta às seis outras no mesmo plano que elas; implica-as, é o
mais-um das outras seis. Age sobre elas, a partir delas, por um movimento que subtrai
a elas mesmas (BADIOU, 2002, p. 104).

Se pensarmos o cinema como forma de entretenimento e mesmo o cinema dito de arte,
certamente encontraremos o hibridismo, a impureza (NAGIB, 2014, p. 22). No entanto, o que
buscamos aqui é mostrar como Derek Jarman valeu-se de uma nova abordagem da imagem em
movimento para dar autonomia ao meio, ainda que sua obra espelhe o espólio da História da
Arte em diversos momentos.
Gostaríamos de exemplificar a maneira com a qual Jarman apropriou-se da
transcorrência da Arte em sua linha do tempo para reinterpretar ou traduzir correntes estéticas
em imagem. Para tanto, nos valeremos de uma obra rápida, quase efêmera, que o artista realizou
em 1981, um híbrido de registro pessoal e videoclipe para a banda experimental britânica
Throbbing Gristle, que, no ano anterior havia composto a trilha musical de In the shadow of the
15Com

a enxurrada de preconceito e censura, gradualmente Jarman isolou-se em estratégias pessoais. Com a
constante ausência de modelos e identidades positivos com os quais pudesse se identificar, sua própria pessoa
tornou-se foco de seu discurso, seu enfrentamento autobiográfico tornou-se elemento-chave de seus trabalhos.
Vida e obra tornaram-se unidade indivisível cujo ‘ponto de partida [tornou-se] sempre o sentimento e o pensamento
de si mesmo, seu embate pessoal e, não raro, autobiográfico com seu meio (Tradução nossa).
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Sun, um dos filmes mais complexos do cineasta. Jarman quis retribuir a parceria oferecendo-se
para registrar a apresentação do grupo em 23 de dezembro num clube underground londrino
chamado Heaven. O resultado é o curta-metragem T.G.: PsychicRally in Heaven.
Em 1964, no início de seus estudos na Slade School, Jarman teve a oportunidade de
viajar a Nova York (JARMAN, 1993, p. 47). Havia grande curiosidade de sua parte pelas
novidades artísticas da época, que vinham da América, sobretudo o Expressionismo Abstrato,
a Pop Art e literatura Beat. A poética de Robert Rauschenberg influenciou suas obras plásticas
de até o fim da vida. Jackson Pollock parecia ser uma saída para toda a repressão vivida numa
Inglaterra onde a homossexualidade era criminalizada e repreendida até mesmo nos círculos
artísticos. Pensamos que a filosofia por trás desse expressionismo era justamente o elemento
libertador de uma poética transitiva entre a obra e a vida.
[...] the manifestation of art and life in the act of painting, because the artwork realises
the absolute liberation from all norms of aesthetic thought as a dramatic document of
the self, as a spontaneous outpouring of the inner movement revealing itself. Here the
direct link between art and life and the liberation from internalised norms and patterns
is to be realised in the spontaneous act of painting16 (FREY, 2016, p. 57).

Com efeito, verificamos em algumas pinturas de Jarman a direta influência do jorro
desenfreado no Expressionismo Abstrato.

16A manifestação da arte e da vida no ato da pintura, porque a obra realiza a libertação absoluta de todas as normas

do pensamento estético como um documento dramático do eu, como uma manifestação espontânea do movimento
interior que se revela. Aqui, a ligação direta entre arte e vida e a libertação de normas e padrões internalizados
deve ser realizada no ato espontâneo da pintura (Tradução nossa).
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Fig. 1: ATAXIA: AIDS is fun (1993)

Fonte: Tate Modern (Londres)
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Fig 2: Blood (1992)

Fonte: Frey (2016, p. 63)

Esta última obra é particularmente interessante, pois assimila influência de
Rauschenberg à colagem dadaísta e os ícones caros à Pop Art, já que traz a crítica a outro
tabloide inglês, o The Sun, tendo, aqui, sua capa repetida como se dispostos numa banca de
jornais, inundando a visão do espectador e forçando-o a voltar sua atenção para a cultura
contemporânea destrutiva e superficial da imprensa sensacionalista, submergido num mar de
intenso vermelho em que se lê, também repetidas vezes, “blood”, sangue, em inglês. O artista
chama-nos a atenção para a cristalização daquilo que Guy Debord (2013) denominou
“Sociedade do espetáculo”, ou seja, uma sociedade em que a violência, a apelação jornalística
e o desejo de lucro sobrepujam a informação e acostumam a população a viver num show de
constante barbárie.
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Quanto à base teórica da Arte, Jarman compartilhava com Pollock o gosto pelos
impressionistas. Como nos diz Will Gompertz (2012, p. 284), “A presença de Matisse pode ser
sentida na vívida paleta de cores fauvistas empregada por Pollock”. Encontramos uma
interessante pintura de Jarman que se não traz cores tão vivas, ao menos compartilha do estilo
do pintor americano e de sua influência fauve. Vamos compreender que não era intenção
prender-se a um determinado estilo quanto às formas e às cores. A relação se dá num outro
nível:
[...] the conceptual category “Abstract Expressionism" is not meant to delineate a
specific stylistic tendency or technique that can consistently be identified in the
different works. Instead it is to be understood in terms of a common denominator
under which the different works can be subsumed. The concept is an attempt to
summarise the shared intentions of a group of artists 17 (FREY, 2016, p. 57).

Fig 3: We wait (c. 1960)

Fonte: Peake (2011, p. 315)

17

A conceituação de "Expressionismo abstrato" não pretende delinear uma tendência estilística específica ou
técnica que possa ser sistematicamente identificada nas diferentes obras, mas sim ser entendida em termos de um
denominador comum sob o qual as diferentes obras podem ser subsumidas. O conceito é uma tentativa de resumir
as intenções compartilhadas de um grupo de artistas (Tradução nossa).
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Portanto, ainda que o quadro de Jarman se distancie, sutilmente, de Matisse e, ao
mesmo tempo, aproxime-se dos primeiros trabalhos de Pollock, o que está em jogo é forma de
expressão libertária, mais valiosa e mais intensa do que estar restrito e catalogado num ou
noutro “ismo”.
Mas a relação entre ambas as poéticas vai além:
[...] Pollock fizera mais do que amalgamar a arte do passado, ele estava também
fazendo uma declaração sobre o futuro. A seu ver, a pintura de cavalete estava morta
e o caminho que se abria para os artistas era a pintura feita diretamente nas paredes,
como Diego Rivera (GOMPERTZ, 2012, p. 287).

Jarman enxergou a transcendência da imagem em movimento para além do diálogo
com a literatura ou com a fotografia, meramente. No curta-metragem feito T.G.: PsychicRally
in Heaven, o artista propôs uma nova maneira de se utilizar o Super-8 com vistas a uma criação
tão renovadora quanto a pintura performática de Pollock. E este processo se dava em algumas
etapas.Em primeiro lugar, Jarman filmou a banda ao vivo com sua câmera ajustada para captar
imagens a uma velocidade bem superior aos costumeiros 24 quadros por segundo, o que confere
à projeção uma sequência bastante ralentada. Em seguida, de volta ao ateliê, projetou estas
imagens num pano rústico, pendurado numa parede, filmando-as novamente, desta vez
aplicando filtros e priorizando a precariedade da tela improvisada. Finalmente, voltou a aplicar
filtros à revelação e, novamente, manipulou a velocidade de projeção do novo material bruto.
O resultado é uma performance de luzes que explodem na tela, remetendo-nos a um Pollock
em plena ação. Golpes infligidos a base de luz, que bombardeiam o celuloide após as diversas
manipulações. As “pinceladas” passam a ocultar a palpabilidade dos rostos. Não temos mais o
registro nítido dos membros do Throbbing Gristle em cena, não há qualquer sinal das linhas e
contrastes que nos permitam reconhecer forma e fundo. O registro doméstico a que serve o uso
do Super-8 sucumbe a uma nova materialidade, uma nova expressão por trás do
experimentalismo sonoro e visual.
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Figs. 4 e 5: Dois fotograma de T.G.: PsychicRally in Heaven (1981)

Fonte: Magnus Opus DVD, 2007

O processo fez o Super-8 perder seu caráter doméstico, amador, ou o potencializou, já
que revela ao espectador pormenores ocultos em camadas visuais inexploradas. Não é mais um
mero registro de um concerto underground. As imagens surgem com uma carnadura, uma
materialidade metafísica.
E de Rauschenberg e Pollock a Andy Warhol, não foi preciso muito. No representante
máximo da Pop Art, encontramos as bases herdadas por Derek Jarman para pensar a real função
técnica de seu cinema. A Pop Art não era uma novidade para os ingleses nos anos 1960, já que
em 1955, Londres recebeu um simpósio sobre a nova manifestação da arte contemporânea e,
no ano seguinte, uma exposição. Em verdade, nessa época havia uma ramificação de tendências
entre um modernismo clássico e uma influência do modernismo pós-Primeira Guerra Mundial
que passava pela presença, nos Estados Unidos, de artistas como Duchamp e Hans Richter,
artistas que resignificaram a si próprios após a Segunda Guerra, em território livre da ameaça
totalitarista. Além disso, o ambiente da arte contemporânea já havia conhecido Richard
Hamilton e seu trabalho, um bidimensional, uma colagem de ícones da cultura de consumo, que
pode ser lido como uma síntese da Pop: Just what is it that makes today's homes so different,
so appealing?18(1956), que bem representa a implicação da cultura do consumo no modo de
vida da sociedade capitalista, transpondo este fenômeno de massa para o universo crítico da
criação.

18

O que é que é isso que faz de nossos lares, hoje, tão diferentes, tão atraentes? (Tradução nossa).
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Assim, a estética Pop cativou um jovem e afoito Jarman, que fazia parte daquele
universo retratado por artistas que se valiam de ícones da pós-modernidade para efeitos
iconoclastas.
Todos os impulsos evidentes nas obras do final da década de 50 – o interesse pelo
corriqueiro, a disposição de abarcar o acaso (não apenas uma herança do Dadaísmo,
mas também o reconhecimento de que na vida as coisas simplesmente acontecem) e
um novo senso do visual – levaram a arte a duas direções: o Pop e o Minimalismo
(ARCHER, 2008, p. 5).

Os estudos registrados nos cadernos de artista de Jarman denunciam uma simpatia pelo
estilo Pop. A seguir, apresentamos um esboço que mistura impressão a partir de fotos de jornais
com intervenções a lápis aquarelável, o que remete o trabalho aos preceitos dadaístas e, neste
caso, pós-dadaístas, que buscavam a colagem e o elemento pessoal interferindo na história da
comunicação para fins de protesto.

Fig. 6: Estudo em técnica mista (c. 1963)

Fonte: Farthing; Webb-Ingall (2013, p. 39.)

Ambos os movimentos, a Pop e o Minimalismo, para Archer diferentes entre si, são,
na verdade, as duas faces do cinema de Andy Warhol, que Jarman herdará num estado de fusão
mais intenso ainda.
Durante o ano de 1965, quando Blow-up, de Michelangelo Antonioni havia causado
reações diversas no cenário cultural, Jarman começou a tomar contato e gosto pela
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cinematografia. E mencionamos o filme de Antonioni por ser, a seu modo peculiar, um
documento sobre os anos 1960 em toda a sua revolução em níveis social, cultural e artístico, do
qual Jarman quase figurou como um coadjuvante, não fosse por sua recusa em aparecer na tela
usando uma camiseta em que se lia “Swinging London”19, um rótulo, nada mais avesso à sua
personalidade.
Mesmo assim,

Cinema was starting to figure with some prominence on Jarman`s cultural agenda. In
part, this was due to his increasing tendency to go underground for entertainment and
enlightment. In this way, he encountered the films of Kenneth Anger [...], and began
excitedly tracking the work of other American film-makers of the avantgarde: Bruce
Baillie, Stan Brakhage, Maya Daren, Andy Warhol. And, indeed, of the European
avant-garde: Cocteau and Genet20 (PEAKE, 2011, p. 112).

E, para além dos rótulos, as gerações nascida pouco antes, durante, ou logo depois das
Grandes Guerras, traziam consigo um fenômeno estético que se manifestava ao mesmo tempo
de diversas formas. Trata-se de um compromisso profundamente pessoal, quase que por honra,
com a ruptura, bruta e abrupta, no mais das vezes. Por exemplo, Kenneth Anger dirigiu
Fireworks (1947) e Scorpio Rising (1965), entre outros. O primeiro é um filme fetichista, com
ares expressionistas, uma dança erótica entre marinheiros desnudos. O segundo, um filme
sadomasoquista, com motoqueiros nazistas e satanista. Por seu turno, o dramaturgo francês Jean
Genet realizou, em 1950, Unchant d`amour, o máximo da ousadia cinematográfica de sua
época, por abordar o amor entre dois presidiários, nunca consumado fisicamente, mas insinuado
de uma forma oscilante entre o lirismo e a pornografia. Além desses, Jean Cocteau vinha da
vanguarda cinematográfica francesa dos anos 1920. São dele filmes excêntricos e instigantes,
do calibre de Sangue de um poeta (1932) e O testamento de Orfeu (1960).
Embora elenquemos apenas alguns nomes importantes na formação de um jovem
artista, Jarman, durante sua passagem pela Slade School, ainda tomou contato com as obras de
Pasolini, Fellini, Sergei Eisenstein, Carl Dryer e muitos outros respeitados nomes do cinema de
arte. Além disso, assistiu a palestras de Jean Renoir, Grigori Alexandrov e até mesmo de
19

O termo “Swinging London” faz referência a uma época, a partir da segunda metade dos anos 1960, em que a
capital britânica vivia a efervescência da renovação cultural. A moda, a música, as opiniões políticas e tudo que
se referia ao cotidiano aparecia para o mundo como símbolo do que havia de mais em voga. Foram os anos que
consolidaram Carnaby Street como ponto de referência geográfica de lojas alternativas, casas noturnas badaladas
e outros cartões de visita daquela cultura.
20
O cinema começava a figurar com alguma proeminência no escopo cultural de Jarman. Em parte, isso se devia
à sua crescente tendência de buscar o entretenimento e conhecimento no underground. Desta forma, ele conheceu
os filmes de Kenneth Anger [...] e começou a acompanhar, com entusiasmo, o trabalho de outros cineastas
americanos da vanguarda: Bruce Baillie, Stan Brakhage, Maya Daren, Andy Warhol. E, na verdade, da vanguarda
europeia: Cocteau e Genet (Tradução nossa).
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Alberto Cavalcanti, brasileiro radicado na Europa, que realizou Rien que les heures (1926),
filme experimental, que tem Paris como personagem principal e, a partir dos anos 1930, vivendo
na Inglaterra, revolucionou a linguagem do documentário naquele país. Tudo isto valeu a
Jarman uma “inestimável bagagem teórica” (PEAKE, 2011, p. 113).
Quanto ao trabalho de Andy Warhol, a biografia oficial de Jarman conta que por essa
época no colégio de artes ele assistiu ao filme Chelsea Girls (1966), obra pensada por seu
diretor para ser projetada aleatoriamente em duas telas contiguas e ao mesmo tempo. Na
ocasião, Jarman viu uma versão com apenas uma projeção, no Arts Lab de Covent Garden.
A busca por exercer sua identidade plenamente e o desejo de produzir arte levaram
Jarman aos Estados Unidos uma segunda vez. Agora, o foco era definitivamente Manhattan e
Warhol lhe era uma referência. “[...] Andy Warhol, whose lifestyle he was starting to ape.
Jarman did not manage to meet Warhol, but he did sit next to Candy Darling, one of Warhol`s
most outré stars, at Max`s Kansas City, and she did at least invited him to the Factory21”
(PEAKE, 2011, p. 148).
Jarman não pode atender ao convite, na ocasião, mas, de fato, começava a imitar
Warhol sobretudo no que dizia respeito ao estilo despojado e alternativo com relação ao meio
e as pessoas em torno de si. Assim como Warhol tinha sua Factory, um loft que servia de
moradia, ateliê, estúdio de filmagem e lugar de recreação para os amigos, de volta a Londres,
Jarman se mudou para o Bankside Studio, sua própria Factory, de onde mais influência do ídolo
americano se evidenciaria.
A incursão cinematográfica de Andy Warhol, diferente das investidas de Jarman no
mesmo meio, durou apenas cinco anos, entre 1963 e 1968, mesmo assim sua obra fílmica,
extravagante, provocativa, crítica e jocosa, sua espécie de “anti-Hollywood” fizeram grande
efeito em Derek. Vejamos como alguns aspectos desse cinema, que se pretendia fora de um
circuito convencional, se fazia notar:
Warhol was aware of how Hollywood dominated de U.S. film industry and
deliberately tried to make films different. Unlike Hollywood films, Warhol`s films
rarely have a clear story with a beginning, a middle and an end. In the same way, very
few of people who appear in his films were professional actors22 (BOLTON, 2002, p.
32).

21[...]

Andy Warhol, cujo estilo de vida ele estava começando a imitar. Jarman não chegou a conhecer Warhol,
mas sentou-se ao lado de Candy Darling, uma das estrelas mais bizarras de Warhol, no Max`s de Kansas City, e
ela, ao que sebe, o convidou a ir à Factory (Tradução nossa).
22Warhol estava ciente de como Hollywood dominava a indústria cinematográfica norte-americana e
deliberadamente tentou fazer filmes diferentes. Ao contrário dos filmes de Hollywood, os filmes de Warhol
raramente têm uma história clara com um começo, um meio e um fim. Da mesma forma, muito poucas pessoas
que aparecem em seus filmes eram atores profissionais (Tradução nossa).
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Para explorarmos Glitterbug de forma mais clara, em relação à influência de Warhol,
tomemos como exemplo o filme Vynil (1965), livremente inspirado em Laranja Mecânica, de
Anthony Burgess. Trata-se uma obra de pouco mais de uma hora de duração, em que uma
câmera 16mm, fixa, registra algumas figuras marginais que improvisam suas falas enquanto
abordam temas como sexo, violência, fetiche e existencialismo. A câmera limita-se a mover-se
para longe e para perto, apenas com o zoom do mecanismo interno. Ao longo da improvisação,
estes não-atores consomem maconha e ouvem rock. Ao final, que não é um final, mas apenas
uma interrupção abrupta da obra, todos estão visivelmente alterados pelo efeito da erva.
Ninguém do “elenco” parece se importar com marcações, entonação, ou qualquer indicação
técnica, porque não há nenhuma23. Não são artistas, são personagens do cotidiano marginal
nova-iorquino, podem ser garotos de programa, traficantes, trombadinhas. Tudo de mais
excluído interessava à câmera de Warhol, que tinha até mesmo sua Marilyn Monroe do anticinema hollywoodiano na figura de Eddie Sedgwick, jovem aspirante a modelo que teve um
final trágico nos anos 1970, consumida pela bebida e pelas drogas.

Fig 7: Cena do filme Vynil (1965), de Andy Warhol

Fonte: Magnus Opus DVD

Essa aparente anarquia audiovisual, na realidade, traduzia de forma certeira os
absurdos daquela sociedade que, já mencionamos, fora batizada por Debord de “espetacular”.

23

Anos mais tarde, a modelo Eddie Sedgwick declararia que sequer se deu conta que havia uma câmera e que
Warhol estava filmando o que se tornou Vynil.
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Sem dúvida, o contexto das obras fílmicas não só de Warhol, mas de toda a sorte de artistas,
entre eles os que citamos, cristalizou o ápice da confusão entre o real e o imaginado, ou forjado
na pós-modernidade.
Toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção se
apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que era vivido
diretamente tornou-se uma representação [...]. As imagens que se destacam de cada
aspecto da vida fundem-se num fluxo comum, no qual a unidade dessa mesma vida já
não pode ser restabelecida (DEBORD, 2013, p. 13).

Como professou Buñuel (In: XAVIER, 1983, p. 333), o espectador deve ser provocado
o tempo todo durante a projeção de um filme, quer dizer, o filme deve ter o poder de obliterar
a zona de conforto da percepção. E Béla Balázs (In: XAVIER, 1983, P. 87) observa: “O
espectador deve participar com uma associação de ideias, uma síntese de consciência e
imaginação[...]”. E Derek Jarman parece ter compreendido minuciosamente o que todo esse
legado teórico e prático podia lhe proporcionar em termos de ferramenta de criação. Seus
primeiros movimentos em Super-8 encontram paralelos aos screen tests que Warhol promovia
na Factory. O artista americano posicionava diante de sua câmera algum amigo ou amiga,
amante ou aspirante a celebridade, pessoas de sua convivência, sem que estes tivessem qualquer
obrigação de falar, representar ou, mesmo, se mover. Bastava que fossem eles mesmo. Bastava
que fornecessem o estímulo que o espectador precisava para olhar para si e para o outro, bastava
para um espetáculo advindo da ausência de espetaculosidade. Vejamos a seguinte comparação
visual:

Fig. 8:Screentest de Eddie Sedgwick (1965), de Andy Warhol

Fonte:http://edie.pink/edie-sedgwick/, acesso em 8/3/2017
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Fig. 9: Derek Jarman num filme doméstico (c. 1970)

Fonte: Magnus Opus DVD, 2007

No primeiro fotograma, temos um olhar de Eddie Sedgwick voltado diretamente para
o espectador. Ela nos encara como cúmplice de um mesmo derredor físico e mental, em que
somos puxados para esta anti-lingaguem cinematográfica muito marcante no cinema de
Warhol. Esta quebra da quarta parede, que nos obriga a entender a natureza artificial do cinema
é reforçada pelos pequenos pontos brancos que mancham a imagem. Estes pontos brancos nada
mais são do que marcas verificáveis no começo e no fim de um carretel de filme virgem. Podem
ser círculos, manchas ou qualquer outra forma geométrica, mas servem, exclusivamente, como
indicativo a partir de que ponto a fita deve ser cortada pelo montador ao editar o material bruto.
Neste caso, o material bruto é o material final. Não importa o quanto tentemos nos iludir com
a magia do cinema, Warhol, por meio do olhar perdido e carente de sua Marilyn Monroe da
antiestética hollywoodiana, nos alerta para o registro fugidio de uma verdade, que é a única
coisa que sobrará, ao final de tudo24.
Por seu turno, Derek Jarman, no segundo fotograma, está em frente sua câmera Super8, em seu estúdio, como se nos apresentasse uma realidade mais importante do que o ato de
filmar, propriamente dito. Tanto mais que é o autor do filme que se coloca diante de nós, nos
olha e nos convida a adentrar um universo construído conscientemente para ser uma verdade
em si. Temos de notar, necessariamente, a maneira precisa como o enquadramento é proposto,

24

Já mencionamos o final trágico de Eddie Sedgwick, consumida pelas drogas e pela bebida. Os filmes de
Warhol guardam os poucos registros da modelo no auge de sua beleza.
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com elementos cuidadosamente posicionados em perspectivas perfeitas, em que o vaso do
primeiro plano harmoniza-se com a figura de Jarman realçada pela posição casual do corpo na
poltrona, ornando com outra planta ao lado, repousada sobre um banco de aspecto antigo, o
que, aliás, se contrapõe diretamente ao banco que recebe o vaso do primeiro plano. Este está
mais ao estilo dominante nos anos 1960, aquele parece ter saído do ateliê de um Duchamp dos
anos 1910. O contraste temporal e as referências a uma história interativa e mutável são marcas
constantes na forma como Jarman compõe suas obras fílmicas, como ainda examinaremos a
fundo neste trabalho.
De qualquer forma, ambos os fotogramas aludem a uma postura contemplativa,
inerente a um cinema que adentra os meandros estéticos do criador. No próximo capítulo, ao
estudar os pormenores de Glitterbug, esta pose de Jarman em autorretrato será retomada.
O artista recuperou o experimentalismo estético oscilante entre Pop, Expressionismo
Abstrato e Minimalismo quando, no início dos anos 1970, rascunhou em seus cadernos um
estudo sobre intervenção direta, manual, na película do Supe-8 de forma a conceber uma nova
utilização do filme enquanto pura expressão da arte. E podemos estabelecer, perfeitamente, um
paralelo entre seus estudos e os “scroll films” de Hans Richter, feitos mais de quarenta anos
antes, no auge do filme abstrato influenciado pela estética pós-dadaísta e derivados.
Para os artistas advindos do movimento dadaísta, e para aqueles que pertenciam ao
formalismo soviético e ao De Stjil, a apropriação do cinema [...] parece significar uma
liberdade muito maior na transmissão de seus ideários estéticos. Hans Richter, que
transitou com liberdade entre todos esses movimentos, definiu o cinema de arte como
algo capaz de revelar a funcionalidade da vida moderna melhor do que qualquer meio
(CORREIA, 2014, p. 81).

Observando os estudos de Jarman, encontramos uma releitura do trabalho abstrato de
Richter, mas, em comum, um estudo do uso da película como objeto material para a
manipulação estética. Assim como o alemão, Jarman encontra na película uma matéria-prima
pronta para ser explorada, desbravada e, em certa medida, reinventada.

45

Figs. 10 e 11: Caderno de estudo de Derek Jarman (1974)

Fonte: Farthing; Webb-Ingall, (2013, p. 54)
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Fig. 12: Estudos de intervenção na película, de Hans Richter, para Rhytmus 21 (1921)

Fonte:http://www.e-artnow.org/announcement/article/ACTION/10847/, acesso em 26/3/2017

Glitterbug é, antes de tudo, um filme sobre a memória. E ao longo do ensaio visual
que opera com ânsia de eternizar esta memória, revê, pelos olhos de seu autor, diversos aspectos
ligados à História da Arte, à política e à reflexão filosófica sobre a metafísica do artista e seu
legado.
A memória desempenha papel preponderante neste filme que Jarman não pôde ver
acabado. Este aspecto memorialista interessa como base fundamental para este trabalho.

A memória é a base da personalidade individual, assim como a tradição o é da
personalidade coletiva de um povo. Vive-se na recordação e pela recordação, e nossa
vida espiritual não é, no fundo, senão o esforço de nossa recordação por preservar,
por tornar-se esperança, o esforço de nosso passado por tornar-se porvir
(UNAMUNO, 1996, p. 8).

Em Glitterbug, observamos o cruzamento entre a personalidade individual na memória
de Derek Jarman e a crítica como construção infraestrutura pessoal, para fins de um estudo
sobre a tradição. Entendemos que as palavras de Unamuno (1996, p. 8) traduzem um esforço
sobre-humano para preservar a marca de si, seu tempo e seus iguais.
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Capítulo 2
O Ensaio e o Filme-Ensaio: Glitterbug despido
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I hear the voices of dead friends25
Derek Jarman

Não sendo algo da ordem do cinema narrativo mais ou menos linear, o cinema de
Derek Jarman se situa num canto obscuro da perspectiva estética imanente. Por isto, antes de
prosseguir aos estudos de casos, precisamos fazer algumas notações.
A compreensão da poética radical de Jarman passa, necessariamente, pelo
entendimento de um controverso gênero cinematográfico, que até há pouco era bastante negado
pelos estudos centrados exclusivamente na linguagem do cinema, o filme-ensaio.
Este gênero, muito confundido com o documentário, foi marginalmente tratado por
nós em nossa dissertação de mestrado (CORREIA, 2014), quando abordamos certos aspectos
que relacionam o filme à estética das artes visuais. Com efeito, esta abordagem estaria excluída
dos estudos de cinema, posto que feriria o que Bazin definiu como realismo cinematográfico.
A partir das referências do ensaísta e crítico francês, não é um exagero pensar que um filme
revestido de uma aura ensaística fosse obliterado do campo de estudos estéticos sobre o meio.
Como observa Arlindo Machado,

Infelizmente, o cinema [...] tem feito de tudo para eliminar de seus recursos retóricos
a eloquência expressiva das metáfora e metonímias, em razão principalmente da
ditadura do realismo que nele se instaurou e para a qual toda interferência na
“naturalidade” do registro é desvio “literário”. A esse respeito, são bastante
conhecidos os esforços de André Bazin para desautorizar o cinema “metafórico” [...].
É como se Bazin postulasse que no cinema não se pode jamais dizer (ou representar
em imagens e sons) “o céu está com pigarro”, mas apenas “está trovejando”
(MACHADO, 2009, p. 12).

Bazin (1991) prestou algum desserviço à teoria do filme experimental, ou filmeensaio, na medida em que reduziu a vanguarda dos anos 1920 a algo que não se coaduna com
a experimentação radical da linguagem. Parece-nos um contrassenso alinhar o cinema autoral
à “literatura”, como sugere a citação acima, já que a ruptura com a linguagem teatral e literária
no cinema se dá justamente para que seja possível a abertura de um campo onde se discuta a
fatura cinematográfica em pé de igualdade com as artes visuais. Walter Benjamin faz uma
interessante observação utilizando o exemplo da fotografia.
Gastaram-se vãs sutilezas a fim de se decidir se a fotografia era ou não arte, porém
não se indagou, antes, se essa própria invenção não transformaria o caráter geral da
arte; os teóricos de cinema sucumbiram no mesmo erro. Contudo, os problemas que
a fotografia colocara para a estética tradicional não eram mais que brincadeiras
25

Ouço a voz de amigos que morreram (Tradução nossa).
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infantis em comparação com aqueles que o filme iria erguer. Daí essa violência cega
que caracteriza os primeiros teóricos do cinema (BENJAMIN, In: GRÜNEWALD,
1969, p. 72).

Bazin, a exemplo da conduta apresentada por Benjamin (In: GRÜNEWALD, 1969),
desautorizou o cinema autoral dos anos 1920, e desconsiderou o potencial fenomenológico de
transcendência da linguagem fílmica por meio da montagem e da busca de significados para
além do objeto.
Para esclarecermos, é preciso retroceder na História e buscar a origem do cinema
ensaístico na forma primeira deste gênero, ou seja, o ensaio literário.
O próprio Arlindo Machado apresenta uma síntese sobre o gênero:

Denominamos ensaio uma certa modalidade de discurso científico ou filosófico,
geralmente apresentado em forma escrita, que carrega atributos amiúde considerados
“literários”, com a subjetividade do enfoque (explicitação do sujeito que fala), a
eloquência da linguagem [...] e a liberdade do pensamento [...] (MACHADO, 2009,
p. 3).

Tal síntese é bastante clara, mas para compreender a fundo o filme ensaístico de Derek
Jarman, devemos adentrar um pouco mais os meandros do ensaio literário, pois sua forma
audiovisual é bastante complexa e encerra ramificações e desdobramentos do gênero clássico
criado por Montaigne que não são passível de um resumo ilustrativo. Tal complexidade aparece
como base dos estudos de Joram Ten Brink sobre o filme-ensaio já nos parágrafos introdutórios:

During the past three hundred years, a large body of study relating to his essays has
evolved. The enormous variety of issues which appear in his texts are used to support
many and often contradictory theories in literature, philosophy, history or psychology.
These contradictions are of course inevitable, when one looks closely at the form, the
range, the variety and the style of his essays. For a long time, Montaigne was also
unique because of writings included both essays and reflections on the writing of the
form itself26 (BRINK, 1999, p. 15).

A pluralidade que temos do discurso e as várias vias pelas quais se espraiam são as
bases primeiras que oferecem uma ilusória liberdade ao criador, mas encerram certas
responsabilidades estéticas que podem ser facilmente traídas. Isto é passível de ocorrência

26

Durante os últimos trezentos anos, desenvolveu-se um grande conjunto de estudos sobre seus ensaios. A enorme
variedade de questões que aparece em seus textos são usadas para apoiar muitas e muitas vezes teorias
contraditórias na literatura, na filosofia, na história ou na psicologia. Essas contradições são, naturalmente,
inevitáveis, quando se olha de perto a forma, o alcance, a variedade e o estilo de seus ensaios. Durante muito
tempo, Montaigne também foi único porque os escritos incluíam ensaios e reflexões sobre a redação do próprio
gênero (Tradução nossa).
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quando não há uma atenção redobrada àquilo que o próprio Brink salienta, e que foi esquecido
pelos teóricos do cinema em seus primórdios.
The essay can be described as the triangular relationship between the 'self (the writer),
the 'text' (the writing itself) and the reader, who is drawn into the essay to play an
active role in its reading via the text's structural forms. The essay develops its own
aesthetics and style, which may be loosely described or defined but which,
paradoxically, are easily recognised by the reader 27 (BRINK, 1999, p. 16).

O Autor, ainda, evoca Montaigne para descrever o curioso e complexo jogo da dança
de ideias que pairam nas tênues linhas que separam os indivíduos e os conceitos na trama
ensaística.

The strongly experimental character of the essay is often overlooked, but it is clearly
reflected by Montaigne's choice of the term `assai' to describe his writings. The
experimental character of the form is also clearly seen in the style, the choice of
subjects and the structure of the essay. Montaigne's essay is a continuous test between
the subject matter, the 'text' and the 'self […]28 (BRINK, 1999, p. 36).

Dar ao espectador o papel protagonista no jogo ensaístico textual se afina com o ideário
do cinema como arte, professado e seguido tão precocemente quanto a detração que já
mencionamos. Adiante poderemos verificar como Dziga Vertov, Eisenstein e Hans Richter,
para citar alguns, apontaram o jogo entre o visível e o vidente, autor e “leitor”, dentro da
caleidoscópica dança das ideias tornadas signos visuais. Por ora, continuamos a elencar os
pontos passíveis de armadilha deste gênero:

[...] o ensaio provoca resistência porque evoca aquela liberdade de espírito que [...]
até hoje não conseguiu se desenvolver adequadamente, nem mesmo sob condições de
uma liberdade formal sempre disposta a proclamar como sua verdadeira demanda a
subordinação a uma instância qualquer. [...] Em vez de alcançar algo cientificamente
ou criar artisticamente alguma coisa, seus esforços ainda espelham a disponibilidade
de quem, como uma criança, não tem vergonha de se entusiasmar com o que os outros
já fizeram. O ensaio reflete o que é amado e odiado, em vez de conceber o espírito
como uma criação a partir do nada, segundo o modelo de uma irrestrita moral do
trabalho (ADORNO, 2003, p. 16).

