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RESUMO 

O presente trabalho se debruça sobre aspectos formais-discursivos da Trilogia do Ser Humano, 

do cineasta sueco Roy Andersson, composta de Canções do Segundo Andar (2000), Vocês, Os 

Vivos (2007) e Um Pombo Pousou Num Galho A Refletir Sobre A Existência (2014). 

Considerando como enfoque principal o hibridismo entre cinema, pintura e teatro que os três 

filmes conjugam, elegemos como objeto de análise mais específico a imobilidade (dos corpos 

e da câmera), considerando-a como a linha que costura as três linguagens: do cinema para a 

pintura, pela fruição pensativa que a imagem fixa oferece, associada a questões de 

temporalidade e pregnância; e do cinema para o teatro, através de correlações com o estatismo 

na dramaturgia de Samuel Beckett.  

Palavras-chave: Roy Andersson. Trilogia do Ser Humano. Imobilidade. Hibridismo de 
Linguagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The present work focuses on formal-discursive aspects of the Trilogy of the Human Being, by 

Swedish filmmaker Roy Andersson, composed of Songs of the Second Floor (2000), You, The 

Living (2007) and A Pigeon Sat On A Branch Reflecting On Existence (2014). Considering as 

the main focus the hybridism between cinema, painting and theater that the three films combine, 

we chose immobility (of bodies and the camera) as the most specific object of analys is, 

regarding it as the line that sews the three languages: from cinema to painting, due to the 

“pensive” engagement that the fixed image offers, associated with issues of temporality and 

pregnance; and from cinema to theater, through correlations with statism in the dramaturgy of 

Samuel Beckett. 

Keywords: Roy Andersson. Trilogy of the Human Being. Immobility. Language Hybridism 
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1 INTRODUÇÃO 

A autoralidade no cinema muitas vezes nos permite identificar um filme como sendo de 

um determinado realizador a partir de apenas uma pequena sequência de cenas. A identidade 

do autor pode estar expressa na fotografia, na arte, no estilo narrativo, na atmosfera. Em poucos 

minutos de filme é possível adivinhar tratar-se de Hitchcock, Lynch, Coen, Apitchapong, Hong 

Sang-Soo... E há também cineastas como Roy Andersson, cuja peculiaridade estética é tão 

extrema que torna possível identificarmos seus filmes com apenas um fotograma. 

O primeiro longa de Andersson, Uma História de Amor Sueca (1970), é o único que 

destoa nesse sentido. Influenciado pela estética realista do cinema moderno, sobretudo o 

Neorrealismo Italiano e a Nouvelle Vague Tcheca, ele conta que tendo crescido em uma família 

de operários no subúrbio de Gothenburg, na Suécia, o realismo era o caminho que mais lhe 

instigava, já que as inclinações à abstração lhe pareciam de algum modo elitistas e próprias da 

burguesia1. No segundo longa, Giliap (1975), porém, ele resolve dar uma guinada ao que chama 

de abstracionismo figurativo, especialmente inspirado2 pela história da pintura e o cinema de 

Fellini e Buñuel. Se o primeiro filme fora um sucesso internacional, circulando por vários 

festivais importantes, o segundo foi um fracasso completo de crítica e público. Desinstigado 

em retornar ao realismo que o consagrou, Andersson passou os próximos 25 anos lapidando 

uma estética, a partir de suas referências mais preciosas entre pintores, escritores, cineastas e 

poetas, para conseguir efetivamente comunicar ao mundo sua visão sobre a existência humana.  

Foram nestes anos, que se sucederam ao fracasso de Giliap, que ele passou a trabalhar 

com comerciais de televisão, dirigindo-os com a “mesma ambição e seriedade3” que dedicava 

aos filmes. Andersson atribui muito da construção do seu estilo a estes trabalhos para a TV, e 

de fato neles já se percebe um esboço da sua identidade visual e temática, com os planos sempre 

abertos e fixos e um humor crítico bastante sofisticado, pautado em um olhar afetuoso sobre os 

personagens patéticos das esquetes. Foi o sucesso publicitário que lhe permitiu montar seu 

próprio estúdio, o Studio24, em Estocolmo. Dono de sua própria produtora, ele pode enfim 

                                                                 
1 Roy Andersson, em entrevista à Film Quartely. (RATNER, 2015)  Disponível em: 

https://filmquarterly.org/2015/09/24/the-triv ialist-cinema-of-roy-andersson-an-interview/  Acesso em 13-06-

2019.  

2 (Ibidem).  

3 Roy Andersson, em entrevista ao Indiewire. (KOHN, 2015) Disponível em: 

https://www.indiewire.com/2015/06/roy-andersson-explains-why-it-took-25-years-to-make-his-third-film-

61261/  Acesso em 13-06-2019. 

https://filmquarterly.org/2015/09/24/the-trivialist-cinema-of-roy-andersson-an-interview/
https://www.indiewire.com/2015/06/roy-andersson-explains-why-it-took-25-years-to-make-his-third-film-61261/
https://www.indiewire.com/2015/06/roy-andersson-explains-why-it-took-25-years-to-make-his-third-film-61261/
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trabalhar com total liberdade artística - e de tempo - nas imagens de seu terceiro longa, Canções 

do Segundo Andar (2000), o primeiro de uma trilogia que levaria outros 14 anos para concluir.  

Andersson frequentemente discorre, em seus artigos e entrevistas, sobre o papel da arte 

em fazer com que o público alcance um estado de maior “clareza de pensamento”, o que para 

ele tem sido uma dificuldade crescente do nosso tempo4. O cinema clássico e narrativo, para 

ele, é inábil em aguçar as faculdades críticas, porque não demanda do espectador nenhuma 

tomada de posição. A linguagem da montagem clássica5 se limitaria a um discurso já 

consolidado pelo diretor, cabendo a quem assiste apenas embarcar na jornada proposta por ele. 

Vivian Sobchack6 aponta para esta “natureza diabólica do cinema”, que demandaria  

“intervenções críticas constantes de um olho bem treinado, para reconhecer e resistir os 

paradigmas ideológicos a que um filme narrativo nos conduz.”  

Ao recusar o artifício do corte para comunicar discursos, Andersson elege um único 

plano: o geral, e concede ao espectador a liberdade – e responsabilidade – de percorrer a cena 

com o próprio olhar, à procura de seus significantes. É o que ele chama de imagem-complexa, 

um modelo de decupagem em tableau que vem norteando toda a sua produção audiovisua l, 

entre comerciais, curtas e longas, desde os anos 90.   

  Em livro de sua autoria7, publicado8 em 1997, Andersson expõe suas críticas à 

“superficialidade e falta de sinceridade” do nosso tempo e explica o impacto que sentiu ao se 

deparar com uma gravura de Jacques Callot, parte da série intitulada Les Grandes Misères de 

la Guerre, que retrata a Guerra dos 30 anos.  

A imagem de Callot lhe fez despertar para um modelo de imagem em formato de 

superestrutura, na qual todos os componentes estão reunidos em uma lógica de montagem 

interna. A superestrutura não só permite que a complexidade da situação retratada seja 

respeitada (dentro das devidas limitações), como convoca o olhar do espectador a explorar cada 

detalhe da imagem. 

                                                                 
4 A crítica de Andersson ao pensamento pós -moderno é constante em artigos e entrevistas, mas pelo que se 

depreende de suas falas é que não se trata de uma “clareza de pensamento” no sentido da transparência mimética, 

e sim de uma ideia de pensatividade, o que abordaremos mais adiante. 

5 Ressaltamos aqui que há inúmeras possibilidades para a montagem que extrapolam a modalidade clássica, 

capazes inclusive de radicalizar a linguagem cinematografica até o seu limite, propondo um engajamento do 

espectador oposto à alienação. O cinema de Godard é exemplo disso. 

6 (SOBCHACK apud LINDQVIST, 2010, p. 211) 

7 Vår tids rädsla för allvar (que pode ser traduzido por “O medo contemporâneo da seriedade”). 

8 Republicado em partes na antologia Swedish Film, an Introduction and Reader (LARSON; MARKLUND, 2010) 
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Fiquei chocado quando a vi pela primeira vez por causa de sua 

extrema severidade e objetividade. Demorou muito tempo até que eu 

entendesse que tipo de mecanismo fez essa imagem, em particular, 

despertar a imaginação com mais força do que um close. Comecei a 

fantasiar sobre a burguesia que ficava à direita; no que eles estão 

pensando, sobre o que conversam durante a execução: parecia difícil 

para as pessoas condenadas subirem as escadas. Eles escalam por si 

mesmos ou são levados, ou são persuadidos pelo padre que diz: "é 

bom que você ajude aqui para que acabe rapidamente"? É uma das 

imagens que me abalou por causa de sua distância, sua objetividade, 

sua falta de sentimentalismo.9 

  Andersson ressalta, porém, que a lida com este tipo de imagem demanda um certo nível 

de maturidade artística, já que é preciso que nela se apresente uma “concepção completa e 

razoavelmente coerente do mundo”10. Por outro lado, a ausência de um caminho 

predeterminado de interpretação delega a quem observa uma responsabilidade maior de se 

posicionar pelas suas próprias convicções, promovendo assim uma maior “clareza de 

pensamento”.  

 Ele salienta que por vezes essa clareza pode colocar o espectador em uma posição 

bastante desconfortável. Foi o que aconteceu com a recepção pelo público de seu curta-

metragem Mundo de Glória11. Andersson conta que desde que o filme foi lançado, no ano 2000, 

ouviu de diversas pessoas que a cena inicial teria sido a “coisa mais sombria” que eles já haviam 

                                                                 
9 (ANDERSSON apud LINDQVIST, 2010, p. 37). 

