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Ao longo deste artigo procurei reflectir sobre as possibilidades do          

vídeo-ensaio, na sua relação com o cinema found footage e de           

apropriação de imagens, tanto nas estratégias formais, mas mais que          

isso, nas intenções poética e metafóricas. Em particular, centrar-me-ei na          

relação com os objectos fílmicos do ponto de vista romântico da ruína e             

da relação do espectador com o cinema como aquela da criança com os             

seus brinques. Esta é, portanto, uma reflexão sobre uma tipologia de           

filmes ensaísticos decorrentes da liberalização da partilha de ficheiros         

online e pela acessibilidade de sistemas lineares de edição de imagem e            

som, vendo neles um renovado modelo de análise fílmica que coloca a            

tónica nas questões da subjectividade do espectador/crítico/académico.       

Em particular na forma como literaliza o pensamento e a panóplia de            

associações livres que se constroem durante e após uma sessão de           

cinema, na mente do cinéfilo. Para isso partirei de algumas entrevistas e            

textos de vídeo-ensaístas conhecidos, como Mark Rappaport, Cristina        

Álvaréz López e Adrian Martin, Kevin B. Lee ou Catherine Grant e            

dedicarei alguma atenção às possibilidades do mash up como ferramenta          

do vídeo-ensaio para a construção de um espaço meta-cinematográfico         

subjectivo de análise e cinefilia. 

 

No livro intitulado Recycled Images (1993) de William C. Wees, dedicado           

ao cinema dito found footage (aquele que recicla imagens pré-existentes),          

o autor apresenta três tipos de montagens destas “imagens encontradas”:          

compilação, colagem e apropriação – não se esquecendo de realçar          

que a variedade de significados para cada um destes termos é grande e             

como tal eles sobrepõem-se até certo ponto. O autor apresenta também           

uma grelha conceptual onde estabelece relações entre os tipos de          

montagem de found footage e as suas relações com a significação da            

imagem, os seus géneros mais frequentes e a tendência estética. 

 

Deste modo, a compilação procura essencialmente o realismo das         

imagens descobertas e como tal é mais frequente no cinema documental.           

Ao passo que a colagem interessa-se pela qualidade propriamente         

imagética dos materiais descobertos, sendo mais frequente no cinema         

https://monoskop.org/images/3/34/Wees_William_C_Recycled_Images_The_Art_and_Politics_of_Found_Footage_Films.pdf
https://monoskop.org/images/3/34/Wees_William_C_Recycled_Images_The_Art_and_Politics_of_Found_Footage_Films.pdf


avant-garde, enquadrando-se numa estética modernista. Por fim, a        

apropriação pretende evidenciar o simulacro das imagens, é frequente         

em vídeos musicais e enquadra-se numa estética pós-moderna. 

 

De modo a melhor esclarecer o que entende o autor por cada uma destas              

tipologias, atente-se às suas caracterizações. Uma montagem de        

compilação de found footage consiste essencialmente em planos        

retirados de filmes que não têm necessariamente relação entre si. Por de            

trás da escolha e da ordem está um tema, uma história ou um argumento              

e a ligar os vários fragmentos surge tipicamente um texto, narrado ou            

escrito. Wees esclarece que um filme de compilação pode levar o           

espectador a olhar a imagens familiares de modo distinto (como se não as             

conhecesse ou tomando consciência de que estas possuem um significado          

mais lato do que ele lhes reconhecia), mas geralmente a compilação não            

desafia a natureza representativa das próprias imagens (preservam a         

crença na relação entre a imagem e a realidade pro-fílmica). 

 

As colagens, por sua vez, chamam a atenção para a própria montagem            

que as criou e espoletam uma atitude crítica sobre a representação           

cinematográfica, através da construção de ligações metafóricas entre os         

materiais, gags visuais e estratégias de montagem que recusam a regra           

implícita da causa-efeito. 

 

Por fim, a apropriação. Segundo Wees este método também capitaliza          

nos efeitos de montagem e na natureza representativa da imagem          

cinematográfica, mas sem forçar o desejo desconstrutivo e crítico da          

colagem. 