27

O ensaio pode ser descrito como a relação triangular entre o "eu" (o escritor), o "texto" (a própria escrita) e o
leitor, que é designado no ensaio para desempenhar um papel ativo em sua leitura por meio das formas estruturais
do texto. O ensaio desenvolve sua própria estética e seu próprio estilo, que podem ser mais ou menos definidos,
mas que, paradoxalmente, são facilmente reconhecidos pelo leitor (Tradução nossa).
28
O caráter fortemente experimental do ensaio é muitas vezes ignorado, mas é claramente refletido pela escolha
de Montaigne do termo "assai" para descrever seus escritos. O caráter experimental da forma também é claramente
visto no estilo, na escolha dos assuntos e na estrutura do ensaio. O ensaio de Montaigne é um teste contínuo entre
o assunto, o "texto" e o "ser" (Tradução nossa).

51

Este atrito dialético entre a dança das ideias com finalidades filosóficas e o vácuo do
abismo a que se lança aquele que transforma o manejo em arte é que dará o tom daquilo que
pensamos enquanto filme puro, advindo da mais profunda reflexão do ser, uma empreitada
psicanalítica, se quisermos, uma vez que traduz em primeiro lugar o tempo, a condição humana
e a cultura daquele que cria.
Adorno, ao ponderar sobre o real valor da escrita ensaística em seu país, a Alemanha,
ainda nos dá boa pista, que corrobora para nossa teoria de que a complexidade e compromisso
profundo da poética de Jarman para consigo, seu tempo e para com a Arte, na realidade o
transformaram num artista marginal, relegando a figuras como Peter Greenway, como já nos
referimos, um status menos depreciativo e mais de acordo com o mainstream, posto que seu
discurso, por muitas vezes falho, vem embalado com floreios de uma estética mais reconhecível
aos olhos da crítica pseudointelectual. Diz ele:
Por receio de qualquer negatividade, rotula-se como perda de tempo o esforço do
sujeito para penetrar a suposta objetividade que se esconde atrás da fachada. Tudo é
muito mais simples, dizem. Quem interpreta, em vez de simplesmente registrar e
classificar, é estigmatizado como alguém que desorienta a inteligência para um
devaneio impotente e implica onde não há nada para explicar (ADORNO, 2003, p.
17).

Portanto, não é de se admirar, a esta altura, aquilo que dissemos em nossa introdução
sobre a veemente ignorância da qual sofre a obra de Jarman frente aos estudos de um cinema
como extensão das artes visuais. Extensão esta, que já havia no discurso de Hans Richter, um
dos personagens de destaque de nossa pesquisa de mestrado, já mencionada, e pioneiro do
cinema autoral, abstrato e crítico, durante a expansão da estética dadaísta na Europa do início
dos anos 1920. Dizia ele:

We had [...] turned to film for the solution of a problem we had encountered in
painting. I had no intentions whatsoever of continuing to make films, but the new
dimension, and the possibility of orchestrating time as I had orchestrated form, drew
me to the film more and more […] I had persuade the film as a means of artistic
expression, alongside my activities as a painter 29 (RICHTER, 1978, pp. 197-8).

Ainda, nos preceitos indicados por Good (1988, pp. 1-9), encontramos a tentativa
objetiva de se definir algumas das características do ensaio, que nos interessam para fazer a
transição da escrita para o filme. São estes, alguns itens apontados:
29

Nos voltamos [...] para o filme como solução de um problema que encontráramos na pintura. Eu não tinha
nenhuma intenção de continuar a fazer filmes, mas a nova dimensão e a possibilidade de orquestrar o tempo assim
como eu orquestrava a forma, me atraíram para o filme cada vez mais [...]. Eu acreditava no filme como meio de
expressão artística, lado a lado com as minhas atividades como pintor (Tradução nossa).
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The essayist is prepared to face a world in which nothing is known for certain. The
essay seeks diversity and the personal and avoids the disciplines of knowledge. In
contrast, disciplined modes of study or writing seek unity and use a particular
methodology, where access to the thesis is often limited to the specialists in the field.
The essay concentrates on raw, crude and unsorted material or on experiences which
are often unclassified and undefined within a discipline. The essay is not a 'study'
which contributes to the general system of knowledge, but is a process of selflearning30 (GOOD, 1988, p. 1-9).

É notório que nas asserções de Good, o ensaio se apresenta como campo repleto de
possibilidades quanto ao material bruto no repertório daquele que o escreve. Parte-se de uma
ideia aberta, uma aferição mais ou menos vaga sobre dado assunto, e constrói-se um aporte
discursivo sobre, sem, no entanto, almejar o esgotamento.
A possibilidade de uma obra aberta serve para conhecermos os meandros que irrigam
o gênero que define a obra de Derek Jarman, conforme verificaremos, quase em sua totalidade.
Transitar entre a ensaística literária, como o cineasta fez em seus livros, já citados
anteriormente neste trabalho, e o ensaio fílmico, causa algum desconforto teórico a estudiosos
do assunto. Primeiro, porque o filme-ensaio é confundido sistematicamente com o
documentário. Esta confusão, no entanto, deveria ser um tema já superado, posto que desde os
´primórdios do cinema experimental, teóricos como Sigfried Kracauer já apontavam para o
gênero cinematográfico como um tema em si mesmo. O alemão não dizia respeito diretamente
ao filme ensaístico, mas se referia a uma estética em que o autor abole a narrativa, reorganiza
o material liberando-o dos ditames lineares e se aproxima, indissociavelmente, da pintura.

Their formative inspirations gravitate towards achievements in the spirit of modern
painting or literature – a preference for independent creativity which smothers their
concern with camera explorations, their curiosity about reality at large. Liberating
film from the tyranny of the story, they subject it to that of traditional art. In fact, they
extend art into cinema31 (KRACAUER, 1997, p. 192).

Kracauer se referia aos filmes engendrados pelas vanguardas cinematográficas doas
anos 1920, notadamente o cinema dadaísta e as sinfonias das metrópoles. Ambos os estilos,

30

O ensaísta está pronto a enfrentar um mundo em que nada é conhecido com certeza. O ensaio procura a
diversidade e o pessoal, evitando as matérias do conhecimento. Por outro lado, os modos pragmáticos de estudo
ou de escrita procuram unidade e usam uma metodologia particular, na qual o acesso à tese é muitas vezes limitado
aos especialistas no campo. O ensaio concentra-se em material bruto, primário e não catalogado, ou em
experiências muitas vezes não classificadas e indefinidas dentro de um conhecimento. O ensaio não é um "estudo"
que contribui para o sistema geral de conhecimento, mas é um processo de autoaprendizagem (Tradução nossa).
31
Suas inspirações formativas gravitam em torno das conquistas do espírito na pintura ou na literatura modernas
- uma preferência pela criatividade independente que mina sua preocupação com as explorações de câmeras, a
curiosidade sobre a realidade em geral. Liberando o filme da tirania da história, eles o sujeitam à arte tradicional.
Na verdade, eles estendem a arte ao cinema (Tradução nossa).
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vistos em perspectivas, hoje podem ser tomados como filmes-ensaios, portanto, um primeiro
momento daquilo que, nos anos 1950 e 1960, tomaria lugar preponderante na produção dos
novos cinemas europeus, como o alemão, o inglês e o francês.
Também Arlindo Machado nos dá uma visão objetiva das diferenças cruciais que nos
impedem de chamar os objetos de nossas pesquisas de um mero documentário, que nos seria
muito mais fácil de realizar uma apreciação.
Dentre os gêneros cinematográficos, o documentário poderia ser considerado a forma
audiovisual que mais se aproxima do ensaio, mas essa é uma maneira enganosa de ver
as coisas. O termo documentário abrange um leque bastante amplo de trabalhos da
mais variada espécie, da mais variada temática, com estilos, formatos e bitolas de todo
tipo. Mas, apesar de toda essa variedade, o documentário se baseia num pressuposto
essencial, que é a sua marca distintiva, a sua ideologia, o seu axioma: a crença no
poder da câmera e da película de registrar alguma emanação do real, sob a forma de
traços, marcas ou qualquer sorte de registro de informações luminosas supostamente
tomadas da própria realidade (MACHADO, 2009, pp. 5-6).

É Machado quem lança uma pergunta retórica ao leitor, para desmistificar de uma vez
por todas a confusão deliberada entre o documentário e o cinema de autor, de ensaio. Diz ele:
“a imagem e o som codificam o visível, constroem uma visão de mundo, às vezes até mesmo a
despeito da vontade do realizador. Então como se poderia falar ingenuamente de
documentário?” (MACHADO, 2009, p. 10).
Por seu turno, Plantinga evoca a raiz do gênero, assim como o fez Kracauer, mas aplica
um novo problema à discussão:

The avant-garde nonfiction film encourages an interplay between two ways of
viewing the film. On the one hand, the spectator perceives the referent through iconic,
indexical images (and perhaps sounds); on the other hand, style makes referentiality
difficult, and becomes itself the primary object of interest. When we view an avantgarde nonfiction, we consistently slide between seeing the images as either a window
onto the world or a sequence of non-referential images32 (PLANTINGA, 1997, p.
176).

Nos afastamos, em definitivo, da gramática cinematográfica estabelecida desde os
tempos de Griffith e nos voltamos ao meta-cinema teorizado pela Escola Soviética da
montagem de choque. Embora Sergei Eisenstein tenha tentado relacionar a montagem
cinematográfica ao fazer artístico, seus filmes provam o quão ligado estava ao sentido narrativo
O filme de vanguarda, na ficção, incentiva uma interação entre duas maneiras de ver o filme. Por um lado, o
espectador percebe o referente por meio de imagens icônicas e indexais (e talvez sons); Por outro lado, o gênero
torna a referencialidade difícil e torna-se o principal objeto de interesse. Quando vemos um filme de nãoficção de vanguarda, nós constantemente transitamos entre ver as imagens como uma janela para o
mundo e uma sequência de imagens não-referenciais (Tradução nossa).
32
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do produto final. É somente em Dziga Vertov que encontramos algum aporte teórico que nos
sirva para traçar as bases da confecção conceitual do cinema.

NÓS afirmamos que o futuro da arte cinematográfica é a negação de seu presente. A
morte da “cinematografia” é indispensável para que a arte cinematográfica possa
viver. [...] Nem um exame mais atento pôde revelar filme ou pesquisa que traduzisse
a aspiração legítima de libertar a câmera reduzida a uma lamentável escravidão,
submetida que foi à imperfeição e à miopia do olho humano (VERTOV, In: XAVIER,
1983, pp. 248-53)

Em breve, evocaremos Vertov novamente num outro momento da discussão sobre o
filme-ensaio, já nos anos 1960, período em que Jarman começa a recolher seus filmes
domésticos que servirão para a compilação aqui estudada.
Antes de adentramos a microestrutura de Glitterbug e Blue, no entanto, cabe-nos
explorar alguma teoria do filme-ensaio, de modo a nos fornecer material teórico para enquadrar
adequadamente a obra de Jarman no contexto de uma releitura da Arte conforme intentamos.
Passemos a elencar alguns aspectos inerentes a esta estética e discuti-los.
Retomemos Brink para uma primeira definição do que seja o filme-ensaio:

Compared with the vast amount of writings on the subject of the literary essay, the
essay film has had only limited exposure within the field of film studies. Most of the
writings are analyses of individual films, with few attempts to reach a wider definition
of the form33 (BRINK, 1999, p. 47).

Por este comentário, percebemos que, de fato, o campo de discussão é controverso. O
autor da tese a que recorremos para alicerçar nosso pensamento busca isolar o filme-ensaio para
melhor analisá-lo. Com isto, não deixa de relacionar o audiovisual ao primórdio literário. Ao
fazê-lo, mostra-nos que não há como enquadrar tal estética no bojo do documentário, tal como
conhecemos hoje, e afina seu ponto de vista com as primeiras incursões dos estudos de
Kracauer.

The essay film is best defined as a separate genre, utilising cinematic language as the
cinematic 'text' in relationship to the film maker and the audience. By a careful use of
the different elements of cinematic language - the basic 'building blocks' of image,
sound, editing and the organisation and manipulation of time and space - the
filmmaker's presence is woven into the body of the film. The cinematic 'text' becomes
the 'reflective text', the mediating medium between the filmmaker and the spectator.
[…] It is not an organised chain of arguments, a study or an investigation as is the

33

Em comparação com a grande quantidade de escritos sobre o tema do ensaio literário, o filme de ensaio contou
com uma exposição limitada no campo dos estudos cinematográficos. A maioria dos escritos limitam-se a análises
individuais, com poucas tentativas de alcançar uma definição mais ampla da forma (Tradução nossa).
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documentary genre. Nor is it an Aristotelean closed narrative form presenting a unity
in action, space and time, as is the Hollywood fiction film 34 (BRINK, 1999, p. 47-8).

Portanto, aí temos a impressão de um filme ensaístico serve muito bem às relações
fenomenológicas da Arte e do indivíduo de sorte que seu realizador seria um artífice muito mais
aprofundado do que simplesmente um cineasta em busca de efeitos visuais gratuitos ou
impressionistas barrocos, como é possível de se reconhecer em trabalhos que aspiram à história
antepondo-se ao real discurso, quase inconsciente, da câmera ensaística. Adiante, Brink admite
o lugar nebuloso do gênero. “Often the term essay film has been used to describe films of
different kinds, which cannot be described as part of any other established genre. That alone
cannot be enough of a reason to use the term35” (BRINK, 1999, p. 48).
A linguagem do filme-ensaio perpassa o território da reflexão, em primeiro lugar,
política. Com efeito, o maior representante do gênero em fins dos anos 1960 é Jean-Luc Godard,
que se valeu do ideário de Vertov para, em 1968, no auge das agitações estudantis na França e
em boa parte Europa, criasse, junto com o também cineasta Jean Pierre Gorin um coletivo de
artistas com orientação maoísta chamado “Dziga Vertov Group”, para produzir filmes
ensaísticos de conteúdo político e filosófico afinado com a turba marxista que urrava nas ruas
seu desejo de revolução. O coletivo produziu filmes do calibre de Vento do leste (1970), que
tem em seu elenco o brasileiro Glauber Rocha, e cujas sequências são, em sua grande maioria,
ornadas de discursos longos, ferrenhos, oníricos e brechtianos, sobretudo na forma como parece
se dirigir ao público, de modo que o espectador obrigue-se a interagir identificando-se com o
fato encenado, mas permaneça dialeticamente afastado o suficiente para que suas emoções não
contaminem a interpretação do subtexto.
É, também, dos anos 1960, uma teoria estética cunhada por William Burroughs,
escritor americano da geração Beat, como veremos, muito caro a Derek Jarman e sua geração.
Trata-se do Cut-ups, usado por Burroughs em sua escrita e migrada para o cinema quando ele
se aventurou à ensaística da imagem em filmes como Towers open fire (1963) e The Cut-ups
(1966), ambos do cineasta experimental inglês Anthony Balch. Nos estudos de Glitterbug

34

O filme de ensaio é melhor definido como um gênero à parte, utilizando a linguagem cinematográfico como o
"texto" cinematográfico em relação ao cineasta e ao público. Com um uso criterioso dos diferentes elementos do
idioma cinematográfico - os "blocos de construção" básicos de imagem, som, edição e organização e manipulação
do tempo e do espaço - a presença do cineasta é tecida no corpo do filme. O "texto" cinematográfico torna-se o
"texto reflexivo", o mediador entre o cineasta e o espectador. [...] Não é uma cadeia organizada de argumentos,
um estudo ou uma investigação como o gênero documentário. Nem é uma forma narrativa aristotélica fechada que
apresenta uma unidade de ação, espaço e tempo, assim como o filme de ficção de Hollywood (Tradução nossa).
35
Muitas vezes, o termo “filme de ensaio” tem sido usado para descrever filmes de diferentes tipos, que não podem
ser definidos como parte de qualquer outro gênero estabelecido. Isso não é o suficiente para usar o termo (Tradução
nossa).
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voltaremos a nos referir a Burroughs, mas, no momento, atenhamo-nos aspecto neodadaísta do
método Cut-ups.
O termo se refere ao processo de cortar e colar trechos aleatórios de película, deixando
ao acaso a tarefa de construir um encadeamento de imagens e sons que permitam o diálogo com
o inconsciente e com a possibilidade de uma narrativa pessoal multidisciplinar. Tal processo
remonta à estética dadaísta, e novamente nos leva à relação direta entre o experimentalismo
literário e sua forma transfigurada no cinema.
O método de Burroghs remonta à colagem dadaísta, criado quarenta anos antes na
Europa.
In 1931, Tristan Tzara in Paris reflected on the art of the collage, the montage
technique within a single image in painting, in light of Picasso's use of newspaper
cuttings within the texture of his paintings. Picasso's use of newspaper cuttings,
decorative wrapping paper or wallpapers emphasises the ‘defamiliarisation’ process 36
(BRINK, 1999, p. 63).

A colagem, base da construção estética dadaísta é melhor definida por um de seus
principais personagens, o próprio Tzara:

A word put beside another, by a secret association which cannot be controlled through
known means of investigation, can with a shock – a strange process – reveal in some
particularly sensitive or experienced readers, a feeling of the poetic kind. (... ) The
commonplace expression, this autonomous block in spoken language, introduced as
one unit in the written sentence, represents an opposition in the poetic order where the
nature of thought can be elevated to unsuspected transparencies 37 (TZARA, In:
BRINK, 1999, p. 62).

Desde o tempo de Tzara e seus confrades dadaístas, o modelo experimental que almeja
um diálogo mais profundo com a percepção do expectador já se faz presente. Em nosso trabalho
de mestrado, como dissemos antes, exploramos uma vasta sorte de teorias ligadas à
transubstanciação do filme enquanto uma narrativa feita de fragmentos não narrativos.
Para Burroughs, o método de cortar e colar aleatoriamente era algo que qualquer um
poderia fazer. Assim, um segmento estético, fosse literário, audiovisual, ou pictórico, poderia

36

Em 1931, Tristan Tzara, em Paris, refletiu sobre a arte da colagem, a luz, a técnica de montagem dentro de uma
única imagem na na textura da obra de Picasso. O uso de recortes de jornais, papel de embrulho decorativo ou
papéis de parede, em Picasso, enfatiza o processo de "desfamiliarização" (Tradução nossa).
37
Uma palavra colocada ao lado de outra, por uma incontrolável associação secreta através de meios conhecidos
de investigação, pode com um choque - um processo estranho - revelar em alguns leitores particularmente sensíveis
ou experientes, um sentimento do tipo poético. (...) A expressão comum, este bloco autônomo na linguagem falada,
introduzida como uma unidade na frase escrita, representa uma oposição na ordem poética, onde a natureza do
pensamento pode ser elevada às transparências insuspeitas (Tradução nossa, a partir da tradução do original francês
para o inglês de Joram ten Brink).
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se tornar um meio democrático de percepção e produção de sentido. O método desmistifica o
ofício da escrita e da cinematografia fazendo das ferramentas algo trivial e lúdico. O super-8 já
se apresenta como suporte caseiro, aliado a esta ideia de Burroughs, derruba a aura da arte
cinematográfica alinhando a bitola aos processos e preceitos pós-modernos, em que não há
hierarquia definida entre o que produz arte e aquele que a consome.
Encontraremos muito deste processo na obra de Jarman, sobretudo em Glitterbug e In
the shadow of the sun, filme de colagens contido na obra derradeira do cineasta britânico, que
abordaremos a seguir. O que Jarman intentou, para além daqueles que o precedeu, foi
transformar o efeito etéreo das imagens postas ao acaso em narrativas pessoais diegéticas.
O que queremos dizer é que Derek Jarman, influenciado pelos cineastas ensaístas
contemporâneos a si, pretendeu dar à colagem do filme experimental um valor de sentido para
além do floreio visual estético próprio do cinema de vanguarda. Ao buscar em repositório
pessoal as ferramentas e a matéria de suas formulações audiovisuais, Jarman imbuiu seu
trabalho de uma reflexão filosófica fenomenológica que extrapola a contemplação de uma obra
de arte e põe em cheque a relação perceptiva entre expectador e obra:

Com efeito, a percepção é um enigma ou um mistério porque parece depender
inteiramente das coisas, realizando-se a partir delas e por elas, ao mesmo tempo em
que parece depender plenamente de nossos cinco sentidos, realizando-se a partir deles
e por intermédio deles. Mais do que isso: olho não vê apenas, ele também envolve e
apalpa as coisas, capta a textura e o peso das coisas. Quer dizer, a visão é a palpação
pelo olho e o tato visão pelas mãos e, no entanto, não é possível substituir um pelo
outro, pois interrogando as coisas à sua maneira, cada um dos órgãos dos sentidos
realiza uma síntese própria, o que caracteriza a diversidade dos sentidos (FRAYZEPEREIRA, in ARANHA; LEITE; RODOLFO, 2017, p. 44).

O encontro entre a forma experimental do filme-ensaio e seu conteúdo é verificável na
maneira como Jarman organiza suas imagens e como eles as processa quimicamente e
narrativamente. Será mais clara a verificação do que afirmamos ao passarmos, a seguir, para a
análise de alguns elementos presentes na diegese dos trabalhos que elegemos para este estudo.
Na versão em DVD lançada no Brasil, em 2007, Glitterbug é acompanhado de
legendas feitas a partir de cadernos de memórias de Jarman. Ali estão comentários sinceros e
delicados sobre os trechos a que assistimos. É importante frisar o fato de que, desde o começo,
Glitterbug foi pensado para ser uma espécie de delação de um tempo que se esvaiu rapidamente
a partir da segunda metade dos anos 1980, sobretudo quando pensamos nas consequências da
AIDS para aqueles atores culturais.
De maneira mais ostensiva, Jarman rompeu os limites que a tensão entre partes lineares
nos impõe, negando uma cronologia racional e recorrendo à história recortada transversalmente
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para empreender um ensaio sobre o que se leva da Arte e o que se deixa de legado quando a
vida de um artista se esgota.
Em nossa análise, não nos preocupamos em estabelecer um vínculo linear inerente à
narrativa cinematográfica. Preferimos, guiados pela observação sobre o filme-ensaio feita
acima, buscar o diálogo que Jarman estabelece com a Arte em seu discurso memorialista.
Antes de nos deter à finalidade de um autorretrato “pintado” num espelho, com câmera
em punho, é preciso compreender a poética de Jarman por trás da simbologia de um espelho.
Este símbolo foi, por várias vezes, tomado pelo artista para esboçar uma estética própria,
calcada na alquimia e na transcendência da arte e da alma. Para explicarmos este ponto,
tomaremos um curta-metragem de Jarman, The art of mirrors (1971), por sua vez utilizado em
1979 no filme In the shadow of the sun, a que já nos referimos, que por sua vez está contido em
Glitterbug, e nele refaz a significação de cada imagem de acordo com o todo que é a obra
póstuma do artista inglês. Vejamos.

2.1. Poética da Alquimia
São pouco mais de seis minutos de película. A tela diante de nós está negra, silêncio.
De súbito, um corte seco nos confronta com a imagem de papéis rasgados que ardem envoltos
por chamas e flutuam no ar quente. O estágio avançado da combustão sugere cinzas. Cinzas
que pairam a esmo e querem nos lembrar a perecibilidade do registro material no fogo, um
fenômeno natural domado por nossos ancestrais, meio humanos, meio símios, em tempos
passados, ou um dos elementos-chave da alquimia. A forma direta desta imagem,
intencionalmente tratada para se conseguir um tom esverdeado, onírico e permeável, não
encerra uma narrativa direta ou dedutível por comparação, como numa montagem fílmica de
atração. Em seguida, outro corte abrupto. Agora temos o choque do enigma de duas figuras em
cena, aliás potencializada pela força da música que se introduz juntamente.
Duas figuras. Uma delas, um homem, usa um capuz que lhe cobre a face. Este capuz
traz o desenho estilizado de um rosto feito a partir de traços simples, primitivos. Assemelha-se
a uma máscara ritualística, ao mesmo tempo tribal e hermética. Ao seu lado, uma mulher, com
vestes que lembram os trajes de noite das primeiras décadas do século XX. Ela, igualmente
inerte, segurando dois bastões, lembra uma papisa ao lado de um altar de sacrifícios.
Aqui, pretendemos fundamentar tal percepção, que se trata de uma performance
transmigrada para um quadro em movimento, um tableau vivant que remete aos primeiros
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movimentos do cinema. Desta forma, poderemos dar continuidade à importância do reflexo do
espelho em Glitterbug.
Desde os tempos de seu loft usado como ateliê em Bankside, Londres, Derek Jarman
era afeito aos registros do cotidiano entre amigos, amantes e artistas que o visitavam, a partir
de sua simples câmera Super 8. Frequentemente, Jarman experimentava processos inovadores
para trabalhar na microestrutura do suporte fílmico:
[...] what he shot was sometimes elaborately staged, sometime simply what happened
upon. Some sequences were intended to stand alone, others were fragments. Some of
the fragments were used to form a pool of images that could be used over and over
again in ever-shifting combinations. There was a degree of technical experimentation
– with the use of different-coloured gels, differing speeds, degrees of light, the effect
that could be achieved through superimposition and/or the refilming of one section of
film over another [...]38 (PEAKE, 2011, p. 190).

Contido na montagem de Glitterbug, The art of mirrors representa um ponto de virada
na elaboração poética do artista, que passa a questionar com altivez e até certo hermetismo
elementos inerentes à percepção estética como pano de fundo da existência per se. Portanto, as
cinzas e o fogo, o casal de atores, e o terceiro elemento que surge em cena na metade da obra
serviriam para nos mostrar a extinção do legado documental físico sobre o tempo, a arte, ou
uma sociedade, talvez. Pretenderiam resgatar o ser atávico em nossa forma de nos
relacionarmos com um determinado mundo. Teriam a intenção de mostrar portais para um
entendimento transcendental.
O que até o final dos anos 1960 se concentrava em diários de festas e viagens
permeados pelo desejo de registrar a liberdade social e sexual sonhada para aquela espécie de
sociedade de artistas marginais, a partir do início dos anos 1970 começa a tomar uma forma
mais rigorosa, almejando a pesquisa criteriosa do meio fílmico experimental para se transcender
o mero fazer cinematográfico.
Com efeito, escreve o artista numa das entradas em seu diário de 1973:
The footage for The art of mirrors came through the door this morning. It`s some of
the most unusual film I`ve ever seen. It will be impossible to edit as there is not a
moment I`ll want to lose – each reel is more surprising than the last. The mirrors

38

[...] o que ele filmava era, às vezes absolutamente ensaiado, e às vezes simplesmente casual. Algumas sequências
eram pensadas para serem usadas inteiras; outras para serem fragmentadas. Alguns dos fragmentos serviam para
tecer um composto de imagens que podia ser usado à exaustão em combinações infinitas. Havia um nível de
experimentação técnica – com o uso de gelatinas de várias cores, diferentes velocidades, intensidades de luz, o
efeito que podia ser conseguido pela superposição e/ou refilmagem de um dado segmento do filme sobre outro
(Tradução nossa).
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flashing sunlight into the camera with the light meter set to automatic sends the whole
film lurching into negative39 (PEAKE, 2011, p. 197).

É fácil notar o entusiasmo de algo que o artista considera um ponto de virada em sua
poética. Há uma preocupação com a forma que o material deverá tomar, uma vez em processo
de edição. Ao descrever os elementos estéticos da luz rebatendo contra a lente das cenas, Jarman
demonstra a intencionalidade daquilo que filmou, e que, percebemos, atingiu o resultado
desejado. Além disso, enfatiza sua dificuldade aparente para selecionar aquilo que fará parte do
corte final e aquilo que deverá ser eliminado, dando indícios de um pré-plano de trabalho para
com o material bruto.
Não é apenas na descrição do copião de The art of mirrors que encontramos um
planejamento de execução artística consciente. Ao falar, em seguida, sobre suas impressões
quanto aos atores, a mise-en-scène e o conceito da direção de arte, Jarman consolida sua
aprovação quanto àquilo que registrou e ao concluir a superioridade do material, deixa-nos
certos de que a consciência da criação passará a guiar seu trabalho.

Luciana Martinez and Kevin Whitney in black evening dress are excellent. There`s
one shot of Luciana where the light falls through her mesh hat on to the blue triangular
make-up which is wonderful. Gerald [Incandela] looks sinister in his paper-bag
mask… This is the first film we`ve made on Super 8 with which there is nothing to
compare40 (PEAKE, 2011, p. 197).

As origens dessa obra rementem ao interesse de Derek Jarman pelos estudos de
alquimia. Para o artista, a alquimia tinha, entre outros elementos, significados que ecoavam na
sua própria condição de ser homossexual numa época de profunda segregação e descarado
preconceito. Em prol dos seus semelhantes, Jarman usou a alquimia não como metáfora, mas
como simbologia de seu meio. “Part of the fascination with.... the alchemists [...] was their
involvement in secrecy and closed structures. Why are so many gay filmmakers involved in
closed structures? Surely because they reproduce their isolation in our society”41 (PEAKE,
2011, p. 191).

39

O material bruto de The art of mirrors chegou nesta manhã. É o filme mais extraordinário que já vi. Será
impossível editá-lo porque não há um só momento que eu gostaria de perder – cada rola é mais surpreendente que
o anterior. Os espelhos refletindo a luz do sol diretamente na lente, com o diafragma programado em automático,
fazem o filme todo cintilar em negativo (Tradução nossa).
40
Luciana Martinez e Kevin Whitney em trajes negros de gala são excelentes. Há uma tomada de Luciana em que
a luz rebate em seu chapéu sobre sua maquiagem triangular azul que é sensacional. Gerald [Incandela] fica sinistro
com a máscara feita com saco de papel... Pela primeira vez fiz algo em Super 8 que não tem comparação.
41
Parte do fascínio com... os alquimistas [...] vem do envolvimento que tinham com o mistério e as círculos
fechados. Por que tantos cineastas gays vivem em círculos fechados? Certamente porque repetem o isolamento
social daqueles (Tradução nossa).
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No entanto, a complexidade do interesse pelo hermetismo e pelo tema do oculto não
se restringia ou exclusivamente se originava da analogia que Jarman sugere entre o alijamento
do artista gay e as sociedades reclusas. Martin Frey (2016, p. 146) aponta outro elemento que
corroborou para seu interesse em particular: “This interest begun more or less by chance in the
early seventies, with his reading of C.G. Jung Alchemical studies [...]”42.
Um encontro fortuito com a obra do psicanalista, uma identificação no âmbito pessoal
e no âmbito de seus colegas. Mas, isso foi apenas o início para guiar Jarman ao real cerne da
pesquisa alquímica e fazê-la alicerce fundamental e fundamentado de The art of mirrors.

The alchemical tradition was one that tended towards the heretical, standing in
opposition to the establishment, in particular the Church – something with which
Jarman instantly identified. It was a way of exploring connections between the
terrestrial and the celestial, between the four lower elements of earth, water, air, and
fire that exists beneath the moon, and the fifth element, the quintessence, of pure
spirituality43 (PEAKE, 2011, p. 191).

Eis, então, a síntese da busca maior por trás de uma aliança entre interesse pessoal,
senso de identidade e de coletividade, e rigor metodológico. A confluência de tais elementos
nos leva ao próximo estágio desta investigação em torno da obra em questão, uma reflexão
fenomenológica por meio da conjunção de variadas expressões da Arte, investigadas num ritual
com contornos metafísicos. “According to alchemy, every object in the natural world signifies
something metaphysical”44 (PEAKE, 2011, p. 191).

“O interesse começou, mais ou menos por acaso, no início dos anos 1970, quando ele leu os estudos de
alquimia, de C.G. Jung.” (Tradução nossa).
43
A tradição da alquimia é de tendências heréticas, que se opõem às convenções, em especial, à Igreja – algo com
o qual Jarman imediatamente se identificou. Era uma maneira de explorar as conexões entre as coisas terrenas e
as celestiais, entre os quarto elementos primitivos, terra, água, ar e fogo, que existem abaixo da lua, e o quinto
elemento, a quintessência, de espiritualidade pura (Tradução nossa).
44
De acordo com a alquimia, todo objeto na natureza têm um significa metafísico.
42
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Fig. 13: Cena de The art of mirrors (1973)

Fonte: Magnus Opus DVD, 2007

2.2. Releitura da performance e além
Como vimos no primeiro capítulo deste trabalho, a biografia de Derek Jarman revela
um artista interessado em diversas formas de expressão de sua arte, desde que em consonância
com o compromisso em relação a seu tempo e a seus pares. Não é raro em sua produção, seja
fílmica, seja plástica, ou seja, literária, que a intersecção e o diálogo sejam recorrentes.

[...] in general Jarman was more drawn, sometimes consciously, sometimes not, to a
painterly concern with a particular image or to exploring the many influences,
cinematic and literary, which had helped shape his outlook on life than he was to the
technicalities45 (PEAKE, 2011, p. 190).