10 (LARSSON; MARKLUND, 2010, p. 275) 

11 O curta, de 1991, é parte do projeto 90 minuter 90-tal (90 Minutos 90 segundos), um filme episódico composto 

por obras de vários diretores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - La Pendaison (1633), de Jacques Callot 
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assistido. Trata-se de uma cena em que pessoas nuas são empurradas para uma câmara de gás, 

em uma composição e crueza que de certo modo remete à gravura de Callot. 

  

  

  

 

 

  

  

  

 Além da decupagem em um único plano, fixo e aberto, outros elementos apontam 

para uma noção de complexidade na imagem acima, a começar pelas vestimentas dos que 

assistem à cena grotesca. Andersson explica que sua escolha por não usar uniformes milita res 

enfatiza que cada um dos que participaram ativa ou passivamente da barbárie eram também 

cidadãos em última instância. “Eu também queria que os espectadores percebessem a relação 

com a vida cívica da cidade; sentir que a cena aconteceu nos arredores de uma sociedade 

civil”12; o que se constata também com a presença dos prédios no fundo da imagem. Além 

disso, estes elementos conferem à imagem um aspecto de atemporalidade, reforçando a ideia 

de que não se trata de um episódio de brutalidade remoto na história da humanidade, mas de 

algo que ainda paira sobre nós, já que ainda vivemos sob os mesmos códigos da modernidade 

que o ensejou.  

 Andersson conclui que a única maneira sensível de se retratar acontecimentos tão 

graves e difíceis é através de um distanciamento, de uma imagem que convoque o espectador a 

um olhar crítico, e que se oponha ao sentimentalismo que costuma conduzir a narrativa nos 

filmes clássicos sobre o tema: “para mim, era inconcebível usar close ups ou usar o sofrimento 

na tentativa de obter efeitos”13. Ele defende14 que não há possibilidade de se dissociar a 

dimensão ética e as decisões estéticas em uma determinada obra, mas aponta que ainda há, hoje, 

                                                                 
12 (LARSSON; MARKLUND, 2010, p. 278) 

13 (ibidem, p. 277). 

14 Em entrevista à Revista Eletrônica Four by Three. 2015.  

Disponível em: http://www.fourbythreemagazine.com/issue/nihilism-roy-andersson-interview 

 

 

Figura 2 - Cena 1 de Mundo de Glória (1991) 
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sobretudo em se tratando de cinema, uma certa falta de clareza sobre o papel preponderante da 

forma na construção de discursos. Mesmo os filmes ditos comerciais, supostamente produzidos 

para o mero entretenimento, além de carregarem uma série de valores e códigos sociais 

inseridos na narrativa (embora estes ainda estejam no escopo do conteúdo), participam através 

da forma na construção de um olhar sobre o mundo. Quando o cinema dita ao espectador as 

emoções que ele deve sentir, para quem ele deve torcer, quem é o vilão, em que momento algo 

de terrível vai acontecer, ele o faz através de uma linguagem preponderantemente construída 

pela montagem. E a tendência é que estes efeitos de montagem alienem o olhar. De um lado, 

porque a realidade não é fragmentada; ao direcionar o olhar do espectador para pontos 

específicos da cena, a montagem o coloca em um lugar de quase absoluta passividade, e com 

isso fomenta-se toda uma sociedade inapta em acessar a complexidade que ultrapassa os 

discursos já prontos, os clichês15. 

 Além do corte e do movimento de câmera, o foco e a iluminação também são  

frequentemente utilizados para direcionar o olhar16 na imagem de cinema. Nos filmes de 

Andersson, porém, não há diferença de foco17 entre objetos em planos diferentes, e a iluminação 

incide de maneira frontal e total, sem sombras. Além disso, a dramaturgia de movimentos 

mínimos, a lentidão e o tempo extendido das cenas/planos nos oferecem a oportunidade de uma 

fruição contemplativa das imagens, mesmo em se tratando de cinema. O lugar do espectador de 

cinema se desloca para algo próximo ao “espectador pensativo” de que tratam Bellour (2007) 

e Mulvey (2006). 

 A decupagem em plano aberto e fixo remonta aos primórdios do cinema, quando a 

tecnologia rudimentar das câmera exigiam que elas se mantivessem paradas durante o processo 

de filmagem. Curiosamente, este modelo tem ressurgido de maneira vigorosa no cinema 

contemporâneo, tanto em filmes instalativos para museus e galerias quanto nos que circulam 

em salas de cinema convencionais. Nestes, o formato da decupagem aliado a um tempo 

extendido dos planos, de modo a permitir a fruição contemplativa da mise-en-scéne, tornou-se 

uma característica tão marcante nas últimas décadas que deu origem ao chavão que identifica o 

cinema contemporâneo como excessivamente lento.  

                                                                 
15 Considerando-se o alcance massificado deste tipo de cinema, o impacto social tende a ser generalizante.  

16 O que Hitchcock chamou de “direção de espectadores”. (AUMONT, 2006, p. 54). 

17 A pintura do cenário em trompe l’oeil possibilita um foco que abarca toda a imagem. 
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 No entanto, o modelo tableau não diz respeito somente à natureza da decupagem, mas 

abarca também outros elementos gerais da mise en scene. Ao isolar o espaço em um 

microcosmo18 pictórico, uma “organização fechada e unificada19”, em suspensão, o modelo 

tableau retira da imagem de cinema a dimensão de máscara de que fala André Bazin20, e retoma 

a dimensão de moldura, tradicionalmente associada à pintura. Para Bazin, a moldura tem 

propriedade centrípeta e por isso recorta a imagem da realidade fora de seus limites; já a 

máscara, centrífuga, delimita no quadro uma imagem que se prolonga infinitamente no universo 

fora dele. Sobre a mesma questão, Jacques Aumont descreve:  

O quadro-limite rege apenas o interior, a superfície que ele delimita;  

para além do quadro-limite, não há nada que possa se relacionar com 

esse interior, nem em termos ficcionais – essa é a função da “janela” 

- nem em termos visuais em geral, plásticos, por exemplo21.  

No entanto, por mais que tradicionalmente se atribua o modelo de recorte em moldura 

à pintura e em máscara ao cinema, há evidentemente uma miríade de exceções,  que o próprio 

Aumont reconhece, como as telas abstratas de Mondrian, que têm a habilidade de “puxar o 

olho” para fora dos limites do quadro tentando-se adivinhar sua continuidade extra-campo; as 

pinturas de Edward Hopper, consideradas “cinematográficas” justamente por essa propriedade 

de evocar o espaço além do corte da moldura; ou, em um sentindo  inverso, o cinema em tableau 

de Roy Andersson.  

Ao contrário da ideia de Bazin de que o cinema por ser produzido 

fotograficamente é centrífugo, Andersson prova que o cinema 

também pode ser centrípeto, e faz dessa qualidade absorvente a base 

de sua imersão. Quanto mais os espectadores percebem a ilusão, mais 

eles querem se concentrar nela e analisá-la como um objeto de arte 

espacial.22 

 E é por tratar-se de uma estrutura essencialmente híbrida, já que aparece primeiro na 

pintura (conjugado com a doutrina do instante pregnante de Lessing), em seguida transportada 

para o teatro por Denis Diderot, e traduzida também ao cinema logo em seus primórdios (como 

é o caso de Meliés), que o modelo tableau se encaixa tão bem no contexto de transversalidade 

                                                                 
18 (BALÁZS, 2010, p. 99) 

19 (BORDWELL, 1981, p.43) 

20 (BAZIN,1985, p. 172) 

21 (AUMONT, 2004, p. 120) 

22 (CHINITA, 2018, p. 82) 



16 
 

da arte contemporânea, em que observamos cada vez mais uma convergência de linguagens, 

entre cinema, teatro, fotografia e pintura. 

 Este hibridismo de linguagens é uma característica notória e relevante na estética 

complexa de Roy Andersson, e é o ponto que nos interessa investigar neste trabalho. Elegemos 

a imobilidade (dos atores e da câmera) como objeto específico, por entendê-la como um 

elemento central da estética anderssoniana - plástico, formal e dicursivo, e um aspecto 

preponderante no diálogo que os filmes estabelecem com a pintura e o teatro.  

 Para melhor organização da análise, dividimos a pesquisa em duas partes: 

  A primeira diz respeito ao hibridismo que os filmes que compõem a Trilogia do Ser 

Humano estabelecem com o estatuto pictórico, considerando-se determinadas doutrinas e 

movimentos da pintura. Começaremos por questões pertinentes à contraposição entre imagem-

fixa e imagem movimento, que tem figurado no cerne do debate sobre hibridismo na arte 

contemporânea com uma série de obras que reconfiguram os limites entre as categorias e 

principalmente colocam em cheque a percepção de temporalidade nas imagens. Nesta esteira, 

trataremos da concepção de temporalidade linear, associada ao cinema, e sincrônica, associada 

à pintura, bem como das noções de pregnante e instantâneo, que contrapõem pintura e 

fotografia.  

 O formato em tableau e o gesto social de que fala Barthes em Diderot, Brecht e 

Eisenstein (1986) também será objeto de nossa pesquisa, à luz dos filmes de Andersson. 

Trataremos de referências e aproximações de Andersson com a obra de Pieter Bruegel, no que 

diz respeito à superestrutura da imagem-complexa e o interesse de ambos no cidadão comum e 

nos assuntos triviais; os holandeses da chamber art, no que se refere ao enquadramento e 

composição em espaços internos, com a presença de aberturas entre janelas que apontam para 

uma meta-referência à pintura, e demarcam espaços opostos (nem tão opostos assim na 

Trilogia) entre público e privado, dentro e fora; e Edward Hopper, no que há de melancólico e 

solitário em se habitar os não-lugares da (super)modernidade urbana.  

