
Os Ensaios como Tentativas

por Pedro Henrique

O texto seguinte foi produzido por um dos participantes do

Workshop Crítica de Cinema realizado durante o Curtas Vila

do  Conde  -  Festival  Internacional  de  Cinema.  Este

Workshop foi formado por um conjunto de masterclasses e

debates com convidados internacionais e pela produção de

textos críticos sobre os filmes exibidos durante o festival,

que  foram  publicados,  periodicamente,  na  página  do

Público, no blogue do Curtas Vila do Conde, e nas revistas Á

Pala de Walsh e A Cuarta Parede.

Nesta  vigésima  quarta  edição  do  Curtas  Vila  do  Conde  houve

espaço  para  uma  cinefilia  emergente  que  ainda  lida  com  uma

dificuldade  de  catalogação,  persistindo  algumas  divergências  que,

normalmente, os festivais de cinema tendem a arrumar no nicho das

sessões experimentais, à falta de melhor enquadramento. Alguns dos

filmes  incluídos  num  programa  de  ensaios  audiovisuais  foram

mostrados pela primeira vez em tela, filmes produzidos directamente
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para o Youtube ou plataformas similares, e que têm somado milhões

de  visualizações.  O  programa também incluiu  outros  filmes  raros,

como A Movie (Bruce Conner, 1959), e filmes de autores consagrados

no género, como Mark Rappaport. 

Debra Paget, For Example (Mark Rappaport, 2015)

A propósito desse programa especial, gostaria de refletir sobre o

conceito de ensaios e sobre uma certa auto e hetero referencialidade

que estes filmes possuem, muito antes da era da Internet, porque

esses conceitos, nesta era de informação avassaladora, produzem um

tipo próprio de conhecimento, muito semelhante ao conhecimento do

nosso cérebro  humano.  À  forma como o  processamos e  podemos

assim compreender o poder deste «logos» informático e partilhado.

Numa entrevista com Mark Rappaport, realizada por três críticos do

blogue  Á Pala de Walsh e incluída no catálogo do Curtas, o artista

norte-americano, quando confrontado sobre o seu ponto de partida,
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responde “eu não sei bem o que procurava”; e mais à frente, quando

questionado sobre a voz off, numa resposta longa refere que “estas

conexões podem ser feitas a todo o momento”, relativamente a uma

ligação entre Ophuls e Bresson. Estas duas frases de Rappaport são,

para mim, muito reveladoras de uma forma de criar que não procura

nada  em  particular,  mas  que  está  a  percorrer  um  caminho.  A

relevância  destes  filmes  é  precisamente  ter  acesso  a  todas  essas

conexões  que  estão  continuamente  a  ser  feitas,  como  em  Debra

Paget, For Example  (Mark Rappaport, 2015), ou  I, Dalio – or The

Rules of the Game (Mark Rappaport, 2015). 

Antes  de  avançar,  convém  maturar  a  tensão  entre  o  Pop  e  o

Escolástico. Como sempre, houve nas mais diversas áreas uma base

cultural  e  académica  que  era  conhecida  por  todos;  na  área  dos

média, no entanto, parece-me que há uma lacuna, já que as pessoas

acedem  aos  diversos  média  sem  terem  uma  noção  do  que  os

precederam. Se não houvesse essa lacuna, certos formatos ficariam

mais  claros  e  entender-se-ia  de  que  forma  poderiam  ser

reinventados, criando, assim, em cada um de nós, uma rede de ilhas

de conhecimento que nos  dão forma de uma maneira  única.  Esta

ideia é particularmente verdadeira nesta área de estudo, da criação,

realização e escrita, indo de encontro à inovação e estando inscrito

numa tradição. 

Cada vez mais há uma meta-linguagem entrópica que se está a

formar nos meios audiovisuais, incluindo o cinema. Por isso, vemos

filmes como What Is Neorealism? (::kogonada, 2013),  Film of Her

(Bill Morrison, 1996), ou ainda The Vertigo of Anagnorisis (Catherine

Grant,  2012),  entre  outros.  Estes  ensaios  estabelecem relações  e

criam pontes entre filmes que aparentemente não exploram relações

entre  si.  Contudo  não  o  fazem através  da  inspiração,  cópia  ou  a

paródia, como homage. Estes filmes, em particular, ligam-se com os
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de Mark Rappaport e outros autores,  como Shapes of Rage (Adrian

Martin  &  Cristina  Álvarez  López,  2015)  ou  Gestos  do  Realismo

(Margarida  Leitão,  2016),  também na noção  que  exploro  no  meu

título, de Montaigne, de ensaios como tentativas. 