 

Sobre a questão da apropriação, no sentido específico da tipologia de           

Wees e no sentido lato da operação de resignificação por parte de outro             

dos materiais não produzidos por si, o autor cita o fotógrafo Allan Sekula             

quando este afirma de forma lapidar aquela que é tipicamente a relação            

dos artistas com o arquivo, “Não só as imagens do arquivo estão            

literalmente à venda, o seu significado é de quem o quiser atribuir [up for              

grabs]”. Wees continua citando, desta vez Walter Benjamin,        

atribuindo-lhe “Escrever história… significa citar história. Mas o conceito         

da citação implica que um dado objecto histórico tenha que ser arrancado            

do seu contexto.” Deste modo, as compilações citam a história ao passo            

que as apropriações citam os média. A isto há que acrescentar que os             

média substituíram a história e aboliram o historicismo, assim um filme           



que cita os média é aquele que retira um objecto já de si             

descontestualizado, re-inserindo-o num outro, isto é, re-arquivando-o. 

 

A respeito da problemática e controversa questão da apropriação, da          

troca de olhares entre presente e passado, creio que será importante           

apresentar aqui dois pequenos excertos de uma conversa em que          

participei com Mark Rappaport (o avô dos vídeo-ensaios) quando este          

esteve por Lisboa a convite da Cinemateca Portuguesa para uma          

retrospectiva completa e uma carta branca, em 2015. 

 

A sua filmografia inclui dois títulos particularmente curiosos pela sua força           

de reescrita histórica, Rock Hudson’s Home Movies (1992) e From the           

Journals of Jean Seberg (1995), onde olha as carreiras dos dois           

actores; figuras e personalidades cuja obra parece ser sempre reveladora          

da sua biografia, da sua força criativa e da sua influência e inferência,             

como se, pela simples aparição frente à câmara, se convocassem na tela            

projectada tudo aquilo que eles foram, esconderam e mostraram, como          

se a lente conseguisse captar mais do que imagens testemunhas de           

existência, como se pela lente tudo se revelasse na farsa, uma máquina            

de verdade que não vê personagens, que só vê homens e mulheres, as             

suas histórias, vidas e mentiras — figuras que já não podem mais senão             

exibir o que são e o que escondem). 

 

Quando olha para todos esses filmes com uma perspectiva dos nosso dias            

está também a fazer um exercício “e se?”. Está a fazer uma nova história,              

olhando os filmes de uma maneira revisionista.  

 

É tudo revisionismo agora. E será assim a partir de agora. Os filmes             

deixaram-nos uma história fabulosa, que é uma história muito         

distorcida também. Talvez em 20 anos tudo o que nós dizemos hoje            

será revisto de novo. A perspectiva está sempre a mudar. Eu tenho            

o hábito de pensar que tenho as respostas certas, mas se calhar            

estou errado. (...) 

 

Tem um fascínio por filmes que nunca se concretizaram. Mas e os filmes             

perdidos ou filmes que foram iniciados mas depois não chegaram a ser            

concluídos? Consideraria acabá-los? 

 

Seria muito arrogante da minha parte fazê-lo. Mas tenho esse          

fascínio também. Durante muito tempo, projectava escrever um        
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romance sobre a experiência de Eisenstein no México. Mas não          

estou disposto a estar a escrever durante três anos e depois achar            

que não é nada de especial. Depois perguntei-me: “e se me           

debruçar sobre uma série de filmes perdidos?”. É um tema que me            

interessa. Por outro lado, a versão do assistente Grigori         

Aleksandrov de ¡Que Viva Mexico! é terrível. Não conseguimos         

imaginar como teria sido se fosse Eisenstein a montar. Ele era um            

dos grandes montadores de todos os tempos. Tenho agora a          

curiosidade de quem assiste a um acidente de carro por este novo            

filme de Orson Welles. Ninguém vai conseguir montá-lo como Orson          

Welles. É um sonho inútil. Não sabemos o que surgirá daqui… 

 

Para mim, o problema desses filmes é que procuram respeitar o que o             

autor queria. Estava à procura de alguém que dissesse “ok, ele pensou            

assim, mas eu não gosto. O filme é meu e eu vou acabá-lo à minha               

maneira”. 

 

Bem, não podes dizer “ele pensou assim”, porque não sabemos. Só           

podes pensar na maneira como pensas, não na maneira como outra           

pessoa pensaria. Sim, seria interessante isso numa aula de         

montagem: “Ok, aqui está o ¡Que Viva Mexico!, tirem a banda de            

som, façam uma versão vossa”. Se eu der aulas de novo, faço isso. 