 Na segunda parte da pesquisa, trataremos da imobilidade dos corpos como estratrégia 

de dramaturgia na Trilogia, promovendo aproximações conceituais com o poema de César 

Vallejo, Traspié entre dos estrellas, e a obra de Samuel Beckett.  

 Em Gestos (2014), Flusser faz uma análise acerca das diferenças entre o gesto de 

fotografar e o de filmar. Já que em ambos existe a mediação de uma câmera, se o gesto de filmar 

tivesse como questão primeira a captação de um instante decisivo, então quase não haveria 
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diferenças com o ato de fotografar. Para ele, a grande diferença está em que o cinema trabalha 

com dois códigos diferentes: a linearidade e a superfície. Os textos são exemplos de linearidade, 

uma vez que demandam esta dinâmica para serem compreendidos; já as imagens só podem ser 

lidas sob o código da superfície (surface), no qual a imaginação é o elemento preponderante 

sobre a racionalidade. O cinema mescla estes dois códigos ao trabalhar com imagens e ao 

mesmo tempo com a linearidade temporal. Desta forma, para “decifrar” a imagem 

cinematográfica, é preciso se atentar para os conceitos que estão nas cenas. Para Flusser, “o que 

um filme nos mostra não é, como no caso da imagem tradicional, um fenômeno. Mais do que 

isso, ele nos mostra uma teoria, uma ideologia, uma tese que significa aquele fenômeno.”23 

 Assim, em uma perspectiva mais ampla, podemos dizer que nosso estudo se dedica a 

analisar a tese de Andersson sobre o que significa existir enquanto ser humano, e como ela se 

expressa formalmente em sua Trilogia, a partir dos diálogos que estebelece com suas referências 

nas outras linguagens.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
23 (FLUSSER, 2014, p. 90) 
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                 Primeira Parte: Pintura Em Movimento  

Por mais que haja uma intenção deliberada de Andersson em manter os cenários, 

personagens e figurinos de algum modo cronologicamente situados em uma atmosfera de 

“velha modernidade”, as imagens anderssonianas são claramente um produto do nosso tempo. 

Existe nelas algo de evidentemente contemporâneo, algo que vai desde a qualidade da imagem, 

é claro, em alta definição, possibilitada pelas novas tecnologias, mas sobretudo por situarem-

se, estas imagens, em uma zona de hibridismo de linguagens muito característico da chamada 

“cultura visual” do século 21. 

É neste terreno de limiaridade, inclusive, que Josep M. Català encontra a chave para o 

seu conceito de imagem-complexa24. Català empreendeu uma extensa pesquisa acerca das 

imagens produzidas pela e para a sociedade contemporânea, e identificou uma espécie de 

ruptura com a chamada cultura da imagem da modernidade, “transparente, mimética, ilustrat iva 

e espetacularizada”, para um novo paradigma, que ele denomina25 de cultura visual: expositiva, 

reflexiva e interativa. Català parte dos conceitos de Bauman acerca da exponencial liquidez que 

caracteriza a pós-modernidade, na qual as relações interpessoais e dinâmicas sócio-cultura is 

adquirem propriedades plasmáticas em constante mudança, para pensar em como essa liquidez 

se faz presente na política das imagens.  

 Enquanto as imagens modernas dotavam-se de uma “sensação de compreensão do 

mundo, de ordem, de segurança”, baseando-se sobretudo na identificação, as imagens 

complexas, produto da cultura visual, apoiam-se justamente na opacidade para comunicarem 

seus sentidos. Desta forma, é preciso entendê-las como “recipientes de inúmeras mensagens”26.  

Andréia Moura, em artigo sobre o pensamento de Català, explica: 

A proposta das imagens miméticas é que o olhar passe pela 

superfície da imagem para se deter sobre determinada 

realidade. Imagens opacas obrigam a um desvinculamento de 

tais mapas visuais/conceituais imediatos que formam a 

representação pictográfica, para forçar um desencavamento 

dos múltiplos níveis de significação que ela encerra em si. É 

uma imagem que, mais que trabalhar com a ideia da mimesis , 

da repetição, do espelho, da fidedignidade quanto à 

realidade, trabalha conceitos , elementos diversos que 

                                                                 
24 Apesar da mesma denominação e da relativa correspondência de ideias , não encontramos nenhuma referência 

expressa de Andersson ao pensamento de Catalá. 

25 (CATALÀ, 2015) 

26 (ibidem) 
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(unidos) promovem uma interpretação rica em variáveis , 

aprofundamento de raciocínios , sinapses inimaginadas.27 

 Català cita28 a teoria da complexidade de Edgar Morin como base de seu pensamento 

sobre imagem. Para ele, a imagem-complexa não se refere tão somente a um tipo de imagem, 

mas a um gesto consciente do autor, ou mesmo um posicionamento de fruição do espectador, 

engajado em construir relações tantas quantas possíveis. É somente a partir desta miríade de 

sentidos que estão encravados nas imagens que podemos nos aproximar, em algum grau, da 

verdade que elas tentam comunicar. Nas palavras de Català: “a imagem já não acolhe 

passivamente o real, e sim, vai à sua procura”29 

Outra característica das imagens que Català identifica na cultura visual é o seu caráter 

fronteiriço, ou híbrido, que borra os limites dos formatos (fotografias, vídeos, pinturas, gravuras 

etc), em consonância com a chamada “condição pós-midiática da arte” descrita por Rosalind 

Krauss30.  

Neste novo paradigma, considera-se em certa medida superado o pensamento 

categorizante da modernidade, que se empenhava em desvendar a ontologia pura de cada 

linguagem - e consolidado no que o teórico da arte Clement Greenberg chamou de 

“especificidade do meio” (medium specificity), o que para ele distinguia a arte moderna das 

tradições anteriores. Era o momento em que cada linguagem se debruçava sobre si mesma, em 

busca de compreender sua própria essência, materialidade e limites técnicos. O que se buscava 

era atingir um certo grau de pureza, resultante da aceitação destes limites. A fotografia, por 

exemplo, seria tão mais interessante quanto menos tentasse emular efeitos de pintura; e a 

pintura, quanto mais emancipada do papel da representação31.  

 Crítica destes preceitos, Rosalind Krauss reconhece no surgimento do vídeo32 um limite 

muito claro para esta imposição proposta por Greenberg, pela heterogeneidade intrínseca a este 

                                                                 
27 (MOURA, 2017, p. 9) 

28 (CATALÀ, 2015) 

29 (CATALÀ, 2005, p. 642). 

30 (KRAUSS, 1999) 

31 Pode-se pensar que o cinema moderno, algumas décadas depois, tenha se adjetivado desta forma mais por se 

voltar às questões próprias da linguagem, do que meramente por se contrapor à representação clássica (clássico x 

moderno). Aliás, a grande “virada” trazida pela modernidade - estética, filosófica, antropológica... - parece em 

larga medida um voltar-se a si mesmo. O surgimento da psicanálise é emblemático neste sentido.  

32 Raymond Bellour também considera o surgimento do vídeo como marco da consolidação do hibridismo, pela 

sua capacidade parar e repetir as imagens. (BELLOUR, 1997, p.14) 
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formato33. Krauss sustenta que não há mais espaço na pós-modernidade para se almejar a pureza 

das categorias, e que esse ideal foi substituído por uma “especificidade” centrada no própria 

obra de arte, de maneira individual. Essa especificidade, por sua vez, não estaria localizada nos 

materiais ou métodos, mas na “essência da própria arte”34.  Significa dizer que cabe ao artista 

inventar o seu próprio meio (ou linguagem).  

Com a tecnologia digital, os formatos se imbricam desde a dimensão do aparato (a 

mesma câmera que fotografa também filma), como também na dimensão perceptiva, deixando 

o espectador em dúvida sobre a natureza (fotográfica ou fílmica) da imagem. Como aponta 

Antônio Fatorelli, esta indeterminação coloca o observador em um estado de inquietante 

irresolução.  

Situadas nesse lugar intermediário, essas imagens limiares solicitam 

uma experiência inaugural por parte do observador, frequentemente 

solicitado a expandir as suas habilidades perceptivas e cognitivas. 

Impuras, miscigenadas, elas provocam um estado de hesitação no 

observador, uma vez manifesta a sua incapacidade para decidir de 

antemão a que sistema de mídia pertencem.35 

Também denominados de pós-cinema e pós-fotografia (ou cinema e fotografia 

“expandidos”), Philippe Dubois36 explica que o emprego do prefixo “pós” não signif ica 

exatamente uma espécie de superação das ontologias, porque para isso seria necessário 

pressupor que cinema e fotografia fossem conceitos já compreendidos em sua totalidade, e ele 

ressalta que “nunca se concluíram verdadeiramente as eternas questões sobre ‘o que é a 

fotografia’ ou ‘o que é o cinema’.” Um exemplo disso é que nem mesmo a fixidez pode ser 

considerada característica essencial da fotografia; ou o movimento, do cinema. Na mesma 

esteira, Victor Burgin37 afirma que correlacionar uma coisa à outra corresponde a um equívoco 

em que “se confunde a representação com o seu suporte”, pois é bem possível, ele explica, que 

um filme retrate um objeto parado, e uma foto, um objeto em movimento.  