Desse modo, passemos, agora, a observar alguns aspectos relativos à arte performática
como ponte entre arte e vida, para citar Cohen (2002, p. 35), de maneira que os entrelaçamentos
entre diversos suportes de criação artística fiquem mais claros quanto a nosso objeto.
“Qual o desígnio da arte: representar o real? Recriar o real? Ou criar outras
realidades?”, pergunta Cohen (2002, p. 37), sabiamente ao abrir as discussões acerca da
fenômeno estético que encerra a arte performática. E propõe uma reflexão simples que nos
serve em grande medida para compreender aspectos internos em The art of mirrors:

45

[...] geralmente Jarman inclinava-se, às vezes conscientemente, às vezes não, ao cuidado próprio da pintura
quanto a uma imagem, ou a uma abordagem de suas várias influências – cinematográficas e literárias –, o que o
ajudou a moldar sua perspectiva de vida, assim como o fazia com as técnicas (Tradução nossa).
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Tomando como ponto de estudo a expressão artística performance, como uma arte de
fronteiras, no seu contínuo movimento de ruptura com o que pode ser denominado
“arte-estabelecida”, a performance acaba penetrando por caminhos e situações antes
não valorizadas como arte. Da mesma forma, acaba tocando nos tênues limites que
separam vida e arte (COHEN, 2002, p. 38).

Por que mencionamos performance em nosso estudo? Já dissemos, na introdução deste
trabalho, que não estamos às voltas com um filme, ou uma pintura, nem mesmo às voltas com
uma performance na acepção literal, mas observamos a hibridização de todos estes sistemas de
expressão de uma poética crítica. Expliquemos: a mise-en-scène nesta obra de Derek Jarman,
além de se referir a um ritual alquímico, talvez pagão, orientado pelas origens do povo celta,
ancestrais dos ingleses, obedece a uma movimentação dentro do quadro que emula uma
performance fortuita de um dado fato na efemeridade do tempo. Enquanto a figura feminina
permanece estática, a figura masculina, mascarada, procura ângulos do pequeno espelho que
empunha de maneira a provocar a visão do espectador com reflexos que quase os ceguem.

Fig. 14: Cena de The art of mirrors (1973)

Fonte: Magnus Opus DVD, 2007

O ato provocativo remete às performances e happenings que colocam em cheque a
posição do artista em relação a seu espectador.46
46

Lembremos dos relatos de Marina Abramovic a respeito de uma de suas performances em que o espectador era
convidado a pegar objetos alheios sobre uma mesa e usá-los para interagir com a artista, inerte, numa sala. O que
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Contudo, o último estágio desta provocação reside no fato de que, não importa a reação
contrariada de um espectador, não haverá a interação porque estamos diante de um filme (no
sentido físico do termo), de sorte que o espectador é duplamente provocado pelo ato
performático, já que nada pode fazer para dar vazão a uma reação primária.
Isso não significa que não haja margem intencional para a participação desse
espectador no ato a que assiste. Há um reconhecimento no primitivismo da imagem, que, como
uma viragem em negativo, sugerisse a arte como espelho, um doppleganger. Assinala Cohen
(2002, p. 38), que “É uma forma de se ver arte em que se procura uma aproximação direta com
a vida, em que se estimula o espontâneo, o natural, em detrimento do elaborado, do ensaiado”.

Fig. 15: A retina é provocada pelo reflexo em The art of mirrors (1973)

Fonte: Magnus Opus DVD, 2007

começou de maneira civilizada e até tímida, tomou um rumo bestial ao que alguns passaram a ameaçar a artista
com facas e revólveres carregados, objetos propositalmente oferecidos entre os dispostos na mesa. Segundo
Abramovic, a ideia era, realmente, mostrar o poder de incitação de uma massa provocada em seus instintos
primários.
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Num território de imperfeições imbuídas de concretude e virtualmente palpáveis,
lembremos que “romper” com uma arte já estabelecida e penetrar caminhos antes não
valorizados como arte, também é próprio do cinema autoral, já que se trata de um aparato
tecnológico surgido no crepúsculo das artes visuais figurativas, e até nossos dias é alvo de
discussão quanto sua legitimidade enquanto Arte.
Levantamos tais questões, pois The art of mirrors foi capaz de conjuminar o ballet
performático ao espanto das primeiras imagens em movimento, no final do século XIX, quando
não havia gramática imposta pela montagem, ao atavismo da existência, o crepúsculo do ato
racional. “A rigor, antropologicamente, pode-se conjugar o nascimento da performance ao
próprio ato do homem” (COHEN, 2002, p. 40).
Não seria a encenação proposta por Jarman uma tentativa de emulação dos primeiros
movimentos racionalmente conscientes e ritualisticamente intuídos pela sombra de cinzas que
se fazem/refazem nas chamas? Os reflexos de um espelho provocando a retina do espectador
seriam evocações, ou um chamamento desesperado direto à memória genética de nossa raça?
Olhando pelo viés da historicidade, Jarman parece evocar o evolucionismo.
[...] há uma corrente ancestral da performance que passa pelos primeiros ritos tribais,
pelas celebrações dionisíacas dos gregos e romanos, pelo histrionismo dos menestréis
e por inúmeros outros gêneros, calcados no cabaret do século XIX e na modernidade
(COHEN, 2002, p. 41).

Eis, então, a ponte percorrida e sedimentada por Jarman em sua releitura da vida e da
arte impressa numa película manipulada além da expectativa de uma audiência condicionada.
Nos referimos à irracionalidade dadaísta, a provocativa confusão entre teatro, música, poesia,
artes plásticas e consciência sociopolítica, que vai se alastrar e reverberar na arte
contemporânea em forma dos FLUXFILMS, por exemplo, antecessores imediatos da
videoarte47.
Rompendo o cânon, o cineasta constrói um paideuma próprio que ainda flerta com a
estética do surrealismo. Este surrealismo ataca de forma veemente o realismo no teatro.
Inovações cênicas são testadas, como a de se representar multidões numa só pessoa, apresentarse peças sem texto, ou personagens-cenário fantásticos (COHEN, 2002, p. 42). Já sabemos da
negação do cinema experimental, de autor, dos anos 1920 e 1930 em relação ao teatro, prato do

47

Exemplificamos a produção fílmica do grupo FLUXUS citando o Fluxfilm n.1: Zen for film (1964), de Nam
June Paik, em que o espectador é apresentado a 11 minutos de uma tela branca, um rolo de filme virgem. Segundo
Paik, o filme assistido por cada espectador, a cada projeção, nunca seria o mesmo, já que acumularia poeira do
obturador e riscos irreparáveis da grifa do projetor ao longo do tempo.
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qual se alimentou a primeira linguagem narrativa do cinema, em Griffith e, de maneira mais
problematizada, em Eisenstein ou no Expressionismo Alemão. Mas, Jarman nega, sem negar,
o palco, conferindo a dinâmica que lhe é própria, aglutinando conceitos de mundo, história,
arte, ritual, crenças e especulações metafísicas em três figuras universais, etéreas, fugidias como
a sutileza do tingimento da película que aprisiona. Reforçamos o “negar, sem negar”, em
Jarman, já que o artista nunca se esquivou de qualquer que fosse a forma de expressão. Haja
vista:
Jarman has elucidated a principle that he considered valid with regards to the
equivalence of image and word or, alternatively, images and language: ‘This is the
way Super 8s are structured from writing: the buried word-signs emphasize the fact
that they convey a language. There is the image and word, and the image of the word.
The “poetry of fire” [...] relies on a treatment of word and object as equivalent: both
are signs, both are luminous and opaque. The pleasure of Super 8s is the pleasure of
seeing language put through the magic lantern’48 (FREY, 2016, p. 100).

Palavra, signo, escrita e imagem. Todos os elementos da alquimia humana em sua
evolução comunicativa, conjurados pelo espelho do curta de Jarman, que, em 1980 seria
incorporado a outros vários curtas em Super 8, igualmente, para comporem In the shadow of
the sun, que, por seu turno, comporia Glitterbug, somente uma das inúmeras releituras de si
mesmo que o diretor faria até sua morte, em 1994.
Agora que intentamos uma apreciação de macroestrutura contida no filme a que
estudamos, pretendemos elaborar uma leitura interna de sua construção estética, em busca de
alguns exemplos de construção fenomenológica no encontro entre formas de comunicação da
arte.

2.3. A recorrência dos espelhos
Os espelhos descrevem uma geografia do corpo. O artista procura no espelho e na lente
de sua câmera uma forma cognoscível de vida em meio à superfície o mundo, como se nos
incitasse a uma lucidez da visão que remete à percepção das formas e a questionar a verdade
do olhar de uma lente em relação ao choque estético que frequentemente temos face a uma
cena, seja na vida, seja na arte.

48

Jarman esclareceu um princípio que ele considerava válido quanto à equivalência da imagem e da palavra, ou
alternativamente, da imagem e da linguagem: ‘Eis a maneira como se estruturam os filmes em Super 8 em relação
à escrita: as palavras-signos nela encerradas enfatizam o modo como transmitem uma linguagem. Existe a imagem
e a palavra, e a imagem da palavra. A “poesia do fogo” […] fia-se no trato da palavra e do objeto, igualmente:
ambos são signos, ambos são brilhosos e opacos. O prazer do Super 8 é igual ao prazer de se ver a linguagem
projetada numa lanterna mágica’ (Tradução nossa).
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O aspecto do mundo ficaria tumultuado para nós caso conseguíssemos ver, como
coisas, os intervalos entre as coisas; isto é, o espaço entre as árvores na avenida – e,
reciprocamente, as próprias coisas como fundo, isto é, as mesmas árvores. [...] A
camuflagem é a arte de ocultar uma forma, mediante a introdução das linhas principais
que definem dentro de outras formas mais dominantes (MERLEAU-PONTY in
GRÜNEWALD, 1969, p. 18).

A câmera do artista procura um meio para elaborar o choque metafórico da percepção
tumultuada entre forma e fundo. Mas não seria o espelho, também, um meio de confusão
deliberada para apresentar ao vidente uma nova configuração da vida refletida na arte? Aquilo
que está posto em primeiro plano no âmbito do mundo tal qual o vemos e o percebemos não
seria passível de uma reorganização a partir da confusão ocular? Estaríamos nos referindo a
uma estética reversa, aquela que se fia no mundo dado para transconfigurá-lo a bel prazer do
artista com o objetivo de esclarecer pelo caos?
Entendemos que a fenomenologia de Merleau-Ponty tende a simplificar a questão e
encerrar o dilema:

Por que divagar agora sobre os reflexos, sobre os espelhos? Esses duplos irreais são
uma variedade de coisas, são efeitos reais como ricochete de uma bala. Se o reflexo
se assemelha à coisa mesma, é que ele age mais ou menos sobre os olhos como faria
uma coisa (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 29).

Compreendemos esse ponto de vista, mas não o cremos simples quando o reflexo é o
ricochete de uma luz abstrata, que parte de um fenômeno natural e vem encontrar a retina nada
abstrata de um espectador provocado pelo incômodo.
Voltamo-nos à propriedade estética na natureza. Em sua performance com o espelho,
Jarman “doma” o sol, corpo astrofísico caro à simbologia alquímica, que por sua vez tem a
proposição de realizar operações estéticas radicais na matéria e na natureza. Portanto, The art
of mirrors aprisiona a luz do sol e faz do espelho um cinzel que esculpe a dúvida do mundo no
vidente, a partir do questionamento pela arte. Esclarecemos: por meio desta operação há o
fenômeno do ofuscamento que, em via de razão mútua inversa, atiça o olho e o cega. Embaralha
esta percepção do vidente e a ofusca. Por outro lado, e apoiado na expressão corporal dos atores,
desvela uma nova visagem de uma experiência visual viva, o que configura uma intervenção
do artista na comunicação linear de obra em diálogo com aquele que a vivencia.
Incorporar procedimentos de vários suportes da arte e da filosofia, pressupõe a
consciência de que o receptor, ou o vidente, como nos referimos, esteja exposto a uma obra
variável, caleidoscópica, múltipla.
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The art of mirrors não é um fim estético em si mesmo, e sim um cardápio de
possibilidade interpretativas quanto sua forma e quanto o seu conteúdo. O fato de Derek Jarman
ter usado este pequeno trabalho para compor Glitterbug, consolida a vocação deste Super 8
como força multifacetada, uma célula de um organismo maior, força orgânica em si, mas com
capacidade agregada de formar um organismo maior.
Ao estudarmos as possibilidades do filme enquanto obra audiovisual, realização
performática e repositório filosófico e místico, nos deparamos com um mural que é, em
verdade, um inventário sobre a poética complexa e inexaurível da pesquisa de uma relação
fenomenológica entre o vidente e o visível; um corpo e seu duplo, mais um corpo e seu reflexo
abstrato.
Mencionamos anteriormente as questões da performance em tempos dadaístas. A
partir disso, propomos uma questão derradeira. Teria Derek Jarman compreendido aquela
urgência dada de se compreender a si e ao próximo, compreender o mundo dilacerado, por meio
das possibilidades do corpo em interação visceral com forças não conhecidas de uma natureza
hostil?
Talvez o filme dadaísta não tenha atingido o grau de síntese entre o ser e o mundo em
seu tempo, uma vez que pouco se pode observar presente nas obras fílmicas desse movimento
a presença da prática poética-visual de seus artistas, e Glitterbug, seja, por seu turno, algo
próximo desse empreendimento, realizado décadas depois, embora o tempo cronológico, aqui,
pouco signifique.

2.4. Espelho de uma geração
Feita esta digressão para consolidar alguns aspectos da poética muito pessoal de
Jarman, e estabelecida a condição relacional entre a questão dos espelhos e o desenvolvimento
do discurso em Glitterbug, retornemos aos autorretratos.

[...] o cineasta Derek Jarman nos deixou uma autobiografia centrada nos anos de sua
juventude, construída a partir de trechos dos filmes em Super-8 rodados por ele entre
1971 e 1986, paralela à sua atividade como diretor[...]. O filme, em formato de diário
íntimo e com música de Brian Eno propõe uma crônica dos amigos de Jarman e das
comunidades de artistas da cena underground por onde ele circulava (FIGUEIRÔA,
in CASTAÑEDA, DIAS, FONSECA, 2014, p. 84).

Tomaremos como primeiro exemplo a cena inicial de Glitterbug. De fato, se
analisarmos plano a plano algumas das sequências a que analisaremos neste trabalho, vemos o
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caráter pictórico presente desde sua abertura. Nela, uma tela em branco, ornamentadas com
riscos próprios de uma película bastante usada, vai dando lugar lentamente à imagem de um
vaso de flores sobre uma mesa. Como revela Jarman, trata-se de uma das imagens mais triviais
para os pintores, uma natureza morta, que, por meio do movimento solto da câmera, qual um
pincel deslocando-se fortuitamente, começa a dar lugar ao primeiro ponto que queremos
explorar: o autorretrato do artista, que está presente ao longo da obra toda.
Sendo um filme testamento, do qual Jarman pouco pôde participar ativamente, a visão
de si próprio é o cerne de todo o conteúdo que queremos explorar.

Figs. 16 a 19: Sequência de abertura de Glitterbug (1994)

Fonte: Magnus Opus DVD, 2007

A presença do espelho é de suma importância para compreendermos o que Jarman
quer transmitir desde o primeiro momento. Trata-se de colocar-se à frente do discurso a que
assistiremos nas imagens. O autorretrato, tão comum, assim como a natureza morta, no decurso
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da História da Arte, ganha uma dimensão para além da documentação. Aqui, o artista nos
convida a, desde o início, olharmos a obra com seus olhos, ao mesmo tempo que por meio deles.
Já dissemos que Jarman estava praticamente cego no final de sua vida. Portanto, quando nos
deparamos com tal imagem, sabedores de sua enfermidade, passamos a ser conduzidos
entregues à escuridão do criador, ao mesmo tempo que temos a oportunidade de evidenciar
pontos de luz em sua trajetória, que se ligam o próprio estudo ensaístico que estabelece a alma
de Glitterbug.
A imagem de Jarman filmando a si mesmo ou se utilizando do espelho para causar
efeitos tais de sentido serão vistos com recorrência ao longo dos 53 minutos de duração deste
média-metragem realizado para a BBC. Partimos, então, de algumas análises deste
espelhamento proposto pelo diretor.
O cineasta, metaforicamente, desnuda-se para o espectador. Ao se ver, vê a si e nos
vê, ao passo que o vemos, pela lente dele, pela posição subjetiva de sua câmera que é nosso
olho, por sua lente. Somos os olhos de Jarman e somos os olhos em Jarman. E aqui fragmentase a noção de espectador e artista de forma irremediável. A lente abre-se para o mundo
conforme o vê Jarman, e para um outro mundo em camada sobreposta conforme podemos ver
em qualquer época e não naquele quarto e naquele espelho, por aquela lente. “Sabemos que
aquele que olha não vê um caos, mas coisas, de tal modo que entre o corpo e a coisa, entre o
que vê e o que é visto, há tanta harmonia nas relações que se torna praticamente impossível
dizer quem comanda a visão: se as coisas, se o olho” (FRAYZE-PEREIRA, 2010, p. 173).
A partir desta observação do mundo reorganizado, do caos ao sentido que dá a visão
em vários prismas, não veremos mais um filme, simplesmente, mas seremos empurrados a uma
experiência sensorial, fenomênica e intimamente confessional.
Jarman rompe com a linguagem cinematográfica, na medida em que mostra-se como
Jarman. Não é comum do cinema romper a quarta parede com a imagem do diretor mostrandose. Por isso, despe-se, entrega-se e dá seu ímpeto artístico à morte, que com ele flertava, antes
do produto final estar, de fato, concluído, mas que o sabia imortal impresso no celuloide.
Não se trata de uma assinatura ou de uma marca pessoal de um artista, mas, antes de
tudo, se trata de oferecer seu corpo em memória nesse breve diário de bordo de uma vida dada
em sacrifício pela tentativa de romper com convenções, mais do que realizar um obra física,
por assim dizer, num pedaço de película.
O pintor “emprega seu corpo”, diz Valéry. E, de fato, não se percebe como um espírito
poderia pintar. É oferecendo seu corpo ao mundo que o pintor transforma o mundo
em pintura. Para compreender essas transubstanciações, é preciso reencontrar o corpo
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operante e atual, aquele que não é uma porção do espaço, um feixe de funções, que é
um trançado de visão e de movimento (MERLEAU-PONTY, 2013, p. 18).

Ao dar seu corpo em obra, Jarman, como dissemos, cria várias camadas do olhar de
um mesmo olhar. Pelo menos quatro, nesta cena que descrevemos. Primeiro é Jarman que se
filma e se vê. Em seguida, ele nos vê pelo reflexo, enquanto o vemos refletido. Uma visão
retroalimentada em que o corpo se mostra, vê e vê-se. Por último, habitamos o olhar que é do
artista, quando o vemos no espelho, vemo-nos. E talvez seja essa a faceta mais incômoda desta
visão quadripartida. É por meio dela que descobrimos o efeito a que se refere Merleau-Ponty.
O filósofo francês diz, ainda:
A percepção binocular não é feita de duas percepções monoculares sobrepostas, é de
outra ordem. As imagens monoculares não são, no mesmo sentido em que é a coisa
percebida pelos dois olhos. São fantasmas, e ela é o real, são pré-coisas e ela é a
própria coisa, desaparecem quando passamos à visão normal, voltam para dentro da
coisa como para sua verdade meridiana (MERLEAU-PONTY, 2014, p. 19).

O que podemos depreender do que nos diz Merleau-Ponty, aplicando este conceito à
cena inicial de Glitterbug é que Jarman sugere que sua revisão da história, sua percepção da
arte em seu tempo, só se completa quando nos damos a sobrepor nosso olhar ao dele, nesta
imagem refletida por um espelho que se abre ao desvelar de uma cristalização não absoluta,
porém precisa do corpo no espelho da lente e da parede.
Sendo assim,

[...] é olhando, é ainda com meus olhos que chego à coisa verdadeira, esses mesmos
olhos que há pouco me davam imagens monoculares, simplesmente, funcionam agora
em conjunto e como que a sério. Assim, a relação entre as coisas e meu corpo é
decididamente singular: é ela a responsável de que, às vezes, eu permaneça na
aparência, e outras, atinja as próprias coisas; [...] (MERLEAU-PONTY, 2014, p. 20).

É por meio desta interação entre nosso olhar e o olhar do artista que atingimos a visão
das coisas conforme o artista nos sugere. Com esta cena inicial, somos induzidos a compactuar
com Jarman e aceitá-lo como cicerone de uma viagem íntima em que o corpo e o olhar fundemse na coisa que sublima o cinema, a pintura e a história. Trata-se de um convite forçoso ao seu
testamento, do qual não poderemos nos furtar uma vez aceita a viagem.
Além disso, durante os minutos transcorridos em Glitterbug, vez por outra, seu criador
reaparece empunhando sua câmera diretamente para o espectador, enquanto assiste a si mesmo.
Vemo-lo em diferentes momentos de sua vida, mais sadio, no início, e já um pouco assolado
pela doença, próximo do fim da fita.
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Figs. 20 e 21: Cenas de Glitterbug (1994)

Fonte: Magnus Opus DVD, 2007

Para além de reforçar sua presença ao longo de toda a viagem, Jarman, conforme o
escopo de nossa pesquisa, está relendo procedimentos estéticos presentes na arte desde há muito
tempo. Basta regressarmos drasticamente na cronologia para encontrarmos no incansável
aperfeiçoamento técnico de Jan van Eyck (c. 1390-1441) para espelhar a realidade já em seu
tempo, ou como Velázquez (1599-1660), que quebra a quarta parede, um recurso dramatúrgico
que consiste em se dirigir diretamente ao espectador durante uma cena, em sua obra icônica, e
ainda nos coloca na posição de modelos, ao retratar o reflexo sutil no fundo da sala.
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Fig. 22: Os esponsais dos Arnolfini (1434), de Jan van Eyck, e detalhe do espelho

Fonte: Gombrich (2009, p. 241)

Fig. 23: Detalhe do quadro Las meninas (1656), de Diego Velázquez

Fonte: Gombrich (2009, p. 409)

Portanto, Jarman está renovando esta cumplicidade buscada por outros artistas da
história para com seu observador, na tentativa de estabelecer uma narrativa estética de duas
mãos, aquela que transcende a pura observação e nos coloca na posição de participantes de um
ato artístico não efêmero, ou, como afirma Katia Canton,

Somos cada um de nós e somos também os outros, as alteridades, tudo aquilo com o
que nos relacionamos. [...] Nas obras contemporâneas, em suas sensibilidades
diversas, o corpo assume os papéis concomitantes de sujeito e objeto, que parecem
mesclados de forma a simbolizar a carne crítica do mundo (CANTON, 2013, pp. 1624).
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Derek Jarman impõe a marca da arte contemporânea por meio desta alteridade que o
faz sujeito e objeto ao mesmo tempo, num esquema estético muito próprio de um tempo em
que já não se vê mais os limites do emissor e do receptor, do visível e do vidente, do que o
mundo espera do ser e do que o ser pode representar no mundo.
[...] não vivemos a, a princípio, na consciência de nós mesmo – nem mesmo, aliás, na
consciência das coisas – mas na experiência do outro. Só sentimos que existimos
depois de já ter entrado em contato com os outros, e nossa reflexão é sempre um
retorno a nós mesmo que, aliás, deve muito à nossa frequentação do outro
(MERLEAU-PONTY, 2004, p. 48)

Mas, mesmo crendo nesta retro-percepção de si e do mundo a que se refere o filósofo
francês, e a que aderiu Jarman em sua obra como um todo, no seguimento que vamos abordar,
agora, o corpo não serve somente como imbricamento ou dialética de uma arte contemporânea.
Em Glitterbug, como veremos, o corpo é instrumento de repulsa e resistência, nos anos 1970,
numa Inglaterra que padecia de um sistema governamental caótico e de um modus operandi
social que oscilava entre a crise de um futuro que não se concretizou e de um passado
nostálgico. Neste cenário, a cultura queer buscava construir um universo à parte, resistindo ao
preconceito, mas preservando o carpe diem, uma noção que começava a se perder
irremediavelmente.

Os mais jovens temem não achar lugar no universo do trabalho; os mais velhos, perder
definitivamente o deles. Donde a necessidade de nuançar muito perceptivelmente os
diagnósticos que se fazem de uma cultura neodionisíaca que se baseia na preocupação
exclusivamente presentista e no desejo de gozar o aqui-agora. [...] A despreocupação
otimista que acompanhou os anos do período 1945-73 e do ciclo da liberação do corpo
é mera lembrança: a hipermodernidade indica menos o foco que o declínio do
presentismo em face de um futuro que se tornou incerto e precário (LIPOVETSKY;
CHARLES, 2004, p. 71).

2.5. And now we’re all GAY!
Como dissemos há pouco, a Inglaterra dos anos 1970 era uma nação que ressentia o
passado e havia desistido do futuro. Sob o comando de Ted Heath, conservador do partido dos
Torys, a nação entrou a nova década enfrentando recessões, greves e protestos em geral. Heath,
embora conservador, era um liberal e tomou algumas medidas de cunho econômico que
pareciam dar fôlego ao país. Por outro lado, algumas de suas medidas voltadas às relações
internacionais eram duras, como quando suspendeu o governo da Irlanda do Norte, ou aprovou
penas criminais extremamente severas (MURPHY, 2010).
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A verdade é que a década de 1970 ficaria marcada, não só no Reino Unido, como
sendo os anos em que a Guerra do Vietnam deflagraria profunda crise e reprovação mundial,
as minorias de negros, gays e latinos protestariam ao lado das feministas por diretos iguais e
por justiça civil. A cultura punk usava “no future49” como um mantra, e Derek Jarman engajarase no GLF – Gay Liberation Front, organização voltada ao enfrentamento, ainda que drástico,
dos preconceitos sofridos por homossexuais no país. Embora o próprio artista nos diga que a
pauta não era a única:

The GLF meetings in the lecture theatre at the LSE were electric; there must have
been a hundred or more people there. I sat on the edge of my seat as the debates were
hijacked to protest about the Vietnam. They veered all over the place but at their centre
was the idea of “coming out” and “gay pride” 50 (JARMAN, 1993, p. 71).

O GLF contava com um manifesto bastante abrangente que versava sobre os
problemas da discriminação desde o seio familiar até o mercado de trabalho, passando pela
religião e a escola. Jarman se considerava um rebelde:
[...] I didn’t see that as hedonism. I was a REVOLUTIONARY GESTURE. […] My
revolt against authority was instinctive. I could not be a subtle diplomat; I’d rather
sink the ship of state than just rock the boat. […] I could see nothing of any value in
Heterosoc, in marriage, mortgages or family51 (JARMAN, 1993, pp. 71-72).

Na realidade, a revolta de Jarman era uma revolta generalizada em sua geração,
independente da orientação sexual. E tudo por conta da distopia que passou a assolar um mundo
em tempos de espetacularização, consumo e desigualdades sistematicamente operadas por um
sistema falido. Como escreveu Guy Debord,

O tempo irreversível da produção é antes de tudo s medida das mercadorias. Assim,
o tempo que se afirma oficialmente em toda extensão do mundo como tempo geral da
sociedade significa apenas os interesses especializados que o constituem: é um mero
tempo em particular (DEBORD, 2013, p. 101).

49

Sem futuro (tradução nossa).
As reuniões do GLF no teatro de conferências na LSE eram agitadas; Devia haver mais de cem pessoas. Senteime à beira do meu assento enquanto os debates foram desviados para protestar contra o Vietnã. Eles se afastaram
do assunto, mas a idéia ainda era a de "sair do armário" e do "orgulho gay” (Tradução nossa).
51
[...] Não via aquilo como hedonismo. Eu via como um GESTO REVOLUCIONÁRIO. [...] Minha revolta contra
a autoridade era instintiva. Não poderia usar de uma diplomacia cordata; Eu preferiria afundar o navio do estado
a simplesmente balançar o barco. [...] Não via nenhum valor na vida hétero, no casamento, hipotecas ou família
(Tradução nossa).
50

76

Como o artista Derek Jarman lidaria com aquele estado de coisas? Como muitos,
Jarman preferiu o isolamento junto daqueles com quem se identificava. Em seu depoimento,
enxergamos, inclusive, mais dados que reforçam a hipótese de que seu cinema naufragou em
grande parte por conta do preconceito puro.

In 1970, I moved into a warehouse on Bankside, next to Southbank bridge. I made my
first small of the studio on Super 8. I was absent for much of the year building sets in
Pinewood Studios for Ken Russell’s film The Devils. The film studios were violently
heterosexual and I realized quickly that I would never work in the British cinema; it
was so contrary to my life, a return to a world which I had mercifully begun to forget.
Up at six-thirty, back by ten, no time for bars and boys. It didn’t matter that many
actors were gay. Our lives were closeted. The studios were hierarchical, and our
sexuality was betrayed by the cinema52 (JARMAN, 1993, p. 74).

O escapismo dessa época é bastante pronunciado em Glitterbug, e vai desde o artista
sozinho criando em seu estúdio, até as extravagantes festas como a que toma uma boa porção
da segunda parte do filme, e à qual pretendemos nos ater.

Fig. 24: Tomada do Bankside Studio, em Glitterbug (1994)

Fonte: Magnus Opus DVD, 2007

52

Em 1970, me mudei para um armazém em Bankside, ao lado da ponte de Southbank. Eu fiz meu primeiro curta
do estúdio em Super 8. Estiva ausente durante muito tempo, construindo os cenários em Pinewood Studios para o
filme de Ken Russell The Devils. Os estúdios de cinema eram violentamente heterossexuais e percebi rapidamente
que nunca trabalharia no cinema britânico; Era tão contrário à minha vida, um retorno a um mundo que eu tinha
começado a esquecer. Acordar às seis e meia, voltar para casa às dez, sem tempo para bares e rapazes. Não
importava que muitos atores fossem homossexuais. Nossa vidas era fechadas. Os estúdios eram hierárquicos e
nossa sexualidade foi traída pelo cinema (Tradução nossa).
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Fig. 25: Derek Jarman trabalhando em seu estúdio

Fonte: Magnus Opus DVD, 2007

Segundo Jarman (1993, p. 74-75), uma vez instalado em Bankside, passou a adotar um
estilo de vida mais condizente com as pessoas com quem trocava experiências de vida e arte.
Deixou o cabelo crescer, passou a usar roupas extravagantes, colocou brincos e passou a se
relacionar com homens de diferentes nacionalidades, brasileiros, franceses e alemães. Para ele,
a vida tornara-se cosmopolita e todas as festas em sua casa terminavam com os convidados
intoxicados de LSD.
Vamos, então, olhar um pouco mais de perto algumas relações entre o novo modo de
vida do artista e sua reverberação na poética presente em Glitterbug. Para compreendermos, é
preciso nunca esquecer o constante policiamento moral ao redor do oásis que parecia ser
Southbank. É o próprio Jarman quem nos conta:
A shopping trip. Trying on a floral bathing hat in the women’s department of Derry
& Tom in Kensington, I was attacked by the floor manager who, in a tornado of abuse,
shouted right across the room, “You there, get out!”. I was admiring myself in the
mirror. Andrew Logan had invited me to his Alternative Miss World party53
(JARMAN, 1993, p. 75).

53

Uma ida às compras. Experimentando um chapéu floral de banho no departamento de mulheres da Derry & Tom
em Kensington, fui atacado pela gerente do andar que, acintosamente, gritou do outro lado do saguão: "Você aí,
saia!". Eu estava me admirando no espelho. Andrew Logan me convidara para a sua festa de Miss Mundo
Alternativa (Tradução nossa).
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Humilhado por uma mulher, que insistia em dizer que “Aqui não atendemos tipos
como você”, Jarman retrucou incisivo, avisando que ele era um produtor de arte e que estava
ali para comprar vários daqueles chapéus para um filme do qual estava participando, e saiu da
loja sob pedidos de desculpas do staff local. Na realidade, o adereço, como nos explicou o
trecho em destaque era algo que Jarman usaria num concurso alternativo de Miss Mundo,
organizado pelo amigo, o artista plástico e performer Andrew Logan.
A sequência de cenas no evento em questão mostra Jarman e outros contemporâneos,
amigos, numa espécie de festa burlesca, em que se travestem e se pintam. Esta sequência ilustra
a nova vida do artista e suas ações em prol da liberdade sexual gay.

Fig. 26: Derek Jarman (dir.) travestido para o Alternative Miss World

Fonte: Magnus Opus DVD, 2007

Como já mencionamos, eis a resistência de um grupo minoritário de artistas e jovens
mundanos, em plena Inglaterra dos anos 1960 e 1970, preconceituosa, que criminalizava a
homossexualidade, circunscrevendo-a a uma forma de manifestação catártica reprovada pela
sociedade, mas quase que obrigatória na esfera da arte.54

54

Lembremos da história de vida de Brian Epstein, empresário da banda The Beatles, que se suicidou em 1967,
aos 32 anos. Conta-se que, embora não assumido, Brian não fazia segredo sobre sua homossexualidade e a pressão
sofrida por uma sociedade que condenava, inclusive criminalmente, tal condição o levou a atentar contra a própria
vida a partir de uma overdose de anfetaminas. Nesse mesmo ano a homossexualidade foi descriminalizada na
Inglaterra.
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Em Glitterbug, embora reconheçamos a plasticidade da sequência referida, não
podemos nos furtar a imaginar que, de certa forma, ela também retrata a nostalgia amarga de
um tempo e de um espaço muito particular. Pensando desta maneira, podemos inferir que o
filme também é uma homenagem e um testamento da cultura queer a denunciar um mal-estar.
Se quiser compreender um pouco da psicologia social implícita neste ato, pensemos no conceito
de mal-estar segundo Freud:

O sofrimento nos ameaça a partir de três direções: de nosso próprio corpo, condenado
à decadência e à dissolução, e que nem mesmo pode dispensar o sofrimento e a
ansiedade como sinais de advertência; do mundo externo, que pode voltar-se contra
nós com forças de destruição esmagadoras e impiedosas; e, finalmente, de nossos
relacionamentos com os outros homens. O sofrimento que provem desta última fonte
talvez nos seja mais penoso do qualquer outro. Tendemos a encará-lo como uma
espécie de acréscimo gratuito, embora ele não possa ser menos fatidicamente
inevitável do que o sofrimento oriundo de nossas fontes (FREUD, 2006, pp. 84-5).