 

Assim, ainda que se creia na ideia sobre o objecto, o problema prende-se             

com o acesso a essa ideia. Intenções dos criadores são mutáveis e            

contraditórias e só podemos pensar da maneira como pensamos, daí que           

exercícios de imitação acabem sempre na vacuidade criativa. Além disso          

há que ter a consciência da potência da actualização, de que a novidade é              

uma condição sine qua non da criação e que qualquer operação sobre            

imagens pre-existentes implica uma apropriação delas e uma consciência         

da sua situação histórica, material e de propriedade. 

 

Quero no entanto chamar ainda a atenção para a perspectiva romântica           

sobre a ruína – local abandonado por definição e, como tal, aberto ao             

saque apropriacionista – como foi sublinhada por outros artistas, em          

particular aqueles do romantismo, como destaca Dominique Païni num         

artigo intitulado Para uma moderna estética das ruínas (publicado no          

catálogo da Cinemateca Portuguesa, Ruínas, em 2001): 

 



O gosto e o encantamento poéticos pelas ruínas são, por excelência,           

predisposições românticas. Entre os poetas podemos considerar       

Baudelaire o primeiro crítico e teórico da arte a admitir, a           

‘confessar’, o seu interesse — segundo ele próprio disse por ocasião           

do Salão de 1859 — pela exposição do mutilado. De Winckelmann           

— o belo ideal na perfeição do fragmento — até Rilke comentador            

de Rodin, o incompleto, o fragmento, o mutilado não deixaram de           

ter uma presença crescente nos museus, no imaginário dos artistas          

e na teoria da arte. 

 

Se de facto o non finito e as ruínas são de facto estilos de fazer,               

parece-me apropriado encará-los também como modo de nos        

relacionarmos com o cinema, do ponto de vista do espectador. Aquele           

que se encontra com o filme em modo non finito e para o qual a               

experiência do cinema é sempre uma ruína amorosa, um amontoado de           

imagens perdidas, emoções devassadas e memórias esquecidas. O        

conceito de cena imaginada (como vêm descrevendo e ensaiando Cristina          

Álvaréz López e Adrian Martin) é um que me interessa reconhecer como            

propósito subliminar (e inconsciente, diria mesmo) que perpassa a prática          

do vídeo-ensaio. Diz a dupla, “Dentro de todo o filme narrativo existe um             

filme não-narrativo desejoso de se mostrar.”. Isto é, um modo de ver que             

procura inventar a história dos olhares que cada imagem sempre arrasta           

(saber reconhecer os olhares que sobre elas poisaram e encontrar olhares           

novos) e partir do que existe para imaginar o que podia ter sido e não foi                

(ou o que foi e deixou de ser). 

 

O que me proponho analisar são as possibilidades do mash up como            

ferramenta do vídeo-ensaio para a construção de um espaço         

meta-cinematográfico de análise e cinefilia. O mash up como forma surge           

no meio musical dentro do movimento remix dos anos 1960 e 1970 na             

cidade de Nova Iorque, e noutros centros urbanos norte-americanos, com          

origens na música da Jamaica. A natureza do remix sustem-se na           

“espectacularidade da aura” do original que é remisturado como o define           

Eduardo Navas1 — fundindo os conceitos de espectáculo de Guy Debord e            

de aura de Walter Benjamin — dependendo portanto além de materiais           

pré-existentes, do reconhecimento do receptor destes. 

 

Já Richard L. Edwards e Chuck Tyron, no artigo Political video mashups as             

allegories of citizen empowerment (2009), referem a leitura de Jonathan          

Gray sobre a paródia e intertextualidade da série The Simpsons          
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chamando a atenção para o facto de que apesar de a justaposição de             

diferentes materiais poder provocar leituras polissémicas, estas também        

podem ser “controladas, limitadas ou até programadas”. Assim concluem         

os autores que “intertextualidades digitais críticas requerem uma        

mentalidade remix”, ou seja, para contestar a transparência dos         

conteúdos média o leitor vê-se obrigado a ser um produtor de novos            

conteúdos que simultaneamente participam da lógica de consumo dos         

conteúdos originais, mas também da lógica do produtor que remistura,          

contrasta, resignifica e remedia — no duplo sentido da palavra — os            

materiais que consome. 