Podemos citar algumas obras que demonstram claramente que a dimensão da 

temporalidade, por exemplo, é bem mais complexa do que aparenta ao senso comum. As séries 

Theathers, de Hiroshi Sugimoto, e Câmera Aberta, de Michael Wesely, são exemplos de 

                                                                 
33 (KRAUSS, 2000, p.31) 

34 (ibidem, p. 10) 

35 (FATORELLI, 2013, p. 87) 

36 (DUBOIS; FURTADO, 2015, p. 15) 

37 (BURGIN; GREEN, 2006, p. 171) 
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fotografias que conseguem retratar o percurso do tempo em uma única imagem. No primeiro, 

Sugimoto fotografa telas de salas de cinema com o obturador da câmera aberto durante toda a 

exibição do filme. O resultado é uma tela branca, fantasmagórica, que de certo modo 

corresponde ao material fílmico projetado em sua integridade, embora irreconhecível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O percurso do tempo também aparece nas fotografias de longa-exposição da série 

Postdamer Platz, de Michael Wesely, no qual ele registra continuamente38 por dois anos a 

reconstrução da Potsdamer Platz, em Berlim, pós-queda do muro, revelando o crescimento dos 

edifícios e a reurbanização da cidade.  

 

 

 

                                                                 
38 A técnica, desenvolvida por Wesely, utiliza câmeras construídas por ele mesmo, que permitem expor um mesmo 

negativo ao longo de muitos meses. 

 

Figura 3 - Série Theaters, Radio City Music Hall, New York, 

1978. Hiroshi Sugimoto. 
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Além da longa exposição, há também obras que vão pelo caminho oposto, propondo 

uma espécie de “longa-exibição” de imagens em movimento, extendendo o tempo do filme até 

o limite com o fotográfico. É o caso de 24-Hour Psycho, de Douglas Gordon, em que o filme 

Psicose, de Alfred Hitchcock, é exibido com duração de um dia inteiro. A lentidão permite que 

o espectador se relacione com os fotogramas com uma forma de engajamento similar ao de 

observar uma fotografia. Vários trabalhos de Rosângela Rennó também tensionam estes limites, 

como a série Frutos Estranhos, realizada a partir da edição e animação digital de imagens 

fotográficas estáticas, adicionando-lhes um movimento mínimo, vertiginoso e quase 

imperceptível, semelhante ao efeito conseguido por Gustavo Pelizzon na série videofotográ fica 

Fotografias que Respiram.  

Alguns teóricos39 utilizam-se do termo Fotofímico para designar imagens como estas, 

produto essencialmente da cultura visual contemporânea. Mas Streitberger ressalta que não se 

trata de imagens em que filme torna-se fotografia ou vice-versa, mas de “imagens de 

multimediação40”, em que o processo de um para o outro nunca se completa. O processo, na 

verdade, se dá no imbricamento em camadas de diferentes estruturas da mídia existente 

(fotografia e filme), “a fim de fornecer novas imagens de, e para o mundo”.  

                                                                 

39 Em diferentes artigos reunidos no livro The Photofilmic: Entangled Images in Contemporary Art and Visual 

Culture (2016). 

40 (STREITBERGER, 2010, p. 51). 

 

Figura 4 - Potsdamer Platz (1997-99), de Michael Wesely. 
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As imagens fotofílmicas, conforme podemos depreender dos exemplos acima, 

geralmente compõem obras instalativas de circulação principalmente em museus e galerias. São 

pontuais os filmes de longa-metragem intentados a circularem em salas de cinema que assumam 

o hibridismo de linguagens como horizonte estético. Não é exagero afirmar que Andersson é 

um pioneiro nesta prática, sobretudo em se tratando de um cinema em certa medida narrativo.  

Imagem fixa e Imagem em movimento: 

Na maioria dos textos que tratam do hibridismo entre imagens estáticas e imagens em 

movimento, seja em uma perspectiva ontológica, ou de análise da fruição do espectador  

(questões de temporalidade, indicialidade etc), é comum que a fotografia figure como 

representante do estatismo, em contraposição ao movimento do cinema. Tentaremos aqui, na 

medida do possível, conceber a noção de imagem-fixa como tão somente aquela que não se 

move, e que abarca além da fotografia, a pintura, a gravura, o desenho etc. Isso porque o que 

se defende neste capítulo é que o hibridismo presente nos filmes de Roy Andersson é mais 

vigoroso na relação que estabelece entre cinema e pintura do que entre cinema e fotografia. 

Mais à frente trataremos dos elementos que sustentam esta tese; mas, por ora, nos deteremos 

nas questões de fixidez e movimento nas imagens, e para isso nos parece pertinente - e até 

inevitável – trazer algumas discussões que atravessam a relação entre cinema e fotografia.  

 Em primeiro lugar, cumpre salientar que a invenção do cinema influenciou a percepção 

do estatismo na fotografia. Jonathan Friday explica que se a fotografia sempre esteve em certa 

medida associada à ideia de imobilidade, isso se deveu primeiro ao fato de que as câmeras 

fotográficas pré-cinema, de modelos mais rudimentares, exigiam que o objeto a ser fotografado 

se mantivesse em absoluta imobilidade durante o tempo de abertura do obturador, já que 

qualquer movimento mínimo borraria a imagem dando a impressão do movimento. Deste 

modo, a associação entre fotografia e imobilidade correspondia principalmente à indicialidade 

da pose, ao congelamento ao qual os corpos eram submetidos na ocasião dos disparos da 

câmera.  

Antes de um certo pensamento “cinemático” se consolidar, a 

imobilidade na fotografia era compreendida de maneira diferente. 

Alguns fotógrafos incluíam borrões nas imagens para darem a 

impressão de movimento, então a imobilidade da pose era mais um 

estilo do que uma limitação técnica. Estilo esse que veio, inclusive, 

da tradição da pintura de gênero “natureza-morta”. 41 

                                                                 
41 (FRIDAY; GREEN, 2006, p. 41) 
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Com o surgimento do cinema, essa perspectiva foi deslocada para o contraste entre os 

dois tipos de imagem, com o estatismo fotográfico figurando principalmente como um  

contraponto ao movimento do cinema. Por outro lado, esta posição de contraste veio 

ironicamente acompanhada de uma influência muito forte do cinema sobre a imagem 

fotográfica, o que Friday chama de “concepção cinemática da fotografia”42. Uma importante 

consequência deste novo paradigma é que a imagem fotográfica passa a ser percebida como um 

recorte do tempo, um congelamento de um instante43 que se prolongaria entre o antes e o depois 

(como se correspondesse a um frame recortado da realidade).  

Mas a verdade é que um frame ou uma foto sempre representa na verdade uma duração, 

jamais um instante, por mais veloz que seja o obturador da câmera. Fatorelli cita44 algumas 

experiências postas em prática com o advento das câmeras de alta velocidade, através das quais 

foi possível analisar o movimento e concluir que um micro-instante comporta centenas de 

instantes menores, o que nos leva a supor que câmeras ainda mais velozes captariam instantes 

ainda menores entre estes, de modo que a suposição de que a fotografia consiga apreender uma 

espécie de “grau zero do tempo” é resultado tão somente de nossas limitações perceptivas (e/ou 

tecnológicas). À esse respeito, Jacques Aumont pondera: “A filosofia, aliás, já repercutiu muitas 

vezes que supor que possa existir uma fração de tempo, por menor que seja, sem movimento, 

torna a noção de movimento inexplicável.”45 

Há que considerarmos também que o que se congela na imagem não é o tempo, mas o 

espaço, ou um tempo espacializado. Como bem pontuou Yve Lomax46, é somente através desta 

espacialização do tempo que se torna possível retratá-lo como algo mensurável, previsível e 

controlável – “controlar o futuro ou neutralizá- lo antes que ele aconteça.”47 Mas o efeito de 

congelamento do espaço também pode ser objeto da imagem de cinema a partir da pose. Haveria 

diferenças, na fruição do espectador, entre um frame congelado e uma pose prolongada48? Seria 

                                                                 
42 (ibidem) 

43 É nesse contexto que Cartier-Bresson formula sua concepção de instante-decisivo.  

44 (FATORELLI, 2016) 

45 (AUMONT, 2002, p. 232) 

46 (LOMAX; GREEN, 2006, p. 56) 

47 (ibidem) 

48 Aliás, a pose prolongada, quando em conjunção com movimentos de câmera, causa um efeito de estranhamento 

e confusão sobre a temporalidade na imagem ainda mais realçado  do que com a câmera parada. O efeito é tão 

insólito, apesar da simplicidade técnica, que originou uma tendência viralizada de vídeos  na internet denominada 

de “Desafio do Manequim”, nos quais grupos de pessoas são instruídas a permanecer em posição estática enquanto 

a câmera “passeia” pelo ambiente.  



25 
 

a pose no cinema também uma forma de suspensão espacializada do tempo? Laura Mulvey 

aponta que prática da pose no cinema surge como “mecanismo de atraso” muitas vezes 

associada ao star-system, possibilitando ao espectador contemplar e “possuir” os atores-

estrelas.  

Remanescente, figurativamente, da maneira como a ilusão do 

movimento é derivada de quadros estáticos, então a performance da 

estrela depende da pose, momentos de quietude quase invisível, nos 

quais o corpo é exibido para o prazer visual do espectador através da 

mediação da câmera.49 

O próprio close-up, por exemplo, funciona, ainda segundo Mulvey, como uma 

paralisação ou retardamento do filme, com efeito anti-diegético (já que nestes planos 

contempla-se a estrela muito mais do que a personagem).  