Em primeiro lugar, Glitterbug, como uma obra total, e realizada à época em que
Jarman se encontrava extremamente enfermo, constitui-se como uma ode ao corpo deteriorado,
à finitude do ser, ao derradeiro momento em que nos damos conta de quão falíveis e frágeis
somos, frente ao tempo e ao desgaste. Em seguida, embora não se refira a uma grande revolta
natural que destrói a civilização, podemos interpretar a máxima freudiana pelo viés jarmaniano
assumindo que os excessos dos anos 1960, 1970 e 1980 selaram o destino do corpo a partir da
infecção pelo vírus HIV, já tendo este corpo sofrido pelos excessos das drogas e da bebida, de
maneira que condena a si próprio ao fim. Por último, está a instância maior citada por Freud,
que Jarman procurou superar a partir de uma vida alternativa, que cobrou seu preço por meio
da segunda instância. Superar os dissabores da vida entre humanos supôs o meio de vida e de
arte de Jarman, desde seus primeiros trabalhos, ainda amadores, reunidos em filme.

Figs. 27 e 28: Personagens do Alternative Miss World em Glitterbug (1994)

Fonte: Magnus Opus DVD, 2007
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Freud nos oferece uma possível elucidação quanto a esta contracultura e quanto as
cenas escapistas de travestismo, lubricidade e licenciosidade que Jarman constrói com seus
parelhos.

[...] os métodos mais interessantes de evitar o sofrimento são os que procuram
influenciar o nosso próprio organismo. Em última análise, todo sofrimento nada mais
é do que sensação; só existe na medida em que o sentimos, e só o sentimos como
consequência de certos modos pelos quais nosso organismo está regulado.
O mais grosseiro, embora também o mais eficaz desses métodos de influência é o
químico: a intoxicação (FREUD, 2006, pp. 85-6).

Compartilhando do mesmo ponto de vista de Freud, Jarman filma um de seus amigos
ostentando solene uma camiseta que pronuncia “No hope without dope”55. Eis a declaração
maior de que sem a intoxicação, não há esperança para um mundo engolido pela guerra, pelo
preconceito, pela ressaca da geração Babyboomer. Mas estamos ainda vendo tais imagens pelos
olhos de sua época, meados dos anos 1970. Se olharmos as imagens pelos olhos de 1994, a
paisagem é ainda mais niilista. Não precisamos nos alongar na série de decepções sociais,
políticas e econômicas pelas quais passou o mundo no lapso de vinte e pouco anos entre a
filmagem dos diários visuais de Derek Jarman e sua morte.

Fig. 29: Cena de Glitterbug (1994)

Fonte: Magnus Opus DVD, 2007

55

Não há esperança sem drogas (Tradução nossa).
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Nicolas Bourriaud (2009) apresenta uma teoria estética adaptada para a arte
contemporânea, que marca um novo rumo na interpretação da arte produzida a partir de inícios
da década de 1990. A pertinência de sua teoria para nosso trabalho reside, justamente, no fato
de que Glitterbug busca a inovação do produto fílmico na esfera da relação do realizador com
sua plateia, um complemento ao que dissemos em relação ao corpo presente no autorretrato.
Sobre o movimento relacional na História da Arte, diz Bourriaud:

Essa história, hoje, parece ter tomado um novo rumo: depois do campo das relações
entre Humanidade e divindade, a seguir entre Humanidade e objeto, a prática artística
agora se concentra na esfera das relações inter-humanas, como provam as
experiências em curso desde o começo dos anos 1990 (BOURRIAUD, 2009, pp. 3940).

Com efeito, a perda dos paradigmas da vida e da criação na geração de Jarman,
potencializou o desejo de criar um elo forçoso entre o artista e seu espectador. Como vimos nas
observações anteriores, este elemento estético está onipresente em Glitterbug, desde a cena do
espelho, até os últimos segundos do filme, quando, após digressões oníricas intermináveis pelos
lugares da memória daquele que vê e é visto, o filme retorna para o espelho, fechando a obra e
os olhos da relação artista-público.
Seguindo este modelo empírico de criação, Jarman, ainda, propôs uma reflexão em
torno de um devir artístico, maior e menos fugaz que sua obra-testamento. Como observa
Friques,

[...] a produção artística dos últimos 20 anos procura criar, em museus e galerias,
modelos de sociabilidade nos quais o espectador deve participar ativamente. Na
realidade, os artistas não criam tais modelos, mas, como DJs e internautas, se
apropriam de elementos pré-existentes e os deslocam para os espaços de arte. Tratase de uma arte da pós-produção [...] (FRIQUES, 2013, p. 2).

Já dissemos anteriormente que o filme de Jarman é uma justaposição de diversos
planos filmados em épocas distintas, montados para ressignificar seu conteúdo. Fazendo a
travessia entre a esfera do filme caseiro, memorialista, afetivo, para a esfera da produção
artística, encontramos um sentido estético para Glitterbug, já introduzido a partir do caráter
fanomenológico anteriormente abordado. Quer dizer, agora é possível compreender, de forma
concreta, como Jarman manipula sua vida pessoal impressa no celuloide e a entrega ao olhar
do espectador, que precisa ler nesta estética de um luto prenunciado a urgência de uma relação
bilateral profunda.
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Ora, voltemos à figura de William S. Burrougs, tão importante quanto os autorretratos
e os retratos dos amigos e colegas.
No início do trabalho, mencionamos a importância da geração Beat para a formação
intelectual de Jarman, particularmente Allen Ginsberg e Burroughs. Um de seus biógrafos,
Martin Frey, observa:
Jarman begun Reading the Works of Walt Withman, Oscar Wilde, Jean Cocteau and
Jean Genet. Through his teacher – the writer, editor and critic Eric Mottram – he
became familiar with the works of Allen Ginsberg, William S. Burroughs and Jack
Keruac […]56 (FREY, 2016, p. 42).

Burroughs parecia um padrinho da geração de Jarman. Com quase 70 anos à época em
que fora filmado, Burroughs atravessou os anos 1950 em meio a uma diversidade de drogas
que o faziam aspirar à transcendência espiritual, em rituais xamânicos. Levou uma vida sexual
dúbia, e matou sua esposa por engano, ao tentar uma proeza à moda de Guilherme Tell após
uma festa regada a todo tipo de excesso possível. Um símbolo desregrado, muito apropriado
aos segmentos contraculturais.

Fig. 30: William Burroughs (de chapéu), em Glitterbug (1994)

Fonte: Magnus Opus DVD, 2007

56

Jarman começou a ler as obras de Walt Withman, Oscar Wilde, Jean Cocteau e Jean Genet. Através de seu
professor – o escritor, editor e crítico Eric Mottram – ele se familiarizou com as obras de Allen Ginsberg, William
S. Burroughs e Jack Keruac [...] (Tradução nossa).
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Esta cena, muito curta, em relação ao todo, é mais rápida, não ralentada, como o
restante do filme. Há alguns momentos de Glitterbug que são, de fato, mais ligeiros. Com este
recurso técnico, Jarman acentua o tempo da memória em sua obra, faz com que certos
momentos durem mais do que teriam durado de fato, encurta trechos que podem ter sido mais
longos, opera na película um procedimento natural da mente humana frente a um vasto material
memorialista. Jarman dá ao espectador a oportunidade de participar de suas memórias de
maneira como se fossem as próprias memórias de um espectador.

2.6. Do pitoresco e do sublime ao traço analítico
Uma passagem, em particular, nos faz refletir sobre o olhar analítico quanto à evolução
do traço na pintura, ao longo da História. Nos referimos aos rolos da viagem que Jarman
realizou até Avebury, cidade do interior da Inglaterra próxima à Meca dos exotéricos,
Stonehange. Lá, Jarman capturou algumas cenas da imensidão da paisagem, no melhor estilo
das landscapes clássicas pintadas no período romântico, e decompôs as relações de harmonia,
próprias da arte figurativa, para propor um estudo das relações entre representação da natureza
e uma abstração analítica do essencial numa obra.
A paisagem, no histórico da arte britânica sempre ocupou um lugar de destaque. Este
protagonismo se alonga para além da mera representação figurativa da natureza. Para o curador
da exposição A paisagem na arte: 1690-1998, da coleção da Tate, em Londres, Richard
Humphreys (in AYERBE; HANNUD, 2015, p. 21), esta corrente poética representa “o desejo de
uma experiência autêntica tanto do eu quanto da natureza [...]”. Didaticamente, nos ensina:

No decorrer do século XVII, a pintura de paisagem cresceu em popularidade na
Inglaterra, lado a lado com desenvolvimentos paralelos na literatura (especialmente
na poesia), nas ciências naturais e nos estudos da Antiguidade, que tinham por foco a
geografia, a história e a mitologia das Ilhas Britânicas. Na virada para o século XVIII
[...], as imagens de paisagem já haviam se firmado como uma tendência poderosa nas
artes visuais britânicas. No final do mesmo século, há quem diga que já representavam
a tendência dominante (HUMPHREYS, in AYERBE; HANNUD, 2015, p. 13)

Esta comunhão metafísica do artista com a natureza, como vemos nas palavras de
Humpheys, é perpassada por diversos interesses multidisciplinares inerentes ao período
iluminista e pré-positivista. Ao citar o pintor e tratadista britânico Alexander Cozens (17171786), Argan nos aponta um pouco mais do ideário por trás do paisagismo, preocupado com o
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fator estimulante da natureza, e não condicionante, contemplativo, como as gerações anteriores
propunham.

Seus fundamentos são: [...] a natureza é fonte de estímulos a que correspondem
sensações que o artista esclarece e transmite. [...] o dado sensorial é naturalmente comum a
todos, mas o artista o elabora com sua técnica mental e manual, e assim orienta a
experiência que as pessoas têm do mundo, ensinando a coordenar as sensações e
emoções, e também atendendo com o paisagismo à função educativa que o
Iluminismo setecentista atribu[ia aos artistas (ARGAN, 2010, p. 18).

Na estética das pinturas de paisagens há uma divisão proposta por Argan quanto ao
que seja o “sublime” e o “pitoresco”, dois aspectos que agem como pilares do estilo, traduzidos
pelo artista em sua habilidade de trazer o que está para além das vistas de um expectador
comum, sendo aquele uma expressão mais ampla da finitude humana face à imensidão da
natureza, e esta, uma impressão de contornos mais subjetivos, contemplativo. Em Glitterbug,
no segmento que nos apresenta a viagem de Jarman a Avebury, é possível serem observadas
algumas alternâncias que divisam o olhar do artista quanto ao grau de intimidade e de
intimidação no que diz respeito a esta relação do ser com o natural à volta.
Pensamos que seja bastante significativo e sintomático o pendor jarmaniano para a
incursão imagética rumo a uma discussão do sublime e do pitoresco num filme que sela sua
poética, bem como sua vida. É certo que quando falarmos de Blue, esta ideia ficará mais clara,
mas aqui existem traços de uma discussão que gira em torno da resiliência versus revolta, uma
revolta contra a Lei Divina, ou contra a lei natural da decomposição inexorável do amoníaco e
do carbono, elementos que compõem a fisiologia humana e se decompõem naturalmente em
contato com o ar. Esta revolta é uma luta velada, silenciosa e pesarosa que o artista trava dentro
de si quando oferece ao espectador uma visão tão ampla e contemplável de um lugar ermo, em
que se sobressaem as pedras que são ruínas de antigos templos druidas. O silêncio da história
humana que ecoa um passado de misticismo, força e destruição de um povo, considerado os
verdadeiros nativos da Inglaterra. Este passado desolado pela chegada dos romanos, agora
sepultado nas pedras de Avebury, junto do céu amarelo quente, junta-se ao inventário precoce
de Jarman, agonizante em seu leito. Sua batalha também perdida no âmbito de seu sangue,
poluído pelo HIV e de sua causa, aliás, da causa coletiva de sua geração, obliterado pelos
burocráticos e retrógrados anos 1980 e 1990.

A natureza não é apenas fonte de sentimento; induz também a pensar, especialmente
na insignificante pequenez do ser humano frente à imensidão da natureza e suas
forças. O “pitoresco”, tanto quanto na pintura, expressava-se na jardinagem, que era
essencialmente um educar a natureza sem destruir a espontaneidade. Mas, diante de
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montanhas geladas e inacessíveis, do mar barrancoso, o homem não pode
experimentar outro sentimento senão o da sua pequenez (ARGAN, 2010, p. 19).

Cremos que o comentário de Argan seja muito oportuno, sobretudo pelo fato de que
Jarman também acumulava o ofício de jardineiro paisagista. O jardim ocupou grande parcela
de sua poética total, e, ainda hoje, seus jardins cuidadosamente arquitetados ficam à disposição
do público no museu-casa onde viveu seus últimos anos57.

Fig. 31: Parte do jardim de Derek Jaman em Prospect Cottage, Kent, Reino Unido (s/d)

Fonte: www.gardenvisit.com, acesso em 1/12/2017

Parte dos adereços piramidais da foto acima remetem-nos à afinidade do artista com
as ciências do ocultismo, mas também evocam as paisagens de Avebury conforme captou com
sua câmera Super-8.

57

A importância da jardinagem na obra e na vida de Derek Jarman é pronunciada. Em 1990 filmou The Garden,
ensaio cinematográfico que mistura sonho e realidade ao mesmo tempo que faz, assim como boa parte de seus
filmes, uma reflexão sobre a vida como manifestação poética e estética. Além disto, seu último livro, Derek
Jarman’s Garden, é um diário estético sobre o assunto escrito entre 1985 e 1994, ano de sua morte.
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Figs. 32 a 43: Fotogramas de Glitterbug (1994), segmento “A journey to Avebury” (1971)

Fonte: Zeitgeist DVD, 2010

Ao contemplarmos a imensidão do vazio que é preenchido com a aleatoriedade da
natureza fica pronunciada nessa sequência da viagem a Avebury, enquanto não perdemos de
vista o quanto Jarman agradece ao legado do paisagismo, agora tornado impressão na película.
Gostaríamos de refletir um pouco mais, portanto, a respeito da percepção “treinada”
de um artista, na busca de uma tradução imagética.
Parece que a natureza se compraz em variar o próprio mecanismo de infinitas maneiras
diferentes. Ela só abandona um gênero de produção depois de ter multiplicado os indivíduos
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sob todas as formas possíveis (DIDEROT, 1989, p. 37). E então temos uma inserção do ser
frente ao imenso da natureza. E o que Jarman faz, aqui, é nos levar a refletir em que medida,
ou onde se encontra o elemento da vida humana ao chocar-se com a onipresente paisagem. Por
certo, o poder de subjugação já era algo observado por Jarman. Sobre a cor amarela,
predominante em seu passeio visual por Avebury, diz: “Ultraviolet reflects yellow strongly, so
insects fall over themselves and hallucinate”58 (JARMAN, 1994, p. 89). Podemos assumir a
metáfora dos insetos que se prostram e alucinam diante do amarelo como sendo a própria
prostração do ser humano diante do natural, afinal, “é o meu corpo como interposto entre o que
há diante de mim e o que há atrás de mim, o meu corpo levantado diante das coisas levantadas,
em circuito com o mundo” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 338). Jarman nos oferece, portanto,
uma leitura da natureza tal qual um fenômeno integrativo do ser e seu meio, a partir de uma
reflexão rigorosa do que seja o ser e o estar.
Não nos parece imperativo considerar em nosso estudo a relação que Argan (2010, p.
39) estabelece entre a predominância de cores quentes no “pitoresco” em contraste com o
“sublime”, de cores frias, uma vez que as imagens que usamos para ilustrar esta passagem,
embora de um amarelo forte, não interferem na sensação de imensidão que temos, enquanto
espectadores, ao contemplar a natureza. Além disso, embora Jarman tenha recorrido a um fato
estético consolidado na História da Arte britânica, a paisagem, agora veremos como as
tendências modernas e contemporâneas se apresentam quando o artista coloca a natureza em
relação de perspectiva na arte. Não é possível domar o natural, como vimos, e tal sensação
desalentadora é inexorável. No entanto, é possível se valer de tal observação e da reminiscência
para “domar” a expressão não figurativa do que observa de tudo aquilo que é observável. Este
passo além, também presente nas imagens seguintes do filme, é evidenciado se levarmos em
conta a seguinte observação:
O pintor só conseguiu dominar essa série de visões e delas tirar uma única paisagem
eterna porque interrompeu o modo natural de ver. Assim, ele “ muitas vezes fecha o olho, mede
com seu lápis o tamanho aparente de um detalhe que ele modifica graças a essas visões livres
a uma visão analítica, constrói desta forma em sua tela uma representação da paisagem que não
corresponde a nenhuma das visões livres, domina se desenvolvimento movimentado, mas
também suprime sua vibração e sua vida” (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 14).
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O ultravioleta reflete o amarela com muita força, então os insetos despencam e alucinam (Tradução nossa).
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Inferimos que não se pode negar o aspecto emocional da memória nos campos de
Avebury, mas o artista vai além e evoca seu papel esperado: o de detentor da visão analítica
que a modernidade lançou sobre as antenas da raça59.
Sendo assim, o caráter de reminiscência tem dois vieses. O primeiro é a observação de
mundo que nos recobre em toda sua imensidão indomável. As imagens propostas pelo artista
nos guiam à contemplação de uma natureza perfeitamente engendrada. No segundo viés, se
olharmos novamente esta imagem, contudo, agora do ponto de vista de um moribundo, temos
um misto de melancolia e revolta.
O mesmo ocorre com o segmento a seguir, que nos apresenta uma releitura jarmaniana
da paisagem, feita agora em formas geométricas. Em seu tempo, anos 1970, este estudo está
para a arte como uma tendência à geometrização da forma, à abstração do concreto, à redução
das formas naturais ao mínimo abstrato possível. Comparemos as imagens a seguir.

Ezra Pound (1885-1972), poeta modernista e tradutor, declarou que “os artistas são as antenas da raça” (1999,
p. 78). Embora o termo “raça” possa ter sido usado de maneira controversa, dadas as convicções políticas do autor,
usamo-la assim mesmo, já que a citação, hoje, transcende qualquer debate ideológico.
59
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Figs. 44 a 46: Fotogramas do filme Glitterbug (1994)

Fonte: Zeitgeist DVD, 2010
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Fig 47: Avebury series n. 4, (1973)

Fonte: artuk.org, acesso em 4/12/2017

A figura 47, fotograma das filmagens em Avebury, apresenta um invólucro estético
regido pela memória afetiva, a contemplação do presente dado a conhecer pela natureza. A obra
em óleo sobre tela produzida a partir da observação do natural, por outro lado, busca uma
composição analítica, em que se destacam as formas interpretativas de uma espécie de ossatura
do figurativo, aquilo de exato, regular e matemático por trás do que dar-se a vislumbrar pelos
olhos humanos. Mas, Jarman não perde o figurativo inteiramente de vista, na medida em que
preserva a presença da vida mineral, nos fragmentos de rochas. Mesmo assim, os recortes
rochosos apresentam marcas da intervenção mecânica, não se apresentando como inteiramente
natural.
Ao realizar tal operação, Jarman dá espaço aos conceitos manifestos por diversos
interlocutores da abstração, forma em voga a partir das vanguardas históricas. Podemos ver
paralelos entre a reordenação da natureza na obra de arte nas palavras de alguns artistas das tais
vanguardas.
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O artista verdadeiramente moderno é cônscio da abstração numa emoção de beleza: é
cônscio do fato de que a emoção de beleza é cósmica, universal. Este reconhecimento
consciente tem como corolário um plasticismo abstrato pois o homem adere somente
ao que é universal (MONDRIAN, In: AMARAL, 1977, p. 40).

Não somente um manifesto de 1919 pode ser usado para encontrar efeito na obra de
Jarman. Em 1930, Theo Van Doeburg, soma mais uma indicação estética:

A obra de arte deve ser inteiramente concebida e formada pelo espírito antes de sua
execução. Ela não deve receber nada dos dados formais da natureza, nem da
sensualidade, nem da sentimentalidade. Queremos excluir o lirismo, o simbolismo etc
(DOESBURG, In: AMARAL, 1977, p. 42).

Esta radicalidade voltada a anular o espelhamento da natureza não é exatamente a
perspectiva de Jarman, mas ressoa na interpretação que o artista cineasta faz do ambiente
natural.
Ainda, Max Bill, artista que influenciou sobremaneira a Poesia Concreta, no Brasil,
em 1936 observava:

Denominamos Arte Concreta as obras de arte que são criadas segundo uma técnica e
leis que lhe são inteiramente próprias, – sem se apoiarem exteriormente na natureza
sensível ou na transformação desta, isto é, sem intervenção de um processo de
abstração (BILL, in AMARAL, 1977, p. 48).

Para Bill, não deveria haver qualquer relação entre o que é sensivelmente apreendido
e o que é criado numa obra de arte. Este aspecto independente do constructo poético é posto à
prova pela Avebury series, de Derk Jarman, na medida em que demonstra o espelhamento do
mundo como estudo da precisão da forma abstrata.
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Fig. 48. Formas em fusão; fotograma original de Glitterbug (1994)

Fonte: Zeitgeist DVD, 2010

2.7. Laivos de Impressionismo
Na obra seminal de Giulio Carlo Argan, Arte moderna, o autor italiano observa:

Nos meados do século passado [século XIX], abre-se na Inglaterra vitoriana o novo
curso daquela cultura romântica que, nascida do encontro entre o iluminismo inglês
tardio e o nascente idealismo alemão, parecia ter se encerrado prematuramente, na
própria Inglaterra, com a morte de Blake, Füsli, Constable e Turner. Depois de vencer
Napoleão, o país gozava de grande prosperidade econômica, mas sua oposição às
ideologias revolucionárias era paga ao preço de retrocesso social, da involução
cultural e, a seguir, com o hipócrita moralismo vitoriano (ARGAN, 2010, p. 175).

Talvez seja esta a resposta para a medida de estagnação ou impermeabilidade quanto
às escolas modernistas quando examinamos o século XIX na terra natal de Derek Jarman.
Mesmo movimentos aparentemente revolucionários, como o Vorticismo, por vezes apresentase pouco assertivo em seu ideário, uma versão saxã do Futurismo italiano, a despeito de nomes
ligados ao movimento como Ezra Pound e Wyndham Lewis, e de sua importante publicação,
Blast.
Entretanto, no percurso que se estende da estética romântica marcada pelo elogio à
paisagem natural, e as correntes vanguardistas com vistas à abstração, e até à sumária negação,
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das formas naturais, tal qual verificamos no seguimento imediatamente anterior, verificamos a
presença de traços impressionistas em certos segmentos de Glitterbug.
Como movimento, o Impressionismo visava a superar o problema da reprodução
mecânica das novas tecnologias fotográficas. “Ocupando-se exclusivamente da sensação
visual, evitam a ‘poeticidade’ do tema, a emoção e comoção românticas” (ARGAN, 2010, p.
76). Nestas imagens, a comoção fica por conta do espectador, que a combina ao contexto geral
da obra e retira o sentido que lhe seja possível ler.
Na série de Avebury há uma sequência de passeio pelos campos, cuja paleta de cores
fortes e predominantes em amarelo remete o espectador às paisagens carregadas do tom sublime
das paisagens tradicionais britânicas, por outro lado, os enquadramentos e o farfalhar da
vegetação, criando camadas visuais na vasta natureza, remete-nos aos trabalhos de Monet, por
exemplo.

Fig. 49: Prado com álamo, de Claude Monet (1875)

Fonte:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monet_Meadow-with-Poplars-Homepage.jpg,

11/12/2017)

cesso

em
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O impressionismo, quando colocado em equiparação estética com o cinema, tanto mais
o cinema praticado em bitola Super-8, apresenta-se como paragem natural segundo cineastas
que se valem do recurso caseiro para imprimirem na tela tão somente o que há de sensorial
numa dada paisagem. O recurso faz parte do ideário impressionista por si mesmo.
Impressionismo [...] designa um “sistema de pintura que consiste em exprimir pura e
simplesmente a impressão tal como foi experimentada materialmente”; o artista
impressionista é “o pintor que se propõe representar os objetos segundo suas
impressões pessoais, sem se preocupar com as regras geralmente admitidas”
(SERULLAZ, 1965, p. 7).

A fugacidade nas paisagens jarmanianas potencializa-se quando confrontamos uma
mera impressão caseira da natureza com a morte inexorável e seu histórico. Mesmo assim, esse
aspecto fugidio, longe de compactuar com o esquecimento e o com a impressão imediata, tornase o irracional no âmbito da arte como tentativa louca de perdurar em suas impressões físicas
(na película) do que o artista pode apreender de seu derredor.

Essa definição indica imediatamente que essa pintura não é, de forma alguma,
intelectual. Ela se limita a representar a impressão do pintor, isto é, “o do efeito mais
ou menos pronunciado que a ação dos objetos exteriores produz sobre os órgãos dos
sentidos”; é a sua visão [grifo do autor] particular que o artista vai se esforçar por
representar na tela e não mais o que ele sabe [grifo do autor] ser das coisas, o que sua
formação lhe ensinou (SERULLAZ, 1965, p. 7).

É, aliás, o que há de mais básico na observação aquilo que Derek Jarman guarda em
sua película. Não se trata de documentar para deleite do próximo. Trata-se de fazer da câmera
sua luneta para o que da vida não leva, a não ser pela sensação das retinas, no olfato e das
associações da memória. “São, aliás, os aspectos mais efêmeros, mais fugazes que vão
sobretudo atrair nossos pintores: o mar e seus instáveis horizontes, o céu e suas nuvens móveis,
o sol e suas vibrações, a fumaça e seus imponderáveis” (SERULLAZ, 1965, p. 8).
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Figs. 50 a 52: Fotogramas de Glitterbug (1994)

Fonte: Zeitgeist DVD, 2010

Quanto à relação do movimento com o cinema, assim como esmiuçamos em nossa
dissertação de mestrado, o Impressionismo se liga ao nascimento do que seria a sétima arte
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diretamente. Para Jacques Aumont, os irmãos Lumière foram os últimos impressionistas, na
medida em que dividiam com os pintores do movimento uma forte tendência ao exame da
realidade burguesa na Paris do final do século.

Lumière constitui uma verdadeira iconografia da burguesia ascendente por si mesma;
não é de se surpreender, portanto, que ele pareça encontrar pintores que […]
elaboravam, também eles, uma iconografia do burguês em todos os seus estados […]
(AUMONT, 2004, p.28).

E Henri Langlois reforça:

Toda a evolução da arte desde os meados do século XIX desemboca em Lumière.
Toda a pintura impressionista, toda a grande arte da época, tudo e mais vital, novo e
inovador passou pelo cinema graças a eles. O Impressionismo buscava o
imponderável da vida, assim como seus filmes. Quando um pintor pinta uma
sociedade, ele pinta uma sociedade que não existe, imaginária, que é a sua visão. Eis
a força do cinema: pela primeira vez se pode ver a sociedade como ela é
(LANGLOIS, in ROHMER, 1968).

Portanto, o desvelo acentuado proporcionado pelo cinema conta com a brutalidade
despida nas imagens das rudimentares películas nos dias de aprendizado do pré-cinema. Tal
qual aquelas lentes que ia à rua tomar o lugar décadas antes ocupadas pelos pintores
impressionistas e seus cavaletes, Derek Jarman toma o suporte caseiro da bitola Super-8 para
escrutinar a paisagem urbana de Londres e não revelar uma paisagem que anula não somente a
narrativa de uma Londres como sítio cosmopolita e refinado dos filmes da franquia 007, mas
até mesmo a Londres boêmia, socialmente desigual e jazzística dos curtas-metragens do British
New Wave, movimento análogo à Nouvelle vague francesa, encabeçado por Tony Richardson
e Jack Clayton, entre outros, não se sustenta.
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Fig. 53: George Lazemby em foto promocional de 007 a serviço secreto de Sua Majestade (1969)

Fonte: Warner Home Video, 2003

Fig. 54: Cena de Um gosto de mel, de Tony Richardson (1961)

Fonte: Cult Classics DVD, 2008
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Figs. 55 a 57: Passeios impressionistas em Londres. Glitterbug (1994)

Fonte: Zeitgeist DVD, 2010
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Para compreendermos a remoção de camadas de narrativas ficcionais operada no filme
de Derek Jarman, vamos analisar a sequência de fotos acima. Na primeira imagem, temos um
equivalente a um editorial de moda, a plasticidade da composição, tendo o ator George
Lazemby em pose imponente, tendo como cenário o Big Bem ao fundo, marcando a imagem
estereotipada do agente 007, cria o ambiente para exportação desta iconografia inglesa. A
segunda imagem, tomada às margens do Tâmisa, ao leste de Londres, em seu aspecto desolado,
com seus personagens suburbanos, crus, proletariados desprovidos, em Salford, nos remete a
um neorrealismo amargo desta mesma capital, que tem sua fragilidade social exposta. Porém,
na sequência de fotogramas de Glitterbug, a Londres que vemos se mostra sem o verniz da
narrativa, criando uma reflexão sobre si mesma, na nudez da região de Southbank, região muito
próxima a Salford, ou seja, para além da dramaticidade comercial ou de denúncia, há metrópole
loteada pelas diferenças, em que pulsa uma vida clandestina e muito observadora.
Glitterbug termina com uma colagem acelerada, fragmentária, que retoma todos os
elementos da memória e da arte que mais interessam ao artista nesta construção caleidoscópica
de sua poética própria. Imagens do próprio Jarman, naturezas mortas filmadas, os amigos, a
vida underground no leste londrino e uma última vista de Bankside antes que o estúdio fosse
abandonado. O tom nostálgico dessas cenas tomadas entre os anos 1960 e 1970 ganham um
aspecto bastante melancólico, sobretudo se levarmos em conta o que estaria por vir em termos
pessoais e globais.
Figs 58 a 61: Fotogramas finas de Glitterbug (1994)

Fonte: Zeitgeist DVD, 2010
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Nos anos 1980, a política britânica nitidamente retrocedeu em nome de reformas
políticas e morais entendidas como necessárias para responder às transformações globais que
se apresentavam, à altura das grandes potências mundiais. Nos capítulos seguintes deste
trabalho, veremos como Derek Jarman perceberia tais novos tempos e como se afetaria pelo
novo estado de coisas que se instaurava. Seu amadurecimento como artista e, em especial, como
cineasta o levaria a realizar obras de complexidade narrativa cada vez mais densas e pessoais.
Sobretudo quando a política da Primeira-Ministra Magaret Thatcher atingiu diretamente a livre
expressão das ideias e da sexualidade, e uma nova e avassaladora epidemia surgiu como uma
Peste Negra, prenunciando uma espécie de segunda Idade das Trevas.
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CAPÍTULO 3:
Estética de uma morte anunciada
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“I remember the sea, I remember the garden, I remember the cottage but most of all I remember
you... dear Derek... I remember something you once said – how you would like to evaporate and take all your
works with you... The truth is, here, over a decade later, in so many ways you never could disappear but – it has
to be faced – in so many others... you have.”60
Tilda Swinton

Derek Jarman, pouco antes de se descobrir portador do vírus HIV, vivia um momento
ímpar em sua carreira. Havia adentrado os anos 1980 com The tempest, adaptação de William
Shakespeare, tornara-se um prolífico diretor de videoclipes, na aurora da era MTV, com
trabalhos realizados para artistas de renome, como The Smiths, Marianne Faithful, Throbbin
Gristle e Pet Shop Boys61. Além disso, realizara um experimento multimídia envolvendo as
bitolas 8mm e 16mm e o novíssimo recurso do VHS no filme-poema The Angelic Conversation
(1985), que contava com poemas de Shakespeare declamados por Judi Dench. Sua fama
cruzaria o globo. Em 1987, a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo exibiria esse filme,
bem como Caravaggio (1986) e Jubilee (1978) em sua 11ª edição. Todos estes trabalhos, de
alguma forma, dialogam com o espólio da História da Arte e da memória de Jarman, mas não
nos deteremos em pormenores de tais trabalhos, porquanto já mencionamos o recorte escolhido
para esta pesquisa. Adiante, trabalharemos com a última obra cinematográfica do diretor, para
depois determo-nos em sua obra mais madura, baseada na vida do pinto Michelangelo Merisi
da Caravaggio.
A doença de Derek Jarman rapidamente se manifestou e deu provas de sua
agressividade. Certo dia, apenas alguns meses após a descoberta, ele acordou em sua cama,
ensopado por um líquido vermelho. Pensou em duas possibilidades: poderia ser o resultado de
uma hemorragia intestinal causada por uma inflamação gástrica, ou apenas manchas de caldo
de beterraba, que comera na noite anterior. Era, de fato, a primeira opção. E a partir daí sua
saúde seria devastada progressivamente.