 

O caso do mash up nos vídeo-ensaios manifesta as características dos           

géneros anteriores, já que igualmente reflecte a força atractiva do cinema           

e dos universos cinematográficos, sendo essa uma das suas críticas mais           

recorrentes, o facto de se ter transformado — ou isso acontecer com            

frequência — em ferramentas sofisticadas de promoção de edições de          

qualidade em DVD — como a Criterion —, ou de plataformas de streaming             

— como a Mubi e a descontinuada Fandor. Igualmente, contesta as força            

mercantilistas que produzem e distribuem os filmes num gesto com          

intenções paradoxais, já que permite um novo olhar sobre os fragmentos           

que manipula e assim fomenta o desejo pelo objecto como mercadoria —            

o vídeo-ensaio tornou-se um objecto de si mesmo, com valor promocional           

— e ainda assim deseja uma unidade narrativa, um continuum entre           

diferentes géneros, tempos, registos e corpos. 

 

Tendo isto em conta considere-se o caso dos vídeo-ensaios da dupla           

Adrian Martin e Cristina Álvarez López, assim como as suas considerações           

sobre os mesmos e os processos que os originaram, que recorrem ao            

mash up como estratégia de montagem. Alguns conceitos e expressões          

são frequentes no modo como os ensaístas descrevem estes seus          

trabalhos de “mash up video essays” (e frequentes também na descrição           

doutros ensaios que não recorrem necessariamente ao mash up no modo           

como aqui foi enunciado): tropos partilhados, conexões figurais, cena         

imaginária, continuidade, evidenciar um aspecto escondido, motivo,       

fundir, movimentos partilhados, continuum, totalidade, repetição,      

unidade, análise comparativa. 
 

Álvarez López e Martin justificam o seu recurso ao mash up           

essencialmente por dois motivos. O primeiro prende-se com o recurso a           

este tipo de técnica de montagem que é o mais habitual, a saber, a              
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justaposição de materiais fílmicos no sentido de expor a recorrências que           

os dois qualificam como “tropos partilhados” ou “conexões figurais”,         

“movimentos e gestos partilhados”, “repetições”, “lógica interna do        

conjunto da obra de certo realizador”. Se os seus vídeo-ensaios se           

resumissem a esta estratégia seriam exemplos de mash ups que cairiam           

na tentação do super-cut – o que é “válido como um ponto de partida,              

mas (…) pode congelar e fixar o trabalho de análise”. Isto é, o super-cut              

como fim ensaístico limita-se a enunciar as recorrências do trabalho de           

um realizador, sem ter a atenção de compreender de que modo é que             

esses lugares comuns de uma obra podem ser, ou não, renovados. 

 

O segundo trata do desejo, concretizado sempre in extremis, qual ruína           

formalista, apenas acessível através de vários fragmentos dispersos, da         

construção de uma “cena imaginária”. Os ensaístas pretendem partir das          

recorrências figurais dos vários materiais do mash up e através de uma            

montagem que pretende integrar os materiais numa unidade (em que por           

vezes não é evidente qual a origem de cada fragmento) com recurso a             

sobreposições, construção de falsos contra-campos e montagem paralela        

criam-se prolongamentos da acção de uns materiais para os outros e os            

vários fragmentos relacionam-se e expõem-se. Na continuidade da cena         

imaginária os diferentes estilos, qualidades pictóricas e gráficas dos         

materiais tornam-se evidentes e no processo a análise comparativa         

impõe-se. 

 

Ou seja, buscam-se os eternos regressos formais, estilísticos, narrativos         

de um realizador ou na própria história do cinema, no entanto quer-se            

perceber de que modo é que essas figuras evoluem. Por um lado parte-se             

das recorrências para tecer uma totalidade autónoma, por outro deseja-se          

que essa totalidade evidencie as diferenças entre os fragmentos que a           

constituem. 

 

Num artigo para a revista Frame, Álvarez López e Martin associam o            

gesto da cena imaginária com a atitude do espectador na sua relação            

directa com os filmes que logo remonta e completa, “[acreditamos numa]           

filosofia estética que valoriza a ‘leitura’ (ou interpretação) do espectador          

de um texto audiovisual como um que o está sempre a refazer ou a              

‘completar’ figuralmente noutra forma”. 

 

Parece-me que embora o resultado não seja sempre necessariamente o          

desejado, a potencialidade do conceito de “cena imaginária” no gesto do           
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mash up é um que deve ser explorado. Curiosamente, mas talvez não            

totalmente inesperado, Catherine Grant escreveu algo semelhante num        

artigo recente para a revista Aniki, onde refere o desejo de “trazer a             

minha versão desse ‘filmes escondido’ a uma existência audiovisual” onde          

o referido filme escondido se refere ao film behind the film de Laura             

Mulvey, alvo de toda a análise textual. Nesse mesmo artigo refere os            

processos reconstrutivos e criativos do espectador, descritos por Paul         

Sutton como aquele que recria o filme que se recorda. 