Falaremos mais adiante, de forma mais aprofundada, sobre algumas questões 

concernentes à pose e à atuação; por ora, cabe ressaltar que ação e movimento não são 

exatamente a mesma coisa. Se em um filme, os atores executam uma ação que não demanda 

nenhum movimento, seja dormindo, lendo um livro, ou pensando, nesse caso não há 

formalmente uma quebra da diegese; o que talvez haja, na prática, é uma falha na 

“transparência” dada pela insistência da câmera em um tempo “morto”. Portanto, se não há 

movimento, nem dos atores nem da câmera, ainda que essa paralisia se explique narrativamente, 

a atenção do espectador tende inevitavelmente a saltar para fora da diegese.  

Para Mulvey50, a atenção neste caso se voltaria para a indicialidade do tempo de registro 

das imagens, já que a dimensão diegética do cinema narrativo ficcional, ao elaborar uma 

temporalidade própria, afogaria esta indicialidade, recuperada na interrupção ou na repetição 

destas imagens. Já Agnes Péthö considera que o recurso de interrupção – ou lentidão - pode ser 

usado tanto em uma “retórica des-dramatizante” típica dos planos extendidos, ou, como parece 

ser o caso dos filmes de Andersson, a fim de explorar o potencial estético, “sinestésico e 

ecfrástico” (poético, plástico, rítmico, coreográfico) da imagem cinematográfica. Mas ambas 

as autoras concordam que a interrupção do movimento promove a ruptura da imersão na 

diegese, resultando em uma virada no tipo de engajamento com as imagens. Petho considera:  

A dobra em direção ao "pictórico", o momento ekphrastico que surge 

da cena, eleva momentânea mas efetivamente a imagem do mundo 

encerrado da diegese cinematográfica, e abre a cena para um "outro" 

espaço dentro da imagem cinematográfica que pode até ser 

                                                                 
49 (MULVEY, 2006, p. 162) 

50 (ibidem, p. 184) 
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interpretado de acordo com a noção de Jean-François Lyotard de 

“figural”51. 

Nos filmes de Andersson, destaca-se ainda o importante papel do formato da imagem 

em tableau, capaz de realçar ainda mais o efeito de que fala Petho. Trataremos desta questão 

de forma mais específica no segundo tópico deste capítulo; o que nos interessa para o momento 

é buscar entender como essa virada se dá em termos cognitivos. 

Mulvey conta que, após a escrita do Visual Pleasure and Narrative Cinema52, idealizou 

um “espectador alternativo” - talvez um “ancestral ao espectador pensativo”, ela define, cujo 

olhar não seja pautado pelo voyeurismo, mas por uma curiosidade, por um desejo de decifrar a 

imagem, e que “poderia responder ao interesse e ao prazer de longa data da mente humana em 

resolver quebra-cabeças e enigmas.”53 Para ela, o cinema da lentidão (aesthetic of delay) ou a 

imagem congelada (freeze-frame), ou mesmo a repetição insistente dos planos, possibilitam ao 

espectador este tipo de engajamento. 

Mulvey nos lembra que, na teoria do cinema, o próprio processo de análise fílmica se 

dá, via de regra, a partir do congelamento e repetição dos planos. Através da decomposição da 

cena quadro à quadro (découpage), interrompe-se o fluxo narrativo para que seja elevado o 

desenho do movimento no quadro, repetindo-o sucessivas vezes até que “no decorrer desse 

processo, significados até então inesperados sejam encontrados ocultos na sequência54.” É 

como se somente através do congelamento da imagem fosse possível tecer comentários sobre 

ela.  

 Lomax, por sua vez, faz uma analogia entre a imagem congelada e o próprio 

pensamento, entendendo que também este trabalha sob a tentativa de “controlar o tempo”, e 

que é somente através desta suspensão que se torna possível analisar qualquer coisa. Se a 

passagem do tempo implica acontecimentos que não param nunca de se acumular, o 

pensamento pressupõe uma resistência a este movimento55. “O céu é azul?” – a pergunta 

                                                                 
51 (PÉTHÖ;  STREITBERGER, 2016, p. 245) 

52 Neste ensaio, Mulvey denuncia o sexismo na representação feminina no cinema narrativo hollywoodiano, no 

qual as personagens mulheres servem ao olhar masculino voyeurista e fetichista.  

53 (ibidem, p. 191) 

54 (ibidem, p. 144) 

55 A autora cita Lyotard como referência filosófica deste pensamento  e menciona a busca incessante de Deleuze 

em manter o pensamento em movimento. (LOMAX; GREEN, 2006, p. 57) 
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inevitavelmente interrompe o presente, embora o ato de questionar faça com que o pensar se 

abra para as possibilidades ainda indeterminadas.  

A autora, então, inverte a conclusão sobre o questionamento enquanto interrupção para 

pensar se, em uma imagem congelada, o controle do tempo também se daria através de um 

questionamento, como se imagem e pensamento compartilhassem do mesmo “formato” em 

suspensão. É interessante aproximar esta ideia de Lomax com a noção de imagem pensativa de 

Bellour, e punctum de Barthes. Ambos, Bellour e Barthes, enxergam na imagem fixa – na 

fotografia, mais especificamente - uma propriedade que escapa à imagem em movimento, e que 

diz respeito a uma dimensão de arrebatamento que este tipo de imagem é capaz de causar em 

seus observadores, invocando-lhes a subjetividade.  

Bellour fala da interrupção súbita do movimento como um efeito que eleva a imagem 

congelada a algo próximo de um “instante pregnante” da pintura – oposta à noção de imagem-

movimento descrita por Deleuze, que a define como sendo aquela que “reproduz o movimento 

em função do instante qualquer, isto é, em função de momentos equidistantes escolhidos de 

modo a dar impressão de continuidade” 56. Bellour se indaga se estes instantes interrompidos, 

congelados, na imagem de cinema - e aqui ele equipara o congelamento da imagem (como a 

presença de uma fotografia no plano) ou na imagem (como a pose) – seriam também um 

instante qualquer, já que a película continua se movimentando normalmente, ou se ganhariam 

uma dimensão de instante privilegiado “não mais tão qualquer”.    

O espectador do cinema está ocioso, mas apressado. Ele segue um fio 

que o tempo todo parece se mover muito devagar, mas que de repente 

vai rápido demais quando se tenta detê-lo. "Acrescento algo às 

imagens dos filmes? Acho que não; Eu não tenho tempo: na frente da 

tela, não estou livre para fechar os olhos; caso contrário, abrindo-os 

de novo, eu não descobriria a mesma imagem…” Por outro lado, 

diante de uma fotografia, você sempre fecha os olhos  mais ou menos: 

o tempo que é teoricamente infinito, acima de tudo repetível, para 

produzir o suplemento necessário para o espectador entrar na 

imagem.57 

 A mera presença de uma fotografia no plano, para Bellour, já é suficiente para suscitar 

no espectador reflexões sobre o próprio cinema, ao apresentar tempos distintos que se imbricam 

na tela. Mas há casos também em que a própria mise-en-scène, através de “efeitos de suspensão, 

                                                                 
56 (BELLOUR, 1997, p. 128) 

57 (ibidem, p. 119) 
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congelamento, reflexividade”58, é capaz de elevar o espectador a este lugar de pensatividade 

próprio da fotografia. 

Nesta esteira, Lomax explica que, embora a palavra interrupção seja de imediato 

associada a uma ideia de ruptura, seu radical “inter” aponta que há algo que está “entre”, que 

está espacialmente entre dois momentos do tempo, um intervalo entre o que já foi e o que ainda 

será59. Trata-se do inapreensível presente, situado entre passado e futuro; mas o mais intrigante 

talvez seja pensar que a imagem congelada coloca em suspensão todas as possibilidades do 

futuro, o que Lomax denomina de “reserva do futuro oceânico60”, assim como o ato de 

questionar suspende as possibilidades encerradas na resposta.  

Por outro lado, é também verdade que a percepção do presente, da forma como 

conseguimos apreendê-lo, não se assemelha nem à imagem de um instante congelado nem à 

uma imagem em sequência, mas sim a uma sequência de imagens. É o que defende Victor 

Burgin, e para exemplificar a questão ele se utiliza de uma metáfora de Barthes. Em O Prazer 

do Texto (1973), Barthes descreve uma experiência que teve quando certa vez, em um bar 

movimentado, fechou os olhos e tentou categorizar todos os diferentes sons que escutava, entre 

música, vozes e barulho de objetos. Ele percebeu, em primeiro lugar, uma curiosa semelhança 

entre o ruído no bar e o de outros espaços públicos – como um mercado árabe - mas percebe 

que este barulho cacofônico é análogo também ao barulho que ele percebe em sua própria 

mente, na qual nenhuma frase se completa.  

Burgin, então, se dá conta de que os pensamentos, as memórias e os sons cacofônicos 

da metáfora de Barthes não são exatamente lineares, uma vez que a ordem em que aparecem é 

insignificante, “como um rebus”61. A simultaneidade e a linearidade são regimes de 

temporalidade opostos, mas que se atravessam na experiência do real. Assim, o desafio se 

coloca quando as artes ditas espaciais almejam retratar a dimensão linear, e as artes temporais , 

a simultaneidade. À esse respeito, Burgin recupera a noção de instante pregnante, cunhada por 

Lessing na obra Laooconte, em 1766, considerando que o desenvolvimento dos estudos teóricos 

                                                                 
58 (ibidem, p. 122) 

59 Lomax aponta para a correspondência com a noção deleuziana de evento: “para Deleuze, o aspecto agonizante 

de um evento é que é sempre e ao mesmo tempo algo que acabou de acontecer e algo que está prestes a acontecer; 

nunca algo que está acontecendo” (LOMAX; GREEN, p. 59) 

60 (ibidem, p. 61) 

61 (ibidem, p. 170) 
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da fotografia e do cinema se deu largamente pautado nesta oposição: a fotografia como arte 

espacial, visual; e o cinema enquanto arte temporal e narrativa.  