“Eu me lembro do mar, eu me lembro do jardim, eu me lembro da cabana, mas, acima de tudo, eu me lembro
de você... querido Derek... Eu me lembro de algo que você me disse uma vez – de como você gostaria de evaporar,
e levar junto toda a sua obra... A verdade é que, mais de dez anos depois, de muitas formas, você nunca
desapareceu, mas – é preciso admitir – de várias formas... você se foi, sim” (Tradução nossa, a partir de trecho da
narração da atriz Tilda Swinton, no documentário ensaístico, por ela escrito, Derek, 2008, dirigido por Isaac Julien
e Bernard Rose).
61
Para mais detalhes sobre a atuação de Derek Jarman na direção de videoclipes, vide o artigo “A poética nos
music videos de Derek Jarman”, de Donny Correia e Edson Leite, in ARANHA, Carmen; LEITE, Edson;
RODOLFO,
Guilherme.
W.
(orgs.),
Musicarte:
Campo
dos
sentidos,
disponível
em
http://www.usp.br/pgeha/livros/MusicArte_campo_dos_sentidos____org_Carmen-Aranha_EdsonLeite_Guilherme-Rodolfo_MAC_USP_2017.pdf. Acesso em 13/12/2017.
60
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Todo o ocorrido faz de Caravaggio, filme que acabara de rodar, uma obra mais trágica
do que parecia em seu momento de concepção, um ano antes, como veremos no último capítulo
desta tese. O sentido da tragédia renascentista e do personagem marginal muda completamente
quando o artista responsável pela película se torna o germe saído da tela para dentro de si.
Neste capítulo, trataremos de seu epitáfio, Blue, realizado em 1993, quando Jarman
encontrava-se completamente cego e fisicamente muito debilitado. Pretendemos oferecer mais
uma fundamentação para este panorama de sua poética em consonância com aspectos da
História da Arte e da Estética, desta vez evidenciando um profundo estudo da arte como
manifestação das mazelas, desde a Idade Média, até o momento contemporâneo, em que pesa
a leitura sincrônica de um solilóquio moribundo. Jarman, em seu derradeiro discurso no leito
de morte, perfaz a tradição dos excluídos pela peste, retratados pela arte medieval, evoca
recursos psicanalíticos que dão conta de uma pulsão latente de morte e desenha um mapa do
desencarne físico, em que a espiritualidade da arte se transforma no uno metafísico das cores
pungentes de Yves Klein.

3.1. AIDS e a distopia de uma geração
Mesmo antes de descobrir-se portador do vírus HIV, Derek Jarman já não conseguia
encontrar um cenário para seu ativismo e sua militância por conta das já comentadas medidas
experimentadas no auge da Era Thatcher. A homofobia e a xenofobia ganharam força
autônoma, simbolizando o fim do idílio de uma geração com potencial revolucionário.
I wouldn’t wish the eighties on anyone, it was the time when all that was rotten
bubbled to the surface. If you were not at the receiving end of this mayhem, you could
be unaware of it. I was possible to live through the decade preoccupied by the
mortgage and the pence you saved on your income tax62 (JARMAN, 1992, p. 95).

Realmente, a década de 1980 foi um período atribulado para Jarman. Sua estética cada
vez mais comprometida com o movimento “Queer” o fez realizar The angelic conversation
(1985) e The last of England63 (1987) trabalhos menos comerciais, ao lado de obras com apelo

62

Eu não desejaria os anos oitenta a ninguém, era o momento em que toda a podridão vinha à tona. Se você não
estivesse no olho do furacão, iria ficar alheio. Daí, seria possível viver aquela década somente preocupado com a
hipoteca e as migalhas que economizadas no imposto de renda (Tradução nossa).
63
De todos os filmes realizados por Derek Jarman em sua fase madura, The last of England é, sem dúvida, o mais
violento, incisivo e pessimista. Jarman o realizou pouco após a morte de seu pai e a descoberta de sua doença.
Feito a partir de improvisações filmadas em Super-8, The last of England é um ensaio frenético que combina
mazela pessoal e crítica sócio-política. O nome é uma referência ao quadro do pintor franco-britânico pré-rafaelista
Ford Madox Brown (1821-1893). Na pintura, vemos um casal de ingleses melancólicos a bordo de um navio,
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comercial, como um dos episódios de Aria (1987), além dos longas War requiem (1989) e The
Garden (1990). Já havia chegado à grande audiência com Caravaggio (1985), como
mencionamos, e Edward II64 (1991), este último, grande pomo de uma discórdia entre arte e
negócios cinematigráficos, que contribuiria para a deterioração da saúde de seu diretor.
Quando Jarman realizou esta adaptação da peça de Christopher Marlowe, sua saúde já
havia começado a dar sinais de graves problemas que se manifestariam muito em breve. A
história do rei inglês envolvido com duas mulheres e influenciado em suas decisões
monárquicas por um amante manipulador, a exemplo de Caravaggio, evocava muito mais dos
anos 1980 do que do século XVI, ao ponto de a AIDS ser um personagem importante neste
conto homoerótico. Quando se iniciou a temporada de estreias em festivais de cinema começou
e Edward II passou a ser veiculado envolto em polêmicas, neste primeiro momento movida
pela ousadia com que recontava a História da Grã-Bretanha, os ataques a seu diretor
começaram, implacavelmente. Amor livre, elogios à promiscuidade e toda a sorte de
transgressão viabilizada pelo sexo passaram a ser assuntos proscritos.
O ataque mais incisivo partiu do crítico Alexander Walker, do jornal Evening
Standard.

Like the director himself, these days, the movie possesses strong streak of wishful
martyrdom. I think it’s getting on people’s nerves to gear Jarman advertising himself
– or being advertised – in every branch of media as the most famous living HIV
positive victim65 (PEAKE, 2011, p. 487).

Como observa o biógrafo de Jarman pouco após a reprodução desta declaração, o
crítico não atentou ao fato de que ter se contaminado de maneira trágica faz de sua versão para
Marlowe algo de uma força terminal pura. Um jorro de vida em favor daqueles que irão,
irremediavelmente, morrer. Por isto, não demorou para que o médico responsável pelo
tratamento de Jarman, Dr. Tony Pinching, viesse em defesa de seu paciente.

contemplando pela última vez o porto de Dover, enquanto se afastam rumo às novas colônias da Oceania. Este
mote tornou-se a metáfora do desterro para Jarman, já que em seu filme a Inglaterra está em estado de sítio,
assolada pela miséria, pela violência e pela falência moral. Tilda Swinton encarna a personagem Britannia, uma
entidade onipresente que assiste à derrocada de sua pátria como se assistisse a uma ficção, ou como se tudo fosse
um interminável pesadelo. Há que se notar que "Britannia" foi o nome de diversos navios ingleses de guerra ao
longo dos últimos 400 anos e é, também, o nome do iate oficial da Família Real Britânica. O filme fracassou na
bilheteria.
64
O filme, que apresenta um rei homossexual manipulado por um amante para tomar decisões que afetam a vida
de um reino todo, não foi bem recebido nem pelo público e nem pela crítica. Àquela altura, Jarman não tinha o
mesmo vigor para afrontar e combater o preconceito e as adversidades do meio artístico.
65
Como o próprio diretor, hoje em dia, o filme traz uma grande cota de martírio ilusório. Creio que esta
autopromoção de Jarman – ou o fato de ser promovido por outrem, em todos os ramos da mídia, como a vítima
mais famosa do HIV – esteja irritando as pessoas (Tradução nossa).
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Citing Jarman’s openness about his medical status as evidence of his “honesty and
willingness to help foster more sensible atitudes to HIV”, Pinching pointed out that it
was unfair to blame Jarman for “voyeurism in the media”. “Like any artist in the
public eye, of course he must advertise his work”, wrote Pinching, “and it is his work
he should be assessed, not by his virus” 66 (PEAKE, 2011, p. 487).

A questão teria se encerrado, não fosse o direito de resposta de Walker, que ele usou
para achacar ainda mais o cineasta, evocando, agora, outros trabalhos de Jarman.
Walker struck back: “I did not detect much of this willingness when I read Jarman’s
recent diary, Modern Nature, where he gives the promiscuously gay ‘and brave’
encouragement for a night’s revelry on Hampstead Heath […]”. By contrast, Walker
viewed Jarman’s ardent advocacy of promiscuity as highly irresponsible 67 (PEAKE,
2011, p. 487).

O crítico referia-se a um dos livros de memória do cineasta, em que não poupa detalhes
de suas aventuras sexuais em parques londrinos, numa época em que não havia o assombro da
AIDS para minar a explosão de desejos daquela juventude reprimida. Enfurecido pela dimensão
que a celeuma tomou, Jarman se pronunciou em sua própria defesa.
Suggesting that Walker “give up film reviewing for a week or so and research HIV
epidemic if he wants to be involved”, Jarman stated flatly that as long as safer sex
practices were adhered to, “the first lesson he will learn is that HIV is not linked to
promiscuity”. […] he continues angrily: “Who is he, who neither states his HIV status
nor sexual preferences, to criticize the right of myself or any [person with AIDS] to
have sex. The precaution we take are our affair. Moral censure will not solve the
problem”68 (PEAKE, 2011, pp. 487-8).

Na realidade, ao sugerir que Walker escondia seu status quanto a ser ou não portador
de HIV, Jarman nos aponta para o fato de que a epidemia era considerada uma linha de corte

66

Citando a franqueza de Jarman sobre sua condição médica como evidência de sua "honestidade e disposição
para ajudar a promover ações mais sensíveis ao HIV", Pinching apontou que era injusto culpar Jarman pelo
"voyeurismo da mídia". "Como qualquer figura pública, é claro que ele deve promover sua obra", escreveu
Pinching, "e é por seu trabalho que ele deve ser avaliado, não pelo seu vírus" (Tradução nossa).
67
Walker retrucou: "Não identifico a tal honestidade quando leio o recente diário de Jarman, Modern Nature, em
que ele incentiva a promiscuidade gay e encoraja o leitor a tomar parte em festas noturnas em Hampstead Heath
[...]". Pelo contrário, Walker considerou a defesa ardente de Jarman à promiscuidade algo altamente irresponsável
(Tradução nossa).
68
Sugerindo que Walker "desista da crítica cinematográfica por uma ou mais semanas e investigue a epidemia de
HIV se ele quiser se envolver de verdade", Jarman afirmou categoricamente que, enquanto o sexo fosse praticado
com proteção, "a primeira lição que ele aprenderá é que o HIV não está vinculado à promiscuidade ". [...] irritado,
ele continua: "Quem é ele, que não declara seu status de HIV, nem preferências sexuais, para criticar o meu direito
ou de qualquer outra pessoa com AIDS de ter relações sexuais. A precaução que tomamos é da nossa conta. A
censura moral não resolverá o problema" (Tradução nossa).
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entre o homem saudável e aquele a que a “peste” do séc. XX havia marcado. Estar livre da
doença era um cartão de visitas.
Derek Jarman, profundamente abalado em seu emocional e, àquela altura, em seu
físico, decidiu escrever uma nova ode à liberdade sexual em seu tempo, ainda que parecesse
nadar contra uma corrente que o levaria mais cedo ou mais tarde. Foi nessa época, início de
1992, que ele também começou a sentir problemas em sua visão, mas isto não o impediu de
levar adiante o projeto do livro At your own risk, que, numa tradução livre, significa “Por sua
conta e risco”. Era uma frase importante para alguém em seu estado. Relacionar-se com um
infectado era possível, mas por conta e risco de ambas as partes.

Writing specifically for the young men of the nineties, he wanted to detail the sort of
pressures to which he had been subjected in living a queer life, to trace the
homophobia of his times. Again he wanted to replace “they”, “them” or “one” with
“I” or “me” – to tell his own and other people’s stories, with anger and outrage where
necessary, but also with defiance, humour and in celebrating69 (PEAKE, 2011, p.
488).

E, de fato, no capítulo relativa à sua vida nos anos 1980, Jarman reitera a depauperação
daquela década e elenca uma série de declarações públicas, impressas em periódicos de peso,
sobre a ira da nova cólera gay.

It was also possible for those of us who saw what was happening to turn our eyes in a
different direction; but what, in another decade, had been a trip to the clap clinic was
now a trip to the mortuary. Ten years into de epidemic, HIV has killed more young
men in the States than the Vietnam was. At the moment – New Year 1992 – there
have been a quarter of a billion admitted deaths – many more are unrecognized, or
deliberately misattributed70 (JARMAN, 1992, p. 95).

O cerco endurecia cada vez mais, e o governo de Margaret Thatcher parecia endossar
medidas que, embora ainda imitadas em nossos dias, já pareciam esdrúxulas demais, como uma
cartilha para o sexo seguro, ou a declaração da Primeira Ministra, no Parlamento, listadas por
Jarman.

69

Escrito especificamente para os jovens dos anos 1990, ele queria detalhar os tipos de pressões sofridas por ser
homossexual, rastreando a homofobia de seu tempo. Mais uma vez, ele queria substituir "eles", "deles" ou
"alguém" por "eu" ou "mim" - contar suas histórias e a de outras pessoas, com raiva e indignação quando
necessário, mas também com provocação, humor e celebração (Tradução nossa).
70
Aqueles como nós, que viram o que estava acontecendo, poderiam fazer vistas grossas; mas o que, em outros
tempos, seria uma ida rápida a uma clínica de doenças venéreas, agora se tornara uma passagem para o necrotério.
Dez anos após a epidemia, o HIV matou mais jovens nos Estados do que o Vietnã. No momento - Ano Novo de
1992 - há 250 milhões de mortes confirmadas - muitos outras não são reconhecidos, ou deliberadamente
mascaradas (tradução nossa).
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Safe Sex Guidelines (14th December 1984): 1) Have sex with fewer men. 2) Avoid
anal sex, except possibly with your regular partner. 3) Have sex only with men whom
you know to be in good health and who have had few other sexual partners. 4) Avoid
sex with men who have been sexually active in North America in the last three years.
5) Since the virus has been found even in saliva, perhaps the only safe sex is mutual
masturbation, budy rubbing and dry kissing 71 (JARMAN, 1992, p. 99).

Metodizar e controlar a atividade sexual dos jovens, durante os anos 1980, estava na
agenda das autoridades e da igreja. A moral conservadora tinha plena opinião formada sobre a
epidemia. “The Prime Minister Margaret Thatcher has told the House of Commons that
‘morals’ do matter in AIDS and people can, by their own conduct, avoid catching the disease72”
(JARMAN, 1992, p. 105).
Já mencionamos, anteriormente, que os religiosos chamavam a AIDS de “o câncer
gay” e a classificava como uma praga divina que viera para castigar o pecado. Se quisermos
retornar à aurora da História da Arte, o que Jarman faz é reeditar as contradições dos tempos
de Peste Negra, o da Lepra, exprimida pela arte. Isto poderia estar na raiz da conduta social
majoritária com relação ao exilado que carrega a marca dos malditos.

At a diachronic look, however, what happens in the 90s result the most logical
consequences of the way in which AIDS has been perceived and built all along the
years. Since the initial conflation with homosexuality, HIV/AIDS has become
powerfully associated not only with “unnatural sex choices”, but also with the twin
concepts of “virus” and “plague” […]. Both of them emphasize a condition of
rejection and exclusion – on the ground of a supposedly intense risk of infection as
well as for a misinterpretation of the biblical concept of crime and punishment – that
is quite typically marking AIDS victim73 (VALLORANI, 2010, pp. 82-3).

Em suas obras plásticas, literárias e cinematográficas subsequentes, o tema da AIDS
como uma outra forma de resistência, e a mesma AIDS como maldição imposta vão conviver
de maneira ostensiva.
Propomos uma analogia a partir de Foucault:

71

Manual do sexo seguro (14 de dezembro de 1984): 1) Faça sexo com menos homens. 2) Evite sexo anal, exceto,
se possível com seu parceiro regular. 3) Faça sexo apenas com homens que cuja saúde você confie e que tenham
se relacionado com poucos parceiros sexuais. 4) Evite sexo com homens sexualmente ativos, caso tenham estado
nos Estados Unidos nos últimos três anos. 5) Já que o vírus foi encontrado até mesmo na saliva, talvez o único
sexo seguro seja a masturbação mútua, as carícias físicas e o beijo seco (Tradução nossa).
72
A primeira-ministra, Margaret Thatcher, disse à Câmara dos Comuns que "a moral" importa no que diz respeito
à AIDS e as pessoas podem, por sua própria conduta, evitar a contaminação (Tradução nossa).
73
Por um lado diacrônico, no entanto, o que acontece nos anos 90 resulta nas consequências mais lógicas de como
a AIDS foi percebida e assimiliada ao longo dos anos. Desde a confusão inicial quanto à homossexualidade, o
HIV / AIDS tornou-se poderosamente associado não apenas às "escolhas sexuais antinaturais", mas também aos
conceitos análogos de "vírus" e "peste" [...]. Ambos enfatizam uma condição de rejeição e exclusão - com base
num suposto risco intenso de infecção, bem como por uma má interpretação do conceito bíblico de crime e castigo
– marca típica da vítima de AIDS (Tradução nossa).
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Aquilo que sem dúvida vai permanecer por muito mais tempo que a lepra, e que se
manterá ainda numa época em que, há anos, os leprosários estavam vazios, são os
valores e as imagens que tinham aderido à personagem do leproso; é o sentido dessa
exclusão, a importância no grupo social dessa figura insistente e temida que não se
põe de lado sem traçar à sua volta um círculo sagrado. Se se retiram os leprosos do
mundo e da comunidade visível da Igreja, sua existência, no entanto é sempre
manifestação de Deus, uma vez que, no conjunto, ela indica sua cólera e marca sua
bondade (FOUCAULT, 1972, p. 6).

Portanto, a sociedade pós-moderna havia acabo de eleger seus castigados pela ira
divina. A moral cristã previu que todo aquele marcado pela AIDS, a lepra do século XX, se
quisermos, deveria servir para salvar os pecadores, que lhes negligenciaria qualquer tipo de
ajuda ou compreensão, salvando-os, portanto, também. Continuando esta analogia, nos diz
Foucault, quando comenta uma obra de Brueghel: “O pecador que abandona o leproso à sua
porta está, com esse gesto, abrindo-lhe as portas da salvação” (1972, p.6).
Jarman não esperou a gente de boa vontade para falar por meio da arte a respeito de
desvalidos como ele mesmo. Em meados de 1992, organizou uma exposição solo de seus
trabalhos recentes numa galeria de Manchester, Reino Unido. As obras se valem das cores
agressivas, fortes, das colagens e no grito impetuoso somente possível por meio das técnicas
modernas aperfeiçoadas na contemporaneidade. Jarman passava por um período especialmente
difícil da doença. Sua pele parecia realmente a de um leproso, com feridas agressivas inundando
seu corpo e, em especial, seu rosto. Sua depressão era nítida e sua inquietação, também. Por
isto, as obras da exposição QUEER (algumas delas nas imagens a seguir), traduzem aquilo que
o cineasta e artista passara a apreender em sua poética, que culminou no filme que pretendemos
analisar neste segmento.
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Fig. 62: Seer (1992)

Fonte: Artuk.org, acessado em 03/01/2018
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Fig. 63: Fuck Me Blind (1992)

Fonte: Athensbiennale.org, acessado em 03/1/2018
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Fig. 64: Queer (1992)

Fonte: Artuk.org, acessado em 3/1/2018
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Nas 62, 63 e 64, é possível perceber a brutalidade dos golpes de pincel e de textura das
cores, em harmonia com os ânimos de seu executor. O termo “seer” pode ser traduzido como
“vidente”, o que nos indica o empenho do artista em buscar a compreensão daquilo que viria
em breve e que modificaria seu aspecto físico, e ao mesmo tempo em recuperar sua aura tal
qual um Dorian Grey74 às avessas, ou como alguém que quer refutar Benjamin, em que o
autorretrato suaviza a ira do vírus em sua derme. A segunda imagem emula uma orgia que se
expande para todas as direções, como último ímpeto de uma potência falível. As manchas
recuperam a ejaculação de vida, cada vez mais enegrecidas pela presença da extinção. Por fim,
o coração discretamente resgado em fundo rubro pronunciado poderia ser uma bandeira da
resistência gay em seu tempo, não fossem a intolerância, o expurgo sofrido, cristalizado no
borrão que a palavra “Queer” se nos faz visível por sobre os contornos mais claros.
Admitindo o fim iminente, Jarman cumpriu sua carreira de artista plástico e filmou seu
desencarne.

3.2. Vida experimental, obra experimental
Blue não é um projeto advindo diretamente da relação de Jarman com os efeitos
nocivos da AIDS. Ele já existia antes disso. O nome de trabalho do projeto que viria a ser
Caravaggio era Blue is poison, explicitando a impressão de seu diretor com relação à cor
mencionada, como sendo a representação da morte e da dissolução do espírito. Havia, por
acaso, a intenção de uma continuação do filme, desta vez tendo a cor vermelha como mote.
[...] Jarman’s enthusiasm for working [...] had suggested yet another possibility: a
“red” sequel to Blue, “a scarlet film in choking hellfire, smashing glass, madness, a
horror film with HIV as a conscious beast rustling around, hysteric laughter […] Hell
on Earth, red generated from Sulphur” 75 (PEAKE, 2011, p. 514).

As cores passavam a ter espinha dorsal, ossatura e alma nos últimos meses de vida de
Derek Jarman. Por outro lado, o que poderia haver de figurativo num filme, já não era de

74

Personagem criado pelo escritor irlandês Oscar Wilde, no romance O retrato de Dorian Grey (1890), em que um
jovem, arrebatado pela melancolia de saber que um dia irá envelhecer e perder sua beleza faz um pacto oculto para
que seu retrato pintado por um amigo passa a envelhecer em seu lugar. A temática remonta velhos motivos da
literatura europeia como o próprio Fausto, explorado por Goethe e por Christopher Marlowe.
75
[...] O entusiasmo de Jarman pelo trabalho [...] sugeria mais uma possibilidade: uma sequência "vermelha" do
Blue, "um filme escarlate para sufocar com o fogo do inferno, esmagando vidro, a loucura, um filme de terror com
o HIV como um animal consciente sussurrando, o riso histérico [...] Inferno na Terra, vermelho gerado a partir do
Enxofre" (Tradução nossa).
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qualquer importância para o constructo final. Já compreenderemos como se deu o processo de
explosão da cor em substituição das figuras reconhecíveis pela percepção do senso comum.
Blue é um filme de estrutura simples. Durante 76 minutos o espectador é confrontado
com uma tela azul no tom IKB1, criado pelo francês Yves Klein (1928-1962). Sob esta imagem,
ouvimos vários trechos de um longo poema confessional e memorial de Jarman, grande parte
dele escrito para o livro Chroma, declamados por John Quentin, Nigel Terry e Tilda Swinton,
com quem já havia trabalhado muitas vezes antes.
Com sua acuidade visual extremamente comprometida àquela altura, Jarman parecia
buscar uma maneira de registrar os fenômenos sensoriais e metafísicos inerentes a cada cor. No
limite, ele exibiria seu filme qual um pintor esculpe a golpes de luz a vasta unidade de sua
poética. É ele quem declara sua principal fonte de inspiração, em certo ponto do poema “Into
the Blue”, em Chroma: The great master of blue – the French painter Yves Klein. No other
painter is commanded by blue [...]76 (JARMAN, 1994, p. 104).
Podemos encontrar diversos pontos de contato entre a estética de Yves Klein e a
poética de Derek Jarman, que vão além do uso de uma cor para fazer fundo ao seu epitáfio.
Sobre os conceitos que guiavam o artista francês, aliás, também precocemente morto, temos:
Klein estava interessado no que chamava de “o vácuo” – o espaço infinito constituído
pelo céu acima de nós e pelos mares, abaixo. Ele expressou seus sentimentos místicos
e filosóficos pelo “vácuo” por meio de grandes pinturas monocromáticas, que após
algum tempo passaram a ser todas produzidas em uma única c or: azul ultramarino.
Sua afeição por uma mistura particular que fez dessa cor era tal que a patenteou com
o nome International Klein Blue (IKB) (GOMPERTZ, 2013, p. 339).

A similaridade entre aquilo que se produz a partir das Antropometrias de Klein e o
azul infinito de Jarman correlacionam-se na medida em que Klein desvelava a forma abstrata
inerente a qualquer corpo reconhecível, num processo fenomenológico estético a que Jarman
adere em sentido inverso. O que o cineasta busca é, não só pela cor, mas também pelo discurso,
sobre o qual logo iremos debater, é a recomposição do corpo físico a partir do imenso vácuo
que envolve as formas reconhecíveis. Em ambos os casos, temos um dado concreto: somente a
ação do artista pode dar sentido a uma forma, seja ela concreta ou abstrata, na medida em que
o artista é a instância última e maior da obra de arte, conforme o ideário do Novo Realismo de
Klein e veementemente perseguido por Jarman.

O grande mestre do azul – o pintor francês Yves Klein. Nenhum outro pintor se rende ao azul [...] (Tradução
nossa).
76
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A resposta de Klein foi voltar sua atenção para a arte performática com uma série de
peças encenadas que ele intitulou de Antropometrias, usando a palavra que significa
a mensuração de corpos humanos. Em vez de cobrir telas com sua marca de azul,
convidou três modelos do sexo feminino, nuas, para se tornar “pincéis vivos”,
encharcando-se de tinta. [...] Em seguida, instruía as mulheres a apertar seus corpos
nus empapados de IKB contra o quadro. As marcas resultantes de partes de corpos
borradas situam-se em algum ponto entre pinturas rupestres e a parede do quarto de
um estudante de arte excêntrico (GOMPERTZ, 2013, p. 338).

Fig. 65: United Anthropometry (1961), de Yves Klein

Fonte: Musée Cantini
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Fig 66: Yves Klein orquestrando uma de suas performances em 1960

Fonte: zeynepkinli.wordpress.com, acesso em 6/1/2018

Figs. 67 a 69: Derek Jarman em fotos promocionais de Blue (1993)
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Fonte: Zeitgeist DVD, 2010

Enquanto na performance de Klein observamos a evolução do corpo artístico em rota
de expansão dirigida a uma estética da erupção das cores como extensão da carne, Blue
representa a retração do espírito, igualmente comprometido enquanto arte, rumo ao núcleo da
estética totalizadora proposta pelo artista francês.
As três fotos promocionais de Blue, mostradas na página anterior, funcionam como
uma extensão da poética kleiniana em Jarman. No filme, não há nenhuma imagem, sombra ou
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reflexo de qualquer figura humana ou não. Estas fotos, foram tomadas durante o processo de
filmagem e gravação do áudio, de maneira a constituírem um ensaio que complementa o sentido
da obra como um todo, além de darem dimensão palpável ao “vácuo” proposto por Klein, em
suas imagens anteriormente mostradas. Isto corrobora com o que dissemos a respeito de que o
artista é aquele que deve dar à obra o status de arte, algo pelo qual Jarman lutou ao longo de
sua carreira cinematográfica, sobretudo.
Klein “pintava” com fogo. Todas estas atividades traziam para o primeiro plano a
persona do artista, dando um brilho novo à demonstração de Duchamp de que é o
artista, simplesmente por ser o artista, que possui o poder de designar alguma coisa
como arte (ARCHER, 2008, p. 30).

Há pouco, dissemos que Jarman desejava realizar uma sequência de Blue em que a cor
vermelha abriria as portas do inferno segundo a persona do artista. Seria o fogo na pintura de
Klein a inspiração para a segunda parte do díptico fílmico. Embora não realizado, é em Blue
que esta persona estética urgente se esgota para se expor e se afirmar, mas desta vez, na tela do
cinema. Observa Tony Peake (2011, p. 511): “What had started as a homage to Yves Klein had,
after many and many incarnations, become a film about its maker”77.
É então, que a arte autoral conflui: pintura e cinema, no que conhecemos como filme
experimental.
Blue, antes de mais nada, era um filme de caráter experimental, tanto quanto a obra
pregressa de seu diretor, inspirado nas estéticas da avant-garde europeia, que fizeram do cinema
um instrumento de produção de sentido. Vejamos:

Blue [...] refina as propostas de recodificação das distintas linhagens fílmicas
realizadas até então pelo artista. Em um intrincado cruzamento do ideário romântico,
moderno e pós-moderno, o filme adota uma tirania imaginativa e emocional que
destrona a imagem do mundo em favor de um depoimento visual abstrato
(AUGUSTO, In: CASTAÑEDA, DIAS, FONSECA, 2014, p. 121).

O cinema experimental cria códigos próprios, nega o engessamento das narrativas
fiadas numa linha cronológica segura em nos elementos de cena, humanos e não humanos,
perfeitamente reconhecíveis pelo expectador.
Mencionamos, anteriormente, nossa incursão no cinema experimental em seu cerne,
quando empreendemos nossa pesquisa de mestrado. Portanto, não é apropriado que nos
demoremos, demasiadamente, no contexto e no conceito desta estética. Recordemos que o
77

O que começou como homenagem a Yves Klein, depois de muitas e muitas mudanças, tornou-se um filme
sobre seu realizador (Tradução nossa).
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Cinema encontra sua conciliação com as artes visuais na Europa, entre 1900 e 1929, se
quisermos precisar uma linha cronológica. Por isso, naturalmente, herdou das vanguardas
históricas o melhor substrato para produzir obras de efeito nos primeiros, 30 anos de vida.
A clara cisão entre o cinema comercial, narrativo, e o cinema experimental, poético,
com vistas a um espectro de reflexão nos dá pistas para encontrar este choque que
desmaterializa a necessidade da presença física na tela.

In search of the most characteristic feature of our visual art, one can conclude that it
is the attempt of getting away from the detached images by which artists have been
portraying physical reality. In the course of our civilization we have come to use
images as tools of contemplation. We have set them up as a world of their own,
separate from the world they depict, so that they may have their own completeness
and develop more freely their particular style. These virtues, however, are outweighed
by the anxiety such a detachment arouses when the mind cannot afford it because its
own hold on reality has loosened too much. Under such conditions, the footlight
separating a world of make-believe from its counterpart and the frame which protects
the picture from merging with its surroundings become a handicap 78 (ARNHEIM,
1966, p. 88).

O que podemos interpretar de Arnheim é, em primeiro lugar uma paradoxal propensão
que o cinema tem a apreender e decodificar aquilo que conhecemos como realidade física por
meio do afastamento dos traços que recobrem as coisas em si e com as quais traçamos
significados em nossa experiência. Em segundo lugar, mesmo as coisas tal como as conhecemos
em suas formas imbuem-se de ressignificações ainda que as conheçamos bem em seus
contextos. Portanto, não se pode tomar a forma para se chegar ao conteúdo. Na realidade,
pensamos que a forma é o que menos expressa o conteúdo. Vide o procedimento poético do
Dadaísmo, por exemplo, que melhor destituiu a forma de seu conteúdo, para produzir novos
significados. É sempre bom contextualizar a ideia de um cinema que pende para a poesia,
segundo o que acabamos de discorrer sobre, se quisermos fundamentar com êxito a proposta
por trás deste trabalho mais radical de Derek Jarman.

A poesia baseia-se na transformação de estruturas em outras estruturas, no vir a ser
das estruturas e das linguagens, na transmutação de linguagens em linguagens. A
linguagem da realidade, baseada em signos, mas não-verbais, tornar-se linguagem
verbal, e essa tradução é, por sua vez, traduzida para uma linguagem diferente, a
78

Em busca do predicado mais característico na nossa arte visual, pode-se concluir que é por meio da tentativa de
se afastar das imagens destacadas que os artistas retrataram a realidade física. No decorrer da nossa civilização,
passamos a usar as imagens como ferramentas de contemplação. Nós as configuramos como um mundo próprio,
separado do mundo que descrevem, para que elas possam ter sua própria integridade e desenvolver mais livremente
seu estilo particular. Essas virtudes, no entanto, são superadas pela ansiedade que desabrocha quando a mente não
pode compreendê-las, porque o próprio controle da realidade já se afrouxou demais. Sob tais condições, a luz que
separa um mundo de faz-de-conta de seu contrário e o quadro que impede a imagem de se fundir com seus
arredores tornam-se uma desvantagem (Tradução nossa).
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linguagem do cinema, “língua escrita da realidade”, linguagem da realidade
imaginada [...] (AUMONT, 2002, p. 93).

Usamos a citação de Jacques Aumont na medida em que nos parece explicitar o jogo
de ressignificações operado por Blue, ou seja, do poema escrito para o livro Chroma ao filme
que evoca Klein e sua estética à estética própria de Jarman, ligada, neste momento, à extinção
da vida.
Por outro lado, Arnehim nos diz que a inabilidade de se ler a coisa destacada de seu
meio e, portanto, a incapacidade de acessar o real significado de uma obra está no universo em
si distorcido de cada observador. No entanto, segundo veremos a partir de agora, em Blue, a
inexistência da coisa e a explosão de cor advinda da tela, somadas ao discurso fúnebre de seu
criador, criam um espaço e um tempo de reflexão suspensos que podem ser a chave para que o
espectador compreenda as relações fenomenológicas entre o ser e as coisas em torno de si.