 

Aliás, Grant, juntamente com Keathley, no artigo The Use of an Illusion:            

Childhood Cinephilia, Object Relations, and Videographic Film Studies        

(2012) promove um olhar sobre o gesto vídeo-ensaístico como uma          

manifestação do fenómeno transicional descrito por Donald Winniccot na         

relação conflituosa e em constante complementaridade entre a realidade         

concreta e a realidade fantástica de uma criança enquanto brinca — o            

fenómeno descreve os momentos de relação intermédia entre o real          

recebido e o real construído pelo próprio —, prolongando a descrição do            

fenómeno além da cinefilia para a manipulação efectiva/afectiva do         

objecto fílmico. Assim o vídeo-ensaísta será um espectador motivado pela          

relação incestuosa entre a concretude do material fílmico que corta,          

remonta, manipula e cola (como a criança que arranha, maltrata e           

arranca os olhos do seu boneco) e que ao mesmo tempo se deixa seduzir              

pelos encantos mágicos daquilo que o filme lhe oferece (é o boneco que             

acompanha as sestas, que toma chá e biscoitos no jardim, que ouve os             

mais profundos segredos infantis), formando uma ponte entre a análise          

teórica e a biográfica, entre o geral do filme e o particular do espectador. 

 

O poder “mágico” da associação livre, inconsciente, psicanalítica, onírica é          

assumidamente um dos motores do trabalho da dupla Álavez-Lopéz &          

Martin, em conjunto com a relação emocional com os filmes, que os faz             

privilegiar certos momentos ou cenas em detrimento doutras que acabam          

rapidamente esquecidas. Assim, a cena tanto pode ser imaginária, como          

vinda de um filme feito de memórias e cruzamentos associativos, como           

pode igualmente resultar da relação do espectador com o filme e           

formar-se no intervalo entre os dois. Escreveram que “este processo pode           

resultar em close-ups que nós aumentamos, sensações de duração que          

não correspondem ao filme real, e até planos que não existem e que nós              

imaginámos. Imagens ausentes e narrativas invisíveis.”. 
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Estou em crer que a potência criativa das cenas imaginadas no acto do             

mash up passa exactamente por ser um espaço ideal para cruzar           

personagens, universos, géneros, estilos, correntes e que mais, e num          

acto heteróclito criar momentos simultaneamente narrativos (mais ou        

menos líricos) e analíticos, simultaneamente conscientes da história das         

imagens que remisturam e embebidos na noção individual do espectador          

na sua relação directa com os fragmentos. Um território         

meta-cinematográfico entre a teoria e a cinefilía, entre o consciente e o            

inconsciente. 

 

Ou como o pôs Kevin B. Lee, um dos mais reconhecidos vídeo-ensaístas,            

em entrevista a mim e ao Luís Mendonça: 
 

De certa forma os vídeo-ensaios são filmes que não existiam até           

que foram feitos. Eles são uma expressão daquilo que existia na           

imaginação de alguém, na sua mente. Ver um filme planta uma           

semente no espectador e o vídeo-ensaio é o que resulta do           

crescimento dessa semente e finalmente ganha forma física. É o          

filme que não existia até que todo o processo de encontro da            

pessoa com o filme aconteceu e daí germinou algo. Mas esta é a             

forma como vemos filmes: ver filmes faz-nos criar novos filmes na           

cabeça, e os vídeo-ensaios dão forma a esses filmes imaginados. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. De entre as três categorias de remix definidas por Navas, a última            

denomina-se remix reflexivo em que o objecto prolonga a estética          

da remistura e ganha autonomia em relação aos materiais de          

origem ainda que estes se mantenham reconhecíbeis. O mash up é           

definido por Navas como um tipo de remix reflexivo que tem como            

propósito devolver o receptor a um território reconhecível fazendo         

confluir dois ou mais materiais (com origens possivelmente        

díspares) — o caso do mash up regressivo — ou que adquire a     

sua autoridade cultural através da qualidade da mistura e da sua           

aplicabilidade — o mash up regenerativo (que Navas define em          

relação a aplicações digitais, mas cuja definição pode ser alargada a           

casos como os dos vídeo-ensaios). 
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