Lessing opôs literatura e pintura, situando a primeira no domínio da temporalidade e a 

segunda no domínio da espacialidade. O instante-pregnante constituiria, então, uma tentativa 

de conciliar a temporalidade da narrativa com o caráter espacial do visual. Para que uma pintura 

conseguisse alcançar a temporalidade narrativa, era preciso que a escolha da imagem a ser 

retratada fosse o instante único mais preciso, mais essencial, no qual todos os elementos 

corroborassem com a história que se quer contar (e a ideia que se traduz a partir dela).62 De uma 

forma geral, preceituava que o artista deveria isolar a peripetéia, conceito da Poética 

aristotélica, que corresponde à parte mais poderosa de uma trama em uma tragédia (algo como 

o clímax narrativo).  

Mas Burgin observa que na pintura histórica (e também na religiosa), o que geralmente 

acontece é a justaposição de cenas63 ocorridas em momentos diferentes64, exibindo um atributo 

característico da imagem-sequência: “o dobramento do diacrônico no sincrônico”. Sobre isso, 

Jacques Aumont atenta para o fato de que dificilmente um acontecimento real se apresentaria 

de maneira completa e sintetizada em apenas um instante específico, mais significante do que 

todos os outros: ao contrário, “é o conjunto dos momentos que é significante”65, afirma; e com 

isso, aponta para o caráter necessariamente “fabricado, reconstituído, sintético, do dito 

‘instante’ representado”66, obtido através de uma hábil justaposição de fragmentos, reunidos 

por colagem e montagem.   

Fazê-los coexistir no mesmo quadro depende pois de muita 

habilidade, e sua justaposição baseia-se no mesmo princípio da 

                                                                 
62 Aumont ressalta que na prática esta noção já era aplicada na pintura muito antes da sua teorização. (AUMONT, 

2004, p. 232). 

63 Podemos pensar que Wesely e Sugimoto articulam um deslocamento semelhante, com suas fotografias de 

longa exposição, embora o resultado seja radicalmente diferente.    

64 Tomando-se a narrativa bíblica como referência cronológica, no caso da pintura religiosa. 

65 (AUMONT, 2006, p. 81) 

66 (AUMONT, 2004, p. 235) 
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montagem cinematográfica – princípio que está, para Eisenstein, mais  

próximo da acumulação do que da sequencialidade.67 

Aumont menciona o célebre comentário de Auguste Rodin sobre o quadro  

L’embarquement pour Cythére (1717), de Jean-Antoine de Watteau, no qual Rodin enxerga a 

trajetória de um casal retratada em sequência, em três pontos diferentes do quadro.  

Para Rodin, os casais retratados no quadro estão em momentos diferentes. Em uma 

leitura da direita para a esquerda: primeiro, a moça é cortejada, mas hesita em aceitar o convite; 

em seguida, aceita e é ajudada a se levantar pelo rapaz; e por fim, ambos se encaminham para 

a barca. O que se depreende do comentário de Rodin, porém, é que não se trata do movimento 

pontual de deslocamento de um casal específico, mas uma imagem que pretende abarcar todo 

o decurso do tempo referente à duração em que os casais estiveram na ilha (ou decidiram 

embarcar para ela68): ou seja, para todos os casais da cena (e ao mesmo tempo), houve o 

momento do cortejo, a aceitação por parte das moças, e o momento de embarcar.69 

                                                                 
67 (ibidem, p. 236) 
68 Há um debate entre os especialistas , a partir da leitura dos movimentos, sobre se os casais estavam embarcando 

para a ilha (conhecida como a ilha de Afrodite, e que simboliza os prazeres amorosos), ou saindo dela de volta ao 

continente.  

69 Aumont menciona um comentário de Eisenstein acerca do quadro de Watteau, julgando-o como um “verdadeiro 

corte cinematográfico” (AUMONT, 2004, p. 236) 

 

Figura 5 - L’embarquement pour Cythére (1717), de Jean-Antoine de Watteau. 
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Importa atentar-nos para dois pontos importantes: o primeiro é o já citado caráter de 

montagem interna da pintura representativa, e seu modelo de representação temporal que se 

contrapõe diametralmente ao que concebemos como instantâneo.  

O que retém aqui é, portanto, antes de tudo, que a pintura representa 

também tempo, que ela o representa, bem exatamente, e não que o 

contém. Que ela deve inventar seus signos, seus substitutos; [...] a 

representação de um acontecimento em pintura é sempre da ordem da 

síntese temporal, e o operador da síntese é, precisamente, o texto que 

permite selecionar os momentos significantes do acontecimento tendo 

em vista sua montagem no espaço de um único quadro70. 

O segundo ponto a ter em mente é que essa montagem “franksteiniana” de fragmentos 

por vezes aproxima a imagem a um resultado caricatural71, expressionista72 na medida em que 

promove uma deformação da realidade. Aliás, a própria ideia de caricatura corresponde a uma 

colagem de partes menores “retiradas” do todo, analisadas individualmente, e recolocadas no 

conjunto, de modo que cada uma destas partes esteja carregada de suas próprias característ icas 

idiossincráticas. Assim define o processo o artista plástico e caricaturista Robert Yarner: 

Isolo o momento gestual de cada figura, como ela se enrijece em uma 

postura discinésica. Depois os músculos são isolados. Os membros e 

os atributos são isolados. O que resta, finalmente, é um compêndio de 

tipos de corpos possíveis, molecularizados em segmentos autônomos 

de comportamentos.73  
 

Necessariamente artificial, o instante-pregnante é, portanto, um postulado 

essencialmente estético, e mesmo pintores ditos realistas, como o próprio Courbet, para usar o 

exemplo de Aumont, não buscaram retratar a realidade de maneira meramente espelhada ou 

fisiológica – Aumont considera “quase religiosa” a reverência de Courbet para com o real; e a 

mesma carga simbólica de uma Anunciação, por exemplo, também encontra-se expressa em 

seus quadros realistas.  Assim, Aumont conclui que: “representar um acontecimento por um 

instante só é possível buscando apoio, bem mais do que pensava Lessing, nas codificações 

semânticas dos gestos, das posturas, de toda a encenação”74.  

                                                                 
70 (AUMONT, 2006, p. 83) 

71 “A representação do instante leva à caricatura”. (ibidem, p. 84) 

72 Aumont reconhece a complexidade da questão acerca do expressionismo no cinema, apontando para duas 

perspectivas possíveis: uma, historicista, que o considera como um período, uma escola, um conjunto de normas 

formais, e um segundo, que o entende como uma vontade de estilo (Stilwillen), ou a “possibilidade de evocar o 

que não é fotografável”. (AUMONT, 2006, p. 197-199) 

73 (YARNER apud AUMONT, 2006, p. 86) 

74 (AUMONT, 2004, p. 232) 
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Aumont ressalta ainda que, embora a  doutrina do instante-pregnante tenha sido 

gradualmente substituída  aos longo dos séculos, uma vez que “é minimamente adequada a uma 

pintura que cultiva como valores o efêmero, a circunstância, a sensação”, a pintura ocidental 

nunca escapou totalmente do que Aumont chama de “fatalidade do desejo de sentido”. A 

intenção de sentido, portanto, infere a presença de um texto (um texto-tutor que pode ser físico : 

a bíblia, a mitologia, a História...; ou qualquer encadeamento de ideias), e isso terá implicações 

diretas na elaboração da síntese temporal que será “entregue” ao espectador: tanto do “tempo 

ocular”, quanto do “tempo pragmático”, dos quais trataremos no tópico a seguir.  

Diante destas questões, sustentamos que a imagem anderssoniana, apesar de exibir 

também uma temporalidade linear própria da imagem cinematográfica (embora mais lenta que 

o usual), é regida principalmente pela temporalidade sincrônica das artes espaciais, 

concatenando fragmentos que se desenvolvem simultaneamente em uma só imagem; além 

disso, este caráter pulverizado da encenação promove uma deformação caricatural da imagem, 

afastando-a do realismo e aproximando-a de um expressionismo no qual cenários, personagens, 

gestos, falas e objetos estão carregados de sentido simbólico, e se conectam ao gesto social de 

que trata Barthes em seu ensaio Diderot, Brecht e Eisenstein, bem como à noção do tableau 

como um hieróglifo, tal como compreendeu Burgin a partir do referido ensaio (ambos os quais 

trataremos a seguir).  

Por outro lado, cabe ressaltar que as cenas-esquetes da Trilogia, embora construídas sob 

a estrutura75 temporal, sintética e simbólica do instante-pregnante, afastam-se do ideal 

“peripetêutico” ao qual esta doutrina esteve associada, pelo caráter muitas vezes anti-climáxico 

dos acontecimentos que retratam - o que casa com a intenção de Andersson em expressar o que 

ele denomina por “trivialismo76”: a noção de que os grandes acontecimentos da humanidade 

ocorrem em meio aos eventos mais corriqueiros e banais. 

O modelo tableau: 

 

A decupagem em plano aberto e fixo remonta aos primórdios do cinema, quando a 

tecnologia rudimentar das câmeras exigiam que elas se mantivessem paradas durante o processo 

de filmagem. Além disso, o modelo de composição em tableau era quase que um caminho 

                                                                 
75 O modelo tableau desempenha um papel fundamental nesta estrutura, como veremos no subítem a seguir.  

76 Ver entrevista de Andersson à Megan Ratner.  The “Trivialist Cinema” of Roy Andersson: An Interview. 

Disponível em: https://filmquarterly.org/2015/09/24/the-trivialist-cinema-of-roy-andersson-an-interview/ 

https://filmquarterly.org/2015/09/24/the-trivialist-cinema-of-roy-andersson-an-interview/
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natural, uma vez que já era dominante no teatro, principal referência de encenação para o 

cinema na época.  