3.3. Uma estética da morte
Preocupar-se com a morte não faz parte da agenda da maioria das pessoas cuja saúde
física e metal transbordam viço. Entretanto, face a uma enfermidade irreversível, o tema se
torna uma pauta bastante urgente, ainda que o enfermo, tanto quanto o sadio, não saiba quando
se lhe apresentará a morte. De todo modo, culturalmente, programar a morte, é um fenômeno
inerente ao homem. Como afirma Kellehear (2013, p. 429), “o problema de programar a morte
é antigo pois, [...] todos os desafios dentro do ato de morrer podem ser encontrados em todos
os períodos e lugares da história”.
Este aspecto cultural só traz assombro, de fato, quando nos damos conta de que é um
fato consumado, não importando quanto viveremos, sobretudo porque deixaremos de existir
para não somente nós mesmo, mas para os outros.
Estamos todos destinados à morte. Ignorando o momento em que ela virá, procedemos
como se nunca devesse chegar. Em verdade, vivendo, não acreditamos realmente na
morte, embora ela constitua a maior de todas as certezas. A consciência puramente
vital desconhece a morte. É preciso que nos demos conta da morte, para que ela se
torne uma realidade para nós. A partir daí, transforma-se a morte em situação limite:
aqueles que me são mais caros e eu próprio cessaremos de existir. A resposta a essa
situação-limite há de ser encontrada na consciência existencial de mim mesmo
(JASPERS, 1985, p. 127).

Derek Jarman já conseguia imaginar que seria Blue sua obra derradeira (GARFIELD,
1994, p. 266), por isso, tratou de velar a si mesmo enquanto suas memórias e o tempo suspenso
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se esvaem lentamente com as narrações do antigos amigos, que também o velam. Embora
encontremos um relato sofrido de todo o processo de depreciação do corpo em suas palavras,
também conseguimos identificar um aspecto epicurista79, conformado e disposto ao encontro
final. Eis um trecho do poema “Into the blue”, utilizado no filme:

You say to the boy open your eyes
When he opens his eyes and sees the light
You make him cry out. Saying
O Blue come forth
O Blue arise
O Blue ascend
O Blue come in80
(JARMAN, 1994, pp. 106-7).

Nos versos do artista, o Azul é a ceifadeira da morte, mas o morrente o recebe com
complacência ritualística, como percebesse a dissociação da agonia e da morte em si. Vimos
que o medo do sofrimento não está ligado ao fenômeno do morrer, pois que a morte é justamente
a cessação de qualquer mal-estar corpóreo.

O temor da agonia é o temor de sofrimento físico. A agonia não se confunde com a
morte. A angústia a que ela dá lugar pode manifestar-se em muitas crises, vindo o
paciente a recuperar-se. E poderá ele dizer: “morri várias vezes”. Não obstante, a
experiência colhida nessas ocasiões não é a experiência da morte. Todo o sofrimento
é experimentado por alguém que está vivo. A morte escapa à experiência (JASPERS,
1985, p. 128).

Isto está presente na obra de Jarman em mais um de seus depoimentos em diário. Se
por um lado o artista recebe o Azul da morte com o devido respeito, sua carne ainda contesta a
agonia.
I’ve been given the option of being an in-patient at the hospital or coming in twice a
day to be hooked to a drip. My vision will never come back. The retina is destroyed,
though when the bleeding stops what is left on my sight might improve. I have to
come to terms with sightlessness. […] The virus rages fierce. I have no friends now
who are not dead or dying. Like a blue frost it caught them. At work, at cinema, on
marches and beaches. In churches on their knees, running, flying silent or shouting81
(JARMAN, 1994, p. 109).
“Acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo o mal residem nas sensações,
e a morte é justamente a privação das sensações. A consciência clara de que a morte não significa nada para nós
proporciona a fruição da vida efêmera sem querer acrescentar-lhe tempo infinito e eliminando o desejo de
imortalidade. Não existe nada de terrível na vida para quem está perfeitamente convencido de que não há nada de
terrível em deixar de viver” (EPICURO, 2002, p. 26)
80
Você diz ao garoto para que abra os olhos / Quando ele abre os olhos e vê a luz / Você o faz gritar. Dizendo /
Oh Azul aproxime-se / Oh Azul erga-se / O Azul ascenda / Oh Azul entre (Tradução e recriação poética nossa).
81
Foi-me dada a opção de ser internado no hospital ou ir até lá duas vezes por dia para ser fisgado por um tubo de
soro. Minha visão nunca mais voltará. A retina está destruída, embora quando o sangramento parar, o que sobrou
79
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Ao mesmo tempo em que Jarman está propondo uma nova estética da cor azul, baseada
em sua experiência sensorial e física, ele nos propõe, junto, uma estética do morrer, uma estética
do cessar do artista perante sua arte. Um ato último e extremo em que o calvário físico se
apresenta em primeiro lugar.
I shall not win the battle against the virus – in spite of the slogans like “Livinng with
AIDS”. The virus was appropriated by the well – so we have to live with AIDS while
they spread the quilt for months of Ithaca across the wine dark sea.
In the hospital it is as quiet as a tomb. The nurse fights to find a vein in my right arm.
We give up after five attempts. Would you faint if someone stuck a needle into your
arm? I’ve got used to it – but I still shut my eyes.
[…]
Fate is the strongest
Fate Fated Fatal
I resign myself to Fate
Blind Fate82
(JARMAN, 1994, pp. 110-1)

Gostaríamos de recorrer à literatura psicanalítica mais uma vez para compreender o
discurso deste trecho de Blue. “O luto, de modo geral, é a reação à perda de um ente querido, à
perda de alguma abstração que ocupou o lugar de um ente querido, como o país, a liberdade ou
o ideal de alguém, e assim por diante” (FREUD, 2006, p. 249).
Pois bem. Aqui, Jarman não sofre do que o psicanalista austríaco chamaria de
melancolia no mesmo ensaio de onde pinçamos a citação acima, já que está mais ocupado em
olhar em perspectiva a partir de seu corpo moribundo as perdas de toda a geração da qual
participou e que foi caindo pouco a pouco, levados pela doença que sintetiza os anos 1980 e
toda a mácula dos fatos transcorridos ao longo dela. Em suas palavras que ilustram a grande
tela azul, notamos o luto não somente por sua vida, mas por um ideal coletivo, artístico e
universal que fracassou, em última instância, e está prestes a sucumbir diante de seus olhos
danificados pela mesma doença.

na minha visão pode melhorar. Preciso chegar a um acordo com a falta visão. [...] O vírus é furioso. Não tenho
amigos, agora, que não estão mortos ou morrendo. Como uma geada azul, ela os pegou. No trabalho, no cinema,
nas marchas e nas praias. Em igrejas, de joelhos, correndo, voando, em silêncio ou gritando (Tradução nossa).
82
Não vou vencer a batalha contra o vírus - apesar dos slogans como "Vivendo com a AIDS". O vírus já entrou
pelo cano - então nós temos que viver com AIDS enquanto eles estendem a colcha por meses de Ítaca pelo mar
escuro do vinho.
O hospital é tão silencioso quanto um túmulo. A enfermeira se esforça para encontrar uma veia no meu braço
direito. Desistimos após cinco tentativas. Você desmaiaria se se te enfiassem uma agulha no braço? Eu me
acostumei - mas ainda fecho meus olhos.
[...]. O Destino é o mais forte / Destino Despido de Dor / Eu me rendo ao Destino /
Cego Destino (Tradução e recriação poética nossa).
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O tempo de velório metafórico que lhe resta, no entanto, e percebemos no decorrer do
filme, parece suspenso, infinito, destacado de sua realidade. É como se uma porta se abrisse
para uma outra camada temporal, impalpável, diacrônico.
O tempo constitui uma condição da existência do nosso “Eu”. Assemelha-se a uma
espécie de meio de cultura que é destruído quando dele não mais se precisa, quando
se rompem os elos entre a personalidade individual e as condições da existência. O
momento da morte representa também a morte do tempo individual: a vida de um ser
humano torna-se inacessível aos sentimentos daqueles que continuam vivos, morre
para aqueles que o cercam (TARKOVSKI, 2002, p. 64).

Do ponto de vista concreto, as palavras de Andrei Tarkovski expressam o fim do tempo
como fim da vida, porém, há também que se observar este tempo dentro do fenômeno da morte
como forma de devir. É o momento em que o Tempo deixa de contar e catalogar fatos e passa
a ser repositório da experiência humana, assim como todo o espólio da História da Arte, da
Filosofia, do Cinema, e assim por diante.

A morte é o fim, como a vida é o começo da manifestação temporal. A imortalidade,
entretanto, é sinônimo de uma eternidade em que passado e futuro desaparecem.
Apesar de temporal, o momento, quando existencialmente realizado, participa da
eternidade do que abrange todos os tempos (JASPERS, 185, p. 133).

No filme, passado, presente e futuro sobrepõem-se na mesma razão do que escreveu
Maurice Merleau-Ponty:

O presente ainda conserva em suas mãos o passado imediato, sem pô-lo como objeto,
e, como este retém da mesma maneira o passado imediato que o precedeu, o tempo
escoado é inteiramente retomado e apreendido no presente. O mesmo acontece com o
futuro iminente que terá, ele também, seu horizonte de futuro que o envolvia, tenho
portanto o meu presente efetivo visto como futuro deste passado. Com o futuro
iminente, tenho o horizonte de passado que o envolverá, tenho portanto meu presente
efetivo como passado deste futuro. Assim, graças ao duplo horizonte de retenção e de
protensão, meu presente pode deixar de ser um presente de fato, logo arrastado e
destruído pelo escoamento da duração, e tornar-se um ponto fixo e identificável em
um tempo objetivo (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 106).

O que Jarman faz em sua obra derradeira é repelir as protensões que encapsulam o
tempo como forma objetiva e faz de seu discurso uma sucessão de fatos estéticos, sobretudo
quando retomamos o que foi dito no início deste trabalho sobre fundir história e memória
próprias, e história e memória como fato coletivo. Isto será retomado na segunda parte do
trabalho, quando trataremos de Caravaggio, mas pode ser observado nos trabalhos que Jarman
realizou a partir de São Sebastião, O rei inglês Edward II e o filósofo Ludwig Wittgentein. São
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exemplos de como não existe um tempo magnânimo organizado de maneira lógica, mas um
recorte sincrônico entre vidas e poéticas, que permitem estes entroncamentos.
Ainda,

Afirma-se que o tempo é irreversível. É uma afirmação bastante verdadeira no sentido
de que, como se costuma dizer, “o passado não volta jamais”. Mas o que será,
exatamente, esse passado? Aquilo que já passou? E o que essa coisa “passada”
significa para uma pessoa quando, para cada um de nós, o passado é o portador de
tudo que é constante na realidade do presente, de cada momento do presente? Em
certo sentido, o passado é muito mais real, ou, de qualquer forma, mais estável, mais
resistente que o presente, o qual desliza e se esvai como areia entre os dedos,
adquirindo peso material somente através da recordação (TARKOVSKI, 2002, pp.
65-6)

Imbuindo-se de um passado comprometido com sua arte e sua cultura, Jarman se
desarma perante o presente, em que resta em suas mãos somente a reminiscência para velar, e
que o vela, ao mesmo tempo. Até que o tempo, em sua fugacidade, cessa.

We all contemplated suicide
We hoped for euthanasia
We were lulled into believing
Morphine dispelled pain
Rather than making it tangible
Like a mad Disney cartoon
Transforming itself into
Every conceivable nightmare83
(JARMAN, 1994, p. 116)

83

Todos contemplamos o suicídio / Esperamos a eutanásia / Fomos sedados para crer que / Morfina dissipava a
dor / Em vez de torná-lo tangível / Como um desenho animado da Disney / Transformando-se em / Todo pesadelo
imaginável (Tradução e recriação poética nossa).
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Fig. 70: Derek Jarman, em sua última internação (1994), junto a Keith Collins, seu companheiro

Fonte: Howard Sooley. Disponível em spenceralley.blogspot.com, acesso em 6/1/2018

Em 3 de fevereiro de 1994, três dias após seu 52º aniversário, Derek Jarman, que vinha
passando por uma série de internações e altas no último mês, sofreu uma severa convulsão. Os
médicos sabiam que sua vida não se prolongaria por mais que poucos dias. Suas últimas
palavras antes de mergulhar num coma profundo foram “I want the world to be full of fluffy
little ducks”84.
Finalmente, em 19 de fevereiro, às 11 horas da manhã, após sucessivas convulsões,
Michael Derek Elworthy Jarman expirou.
Coube a seu companheiro dos últimos anos, o analista de sistemas Keith Collins,
cumprir, no túmulo de Jarman, a profecia do verso final, que o homem moribundo declama ao
final de Blue: “I place a delphinium, Blue, upon your grave”85. Esporas Azuis eram suas flores

84
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“Quero um mundo cheio de patinhos fofos” (Tradução nossa).
“Eu deposito estas Esporas, Azuis, em seu túmulo” (Tradução e recriação poética nossa).
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favoritas, que cultivou com zelo nos jardins de sua propriedade, a Prospect Cottage, em
Dungeness, cidade costeira no condado de Kent.

126

CAPÍTULO 4
Caravaggio, a estética de uma vida-obra
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Chiaroscuro, light and dark, the living in the throes of death, violent subjects painted with classical
restraint, sinners as saints, Always the contrast, painting on the run86.
Derek Jaman

As Bela Artes eram caras a Derek Jarman, que dela se valia como instrumento de criação
e crítica, e nela operava suas rupturas estéticas. Pensemos, ainda, que durante o século XX a
obra de Michelangelo Merisi da Caravaggio passou por um processo de redescoberta e
reinterpretação nos âmbitos da forma e do conteúdo que se iniciou já na segunda metade do
século XIX, portanto em sincronia com as novas tendências pertinentes à modernidade e sua
decorrente evolução.
Neste capítulo faremos uma breve recapitulação do tempo de Caravaggio e de sua
importância para certas rupturas já operadas na virada do século XVI para século XVII e que
encontram ressonância nas estéticas dos anos 1960 e 1970, época em que Jarman se vale do
pintor italiano para fazer uma reflexão crítica a respeito de seu próprio tempo e vida.

4.1. O tempo de Caravaggio
Em 1517, a Reforma Protestante levada a termo por Martinho Lutero promoveu um
verdadeiro abalo sísmico nas relações entre a nobreza, a igreja e o povo. Naturalmente a arte
sacra não saiu ilesa desta revolução. A partir dos postulados de Lutero, imagens, esculturas,
pinturas e tudo o que visasse a representar passagens bíblicas e figuras canônicas para a crença
passava a ser não somente proibidas, mas sacrílegas, malditas e heréticas. Para os protestantes,
o único caminho para a salvação estava no conhecimento sólido e na resignação diante da
palavra divina. Portanto, os reformados que pertenciam a uma camada social melhor colocada
recorriam diretamente à bíblia luterana para conduzirem sua moral religiosa, considerando as
Sagradas Escrituras a instância maior de seu contato direto com Deus. De outro lado,
historicamente, a Santa Sé de Roma educava seus fiéis, em maioria imensa analfabetos, por
meio da imagem sacra em murais, vitais, estatuários e afrescos. Preferiam manter as classes
baixas afastadas das escrituras consagradas de maneira a melhor controlar seu rebanho. No
entanto, a Igreja Católica, ao longo das décadas seguintes, se viu diante num impasse.
Acossada pela Reforma da Europa setentrional, precisava urgentemente de um drama
sagrado visual que suscitasse nos fiéis simples uma reação tão tangível como se se
desenhasse em sua presença. Muita coisa estava em jogo. As imagens não eram mero
86

Chiaroscuro, luz e sombra, viver nos espasmos da morte, temas violentos pintados com contenção clássica,
pecadores como santos, sempre o contraste, pintura em fuga (Tradução nossa).
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acessório na guerra religiosa entre católicos e protestantes; estavam no próprio cerne
da questão. [...] Abalada pela escala e pela fúria da destruição de imagens, a Igreja
Católica Romana não demorou para organizar o contra-ataque. Uma das questões
mais importantes abordadas pelo concílio de Trento em sua parte final, em 1561-3,
foi o papel da pintura sacra como inspiração para os fiéis adorarem, venerarem e
obedecerem (SCHAMA, 2010, p. 25).

No contexto geral, a Igreja Católica concluiu que era hora de voltar à “escultural
grandiosidade clássica e à simplicidade emocional de Rafael”, bem como a “representação da
carne mortal e do espírito imortal” (SCHAMA, 2010, p. 26).
Segundo Salerno (In: O’NEILL, 1985, pp. 17-18), quando Caravaggio chega em Roma,
em 1592, o jovem obscuro e enigmático se depara com este momento em que a arte passava
por tais mudanças no que dizia respeito à contraofensiva Católica e aos sistemas de mecenato.
A igreja passava a investir maciçamente no novo modelo de pinturas para decoração sacra,
calcada no uso cada vez mais ostensivo de “pinturas de gabinete”, pequenas telas pintadas que
substituíam os afrescos tradicionais.
Caravaggio, que recebera seu treinamento em pintura na Lombardia, não era afeito a
obras de grande porte, e neste sentido, em Roma, ao tornar-se assistente de Cavalieri d’Arpino,
passou a frequentar o ambiente próspero a mudanças estéticas.
Paradoxalmente, o mesmo mecenato hedonista e afeito à liberdade intelectual ainda era
guiado por certo aspecto retrogrado.
However, the intellectual life of this aristocracy was still dominated by antique, by
intellectual conceits, and by symbolism, all of which had come increasingly into favor
in the course of a Mannerist-dominated Cinquecento. Music, theater, literature, and
poetry were especially important87 (SALERNO, In: O’NEILL, 1985, p. 18).

Do trecho acima, depreendemos dois aspectos que nos serão muito úteis doravante.
Em primeiro lugar, a recorrência da tensão entre tradição e ruptura, que, na modernidade, será
a tônica dialética. Em segundo lugar, a presença de outras manifestações da arte perpassando o
motivo da pintura. Isto é especialmente importante para compreendermos mais tarde as
motivações da obra de Jarman.
A representação pictórica, desde os tempos de Da Vinci, embasava-se em solo
científicos. Já nos tempos de Caravaggio, esta orientação expandiu-se para a ênfase na afinidade
entre poesia e pintura, em busca de novas metas, como a instrução pela beleza e pela moralidade
(SALERNO, In: O’NEILL, 1985, p. 19).
87

No entanto, a vida intelectual da aristocracia ainda era dominada pelo antigo, por conceitos intelectuais e pelo
simbolismo, os quais favoreceram o curso de um Cinquecento dominado pelo Maneirismo. A música, o teatro, a
literatura e a poesia eram particularmente importantes. (Tradução nossa)
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Tais orientações, assimiladas por Caravaggio, ecoaram em suas criações desde o
primeiro momento. Para além da conquista da perspectiva, durante o Renascimento, que
conferia à pintura um status de identificação de decodificação maior por parte do espectador,
Caravaggio despojou seu público da confortável barreira que as obras impunham. Quer dizer,
até o surgimento da poética deste controverso e marginal pintor, o espectador se via diante de
uma obra com a devida reverência que devia prestar, e com a clara noção que se estar diante de
um sublime inalcançável. Quando a os quadros de Caravaggio começam a ganhar popularidade,
fica claro que seu projeto estético era tão ambicioso quando acintoso. Ela implodia a distância
entre a imagem e seu observador. Ostensivamente, rompia as camadas da contemplação ou da
catequese e fazia seu interlocutor sentir o momento apreendido nas pinceladas furiosas de sua
arte.

Caravaggio [...] está mais interessado no lugar onde nós estamos, no espaço do
primeiro plano, que ele faz questão de invadir. Diante dos braços estendidos de Cristo,
em Ceia de Emaús [...], quase nos abaixamos para evitar o impacto. Caravaggio não
acena para nós – agarra-nos, obriga-nos a escutá-lo; seus quadros se aproximam e nos
abordam descaradamente, como se ele atravessasse a rua e, meu Deus, viesse em
nossa direção. “Você está olhando para mim?” (SCHAMA, 2010, p. 23).

Fig. 71. Ceia de Emaús (1600-1)

Fonte: National Gallery, Londres
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De fato, ao observarmos o requinte da criação, não podemos deixar de notar que a cena
retratada se assemelha a um fotograma de um filme, já que o movimento contínuo transborda
dos personagens retratados e a linha de perspectiva exacerba o estudo cerebral empreendido
pelos pintores da Renascença. Somos confrontados com o que há de mais humano e mais
próximo num retrato sacro. Schama (2010, p. 52) prossegue: “[...] pintura de contato, o tipo de
pintura que salta da tela, derrubando a barreira protetora da distância e da profundidade para
chegar até nós. Uma arte que desdenhosamente ignora todas as sutilezas do decoro e expõe o
rebotalho estético sem a menor cerimônia”.
Guardemos nossas observações e a enfática leitura do escritor britânico Simon
Schama, que será retomada adiante quando discutirmos as inter-relações no jogo
cinematográfico de Derek Jarman.
Prosseguindo, estas mudanças de paradigmas e a presença de outros aspectos da arte
em interação com a pintura são apontados por Salerno de maneira bem esclarecedora quando
procuramos uma razão para a peculiar pintura de nosso artista em questão:

The development of this point of view, the stylistic evolution toward a new
articulation of space and a new concept of light and shade, as well as an interest in
music and literary bent incorporating an ideal of androgynous physical beauty
(considered by some critics as type of erotism), are factors that relate to the cultural
stimuli Caravaggio could experience [...]88 (SALERNO, in O’NEILL, 1985, p. 19).

Mencionamos, acima, a guinada para novas diretrizes dentro da arte, o que tornou
Caravaggio um dos pintores mais disputados pela cúria de seu tempo, tendo recebido
encomendas que só lhe enfatizavam a popularidade. No entanto, isto não significa que sua obra
tinha sido aceita com tanta normalidade, em princípio, dentro do que constatamos na
observação de Salerno. A androginia, o aspecto ultrarrealista de figuras sacras, o compromisso
com a verdade de sua época, custaram ao pintor também um tanto de repúdio.

Um "escândalo" [...] desse gênero estourou em torno de Caravaggio, [...]. Recebeu a
encomenda de pintar um quadro de São Mateus para o altar de uma igreja de Roma.
O santo deveria ser representado a escrever o Evangelho e, para mostrar que os
evangelhos eram a palavra de Deus, teria que ser representado um anjo inspirando a
escrita. Caravaggio, que era então um jovem artista muito imaginativo e decidido,
pensou longamente sobre o que deveria ter sido a situação de um velho e pobre
trabalhador, um simples publicano, quando teve subitamente que se sentar para

88

O desenvolvimento deste ponto de vista, a evolução estilística em direção a uma nova articulação do espaço e
um novo conceito de luz e sombra, bem como um interesse na música e na inclinação literária incorporando um
ideal de beleza física andrógina (considerado por alguns críticos como um tipo de erotismo), são fatores que se
relacionam com o estímulo cultural com o qual Caravaggio poderia experimentar [...] (Tradução nossa).
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escrever um livro. E, assim, pintou um quadro de São Mateus calvo e descalço, os pés
sujos de terra e poeira, agarrando desajeitadamente o enorme volume e franzindo
ansiosamente o cenho, sob a tensão da inabitual tarefa de escrever. Ao lado do santo
pintou um jovem anjo, que parece ter acabado de chegar das alturas e gentilmente
guia a mão do trabalhador como uma professora pode fazer com uma criança. Quando
Caravaggio entregou o quadro à igreja em cujo altar-mor seria colocado, as pessoas
escandalizaram-se com o que consideraram ser uma falta de respeito pelo Santo.
(GOMBRICH, 2009, p. 31)

Embora os esforços para que se constituísse uma nova forma de arte sacra capaz de
reorganizar o rebanho da Igreja, ainda não havia, ao que parece, um preparo para receber a
ousadia do jovem Caravaggio, o que fez com que a pintura tivesse de ser reelaborada
completamente. No entanto, o pintor não abriu mão do estilo que eternizaria. Refez a cena de
São Mateus ao gosto dos fiéis e das autoridades, mas continuou a empregar sua própria
interpretação quanto à forma, harmonia, equilíbrio e, sobretudo, o chiaroscuro.

Fig. 72. Primeira versão de São Mateus (1601)

Fonte: www.revistacontemporartes.com.br, acesso em 18/10/2016
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Fig. 73. Segunda versão de São Mateus (1601-02)

Fonte: www.revistacontemporartes.com.br, acesso em 18/10/2016

Mesmo com tanta relevância para o momento em que viveu e criou, a complexidade
em sua estética e sua vida desregrada fizeram-no proscrito não muito após sua morte em 1611.
Gradativamente, e muito por conta das novidades no terreno da Arte, sua obra caiu num
obscurantismo tão denso quando os planos de fundo de suas pinturas. Por um século e meio
Caravaggio repousou no limbo dos pintores até ressurgir em meados do século XIX,
especialmente por meio de estudos direcionados a uma de suas telas, em particular: Garoto
mordido por um lagarto (1593-94), que analisaremos adiante com maior atenção,
confrontando-a com aspectos do filme de Derek Jarman.
Aos poucos, nos primeiros anos do século XX, a obra de Caravaggio passou a ser
revista e seu realismo marcante associado a um modernismo que prescindia o próprio

133

movimento em si atraia cada vez mais a atenção dos novos estudiosos dos movimentos
artísticos na história.
No entanto, somente me em 1951, com a exposição Mostra del Caravaggio e dei
Caravaggieschi, posta em Milão, com curadoria de Roberto Longhi, é que a obra do pintor
renasceu para a historiografia e para os estudos sobre Estética. Sobre a poética de Caravaggio
começaram a surgir diversos estudos que associavam seu estilo e o assunto do que pintava a
temas contemporâneos. As novas tecnologias permitiram um estudo cuidadoso de suas telas, e
com o advento do raio-x, solidificou-se a noção da mente inquieta de Caravaggio, na busca
exaustiva por um projeto estético e poético. Várias de suas obras escondiam por traz do verniz
um sem número de refações. O pintor escondeu seu espírito especialmente avançado sob
camadas e camadas e tentativas e erros, até que o palimpsesto estivesse a contento. É pela porta
da frente, no Metropolitan Museum of Art, em 1953, que Michelangelo Merisi da Caravaggio
ressuscita e adentra a Arte Contemporânea.

What do we expect to find in the paintings of such a man in such time? Above all a
forceful and unrelenting experimentalism, which in his case finds expression in
continuous and astonishing transformation in the superficial appearance of his
paintings – though not their fundamental character89 (MAHON, 1953, p. 42).

E diante da recolocação do artista, endossada pela crítica contemporânea, podemos
enxergar, enfim, como Derek Jarman foi ao encontro de Caravaggio. Não chega a ser
propriamente inusitado este tema para Jarman. Afinal, quando o dono de antiquário Nicholas
Ward-Jackson propôs que o pintor e cineasta filmasse a vida do italiano, em 1978, a exposição
de Longhi não havia completado trinta anos, ainda, e o tema estava em voga no âmbito da
contracultura.
O realismo impresso na reação do indivíduo ferido serviu às gerações modernas e
contemporâneas de especialistas. Argan, por exemplo, enxergou na obra realista do pintor uma
clara substituição da ideia de vida pelo ímpeto da morte (SPEAR, In: O’NEILL, 1985, p. 25).
Outros, como Bauch e Salerno encontravam indícios da já referida relação com a poesia e a
literatura. Houve, até, os que, como Hibbard, foram além e buscaram em Freud embasamento
para encontrar nas pinturas do século XVII assinadas por Caravaggio um artista egocêntrico,
agressivo e, ainda assim, inseguro homossexual (SPEAR, in O’NEILL, 1985, p. 25).

89

O que esperamos encontrar nas pinturas de um homem como aquele nesse momento? Acima de tudo, um
experimentalismo contundente e implacável, que, em seu caso, se encontra em contínua e surpreendente
transformação da aparência superficial de suas pinturas - embora sem alterar seus motes fundamentais (Tradução
nossa).
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Uma das telas mais marcantes de Michelangelo da Caravaggio é Menino mordido por
um lagarto, pintada entre 1593 e 1594. Tema de longos e diversificados debates, quase sempre
foi colocado à prova quanto ao retrato da homossexualidade velada de seu autor. Se em sua
época, como mencionamos, a pintura seria vista como uma das várias séries que visavam à
moralização do vidente, posta no contexto dos anos 1960, agora não deixava dúvidas nos
teóricos.
In 1971, it was argued that “the homosexual character of the figure in Boy bitten by a
lizard is pronounced” because of “the squeamishness and effeminacy on his reaction.
His hands do not tense with masculine vigor in response to the attack; they remain
limp in a languid show of helplessness. His facial expression suggests a womanish
whimper rather than a virile shout. These details... leave no doubt about the kind of
youth Caravaggio represents”.90 (POSNER apud SPEAR, In: O’NEILL, 1985, p. 26)

Observamos, portanto, uma novidade que se pronuncia no ato de que o pintor, em seu
tempo, criou sua obra não somente para contemplação do expectador pós-Reforma. Caravaggio
ousou empregar sua perspectiva, sua “presença”. Uma autoafirmação que pode ser comparada
às revoluções culturais e à libertação gay nos anos 1960.

Em 1971, alegou-se que “a figura homossexual em Menino mordido por um lagarto é pronunciada” por causa
da reação melindrada e efeminada. Face ao ataque, suas mãos não se contraem com o vigor masculino;
permanecem flácidas em lânguida demonstração de desamparo. Sua expressão facial sugere uma lamúria feminina,
não um grito viril. Tais detalhes não deixam dúvidas sobre o tipo de juventude que Caravaggio representa
(Tradução nossa).
90
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Fig. 74: Menino mordido por um lagarto (1593-94)

Fonte: http://www.caravaggiogallery.com/zz_boy-bitten-by-a-lizard2.aspx, acesso em 18/10/2016
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O debate não cessa na questão da sexualidade de Caravaggio. Para outros teóricos,
como Calvesi, a pintura é essencialmente cristã, já que a androgenia alude ao Amor e à
Eternidade. Para Slatkes (apud SPEAR, In: O’NEILL, 1985, p. 27)., representa o temperamento
colérico, e para Costello, a pintura seria parte de uma série que visava à ilustração dos sentidos
A nós interessa a visualidade fotográfica presente nesta e noutras imagens de
Caravaggio. A mesma visualidade que seduziu Jarman e o fez buscar no problemático artista
italiano elementos para continuar sua resistência cultural e sexual da qual já tratamos
anteriormente. Ainda mais às vésperas dos anos 1980, quando a idílica década de 1960 já se
mostrava um passado distante, e a década de 1970 parecia o prenúncio de um inferno
sociocultural para a sempre altiva e magnânima Grã-Bretanha.

4.2. Mrs. Torture91, ou os anos 1980 de Derek Jarman
Houve um tempo em que “Prime Minister” era, para os britânicos, um sinônimo
aguerrido de liberdade, nobreza moral e orgulho da nação 92. A geração de Jarman assim o
aprendeu. Mas, nos anos 1980, o cenário era completamente oposto.
Margareth Hilda Thatcher nasceu em 1925 numa família de comerciantes, cujo seio
enfatizava os costumes, a ordem e a tradição. Estudou Química e Direito, e iniciou sua carreira
política em 1959, quando foi eleita deputada. Durante os anos 1970, liderou a pasta da
Educação, até chegar ao mais alto cargo a que uma mulher havia chegado no país. Em 1979,
foi eleita Primeira-Ministra pelo partido Conservador com um programa de governo que
privilegiava o ultra liberalismo, a privatização e o fim dos sindicatos. Baseada nas ideias do
economista austríaco, naturalizado britânico, Friederich von Hayek (1899-1992), a política de
Thatcher passou como um trator por sobre a mínima cordialidade que pudesse haver na
sociedade de seu país e, logo, os britânicos da classe trabalhadora entrariam num processo de
arroxo da eficiência, que aniquilaria as relações interpessoais. A maneira peculiar como tratava
as greves e as crises de classe no país lhe valeram a alcunha de “Dama de Ferro”.

91

Mrs. Torture é uma referência jocosa de Salman Rushdie a Mrs. Thatcher em seu controverso romance Os versos
satânicos, lançado em 1988. Contemporâneo de Derek Jarman, Rushdie é conhecido pela crítica à política britânica
nos anos 1980, bem como a afronta religiosa ao Islã, que lhe valeu uma fatwa (pena de morte) emitida pelo Aiatolá
Khomeini no ano seguinte à publicação da obra citada.
92
Veja-se como Winston Churchill (1874-1965), apesar das adversidades pessoais e políticas, manteve o moral de
seu povo sempre elevado e persistente às investidas nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, tornando a
Inglaterra o foco de maior resistência no front ocidental das batalhas. A postura de Churchill foi considerada
heroica e crucial para que o Reino Unido suportasse os cinco anos de ataques constantes a seu território.
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No começo dos anos 1980, a Inglaterra reivindicou a soberania sobre as Falklands, no
Atlântico Sul. Diante da oposição argentina de ceder a ilha, que chamava de Malvinas, Thatcher
não hesitou em ordenar bombardeios que tiraram milhares de vidas em vão. A questão ainda
permanece tacitamente inconclusa.
Mesmo assim, a população, em geral, parecia aceitar as condutas da Primeira Ministra,
já que a Dama havia se aproximado, assim como o presidente americano Ronald Reagan, do
Premiê soviético Mikhail Gorbachev, que vinha demonstrando, com suas “Glasnost” e
“Perestroika”93, uma vontade de tornar a URSS relevante para além do belicismo da Guerra
Fria94. Tal conduta dava à população – mundial, inclusive – a sensação de um porvir em que a
coalisão dos poderes díspares abria caminhos prósperos ao mundo que vislumbrava, já de perto,
um novo século.
Mas Jarman não endossava nenhuma dessas ideias. Em primeiro lugar, em 1985,
seguindo seu agressivo programa de privatizações, Thatcher propôs a criação de um órgão que
regulasse a produção cinematográfica no país de maneira que cessassem os auxílios
orçamentários públicos, deixando a política de produção de filmes nas mãos de um comitê
bastante peculiar e devidamente domesticado presidido por Richard Attenborough, reputado
profissional do meio, e vice presidido por David Puttman, produtor cujo prestígio atingira seu
ápice em 1982, quando seu filme Carruagens de fogo (1981), dirigido por Hugh Hudson, foi
indicado a sete categorias do Oscar vencendo quatro, incluindo melhor produção do ano. O
filme, bastante asséptico, incitava a superação e o êxito a partir do trabalho duro. Também,
reforçava o patriotismo e a figura do herói nacional, além de enfatizar o papel da honra
incorruptível. No ano seguinte, o próprio Attenborough arrebatou oito das onze estatuetas para
as quais seu épico Gandhi havia sido indicado. A revisão cultural tornou-se um símbolo da
política thatcherista, e agora o estabilishment queria mais95. Era preciso independer o cinema
britânico, dar-lhe o correto verniz da diversão que aliena e evitar a todo custo qualquer tipo de
produção que se colocasse em oposição (PEAKE, 2011, p. 342).