Gestos do Realismo (Margarida Leitão, 2016)

A palavra essais na língua francesa significa literalmente tentativa,

se quisermos ensaio, no sentido teatral, do exercício e do tempo que

permite que uma interpretação de um texto progrida por tentativa e

erro até à perfeição da representação em palco. Apesar da obra de

Montaigne  abordar  inúmeros  tópicos  pessoais,  os  seus  textos

começaram  a  ser  muito  valorizados,  não  só  pelo  conteúdo,  mas

também pela ideia de um texto que se constitui como tentativa de

construção de conhecimento, apenas pela ‘tentativa’ de refletir  por

escrito  ideias  que cruzam a mente.  Neste  sentido,  são raciocínios

através de imagens, são partilhas de sinapses que podem através do

cinema ser comunicados com os outros. 

Toda a tecnologia imita a tecnologia anterior, de uma forma mais

eficaz, pois, se assim não fosse, toda a nova tecnologia seria muito
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complexa  para  dominar.  Ora,  a  Internet  mimetiza,  em  muitos

aspetos, a nossa forma de raciocinar,  nomeadamente a ligação de

neurónios em sinapses, para estabelecer conexões, auto-estradas de

conhecimento,  vias  rápidas  de  acesso  à  informação.  Estes  filmes

conversam com o espectador de uma forma cuidada e mais elaborada

sobre uma ideia que possuímos e que poderíamos comunicar na mesa

do café.

De l'origine du XXIe siècle (Jean-Luc Godard, 2000)

No seguimento desta reflexão, surge a quebra da quarta parede

entre a cultura pop mediática que reproduz a cultura pop social, com

uma interação tão híbrida, impossível de entender onde uma começa

e acaba a outra. Por este motivo, promovo a ideia desta criação de

rede de conhecimento, de network de referências, que já não se sabe

onde começam ou terminam, mas que são responsáveis por produzir

momentos  brilhantes  e  inovadores.  Há  uma história  das  imagens,

como Godard a pensou, referida de resto na entrevista acima citada

relativamente aos direitos das imagens usadas; mas também quando

Rappaport  nos diz,  ainda nessa entrevista  “se Godard não tivesse
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existido,  eu  não  sei  se  conseguiria  ter  começado  a  fazer  filmes’.

Embora se refira aos aspetos mais técnicos sobre as possibilidades

infindáveis de se poder fazer filmes, fora de um contexto formal de

Hollywood, também me parece que a inferência,  de que o próprio

conteúdo dos filmes pode ser diferente e pode ser recriado por cada

um de nós, como de resto se entende, pelo Pierrot, le fou (Jean-Luc

Godad, 1965), é válida. Nesta tradição godardiana de referencialidade

cruzada entre as imagens de ficção dos diversos filmes que utilizou

para a  obra Histoire(s)  du cinéma (Jean-Luc  Godard,  1988-1998),

está esta rede de conhecimento, que, de resto como Deleuze aludiu e

como Godard pretendia nessa obra, o cinema como forma de uma

criação  de  uma História  Universal  do  Homem,  através  da  criação

fílmica,  quebrando a  quarta  parede  e  o  cinema sendo a  linha  da

frente de uma nova conceção civilizacional.

A publicidade da Apple no intervalo do SuperBowl nos anos oitenta,

que remete para o livro  1984 (George Orwell, 1948), é algo que vai

surgir no cinema, porque é impossível uma geração de cinéfilos e de

recetores  de  cultura  pop  mediática  amputar  essas  sinapses

produzidas. Um exemplo diminuto, mas significativo, surge quando no

painel final dos Ensaios Audiovisuais, Rappaport se refere à velocidade

do cinema, isto é, ao tempo de uma cena, patente em alguns dos

filmes mostrados, nomeadamente em Transformers: The Premake (A

Desktop  Documentary) (Kevin  B.  Lee,  2014).  Ora  isso  é  uma

necessidade dos cineastas  para agradar a um público que cresceu a

jogar videojogos, mas também é pensado de uma forma inconsciente

por  utilizadores  regulares  dos  media,  reproduzindo  a  velocidade

daquilo a que assistem. Esta prática dos ensaios audiovisuais usa um

dispositivo novo para o storytelling. Por conseguinte, cria um short cut

entre a modernidade e a antiguidade, trazendo a última para mais

próximo da anterior e dessa forma recuperar elementos fundadores da
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cultura  artística  ocidental,  porque  “taking  as  its  starting  point  a

previous work or genre, it inserts a metaphoric version of this into the

ongoing (metonymic) literary tradition. This dislocates both past and

present texts; the rearrangement of the original text or genre reveals

the potential rearrangements of the present one” (Waugh, 1984). É

nesta última frase que julgo estar uma segunda leitura deste objeto

conceito,  não  só  como  dispositivo,  mas  como  interseção  entre

tradições, em prol de ambas.