O surgimento do teatro moderno, cujo modelo de encenação inspirou os primeiros 

cineastas, se deu em meados do século XIX, resultado de uma gama de fatores que expuseram 

o esgotamento do modelo de teatro clássico francês diante das novas configurações políticas, 

sociais e tecnológicas. Dentre estes fatores, Fátima Saadi cita desde a “utilização da iluminação 

elétrica nos teatros”, à “ampliação e heterogeneidade do público das grandes cidades 

europeias”, à ascensão da burguesia e ao novo paradigma newtoniano, de valorização do 

concreto, do palpável, do domínio do homem sobre a natureza.  

Ao longo desse século, na França, a burguesia conquista as salas de 

espetáculos, como etapa preliminar da conquista do poder político. E 

a burguesia não só quer se ver em cena, retratada com o respeito que 

considera devido à sua crescente importância econômica, como quer 

tirar o maior proveito possível do acontecimento teatral, que, para 

além de seu caráter social e festivo, funcionava como tribuna e caixa 

de ressonância de ideias e valores disseminados pelo Iluminismo. 

A preocupação com figura do encenador só veio aparecer no século XIX77, uma vez que 

na tragédia clássica, os atores declamavam o texto sem a necessidade de uma interpretação 

naturalista ou de cenários sofisticados que promovessem uma imersão do público na história . 

Neste contexto, dois autores foram fundamentais nas reflexões teóricas sobre o teatro, sobretudo 

nas questões relativas à encenação, Diderot, na França e Lessing na Alemanha; Lessing, como 

mencionamos, com seu postulado sobre o instante-pregnante na pintura, elaborando a 

transposição da temporalidade linear narrativa (literária, baseada na Poética de Aristóteles) para  

a encenação no espaço da tela; e Diderot, com o conceito de tableau, transpondo por sua vez o 

modelo de encenação proposto por Lessing para os palcos do teatro.  

 A noção de anti-teatralidade trazida por Diderot preconizava uma nova forma de teatro, 

aspirante a uma maior autenticidade e naturalismo. Diderot acreditava que isso seria possível a 

partir de uma série de elementos que visavam alargar a “distância” entre cena e espectadores78, 

instituindo o que hoje se entende por quarta parede. O formato do palco mudou: posicionou-se 

o público de frente, limitando seu ângulo de visão, para que fosse possível montar os cenários  

                                                                 
77 “Não creio que, como aventou Bernard Dort, a encenação pudesse ter surgido no século XVIII, porque nesse 

momento o texto ainda estava em posição de hegemonia absoluta em relação aos demais elementos c ênicos. E é 

bom lembrar que essas regras se referem todas ao texto, que o texto é o elemento primordial do teatro declamado  

e que este é avaliado segundo normas que praticamente ignoram os demais elementos cênicos.” (SAADI, 2017, p. 

17) 

78 O que Michael Fried define como “a suprema ficção da não-existência do observador” (FRIED, 1988, p. 100). 
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ao fundo. O palco tornava-se uma espécie de quadro (tableau), e muita atenção era dada aos 

cenários. Com o desenvolvimento tecnológico da época, as possibilidades se multiplicaram: 

“Cria-se uma tradição de truques, magias, efeitos espetaculares que aumentam o teor ilusionis ta 

da representação.”79 Para realçar a ilusão de autenticidade do acontecimento dramático, Diderot 

recomendava: “Não somente os atores, tanto na pintura como no teatro, devem parecer 

ingênuos, internamente absorvidos e nem um pouco focados na audiência, como também o 

tableau em si deve corroborar com esta mesma impressão”. Assim, os atores eram instruídos a 

não se dirigirem à platéia e adotarem uma atuação naturalista80.  

Quando o cinema nasce, compartilha do mesmo formato deste teatro-espetáculo, tanto 

na arquitetura do dispositivo de exibição, quanto no próprio posicionamento da câmera e o jogo 

de cena que se estabelece de frente a ela - como se a câmera fosse os olhos do público. Nos seus 

primórdios, o cinema narrativo consistia quase em espetáculos de teatro filmados. 

Relembremos a  famosa frase de Jacques Deslandes: “Méliès não é um pioneiro do cinema, mas 

o último homem de teatro de féerie” 81. 

A partir deste breve histórico é possível perceber o caráter essencialmente híbrido do 

tableau: da literatura para a pintura (Lessing), da pintura para o teatro (Diderot), e do teatro para 

o cinema. E é justamente por figurar neste espaço de convergência de  linguagens que este 

modelo tem sido cada vez mais revisitado82 dentro do contexto de transversalidade da 

arte/cinema contemporâneos.  

Saadi aponta que a pintura em tableau serviu de modelo ao teatro do século XVIII não 

somente pelas propriedades de evocar o realismo, mas também por oferecer uma noção de 

homogeneidade, coerência e consistência entre os elementos de composição, que era 

particularmente o norte dos que buscavam reformar o teatro da época. “O assunto deve ser 

um só”83, assevera Diderot.   

O  tableau  responde ao desejo de unidade: ele organiza a cena em  

um  quadro  coerente;  resume,  esclarece  ou  antecipa  a  ação, 

                                                                 
79  (OLIVEIRA JR., 2013, p. 9) 

80 Embora Brecht e Diderot discordem quanto à manipulação das emoções do público, Barthes aponta que também 

em Brecht, os atores devem ser independentes do público: “O que ele [o ator] tem que provar é que não é escravo 

do espectador (enganando na realidade, na humanidade), senão que sua ação conduz o sentido à sua idealidade.” 

Para Barthes, é precisamente nesta soberania do ator que repousa a noção de distanciamento brechtiano. 

(BARTHES, 1984, p. 98) 

81 (DESLANDES apud OLIVEIRA JUNIOR, 2013, p. 5) 

82 (PÉTHÖ, 2015, p. 39) 

83 (DIDEROT apud FRIED, 1988, p. 84) 
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suspende o fluxo da peça reunindo os elementos visuais aos 

elementos do entrecho. Nem todas as cenas são adequadas à 

estruturação em forma de  tableau: é preciso que elas se 

caracterizem por uma atenção especial à visualidade, pela harmonia 

na disposição dos acessórios e dos personagens e também que 

estejam inflamadas por alta voltagem emocional.84 

Por se tratar de uma imagem única, não fragmentada pelo corte, a cena em tableau 

tem naturalmente um forte apelo plástico, que induz o espectador a reparar com mais atenção 

nos aspectos formais85 de composição e dimensão de sentido presente na forma – 

considerando-se enquanto forma não somente os elementos cenográficos, mas toda a 

encenação. Diderot sustenta que o espectador deve sair do teatro carregado de impressões86, 

e não de palavras.  

É nesta perspectiva totalizante do tableau, de construção de um “sentido global” 

expresso na forma, que Roland Barthes, no seu célebre ensaio Diderot, Brecht e Eisenstein 

(1986), aponta para a estética do tableau como o modelo que vai nortear tanto o teatro de Brecht 

quanto o cinema de Eisenstein. Barthes inicia o texto afirmando que a dimensão geométrica 

espacial configura o próprio cerne da ideia de representação (e não a imitação), e que esta 

configuração repousa, sobretudo, “na soberania do ato de recortar e na unidade do sujeito que 

recorta.”87  No caso do tableau, trata-se de um recorte de natureza tanto espacial (a moldura 

estabelece uma função quase literal neste sentido), quanto na expressão de um gesto social.  

O tableau (pictórico, teatral, literário) é um simples recorte de bordas 

delimitadas, irreversível, incorruptível, que afunda ao nada tudo o que 

o rodeia, inominado, e eleva à essência, à luz, à vista, a tudo que entra 

em seu campo. Esta descriminação demiúrgica implica um 

pensamento elevado: o tableau é intelectual, pretende dizer algo 

(moral, social), mas também afirma saber como tem que dizer-lo.88 

Este recorte corresponde a uma organização fechada, na qual todos os elementos devem 

corroborar com um único ponto de vista. Aproxima-se bastante do ideal do instante pregnante, 

e Barthes, retomando os preceitos de Diderot, define que a principal atribuição do dramaturgo 

                                                                 
84 (SAADI, 2017, p. 72) 

85 Nesse sentido, Saadi aponta que o tableau veio substituir o coup de théâtre : “O tableau reitera aquilo que está 

sendo discutido e sublinha que essa discussão tem um aspecto que é também formal; o coup de théâtre propõe uma 

digressão, uma reviravolta, tornando incompatíveis energia emocional e contemplação.” (ibidem, p. 76) 

86 Diderot assevera em Discurso Sobre a Poesia Dramática (1758): “Não são as palavras que me interessam na 

cena, mas as impressões”. Ao defender o aspecto plástico e visual como o aspecto mais importante do teatro, o 

filósofo faz uma aproximação dessa arte com a pintura.  

87 (BARTHES, 1984, p. 94) 

88 (ibidem) 
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consiste na escolha destes momentos cruciais “de rendimento absoluto em sentido e prazer”. A 

peça, segundo Diderot, seria composta de uma sucessão de instantes congelados em tableaux, 

todos bem compostos e dotados de uma unidade de sentido em si mesmos, como hieróglifos. 