93

Planos da política interna soviética implementados a partir de 1983 pelo premiê russo Mikhail Gorbachev para
estancar os problemas da União acumulados ao longo das décadas anteriores em que a burocracia teve papel
decisivo para o descontento do povo.
94
Conflito político e militar que polarizou o mundo após a Segunda Guerra Mundial. O bloco capitalista,
representado pelos Estados Unidos e aliados opunha-se ao bloco socialista, representado pela União Soviética,
majoritariamente. As tensões estiveram perto de desencadearem uma guerra nuclear, mas as principais
consequências estão ligadas à errática incursão americana no Vietnã. A Guerra Fria terminou com a queda da
U.R.S.S, no início da década de 1991.
95
O material publicitário do filme Carruagens de fogo trazia a seguinte frase no kit distribuído à imprensa: “Esta
é a história de dois homens que correm… não por correr… mas para provar algo para o mundo. Eles vão sacrificar
qualquer coisa para alcançar seus objetivos... exceto a honra” (www.imdb.com, acesso em 5/2/2018).
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O próprio Jarman, em seus diários identifica o problema principal por trás das iniciativas
obscuras do novo comitê.
The early 1980s were the dismal era of the British Film Renaissance, which helped
no one. The invention of a new TV channel, which announced it was to make lowbudget features, seemed like a ray of hope. But who would make their cinema? The
Channel opened its doors in 1983, now would they make films with independent filmmakers of the 70’s?96 (JARMAN, 2010, p. 85).

A resposta óbvia à questão de Jarman era “não”. Realizadores da vanguarda
independente britânica como Terrence Davies, Julian Temple e Ron Peck não faziam parte da
agenda do recém-inaugurado Channel 4, que, tão rápido quanto pôde, incorporou o British Film
Institute (BFI), privatizando-o também.
The Channel quickly and efficiently put barbed wire across our preries. […] Now,
when one went to producers for finance they said: “We would love to make your film,
Derek, with Channel Four.” Great! If the Channel wanted to make a film with you,
but the TV men were less than enthusiastic; they were here to sell advertising and our
films didn’t complement the ads97 (JARMAN, 2010, p. 86).

Obviamente, uma instituição privada voltada à comunicação de massa empregaria seus
recursos a partir do retorno dos anunciantes. Para atrair anunciantes, eram precisos filmes que
garantissem que a roda permanecesse girando. Ironicamente, dois anos depois, o próprio BFI
investiria uma quantia em Caravaggio, advinda do Channel 4.
Não bastasse a situação da arte cinematográfica, um ano depois, a Inglaterra passou a
implementar gradualmente o Ato 28, lei que proibia sumariamente a menção ao
“homossexualismo” em escolas, instituições públicas e publicações oficiais. A medida
representava um retrocesso em relação à descriminalização das relações homo afetivas, que
datava de 1967. Eis o resumo das sanções propostas:

A local authority shall not a) intentionally promote homosexuality or publish material
with the intention of promoting homosexuality and b) promote the teaching in any

96

O início da década de 1980 trouxe a era sombria do Renascimento do cinema britânico, que não ajudava
ninguém. A invenção de um novo canal de TV, anunciando que financiaria filmes de baixo orçamento, parecia um
raio de esperança. Mas quem faria este cinema? O canal abriu suas portas em 1983, mas eles fariam filmes com
cineastas independentes dos anos 70? (Tradução nossa).
97
O Canal, rápida e eficientemente, cercou nosso campinho com arame farpado. [...] Agora, quando alguém ia até
os produtores em busca de financiamento, eles diziam: "Nós gostaríamos de fazer seu filme, Derek, com Channel
Four." Ótimo! Se o Canal quisesse fazer um filme com você, mas os homens da televisão não se entusiasmavam;
eles queriam vender publicidade e nossos filmes não rendiam anúncios (Tradução nossa).
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maintained school of the acceptability of homosexuality as a pretended Family
relationship98 (PEAKE, 2011, p. 418).

Jarman não se calou, e tudo isso quando um antigo projeto, após sete anos de idas e
vindas, negociações e impasses, finalmente poderia ser levado a cabo, a ideia original para um
filme sobre o delinquente Michelangelo Merisi partiu de um dono de antiquário, Nicholas Ward
Jackson, amigo de Derek Jaman. Ao que parece, Jackson poderia até ser um experiente
negociante de obras de arte, mas sabia pouco sobre negociar com executivos do cinema. Sem
tal habilidade, dificilmente um produtor sobrevive nos negócios.

Nicholas Ward Jackson, the producer, never quite knew who we should talk to; each
time he rang there was a new voice on the line. I put it down to teething problems, but
it became obvious by June that the wool was being pulled over our eyes, something
was going on which no one was prepared to admit. A smoke screen had been put up,
and three features were ruthlessly dispatched. Amongst them Caravaggio [...]99
(JARMAN, 2011, p. 86).

À medida que as dificuldades para conseguir financiamento aumentavam, Jarman
tornava a biografia do pinto italiano cada vez mais pessoal e intimista. O cineasta afirmou ter
escrito perto de quatorze tratamentos do roteiro de Caravaggio entre 1978 e 1985, quando
conseguiu viabilizar a produção. Em princípio, os planos incluíam grandes cenários na Itália,
centenas de figurantes e um design de arte exuberante. Houve uma série de viagens àquele país
para estudos de locação, mas o dinheiro necessário para o empreendimento não chegava. Os
tratamentos seguintes para o roteiro foram se tornando cada vez mais modesto, e houve um
momento em que o produtor Ward Jackson cogitou retirar a direção das mãos de Jarman e
entregar o projeto a outro cineasta, o que poderia atrair investidores de forma sólida. Temendo
perder seu filme, cujas páginas do roteiro naquele momento já transbordava sua própria
personalidade, Jarman o reescreveu de maneira que se tornasse impossível entregar a
incumbência a qualquer outro profissional.

Next, as fearing that the project might be escaping him to remind himself of its
personal relevance, its author reintroduced a modern element. Now the story is
‘framed’ by Jarman himself being phoned by [...] an American producer who asks if

98

Autoridades locais não devem: a) promover intencionalmente o homossexualismo ou publicar material com a
intenção de promover o homossexualismo e b) ensinar, em qualquer escola, a aceitabilidade do homossexualismo
como uma pretensa relação familiar (Tradução nossa).
99
Nicholas Ward Jackson, o produtor, nunca soube bem com quem devíamos conversar; cada vez que ele
telefonava, escutava uma voz nova na linha. Recuei para evitar problemas logo de saída, mas tornou-se óbvio em
junho que nosso tapete estava sendo puxado, algo estava acontecendo, mas ninguém admitia. Haviam criado uma
cortina de fumaça, e três longas foram sumariamente cortados. Entre eles, Caravaggio [...] (Tradução nossa).
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Jarman will make a sexplotation film on Caravaggio for the vídeo Market100 (PEAKE,
2011, p. 299).

Àquela altura, Jarman se viu restrito a um galpão velho na região de Canary Wharf,
em Londres com apenas 450 mil Libras Esterlinas para filmar e sua jocosidade ao colocar-se
na posição de um realizador que vai produzir uma pornochanchada101 sobre a vida homo afetiva
de Caravaggio era o reflexo da postura cada vez mais inconformada com o estado de coisas
daquele momento obscuro. Para tornar o que era seu projeto mais estimado e ambicioso até
aquele momento um ataque certeiro às instituições hipócritas e conservadoras, faltava um
elemento recorrente em sua poética; a sobreposição das camadas temporais.
A partir de seu segundo longa-metragem, Jubilee, de 1978, a maneira encontrada por
Jarman para se utilizar da recorrência da História para aprofundar as reflexões do subtexto de
seus filmes foi cruzar personagens e seus tempos inerentes ao tempo de si próprio, de forma a
criar um movimento cíclico e atemporal, que desse conta da crítica estética e moral que tanto
ele apreciava. Em Jubilee, uma entediada rainha Elizabeth foge de seu reino, em 1592, para
viajar até a Londres da década de 1970, em plena revolução punk. Um dos tratamentos do
roteiro de The tempest (1980) trazia personagens que viajavam da contemporaneidade até o
período em que Shakespeare ambientara sua peça. Christopher Marlowe também transitou
bastante entre os séculos que separavam sua peça Edward II e a adaptação de Jarman, em 1991.
Ludwig Wittgenstein, na cinebiografia de 1992, deslocava-se entre passado e presente,
realidade e fantasia no teatral Wittgenstein. Às vezes estas elipses do tempo eram claras,
explícitas, outras vezes, o espectador era desafiado a recompor mentalmente os blocos
embaralhados sem prévio aviso, como neste trecho de Akenaten, roteiro que Derek Jarman
escreveu em fins dos anos 1970, mas que nunca filmou.

The SPHINX at Giza stares into the sun. Tourists pass by taking a photo or two. The
voice of the SPHINX is used as a narrator through the film.
Or alternatively, where the desert meets the sea, a group of gypsies have stopped.
People gather round to watch, including our cameraman, who records the event as if
he has just stumbled across it. Various figures are changing into costumes, but in the
foreground one dressed as the SPHINX announces:
SPHINX: [Voice over]: I am the Sphinx. I’ve watched the centuries pass and know
their secrets. All history is mirrored in my eyes. The great Pharaohs have prayed
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Em seguida, temendo que o projeto estivesse deixando de lado sua referência pessoal, seu autor reintroduziu
um elemento moderno. Agora a história é “contada” pelo próprio Jarman, que recebe um telefone de[...] um
produtor americano, que lhe pergunta se gostaria de fazer um filme erótico sobre Caravaggio para o mercado de
vídeo. (Tradução nossa)
101
Emprestamos o termo utilizado na cinematografia brasileira para, pejorativamente, classificar comédias
popularescas, produzidas nos anos 1970 e 1980, recheadas de nus e piadas picantes, com invariáveis simulações
de sexo (não explícito). Embora este tipo de filme seja comum em vários países, cremos que “pornochanchada”
define bem ao leitor o tipo de produção pensada por Jarman naquele momento.
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before my oracle, but none more terrible has stared me in the eyes than Akenaten, the
son of Amenhotep102 (JARMAN, 1996, p. 5).

A mudança de tempo e registro seria abrupta visualmente, mas ao mesmo tempo
carrega o estranhamento peculiar dos filmes de Jarman. A partir deste discurso da Esfinge, o
roteiro passa a ambientar a história inteiramente no Egito Antigo, sem mais menções a turistas
ou câmeras fotográficas. No entanto, há o choque entre a civilização egípcia com sua
suntuosidade e grandiloquência legada aos milênios seguintes, e a glamourização e
mercantilização do patrimônio humano por meio da caravana de curiosos incautos. Turistas que
se comportam como os exploradores britânicos do século XIX que pilharam o oriente e deram
à sociedade burguesa uma dose pitoresca de alívio ao tédio do fim daquele século.

4.3. Caravaggio, um proto-cineasta
Sobrepondo as camadas temporais, assim foi também com Michelangelo Merisi da
Caravaggio. Jarman valeu-se da vida mundana, criminosa e devassa do pintor, cujas vida e obra,
sempre lhe pareceram cinematográficas por excelência. Não à toa, declarou a esse respeito: “Se
Caravaggio reencarnasse em nossos dias, certamente seria um cineasta [...]” (PEAKE, 2011, p.
300).
A visualidade essencialmente cinematográfica na pintura de Caravaggio não escapou
à observação do artista plástico Renato Brancatelle: “Imagino que ele tivesse vontade de fazer
fotografia ou cinema, embora tais técnicas não existissem à época” (GOLDSZTEJN, 2012).
Também já a quebra de barreira que sua estética promoveu por meio de seus quadros, que
“chamam” para si o expectador e encurtam a distância entre o que está dentro da pintura e quem
a recebe do lado de fora.
Com efeito, Caravaggio traz em sua obra uma série de peculiaridades que ressurgiram
no século XX à luz das novas tecnologias de captação de imagem, tanto no que diz respeito à
técnica, quanto no que tange à elaboração das, por assim dizermos, “cenas”.

102

A ESFINGE em Gizé olha para o sol. Os turistas passam tirando uma foto ou duas. A voz d ESFINGE é usada
como um narrador ao longo do filme.
Ou, alternativamente, onde o deserto se encontra com o mar, um grupo de ciganos para. As pessoas se reúnem
para assistir, incluindo o nosso cinegrafista, que filma as cenas como se houvera acabado de percebê-las. As
roupas dos personagens começam a se transformar em trajes de época, mas em primeiro plano um veste-se como
a ESFINGE, anunciando:
ESFINGE: [Narração]: Eu sou a Esfinge. Eu assisti aos séculos passando e conheço seus segredos. Toda a História
se reflete em meus olhos. Os grandes faraós rezaram diante do meu oráculo, mas nenhum mais terrível me olhou
nos olhos do que Akenaten, filho de Amenhotep (Tradução nossa).
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Ainda, sobre Menino mordido por um lagarto, era, para Boglioni [...] a demonstration
of Caravggio’s artistic skill in capturing “the fleeting moment in which sharp pain is reflected
in the boys expression”.103 (apud SPEAR, In: O’NEILL, 1985, p. 25)
Notamos a similaridade dessa interpretação com o processo de apreensão fotográfica,
que só apareceria no século XIX, e que seria o embrião do cinema. Toda a obra do pintor aponta
para uma busca do movimento fugidio que somente a câmera, séculos depois poderia lograr
captura.

Fig. 75: Cena do filme Caravaggio (1985)

Fonte: Incandela; Jarman, (1986, p. 29)

[..] uma demonstração do talento artístico de Caravaggio em capturar “a efemeridade do momento em que a
dor aguda se reflete na expressão do menino” (Tradução nossa).
103
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Além de reconstituir os quadros com atores reais, Jarman também inseriu recriações
das telas de Caravaggio em momentos significativos de sua cinebiografia. Na imagem acima,
o jovem pintor, vivido por Dexter Fletcher, é mostrado numa cena de rua esquivando-se de uma
luta. O cineasta transpõe a cena fugidia do quadro para uma situação da própria vida do pintor,
sugerindo que o espectador esqueça os limites entre vida e obra. Além do mais, em ambos os
casos, estamos de fronte a uma situação ordinária plasmada pelo que a apreensão cinética é
capaz de proporcionar no fazer artístico.
É o próprio Jarman quem nos fornece um revelador detalhe:
In mid-August Gabriel [Beristein] came up with a simple observation which radically
altered the design of Caravaggio’s studio. Neither Christopher [Hobbs] nor myself, in
our seven-year’s analysis of the paintings, had noticed that nearly all Caravaggio’s
pictures are lit from a light source on the left. Our painter, obsessed with light, adopted
a sinister source.104 (INCANDELA; JARMAN, 1986, p. 22)

Ao citar o insight de um de seus colaboradores, Jarman nos informa que, mais uma
vez, Caravaggio parecia preocupado com uma composição estranha e exótica em suas pinturas,
para além do realismo. Não se tratava de simples quebra de paradigmas, mas de uma pesquisa
com a luz e sua dinâmica e efeitos que seria conduzida de forma sistemática e protagonista
somente a partir do Impressionismo. A marca do claro e do escuro pela luz recortada seria
melhor pesquisada pelo Expressionismo, no cinema, e pelo filme noir.
Finalmente, nesta pesquisa, notamos algo mais, que fundamenta a afirmação de
Jarman quanto a um Caravaggio proto-cineasta. Observemos um detalhe do afresco Júpiter,
Netuno e Plutão.

104

Em meados de agosto, Gabriel [Beristein] nos trouxe uma simples observação que alterou radicalmente o design
do estúdio de Caravaggio. Nem Christopher [Hobbs] e nem eu, em sete anos de análise dos quadros, havíamos
notado que as pinturas de Caravaggio são, quase todas, iluminadas a partir de uma fonte de luz à esquerda. Nosso
pintor, obcecado pela luz, adotou uma fonte sinistra. (Tradução nossa)
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Fig. 76: Júpiter, Netuno e Plutão (1596-97)

Fonte: http://wtfarthistory.com/post/21915398988/di-sotto-in-s%C3%B9, acesso em 18/10/2016

Caravaggio representa os deuses da mitologia romana pintando-os de maneira
inusitada para sua época. Mas, para nossos dias, sendo nossa percepção treinada a partir da forte
exposição às mídias audiovisuais, em especial o cinema, podemos identificar facilmente um
contre plongée, ou seja, uma câmera muito baixa, neste caso, a 90% graus desde o chão, que
visa a conferir magnitude e força soberana ao indivíduo, ou indivíduos em destaque. Poder-seia dizer que havia uma “gramática” bastante metódica na pesquisa de Caravaggio, e o filme o
mostra bem. Quando o artista está criando, somos arrebatados por uma série de anacronismos
deliberados. Ao reconstituir os quadros tais como os originais, somos imersos novamente no
universo barroco do pintor. Este trânsito é a base das relações de Jarman com seu objeto de
estudo e criação, e é a base da sobreposição de camadas temporal sobre o qual já nos referimos.
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4.4. Os corpos reflexivos em Jarman e Caravaggio
“A obra de arte, por princípio, foi sempre suscetível de reprodução”, escrevia
Benjamin (In: GRÜNEWALD, 1969, p. 60) em seu tratado acerca da obra de arte na
modernidade. Assumimos a máxima e, a partir dela, gostaríamos de propor, agora, alguns
outros pontos de vista a partir das poéticas de Mechelangelo Merisi da Caravaggio e de Derek
Jarman, que filmou a vida do artista italiano de maneira transversal à historicidade linear
observada nas cinebiografias de outros artistas como Pollock, Rambrandt e Modigliani.
Citando, novamente, o mesmo trabalho de Benjamin, Julio Plaza observa que
[...] Benjamin propõe um princípio construtivo da história. Na oposição entre
historiografia e historicidade, inclina-se para a segunda, pois é esta que pode
representar uma historiografia inconsciente, o lado oculto da historiografia oficial e o
registro da experiência humana. Benjamin vê, em cada momento da história, um
presente que não é trânsito, mas que se encontra suspenso, imóvel, em equilíbrio no
tempo, formando “constelações” com outros presentes e o presente atual do
historiador (PLAZA, 2003, p. 4).

Observamos que, a partir deste ponto de vista, para estabelecer paralelos entre os dois
artistas aqui abordados, a interpretação jarmaniana da vida e da história de Caravaggio pode ser
vista exatamente num corte sincrônico entre o legado do pintor e o que buscava legar em sua
história o cineasta.
Ainda, sobre o conceito que buscamos para abordar o assunto, diz Roman Jakobson
(1969, p. 121), que a descrição sincrônica não considera apenas a produção de um dado período,
mas também aquela parte da tradição que, para o período em questão, permaneceu viva ou foi
revivida. Para o linguista, uma poética histórica ou uma história de linguagem verdadeiramente
compreensiva é uma superestrutura a ser edificada sobre uma série de descrições sincrônicas
sucessivas.
Por fim, registramos um comentário do poeta e tradutor Haroldo de Campos (1969,
pp. 213-219), que oferece uma síntese deste pensamento: “[...] na realidade, a poética sincrônica
procura agir crítica e retificadoramente sobre as coisas julgadas pela poética diacrônica”.
Portanto, é a partir desta oposição entre o sincrônico e o diacrônico que poderemos
examinar de que forma o cineasta britânico Derek Jarman apropriou-se de um resquício vivo
da tradição para reescrever um Caravaggio pessoal, em afinidade com os conturbados anos em
que vivia.
À parte os elementos de que nos valeremos adiante para descrever o processo de
reescritura da história por meio do filme, um problema nos parece explícito: como confrontar
cinema e pintura no âmbito da interação verdadeira entre ambos, sem incorrer na dinâmica
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simplória de uma cinebiografia? Outra questão: seria possível analisar quadro e enquadramento,
pintura e campo, nos mesmos patamares e com as mesmas ferramentas? Para usar uma noção
presente nos estudos de Jacques Aumont, pretendemos observar a maneira como Jarman
transforma elementos naturais da pintura em diegese fílmica a partir do estilo de pintura adotado
por Caravaggio no século XVII.

[...] a borda inferior da tela pintada é aquela na qual, literalmente, tudo se apoia. É
surpreendente, assim, que a borda tenha, quase sempre, um tratamento particular, que
leva em conta essa função de solo e de sustentáculo perceptivos e imaginários. Citarei
[...] manifestações frequentes em toda a pintura clássica: a tática que consiste em abrir,
na borda inferior, um precipício mais ou menos ameaçador, um abismo [...] À
tendência ao “abismo” pertencem obras como [...] Deposição de Cristo, de
Caravaggio [...] (AUMONT, 2007, p. 121).

Notamos que Aumont observa uma característica muito peculiar que vai apontar um
elemento bastante significativo na estética cinematográfica: o extravasamento da imagem para
fora do campo visual do espectador. O cinema, em sua forma de compor a imagem, conta com
o recurso narrativo que conduz o que se vê no campo para além das bordas do quadro. Toda
imagem é uma imagem aberta, tal qual o quadro de Caravaggio citado pelo autor.
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Fig. 77: Deposição de Cristo (1602-1604)

Fonte: studyblue.com, acesso em 31/7/2016

Observamos na pintura de Caravaggio este ir além das bordas da moldura. A expansão
do campo visual implica uma narrativa em evolução, de maneira que a imagem não fique
circunscrita ao evento pintado.
Na porção inferior de Deposição de Cristo, há uma espécie de abismo, de fim da linha
que mergulha no negro escolhido para embalar o segundo plano. O que parece um recurso
menos importante, na realidade derrama para além dos limites da tela um movimento contínuo,
já que nossos olhos são impelidos a se deslocarem da porção superior direita para a porção
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inferior esquerda, numa espécie de panorâmica, ou travelling, recurso próprio da gramática
cinematográfica.
Sobre este fenômeno, Aumont evoca os escritos de André Bazin a respeito da relação
entre pintura e cinema:

[...] o cinema, por suas diversas intervenções, “abriu” o espaço das telas pintadas,
dotou-o de um fora imaginável, de um fora-de-campo [...]. O quadro fílmico, por si
só, é centrífugo: ele leva a olhar para longe do centro, para além de suas bordas; ele
pede [...] o fora de campo, a ficcionalização do não-visto. Ao contrário, o quadro
pictórico é “centrípeto”: ele fecha a tela pintada sobre o espaço de sua matéria e de
sua própria composição; obriga o olhar de espectador a voltar sem parar para o
interior, a ver menos uma cena ficcional do que uma pintura, uma tela pintada [...]
(AUMONT, 2007, p. 111).

Esta força centrífuga expressa em Caravaggio é o mote na técnica usada por Jarman,
e observaremos, a seguir, como o cineasta conduz sua leitura sincrônica.
É certo que Jarman desejava filmar não só a vida proscrita de Caravaggio, mas também
discutir a arte como uma forma de expropriação (PEAKE, 2011, p. 301). O inquieto e instável
Caravaggio também assaltava sua sociedade com suas pinturas ultrarrealistas, assim como
Jarman pretendia usar o filme como ponta de lança na cruzada contra o cerceamento
thatcherista. Neste sentido, podemos, inclusive, inferir que o roteiro do qual Jarman precisava
já estava lá todo escrito em imagens cerca de 380 anos antes. “[...] destaca-se em primeiro
plano, a preferência de Caravaggio pelo conflito humano em vez do retrato de alguma
purificação ou redenção em nome do sagrado. O underground lhe interessa” (SOLEDAR, In:
CASTAÑEDA; DIAS; FONSECA, 2014, p. 158).
Jarman, seguindo sua agenda de resistência e militância, transfigura-se em Caravaggio,
e o pintor italiano, no filme, torna-se personagem de suas pinturas. Com efeito, sabemos, agora,
que Caravaggio imprimia sua imagem nos temas bíblicos e mitológicos que pintava: é clássico
o Baco doente que ralizou enquanto se encontrava enfermo num sanatório em Roma.
O cineasta não se furtou em abordar a cena em seu trabalho, e reconstitui o que teria
sido a conversa entre o pintor e o Cardeal Del Monte, seu tutor e grande entusiasta de seu
trabalho. Acamado, mas produzindo de forma contumaz, Caravaggio trava o seguinte diálogo
com sua santidade.

DEL MONTE
Why did you paint the flesh so green?
MICHELE
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I’ve been ill all summer, Excellency.
It’s true to life.
DEL MONTE
And art?
MICHELE
It doesn’t pretend to be art105 (INCANDELA; JARMAN, 1986, p. 25).

De fato, para Caravaggio, o aspecto grotesco de seu Baco era algo muito além do
simples ato provocativo. Era, antes de tudo, a marca de uma estética pessoal, que imprimia não
a beleza do mundo exterior ao artista, mas seu próprio mundo, sua experiência palpável.

Ter aversão a retratar a fealdade parecia a Caravaggio uma fraqueza desprezível. O
que ele queria era a verdade. A verdade tal como podia vê-la. Não lhe agradavam os
modelos clássicos nem tinha o menor respeito pela “beleza ideal”. Queria
desvencilhar-se de todas as convenções e repensar a arte desde o começo
(GOMBRICH, 1999, pp. 391-2).

O Baco de pele esverdeada e pouco atraente ao gosto estetizado dos séculos
renascentistas torna-se, como nunca, um espelho do pintor e do cineasta, além de imprimir a
carga barroca seiscentista, como veremos adiante, conforme os postulados das teorias da arte.

[...] barroco, realmente, significa absurdo ou grotesco, e era empregado por homens
que insistiam em que as formas das construções clássicas jamais deveriam ser usadas
ou combinadas senão da maneira adotada por gregos e romanos (GOMBRICH, 2009,
p. 392).

105

DEL MONTE

Por que pintou a carne tão verde?
MICHELE
Estive doente o verão todo, Excelência.
É a vida como ela é.
DEL MONTE
E a arte?
MICHELE
Não é para fingir ser arte. (Tradução nossa).
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Fig. 78: Baco doente (1593-94)

Fonte: http://www.caravaggio.org/young-sick-bacchus.jsp, acesso em 18/10/2016

Fig. 79: O jovem Caravaggio no sanatório, Baco doente ao fundo

Fonte: Zeitgeist DVD, 2010
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Outro importante momento do filme em que Jarman nos aponta, desta vez de maneira
muito sofisticada, as relações reflexivas que envolvem o projeto acontece nos primeiros
minutos de projeção. Caravaggio, já em sua maturidade, está sentado no parapeito interior de
sua janela. No aposento, o jovem mudo de nascença, Jerusaleme, a quem o pintor havia adotado
para ser seu ajudante e protegido, observa fixamente o conhecido escudo com a cabeça
decepada da Medusa, repousado sobre um cavalete, imitando a expressão de desespero da
criatura mitológica. O menino toma o escudo nas mãos e leva-o diante do pintor, que, para
interagir com o universo infantil de seu pupilo, finge se assustar com a famigerada figura.
Jerusaleme corre ao redor do quarto empunhando o escudo e, mais uma vez, para diante de
Caravaggio, que, ainda levado pela brincadeira pueril, desta vez emite um som gutural e finge
ser a besta pintada no escudo ganhando vida para assustar a criança.
Temos, aqui, um jogo de espelho semelhante ao que vimos em Glitterbug, porém os
significados atingem maior profundidade. Lembremos que, embora Glitterbug tenha sido
finalizado em 1994, as imagens que o compõem foram tomadas nos anos 1970, muito antes de
Caravaggio, o que deu a Derek Jarman a oportunidade de amadurecer sua poética.
Segundo a mitologia, Perseu usou seu escudo como proteção para suas vistas e como
espelho para que a Medusa visse a si mesma refletida, tornando-se, ela, um ser petrificado, tal
qual aqueles que dela foram vítimas. Na cena que acabamos de descrever, o jovem Jerusaleme
parece buscar no lúdico algum elemento que o permita identificar o que vê, já que o grotesco
não lhe é familiar, embora sua família o tenha vendido a Caravaggio. O susto fingido do pintor
nos parece um ato análogo, já que Caravaggio assume, neste jogo infantil, a posição daquele
que também ignora o que vê, desconhece aquilo que está fora de si, ainda que tenha saído de
um ato criador seu. Na segunda vez em que Jerusaleme põe de fronte ao pintor, a reação que
imita a criatura nos parece dizer que houve, enfim, uma comunhão entre aquilo que o pintor
pôs com suas tintas e sua própria criatura que é, segundo Merleau-Ponty, visível e vidente.

Coisa entre coisas, meu corpo é aquela que também pode ver e tocar. Se apalpa e vê
as coisas é porque, pertencendo à mesma família dos visíveis e dos tangíveis, usa seu
ser como meio para participar do delas. Meu corpo e essa coisa visível que se põe a
ver, de sorte que o corpo vidente e a coisa vista não são apenas complementares, mais
diferenciações de um mesmo tecido, parecem feitos de um mesmo estofo, que
partilham a mesma carne (FRAYZE-PEREIRA, p. 187).

Notamos, mais uma vez, a simbiose fenomenológica empreendida por Jarman ao
incorporar à narrativa os elementos tais que compõem a obra de Caravaggio, não como coisas
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distintas, como numa relação de causa e efeito, de pintor e pintura, mas de organicidade das
coisas em si.
Ainda, podemos especular em torno do significado desta cena posta no contexto em
que foi produzida. Lemos a Medusa como metáfora da era Thatcher, senão como a própria
Dama de Ferro, em tempos de rápida e miserável petrificação da moral britânica nas mãos de
uma criatura malévola, da qual é preciso se esquivar, primeiro, para depois destruir.
E não apenas a Medusa, mas temos Giustiani, o bispo, que tenta doutrinar e educar
Caravaggio em sua adolescência, de maneira incisiva e austera, ao mesmo tempo que o cobiça
veladamente. Isto configura mais um elemento de crítica aos costumes vigentes na Inglaterra
do século XX, reflexo de décadas de uma hipocrisia moral crônica.

Figs. 80 a 84: Sequência de Caravaggio (1985)
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Fonte: Zeitgeist DVD, 2010
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4.5. O corpo entre o estudo anatômico e o fetiche
Por fetiche ou voyeurismo, a anatomia clássica perfeita do corpo masculino, em
especial, cumpre um papel de destaque em toda a obra de Derek Jarman. O que havia sido
apontada como baixa pornografia pela crítica quase unânime, é na verdade um estudo metódico
das linhas e das expressões artísticas dos contornos do corpo. Sabemos que a forma perfeita
representou um dos mais importantes avanços da História da Arte. Após a arte egípcia, que
retratava a figura humana de forma blocada, ou seja, destacando cabeça, tronco e membros de
forma não anatômica, mas empírica, chegamos à Grécia e ao berço das formas esteticamente
fidedignas e realistas.

O grande despertar da arte para a liberdade tinha ocorrido nos cem anos entre,
aproximadamente, 520 e 420 a.C. Em finais do século V a.C., os artistas já haviam
adquiridos plena consciência de seu poder e mestria, e o mesmo se passava com o
público (GOMBRICH, 2009, p. 99)

O avanço técnico e estético da escultura grega não aparece na História de maneira
simplesmente natural como evolução do artífice. Era, acima de tudo, uma expressão libertária,
uma ode à independência do espírito em relação à natureza. Vejamos o que nos diz a
historiadora Graça Proença:

Dos povos da Antiguidade, os que apresentaram uma produção cultural mais livre
foram os gregos. Eles não se submeteram a imposições de sacerdotes ou de reis
autoritários e valorizaram especialmente as ações humanas, na certeza de que o
homem era a criatura mais importante do universo. Assim, o conhecimento através da
razão, esteve sempre acima da fé em divindades (PROENÇA, 2004, p. 27).

Posto desta maneira, facilmente compreendemos as análises físicas na obra de Derek
Jarman. Em Sebastiane, por exemplo, o cineasta rompe o limite que separa o Santo do Homem,
nega obediência a um decoro religioso e transmuta a energia sacra em força erótica por meio
das formas perfeitas de seus personagens.

155

Fig. 85: Fotograma do making-of de Sebastiane (1976) em Glitterbug (1985)

Fonte: Zeitgeist DVD, 2010

Existe, ainda, no curso dos estudos da História da Arte uma correlação entre o ápice
das formas na Grécia e suas reverberações nos ciclos evolutivos relativos a cada época
específica.
Há primeiro uma etapa de elaboração, [...] onde as formas, na sua relação com as
matérias empregadas, com as técnicas usadas, ou no seu próprio ensaio, tateiam,
buscam e descobrem pouco a pouco as soluções mais eficazes, o emprego mais pleno
e perfeito de seus meios. É o estado primitivo que prepara e permite a maturidade do
classicismo. Depois desta etapa, o artista não tem mais o que buscar e, retomando os
meios formais já perfeitamente dominados, só pode acrescentar, complicar,
reelaborar: é o esplendor luxuriante das formas, o desequilíbrio, o excesso. É o
barroco. Etapa primitiva, clássica, barroca: todos os períodos artísticos [...] passam pelo menos virtualmente - por elas. Assim, a arte da Grécia arcaica até Miron
representaria a elaboração primitiva, Fídias seria a plenitude clássica; a produção do
período helenístico, o barroco (COLI, 1995, pp. 57-8).