Transformers: The Premake (A Desktop Documentary) (Kevin B. Lee, 2014)

Esta reflexão leva-me a um outro aspeto que gostaria de realçar, o

qual  se  relaciona  com  um  poder  que  produz  o  conhecimento.

Particularmente,  um poder  que este conhecimento de entender  as

referências  e  as  ligações  entre  os  diversos  meios  produz  nos

indivíduos,  os  quais,  assim,  de  uma  forma  mais  incisiva,  podem

distinguir,  nos  diversos  filmes,  a  originalidade  ou  a  inter-

referencialidade,  e  concluir  que  nenhum  é  melhor  que  outro.  No

fundo, ambos podem ser bons. O único e real poder numa sociedade

tão mediática e com tanta informação é ter uma perceção de onde
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esta vem e quem a transmite para poder escolher consumi-la ou não,

já que tudo o resto é impossível de controlar. 

Para terminar esta ‘curta’  reflexão sobre os ensaios audiovisuais

gostaria de trazer para a reflexão algo moderno que se insere nestes

objetos fílmicos, parcelares e muito recortados, com uma montagem

muito pronunciada, onde a experiência de Vertov sobre a montagem

está muito patente e é essência destas ‘tentativas’ de produção de

conhecimento: o conceito de fragmento. Como Schlegel o definiu no

Romantismo Alemão, este seria a nova forma de atingir a síntese. 

Usando uma dialética hegeliana, demonstra-se que o fragmento,

através dessa síntese, permite atingir outras formas de realidade e de

conhecimento.  Resumindo  a  ideia  de  Schlegel,  este  lança  para  a

discussão a possibilidade do fragmento ser a concretização perfeita,

dessa  síntese,  na  medida  em  que  é  uma  aniquilação,  uma  auto

destruição, porque a sua natureza é ser incompleta e dessa forma

poder estar sempre pronta a ser reelaborada, sempre em devir. Logo

o fragmento por estar inacabado, está sempre preparado para ser

aperfeiçoado e usado para construir sobre ela.

Esta ideia de Schlegel foi algo que esteve muito presente durante o

visionamento destes Ensaios Audiovisuais, na forma como os filmes

de  Rappaport  lidam  com  o  corte,  com  a  união  de  ideias

aparentemente  desconexas  e  com  fragmentos  de  obras  que,  não

possuindo  uma  relação  entre  si,  auxiliam  a  complementar  a  sua

narrativa  em  voz  off.  Não  só,  mas  também,  a  forma  como  o

fragmento não criativo, sendo retirado de outras obras e estudado,

pode servir para criar um novo conhecimento e uma nova natureza

artística. The  Face  and  The  Mirror (Thomas  Elsaesser  e  Jeremi

Szaniawski, 2015) é um bom exemplo, já que através da análise do

elemento  do  espelho  nos  filmes  de  Ingmar  Bergman  é  possível

conhecer melhor os filmes do mestre sueco, mas também perceber
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através  de  uma  obra  como  esse  dispositivo  ou  essa  figura  foi

assimilada por Bergman e depois partir para outros usos da mesma

figura noutras obras, algo muito recorrente, por exemplo, em  The

Magnificent Ambersons (Orson Welles, 1942).

The Face and The Mirror (Thomas Elsaesser e Jeremi Szaniawski, 2015)

Estas tentativas, estes ensaios, este coligir de fragmentos são uma

nova  sinapse,  e  um  novo  trilho,  um  entre  muitos  que  interessa

percorrer,  porque  também  são  viagens  pela  memória  e  pelo

conhecimento de cada um de nós, o que possuímos e aquele que

ainda não relacionamos. Assim, este conhecimento pessoal, numa era

de avalanche de informação,  poderá ser  a  maneira  mais  íntima e

pessoal de nos conectarmos e de partilharmos ideias e emoções. 
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