A consciência artística de Jarman também parece sobrevoar em observação as ligações
que existem entre estéticas diversas, mas correlacionadas. Portanto, ao examinarmos o livro de
artista com anotações e estudos para Caravaggio, nos deparamos com estas sobreposições que
vão no mais naturalista ao mais barroco, segundo a observação de Coli.
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Figs. 86 e 87: Caderno de artista com estudos da anatomia masculina para Caravaggio (1985)

Fonte: Farthing; Webb-Ingall, 2013, p. 116
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Ao combinar a percepção da forma clássica presente nos quadros de Caravaggio, ao
fetiche homoerótico do corpo masculino perfeito, neste caso, na segunda figura, por meio de
fotografias de modelos e garotos de programa, aponta a combinação, à aglutinação de elementos
opostos, diversos entre si, em que a anatomia é a única ligação comum. Mesmo assim, como
veremos, a tendência às relações de tempo e espaço característica dos filmes de Jarman nos
aponta um retorno à Arte Clássica, helenística, ao mesmo tempo que não abre mão da crítica
contemporânea.

4.6. Um filme barroco
O mesmo caderno de artista de Derek Jarman dedicado aos esboços e planos para
Caravaggio traz uma capa que ao mesmo tempo evoca Malevich e é pensado a partir das cores
característica do mundo metafísico barroco, um quadrado dourado sobre fundo preto. Seu
conteúdo, conforme veremos nas imagens ao longo deste segmento, forma uma teia de
entrelinguagens, tanto quanto vimos até agora, que nos deixa evidente a escolha do diretor por
fazer de seu filme um exemplo contemporâneo do Barroco tanto em sua forma, quanto em seu
conteúdo. Examinemos os ditos anacronismos no decorrer da narrativa.
Deliberate anachronisms were introduced to point out the drama. Giustiani’s gold
calculator shouts “money” better than any abacus, the typewriter snaps viciously
under the fingers of any angry critic, the blue lorry seen behind Ranuccio’s death
scene indicates a street exterior and echoes Caravaggio’s words: “Blue is poison” 106
(HOBBS, In: FARTHING; WEBB-INGALL, 2013, p. 94).

Nossa intenção passa ao largo de pretender uma discussão a respeito do que, na arte
latino-americana, convencionou-se chamar “Neobarroco”, pois não há relação alguma aparente
entre esse movimento e o filme do qual estamos tratando. No entanto, identificamos algumas
pesquisas que se debruçam sobre o Neobarroco que podem nos oferecer um caminho para ler o
filme Caravaggio a partir de algumas rupturas diegéticas operadas por seu diretor com a
finalidade de aproximar o Barroco seiscentista do projeto estético e ideológico jarmaniano,
potencializando, assim, uma dramaticidade e uma perspectiva de entendimento que se sobrepõe
ao método convencional numa narrativa cinematográfica. Afinal, até aqui tratamos de algo
próximo do que afirmam alguns teóricos especializados no tema.

106

Anacronismos deliberados foram usados para aumentar o drama. A calculadora de ouro de Giustiani grita
"dinheiro" melhor do que qualquer ábaco, a máquina de escrever encolhe violentamente sob os dedos de qualquer
crítico irritado, o caminhão azul visto por trás da cena de morte de Ranuccio indica um exterior de rua e ecoa as
palavras de Caravaggio: "O azul é venenoso" (Tradução nossa).
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A saturação de signos, na prosódia barroca, opera a ruptura com os próprios limites
do compreensível; esse tumulto intencional, dentro da função poética, produz
verdadeiros labirintos verbais, jardins de espelhos deformados. Tempo, espaço e
movimento são anulados, dissolvidos, e a noção do eu perde-se no mar das palavras,
numa espécie de desprendimento, aniquilação ou mergulho no infinito. (DANIEL,
2004, p. 13).

Esta seja, talvez, a melhor forma de enxergar e buscar um entendimento do tempo, do
ser no tempo e dos espelhos do tempo por meio da reconstituição histórica, não se limitando a
“contar” a História, como postulavam as teorias de D. W. Griffith para uma linguagem do
cinema, mas “viver” a História, “remontá-la” numa camada ulterior a ela mesma. Como observa
Irlemar Chiampi (1998, p. 73), “O mundo é, pois, uma mistura de coisas "convenientes", em
seus ajustes, nexos e parentescos, e estes sinais de semelhança desenvolve-se em uma espiral
sem fim”. E ainda temos mais um dado que nos oferece alicerce teórico:

A arte barroca repudia as formas que sugerem o inerte ou o permanente, cúmulo do
engano. Enfatiza o movimento e o perpétuo jogo das diferenças, dinâmica de forças
figurada em fenômenos. É uma arte de abundância do ânimo e das emoções, que não
são jamais, sem embargo, transparentes. (ECHAVARREN, In: DANIEL, 2004, p.
239).

Fig. 88: Foto do caderno de notas de Caravaggio (1985)

Fonte: Farthing; Wegg-Ingall (2013, p. 110)
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A calculadora usada por um dos personagens, em pelo século XVI, ou algo que num
plano diegético em forma de poliedro, confere à narrativa um choque entre os desejos materiais
expansionistas do tempo de Michelangelo da Caravaggio e o mergulho em queda livre da
economia mundial durante os anos finais da URSS, que abalou o Ocidente, naturalmente. Além
disso, vejamos na imagem a seguir que a composição do quadro no filme nos mostra
simetricamente uma cena que evoca História, Religião, Contemporaneidade e Arte, ao mesmo
tempo. Del Monte e seu convidado almoçam enquanto tratam de negócios. O convidado vestese como um fidalgo, portanto alinhado com o Clero nas finanças. Atrás da mesa, três garçons
vestidos como serviçais dos “banquetings” tão comuns na alta sociedade do século XX, em que
o mundo para além das posses financeiras e materiais simplesmente não existe. Isto fica claro
na afetação ritualística com que ambos os personagens principais se comunicam. Por trás dos
serviçais, podemos observar um mural cujos motivos remetem a um abstracionismo peculiar,
sem, no entanto, deixar de se identificar com os motivos do Barroco. Lembram até mesmo a
estética de El Greco.

Figs. 89 e 90: Cena de Caravaggio (1985)

160

Fonte: Zeitgeist DVD, 2010

Uma das habilidades de Jarman na construção da narrativa transversal e polissêmica
do filme se dá em algumas cenas que, indiretamente, evocam alguns dos quadros sacros de
Caravaggio. No entanto, estas cenas ocorrem no ambiente das classes mais baixas, frequentada
pelo pintor. Isto confere uma tensão entre o sacro e o profano, o divino e o carnal. Selecionamos
uma cena em que Ranuccio, que virá a ser amante de Caravaggio e por ele assassinado, divertese com o pintor numa luta de rua. No entanto, Ranuccio deliberadamente se esquece que tudo
não passa de uma brincadeira e esfaqueia o pintor na lateral direita de seu abdômen. A virilidade
de ambos e a violência em torno desse jogo lúdico exala sedução, como se os corpos dançassem
um mórbido ritual de conquista. O sangue que se esvai será usado para que Caravaggio e
Ranuccio façam um pacto marginal de pertencimento mútuo, e o que nos chama a atenção é a
relação que este evento estabelece com o quadro A incredulidade de São Tomé. Mais uma vez,
a obra original é o pretexto do roteiro, que reconstitui a mesma obra no conjunto da trama.
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Fig. 91: A incredulidade de São Tomé (1601)

Fonte: http://www.caravaggio.org/, acesso em 7/2/2018

Figs. 92 a 94: Fotogramas da cena da luta em Caravaggio (1985)
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Fonte: Zeitgeist DVD, 2010

Perto do desfecho do filme, Caravaggio matará Ranuccio por ciúme, egoísmo e
vingança. Um acúmulo de sentimentos exteriorizados no momento em que o pintor corta a
carótida do amante em frente a um caminhão, provavelmente militar, de um azul ambíguo,
proferindo aquilo que seria o título inicial do filme: “Blue is poison”.
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Figs. 95 e 96: Morte de Ranuccio em Caravaggio (1985)

Fonte: Zeitgeist DVD, 2010

Com a carótida cortada, o amante do pintor repete o gesto antes trocado com ele
quando o pacto foi feito. Aqui, ele se desfaz. Mais uma vez, outra tela de Caravaggio guia a
construção do drama em torno do desfecho. Davi segurando a cabeça de Golias, uma tela para
a qual, no filme, Ranuccio havia sido usado como modelo, mas também reconhecemos o rosto
do próprio autor da tela, que originalmente colocou-se como o Golias decapitado.
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Fig. 97: Davi segurando a cabeça de Golias (1609-1610)

Fonte: http://www.caravaggio.org/, acesso em 7/2/2018

O farto arcabouço de referências nesta refação barroca da vida de Caravaggio para, até
mesmo pelo registro linguístico dos personagens, que oscila de maneira a inserir passagens
propositalmente pronunciadas em inglês cockney, aquele falado nos bairros baixos de Londres,
onde a população teria um comportamento equivalente às espeluncas frequentadas por
Caravaggio em seus dias em Roma.

The ENGLISHMAN looks fuddled and bemused.
MICHELLE
In plain English, I’m an art object and very very expensive – you’ve had your money’s
worth107 (INCANDELA; JARMAN, 1986, p. 21).
107

O INGLÊS parece bêbado e confuso.
MICHELE
Em inglês claro, sou uma obra de arte e muito, muito cara – você pagou o que vale.
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Na cena em que Caravaggio vende o corpo, temos a confluência entre a hipocrisia das
aventuras homoeróticas dos ditos “senhores de respeito” e os respingos deixados pelo artista
italiano em sua obra, de acordo com o que já apontamos anteriormente quanto ao seu
comportamento liberto e hedonista.

Fig. 98. O típico inglês contemporâneo rende-se ao pintor barroco em Caravaggio (1985)

Fonte: Zeitgeist DVD, 2010

Finalmente, retornemos à Deposição de Cristo, desta vez para examinar a maneira
como Jarman reconstitui as nuances da pintura original colocando, agora, o próprio Caravaggio
nos braços daqueles que resgataram o corpo do Messias. Com uma cumplicidade secular,
Jarman ilustra a morte de Caravaggio, no final da fita com a mesma descida do Cristo de sua
cruz, mas, agora, o Cristo é o próprio pintor. O desfecho sugere uma embalagem final que
conjumina todos os pressupostos e todas as referências narrativas e estéticas de maneira a
trabalhar com o plano da biografia, da História da Arte e da Autobiografia.
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Fig. 99. Morte de Caravaggio reconstituída a partir da tela original do pintor (1985)108

Fonte: Zeitgeist Films

Já mencionamos que neste filme, o tempo não existe como noção linear. Não é possível
compreender a vida de Michelangelo Merisi da Caravaggio estancada num dado momento da
linha cronológica. Jarman rompe com a linha e traz Caravaggio para si, funde-se ao personagem
e reconta a vida e a obra de si e do outro, à luz de seu tempo, como se não houvesse hierarquia
de leitura na Arte.
Segundo Merleau-Ponty (2013, p. 24), a visão é espelho, ou concentração, do universo
e que o cosmo particular dá acesso ao cosmo geral. É assim que vemos o passeio de Jarman
pela biografia de Caravaggio. No filme, estão presentes os vícios do pintor, suas relações
conturbadas com seus parceiros de vida e obra. Cada momento do filme é pontuado por uma
reprodução fidedigna de uma tela do pintor, de maneira que o cineasta mostra sua
personalidade, desvela-se ao espectador, sem perder de vista o verdadeiro Caravaggio. Em certa
medida, isto pode parecer relativamente fácil, uma vez que pouquíssimo se sabe sobre o homem
Caravaggio.
Por outro lado, a complexidade repousa no fato de que sua vida é expandida para além
dos limites centrípetos da moldura e encontra a vida de outra figura igualmente inquieta, que
reescreve a história da tradição enquanto escreve sua própria história. Este lapso biográfico que
não permite certezas a respeito da vida do pinto italiano dá ao cineasta liberdades para recriar

108

Comparar com a figura da página 147.
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seu velório, por exemplo, à maneira de uma estética pessoal, sem abrir mão do jogo de luzes
que o espectador experimenta nas telas originais.

Fig. 100. Fotograma final de Caravaggio (1985)

Fonte: Zeitgeist DVD, 2010

Já não vemos mais os traços anacrônicos quando examinamos este fotograma
isoladamente. A cena permanece estática por vários segundos, como se, agora, fosse o diretor
pintando na película cinematográfica sua homenagem a seu objeto de estudo. Isto nos indica
que Jarman envelopa sua obra com uma impressão própria da morte, uma ritualística pessoal e
que, saberemos em breve, era o prenúncio de um processo irrevogável e irreversível.
Caravaggio fez sua estreia mundial no Festival de Berlim, em 1986, onde foi indicado
a Melhor Filme e venceu a categoria de escolha do júri, dando ao seu diretor o Urso de Prata
do certame. Além disso, colocou Derek Jarman no hall dos diretores mundiais, mesmo que seu
cinema fosse um tanto incompreensível para alguns. Mas, em poucos meses, o vinho da
libertação sorvido ad nauseum pelo espírito de Caravaggio, nas tabernas da História, virou
água, ou, mais claramente, uma sentença inadiável de morte.

I tested HIV+ on 22 December 1986, I became frightened of myself, I was potencially
lethal and all advice I got was muddle. I was told not to test, then I was told to keep
the test results secret. That first day I made my status public, I walked into a crowded
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room and held my breath – I knew that if I embraced these friends of mine they were
not at risk, but did they? 109 (JARMAN, 1993, p. 93)

A Avert, organização britânica comprometida com o levantamento de dados
estatísticos sobre o vírus HIV, bem como com ações globais que visem à prevenção da AIDS,
uma subdivisão da empresa farmacêutica Biolab, informa, em seu site, que, em 1986, ano em
que Jarman descobriu-se portador da doença, havia oficialmente um número de 38.401 pessoas
infectadas ao redor do mundo, 3.858 somente na Europa. Em 1994, ano em que Jarman morreu,
o número de infectados no mundo já atingia a ordem de 2.5 milhões. A epidemia era de tal força
desestabilizadora, que, em março do ano anterior o Congresso Americano precisou convocar
uma votação em massa para barrar uma medida que impediria portadores do vírus HIV de
entrarem nos Estados Unidos. Com tudo isso, nos é clara a situação de iminente morte, da ceifa
à juventude vigorosa, e da forma mais dolorosa possível, em que viviam os infectados da
geração de Jarman. Nem mesmo os mais afortunados estiveram isentos da doença.
Personalidades como Fred Mercury, Rock Hudson, Anthony Perkins, Brad Davis e Michel
Foucault sucumbiram ao vírus. Somando-se o fato de que também eram gays, o peso dessa
doença ganhava contornos não só de problemas de saúde pública, mas também de exclusão e
preconceito explícito. À época da morte de Jarman, alguns termos hostis para designar a AIDS
já haviam sido erradicados, mas lembremos que a doença foi denominada, menos de uma
década antes de “O câncer gay”.
Pouco antes da descoberta de sua doença, Jarman enfrentou a morte de seu pai,
Lancelot Elworthy Jarman, com quem nunca teve uma relação próxima ou sadia. O ex-piloto
da RAF levou consigo a última possibilidade de reconciliação com seu filho. A ponta solta no
seio familiar de Jarman tornara-se permanente. E, agora, também seria sua permanente sua
cruzada pessoal em favor dos soropositivos, dos artistas marginais, dos assolados pela política
predatória do auge do capitalismo oitentista, que colocou o ocidente em rota de colisão com as
culturais orientais e reforçou aquilo que a obra de Derek Jarman mais desprezava e mais
rechaçava, a inércia. A miserável inércia que se instalou na pós-utopia das rupturas de uma
sociedade do espetáculo grotesco.

109

Fiz o teste de HIV em 22 de dezembro de 1986, fiquei assustado comigo mesmo, eu era potencialmente letal e
todos os conselhos que recebi foram confusos. Me disseram para não fazer o teste. Então, me disseram para manter
o resultado em segredo. No primeiro dia, tornei minha condição pública, entrei em uma sala lotada e prendi minha
respiração - eu sabia que se eu abraçasse esses meus amigos, não os punha em risco, mas e eles? (Tradução nossa).

169

CONSIDERAÇÃOES FINAIS
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Embora Derek Jarman tenha produzido muito após Caravaggio, chegando inclusive a
obter repercussão com os igualmente polêmicos Edward II, de 1991 e Wittgenstein, do ano
seguinte, foi a vida do pintor italiano que colocou o diretor e artista no hall da cinematografia
de arte. É nesse filme que pudemos observar quão complexa, porém, coerente e articulada era
a visão de vida como forma de arte e como experiência estética contínua. Em Berlim, o filme
foi indicado ao prêmio principal, o Urso de Ouro, e venceu um prêmio especial da crítica e o
segundo maior prêmio do júri, o Urso de Prata. No Festival de Cinema de Istambul, recebeu
outro prêmio especial do júri técnico. Se por um lado Jarman dava seus primeiros passos na
tentativa de lidar com sua doença, por outro a recompensa pela sua via crucis pessoal parecia
justa.
Nos primeiros anos que se seguiram à descoberta de que era soropositivo, Jarman
tratou de não fazer segredo sobre tal condição e lidou abertamente com a situação. Tornou-se
um militante, também, pela causa dos infectados, sobretudo para quebrar o preconceito que
atribuía aos gays o surgimento de tal doença. Quando a estrela do Basketball mundial, Magic
Johnson, anunciou ser outro portador do vírus HIV, em 1991, Jarman vislumbrou um momento
de lucidez social que poderia salvar a reputação daqueles condenados pela segregação.
Magic Johnson – heterosexual, Afro-America major league basketball player,
announces that he has the virus HIV and the next day the President of the United
States congratulates him as an all-American Hero and offered him a place on the
National AIDS Committee110 (JARMAN, 1993, p. 137).

Mas, na Inglaterra, os tabloides ainda preferiam o sensacionalismo. Isto ficou claro
quando, pouco depois, o vocalista Fred Mercury anunciou também ser portador do vírus e
morrer no dia seguinte em decorrência de complicações da doença. Logo chegaria a hora de
Jarman partir, também, como vimos no capítulo dedicado ao seu filme Blue, mas, como de
costume, procurou deixar uma mensagem positiva aos que eram, como ele, assolados pela
ignorância generalizada. Em seu último livro de memórias, já muito combalido e melancólico,
escreveu:

I am tired tonight. My eyes are out of focus, my body droops under the weight of the
day, but as I leave you Queer lads let me leave you singing. I had to write of a sad
time as a witness – not to cloud your smiles – please read the cares of the world that I
have locked in these pages; and after, put this book aside and love. May you of a better

110

Magic Jonhson - heterossexual, Afro-americano, jogador de basquete da liga principal, anuncia que tem o vírus
HIV e no dia seguinte o Presidente dos Estados Unidos saúda-o como um herói nacional e lhe ofereceu um posto
no Comitê Nacional de AIDS (Tradução nossa).
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future, love without a care and remember we loved too. As the shadow closed in, the
stars came out. I am in love111 (JARMAN, 1993, p. 134).

O funeral de Derek Jarman obedeceu um roteiro e um desenvolvimento quase cênicos,
criteriosamente articulado por seu companheiros e amigos mais próximos. Três anos antes,
Jarman havia sido "canonizado" em vida pelas Irmãs da Perpétua Indulgência, uma ordem
religiosa, de inclinações católicas, em que homens se vestiam de freiras e praticavam rituais
buscando espiar sua homossexualidade por meio do travestismo. Mesmo sendo um ateu
confesso, Jarman aceitou a honra e a ordem atendeu a seu funeral sob promessa de bom
comportamento, algo que destoava da costumeira dinâmica de suas reuniões.
No momento em que deixou de existir no plano físico, Derek Jarman passou a ser
reconhecido como nunca no meio artístico. Poucos meses depois de falecer, ganhou
retrospectivas de suas telas em várias galerias inglesas, mostras dedicadas ao seu cinema,
necrológios que exaltavam sua honra, talento e força e exibições recorrentes de seus primeiros
longas-metragens nos canais de TV. No entanto, poucos anos se passaram até que a força do
nome Derek Jarman começasse a dar sinais de pouco lastro. Seu nome voltou a ser associado
ao cinema homoerótico, exclusivamente, sua estética voltou a ser considerada pouco elaborada
e demasiadamente indulgente e sua poética circunscrita a um meio muito particular da cinefilia.
Por esses motivos que nos sentimos encorajados a escrever esta tese, na tentativa de
resgatar a memória do diretor e pontuar a importância de sua produção para o entendimento
dos cruzamentos transdisciplinares da Arte. Cremos ter oferecido um panorama não exaustivo,
mas, antes, focado naquelas obras que melhor traduzem o sentido de “vida-obra” na poética
jarmaniana. Acreditamos que todos os caminhos de sua produção, paradoxalmente, mesmo os
filmes feitos ao fim de sua vida, confluem-se para sua leitura particular em Caravaggio. Uma
leitura árida e áspera de uma figura deixada no século XVII, que, como procuramos mostrar,
ainda podia ressoar numa Europa de cantos retrógrados, três séculos e meio mais tarde.
No primeiro capítulo deste trabalho, remontamos aos dias de aprendizado de Derek
Jarman, do seio familiar conservador aos primeiros dias da Slade School of Arts, passando por
suas descobertas artísticas e sexuais na América e de volta à sua Londres, para dar início a uma
poética que, num primeiro momento, parecia destinada à pintura, mas que logo se espraiou para
outros meios disponíveis. Da influência de artistas como Pollock e Warhol, passando pela
111

Estou cansada esta noite. Meus olhos estão míopes, meu corpo cai sob o peso do dia, mas, como estou deixando
vocês, amigos bichas, deixo-os cantando. Eu tive que escrever sobre um momento triste do qual fui testemunha não para nublar seus sorrisos - por favor, fiquem com a parte boa desse mundo que eu encerrei nestas páginas; e
depois, ponha o livro de lado e ame. Que vocês tenham um futuro melhor, amem sem se medo e lembrem-se que
amamos também. Quando a sombra chegar, as estrelas brilharão. Eu estou amando (Tradução nossa).
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experiência como diretor de arte para o filme The Devils, Derek Jarman emergiu para o meio
cinematográfico, primeiro com seus filmes domésticos rodados em Super-8, uma forma de
capturar e cristalizar o tempo, e depois, chegando ao cinema profissional com escandaloso
Sebastiane.
Em seguida, no segundo capítulo, tratamos da obra Glitterbug, terminada por seus
colaboradores pouco após Jarman falecer. Era sua intenção, nos meses que antecederam sua
morte, criar um mosaico a partir de seus filmes em Super-8, e oferecer uma homenagem àqueles
com quem conviveu, muitos vitimados pela AIDS, e ao tempo no qual passou sua juventude,
os promissores anos 1960, os violentos anos 1970, até chegar aos desestimulantes e burocráticos
anos 1980. A partir desta leitura, pudemos estabelecer paralelos com alguns momentos da
História da Arte que Jarman relê ao compor tal obra. Desde as rebuscadas paisagens presentes
nos trabalhos de Constable e Turner, até a influência da geração Beat, na figura de William
Burroughs, passando por laivos de Construtivismo e Expressionismo. Procuramos evidenciar a
pluralidade estética com a qual Jarman trabalhou para desvendar uma fenomenologia do ser na
Arte e do ser para a Arte, um espelhamento metafórico que se concretiza nas diversas referência
ao autorretrato e como esse pode colocar-se como retrato de uma coletividade encrustada nas
bordas da memória.
No capítulo seguinte, abordamos a derradeira obra de Derek Jarman, Blue, de 1993,
uma auto-elegia. Um elogio da morte trágica como expiação artística. Ao som de um diário
atemporal e cifrado, um azul infinito de Yves Klein inunda as retinas do espectador, que se
depara com as retinas corroídas do cineasta. A cegueira causada pela AIDS e as constantes
infecções oculares transformam-se no esteio de uma reflexão metafísica novamente confluída
por memória, tradição, Arte e contestação. O longo poema que perpassa a narrativa da diegese
de Blue fora retirado do livro Chroma, lançado em 1994, depois da morte de seu autor. O livro
é um tratado pessoal sobre a estética das cores. Tão pessoal o quanto, no filme, Jarman apropriase mais uma vez da História da Arte para continuar o pensamento de Klein. Desta forma,
mostramos como a totalidade da entidade “Arte” se conflagra na plenitude de um nada provável,
advindo da extinção da força vital e transformado em totalidade estética e poética. Ainda, nesse
capítulo, demonstramos as relações do filme com algumas das últimas telas pintadas por
Jarman, as quais fizeram parte de sua última exposição solo. A maneira como cada pintura
abordava a deterioração do corpo e da mente do artista por conta da AIDS migrou para a tela
do cinema exibindo um mundo pessoal disforme, mas repleto de unidade e poeticidade.
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Finalmente, nos debruçamos sobre Caravaggio para compreender os obscuros anos
1980 segundo Derek Jarman. Demonstramos que o projeto iniciado em 1978 e somente levado
a termo em 1985 era a maneira que seu diretor encontrou para criticar a política social e cultural
dos anos de Magaret Thatcher, a Dama de Ferro, cujo governo estrangulou o crescimento social
inglês em detrimento de um governo austero e, em muitos casos, intolerante. Ao se deparar com
uma Inglaterra assolada pela AIDS, pelo preconceito contra homossexuais, proletários e
minorias em geral, Jarman moldou sua conduta de acordo com o revoltado pintor italiano,
expondo as incongruências do Barroco como se fossem o atestado da derrocada pós-moderna.
A homossexualidade nos tempos thatcheristas voltou a ser tema de repressão, tal qual fora até
1967, ano em que as relações homo afetivas foram descriminalizadas por completo. O
crescimento econômico estagnou e as privatizações afetaram toda a cadeia de produção no país,
obviamente colocando a cinematografia inglesa num trilho bastante academicista e
politicamente correto. Dessa forma, o cinema empreendido por Derek Jarman, que era alvo de
críticas, algumas bastante equivocadas, já não seria mais possível e nem qualificável para
aportes financeiros estatais, apoio cultural ou atenção das grandes produtoras. Mostramos que
Caravaggio fora talhado para ser uma superprodução que, graças ao estado de coisas, acabou
se tornando um filme de baixo orçamento, rodado quase inteiramente dentro de um velho
galpão. No entanto, evidenciamos a influência da estética do pintor Caravaggio na fotografia
desta peculiar cinebiografia. A luz, as trevas, as narrativas das telas do italiano, tudo se
conjuminou para criar a narrativa de um solitário fazendo cinema de resistência. Não só isso,
quisemos explicitar as deliberadas liberdades que Jarman tomou ao confundir passado e
presente por meio de uma direção de arte sem apegos de verossimilhança para realizar um corte
sincrônico na História da Arte, em que certos elementos da herança da humanidade continuam
a conviver em pé de igualdade de forma, ora mais, ora menos, ostensiva. E assim, clarificamos
a importância desta obra não somente dentro da poética de seu diretor, mas dentro dos estudos
de Estética e de História da Arte, na medida em que expõe um criador preocupado com seu
tempo e com grande capacidade associativa para recriar sobre os escombros de seu próprio
tempo.
A alternância entre análises estéticas comparadas, em que procuramos a contiguidade
teórica e poética da História da Arte e as obras plásticas e fílmicas de Derek Jarman, nos serviu
para alinhar as complexas etapas de amadurecimento do artista, face ao grande leque de
ferramentas que esse tinha para si no momento de sua criação. Não somente ferramentas
técnicas com as quais pode experimentar novas possibilidades de manipulação do material
utilizado, mas também a quantidade de informação adquirida em sua incursão anterior
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exclusivamente no campo da criação visual. Pretendemos que a pesquisa empreendida por
Jarman a partir do momento em que aplicou sua perícia artística para fazer filmes que se
apresentassem como extensões naturais das telas pintadas não somente por si, mas pelos artistas
que o influenciaram, tenha sido devidamente exposta em nossa tese, uma vez que o ponto
principal que defendemos repousa na habilidade que o artista e cineasta inglês mostrou nas
interações e nas releituras da Arte em sua fatura.
Como dissemos outras vezes ao longo deste trabalho, não é nosso projeto esgotar os
estudos a respeito das várias relações da obra cinematográfica de Jarman com a História da Arte
e com a Fenomenologia Estética. No entanto, cabe ressaltar que é nossa intenção realizar,
oportunamente, mais uma incursão em sua obra, que aqui não foi possível pelo bem da
coerência de nosso recorte, desta vez para que haja uma apreciação mais dedicada a outros dois
filmes que dialogam, como imagens num espelho, com o que procuramos discorrer até aqui.
Tratam-se dos filmes Jubilee (1978) e The last of England (1987).
Em Jubilee, Jarman flertou com o movimento Punk, algo que, à época, representava o
ápice da contracultura, e uma resposta de violência às frustrações sofridas por desejos de
liberdade cerceados por um sistema hipócrita e falho. Curiosamente, o filme ficou no meio de
um caminho cruzado. Ao mesmo tempo que provocou repulsa no espectador comum, nas
instâncias culturais superiores e na crítica especializada, o filme foi alvo da revolta dos próprios
punks, já que Jarman aproximou a violência terrorista e totalitarista à rebeldia libertária do
movimento que confundia estilo de vida e arte para fins agressivos. Imaginar figuras como Syd
Vicious e Johnny Rotten112 revoltados com o retrato do movimento do qual pertenciam é, no
mínimo, excêntrico e denuncia a aptidão de Jarman para realizar uma dialética da contracultura
e da violência instaurada na raiz da sociedade britânica em fins dos anos 1970.
No caso de The last of England, já falamos sobre sua relação direta com a pintura de
Ford Madox Brown e como se tornou um violento poema cinematográfico forjado pela revolta
que ainda ficara contida em Caravaggio e foi acentuada pelo seu diretor a partir da descoberta
de sua doença. Embora fragmentário, bastante hermético e, em certas passagens, enfadonho e
cansativo, o filme não deixa escapar a maestria de Derek Jarman para as reflexões de cunho
estético-político e se desenrola como um tratado sobre o desejo do degredo e a impossibilidade
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Respectivamente, o baixista e o vocalista da banda inglesa Sex Pistols, expoente maior do movimento musical
Punk, na Inglaterra, em seu auge. Syd Vicious cometeu suicídio aos 21 anos, em 1979. Johnny Rotten, no início
dos anos 1980, assumiu seu nome verdadeiro, John Lydon e passou a fazer um trabalho musical mais aceitável ao
mercado fonográfico Pop e Pós-Punk. Nos anos 2000, Lydon passou a trabalhar com música eletrônica.
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do amor em tempos de peste, representada pelo escárnio do qual os gays são vítimas, pelos
atentados movidos pela intolerância e pela autofagia social.
A obra total de Derek Jarman, entre curtas, longas, vídeo-ensaios, registros de viagens
e videoclipes somam quase 90 trabalhos, entre o primeiro registro de Bankside, no final dos
anos 1960 e Blue, de 1993. Há, ainda, um trabalho inédito, que só veio a lume em 2014,
intitulado Will you dance with me?, feito em VHS, em 1984, em que o diretor realizada um
ensaio voyeurístico na pista de dança de uma casa noturna gay filmando um jovem bem
apessoado, por cerca de 78 minutos, enquanto este fala e se exibe para a câmera. O trabalho foi
descoberto por Ron Peck, amigo de Jarman, vinte anos após a morte do cineasta. Portanto, da
mesma forma como pode haver sempre um novo trabalho de Derek Jarman guardado,
esperando sua descoberta, cremos ter condições de realizar, ainda, diversos estudos sobre a
vasta produção de um homem que nunca fez questão de diferenciar Vida e Arte, ficção e
verdade. Um homem que soube somente exercer sua vida se indivisivelmente amalgamada à
experiência estética do ser em si.
Por fim, esperamos, com esta tese, fornecer lastro para outros pesquisadores que se
interessem pelo mesmo viés do qual nos valemos para levar a pesquisa a termo. A infinidade
de possíveis abordagens que relacionem Jarman com uma intensa incursão no campo das artes
nos mostra que o Cinema conta com uma inédita, ou menos usual, forma de ser estudado na
esfera da Estética. Desde nossa dissertação de mestrado temos nos empenhado em verificar
relações intrínsecas entre a ontologia do filme e a herança da Arte produzida desde as garatujas
rupestres de nossos ancestrais. Com maior rigor e profundidade, trouxemos esta análise para
um estudo de caso específico. Contamos que nossa contribuição seja considerada como
incentivo àqueles que se sentirem encorajados e expandir a reflexão sobre os temas com os
quais nos ocupamos nas páginas desta tese, de maneira que se enriqueçam os âmbitos de
abordagem e se recuperem, no excurso transdisciplinar, tão importante para a pesquisa
acadêmica, figuras relevantes como é caso do cineasta, artista visual, escritor e paisagista Derek
Jarman.
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