Se em alguma medida o teatro moderno anti-ilusionista de Brecht parece se opor ao 

ideal naturalista preconizado por Diderot, esta dissonância perde força na perspectiva de que 

ambos preconizam uma emancipação do ator perante o público. É nesta soberania do ator que, 

para Barthes, se configura a noção de distanciamento brechtiano. Além disso, Brecht identifica 

que o teatro épico corresponde a sucessivos tableaux, e que “o ônus da importância e do prazer 

recai sobre cada uma das cenas e não no todo; não há evolução, maturação, no nível da peça, 

apenas, é claro, um sentido ideal (mesmo em cada uma das pinturas).” Brecht incorpora este 

formato nas suas peças, e institui enquanto sentido ideal a ser perseguido o que chama de gesto 

social: “um conjunto de gestos (nunca de uma gesticulação), em que se pode ler toda uma 

situação social”.89 

No cinema de Eisenstein, a insistência em um determinado gesto, sob a forma do 

exagero ou da repetição, é o que configura o sentido ideal que ele quer expressar. E este sentido, 

ressalta Barthes, recai sobre cada uma das cenas (assim como no teatro épico) e em cada uma 

das imagens, detentoras de toda a carga de significação em si mesmas, “com capacidade 

demonstrativa suficiente”.   

A força primária de Eisenstein está precisamente nisto: nenhuma 

imagem é entediante, não é preciso esperar a seguinte para entender e 

restar fascinado: não há dialética (aquele paciente tempo de que 

alguns prazeres necessitam), mas um júbilo contínuo, que resulta do 

acúmulo de muitos instantes perfeitos.90 

  Barthes enfatiza que não há que se confundir o sentido ideal com o “tema”. O tema para 

ele é uma instância absolutamente superficial e banal, destituída de demonstração crítica; esta 

só é alcançada a partir do gesto social. Neste sentido, ele compara o entendimento de Brecht e 

Diderot acerca desta questão: 

Em certo modo – diz Brecht -, os temas sempre têm algo de ingênuos. 

Resultam um tanto desprovidos de qualidades. Ao estarem vazios, de 

certo modo se bastam a si mesmos. Somente o gesto social (a crítica, 

a astúcia, a ironia, a propaganda, etc) introduz o elemento humano. 

[...] A criação do pintor ou do dramaturgo <<para Diderot>> não 

                                                                 
89 (ibidem, p. 97 ) 

90 (ibidem, p. 96). 
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consiste na eleição de um tema, mas na eleição do instante 

pregnante.91  

 Se Barthes define o cinema de Eisenstein como “de vocação antológica”, o mesmo 

pode-se dizer de Andersson, uma vez que também neste “cada filme é uma continuidade de 

episódios que, em separados, já são absolutamente significativos, esteticamente perfeitos”. 

Ademais, trata-se de um cinema pautado - de maneira muito clara - em gestos sociais, em 

recortes “pregnantes” que pretendem retratar profundamente facetas da experiência humana. 

Sobre o cinema em tableaux de Andersson, Fatima Chinita descreve: 

Andersson, basicamente, rejeita o exagero que Diderot  

pejorativamente chamou de "teatralidade", mas, como ele, retém a 

importância de um instante escolhido que age como uma 

representação condensada da essência de uma cena, 

convenientemente sinalizada pela imobilidade transitória do grupo 

dos atores. A principal diferença entre Andersson e Diderot a esse 

respeito é que, na imagem-complexa, o momento escolhido não é 

dramático, embora representativo.92 

É interessante notar que na trilogia de Andersson, ao contrário das indicações de 

Diderot, os personagens frequentemente encaram a câmera - e o espectador -  quebrando a dita 

“quarta parede” que Diderot instituiu em seu modelo de teatro. Alguns elementos pitorescos na 

composição dos quadros, porém, reconfiguram este gesto: não se trata de uma quebra da 

transparência ou da ilusão, porque esta já está ausente pela opacidade das imagens 

artificializadas. Se Diderot rechaçava os cenários de paisagens pintadas em perspectiva, por 

considerá-lo demasiadamente artificiais (optando por cenas em ambientes domésticos, as quais 

poderiam ser facilmente montadas no palco de maneira realista93), Andersson frequentemente 

recorre a perspectivas infinitas, em mise en abyme, e monta cenários claramente artificiais. O 

gesto de olhar para a câmera, portanto, nos parece mais um gesto social, cuja indicação de 

sentido varia de cena a cena.  

Belén Vidal  concorda com Barthes que a presença do gesto social confere ao tableau a 

qualidade de um hieróglifo, introduzindo o discursivo através do icônico: “Um hieróglifo no 

                                                                 
91 (ibidem, p. 99). 

92 (CHINITA, 2018, p. 77-78) 

93 (SAADI, 2017,  p. 35) 
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qual pode ser lido de uma só vez (de uma só vez, se pensarmos em termos de teatro e cinema) 

o presente, o passado e o futuro; isto é, o significado histórico da ação representada.”94 

O olhar se desvia do olho solicitado por uma s egunda imagem que 

compete com a primeira, produzindo um adiamento temporal: uma 

reentrada através de um intervalo textual diferente. Esse adiamento  

temporal tem sido explorado em filmes que usam o tableau como o 

segredo do filme: uma mudança na significação, que exige que o olho 

se ative para apreender seu verdadeiro significado. A introdução do 

tempo separa o momento da visão do momento da leitura, em um 

efeito de anamorfose que tende a se desfigurar: uma mudança de 

perspectiva.95 

O efeito de anamorfose mencionado por Vidal refere-se à concepção de Jean-François 

Lyotard96, que discorre à respeito em sua tese de doutorado Figura, Discurso (1971). Segundo 

Lyotard, este efeito acontece quando o “momento da visão” é separado do “momento da 

leitura”, levando a um deslocamento de perspectiva sobre o texto (ou imagem) observada, que 

se alterna entre discurso e figura; e que este processo tem o efeito de lembrar o espectador de 

seu lugar de observador exterior97. Vidal complementa que o observador é situado em um lugar 

oposto ao da projeção, saltando para fora daquilo que observa, ou, em outras palavras, promove-

se uma “substituição da identificação pelo comentário”.98  

Essa relação de exterioridade é dada pela posição incorreta do sujeito: 

o olho que lê precisa se mover para realmente ver. O tratamento de 

Lyotard da anamorfose como uma figura no texto está na interação de 

dois espaços imbricados, onde apenas um pode ser reconhecido de 

cada vez, pois obscurece o outro.99 

Essa característica de fruição pelo “comentário” e, sobretudo, o lugar de exterioridade 

(distanciamento) do espectador, que deverá “passear” com o olhar pela imagem hieroglífica, 

primeiro em um engajamento com a forma plástica da imagem para em seguida deslocar esse 

engajamento para uma espécie de “leitura” do discurso,  se aproximam bastante da estética que 

                                                                 
94 (VIDAL, 2012, p. 112) 

95 (ibidem, p. 118) 

96 Lyotard exemplifica o efeito com o ato de abrir uma carta e passar rapidamente os olhos sobre o texto antes de 

decodificá-lo, apreendendo o formato plástico dos parágrafos. (LYOTARD, 2011) 

97 (VIDAL, 2012, p. 118) 

98 (ibidem) 

99 (ibidem) 
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Roy Andersson denomina por imagem complexa, e que tem no modelo tableau seu fundamento 

mais basilar.  

O tableau e a imagem complexa: 

 

O posicionamento político-estético que sustenta a opção de Andersson em trabalhar com 

uma imagem sem cortes, já brevemente explicitado na introdução deste trabalho, tem por intuito 

conceder ao espectador a liberdade – e responsabilidade – de percorrer a cena com o próprio 

olhar, à procura de seus significantes.   

No texto em que define a imagem complexa, Andersson cita uma afinidade com o 

pensamento de André Bazin no que diz respeito à crítica que este autor faz à montagem, e o 

princípio de “respeito à totalidade do acontecimento” praticado pelo plano-sequência. Para 

Andersson, assim como para Bazin, a montagem inevitavelmente oferece ao espectador um 

discurso já encerrado, sem instigar o espectador a se posicionar pelo seu próprio senso crítico. 100 

Andersson radicaliza ainda mais o conceito, evitando até mesmo o movimento de câmera (que 

poderia funcionar como uma montagem), instituindo uma decupagem hermética, estática, com 

um único plano geral e fixo. Como Mildren coloca: "Em tais cenas estáticas, é preciso observar 

atentamente para adivinhar o significado da imagem, o olhar amplamente orientado pelo autor, 

exceto na medida em que diversos elementos visuais são oferecidos para o interesse 

discricionário do espectador".101 

A gravura de Callot, na verdade, também contém montagem. Os 

componentes da imagem se encontram e criam um superestrutura. 

Mas de certa forma essa imagem faz isso de maneira mais aberta, 

porque o artista permite ao espectador decidir por si mesmo o que é 

importante na imagem. Bazin sustentou, e eu compartilho totalmente 

sua opinião, de que isso estimula as emoções  e o intelecto do 

espectador com muito mais eficácia.102 

Em seu ensaio Montagem Proibida, Bazin enumera103 as três principais vantagens da 

profundidade de campo: leva o espectador a uma experiência mais próxima da realidade, 

independentemente do conteúdo da imagem; implica em uma maior atividade mental por parte 

                                                                 
100 Claro que tal sentença é questionável, e muitos cineastas utilizam-se justamente da montagem como  forma de 

radicalizar a linguagem do cinema até seu limite, como é o caso de Godard. Mas entendemos que Andersson se 

refere tão somente à montagem clássico-narrativa.  

101 (MILDREN, 2013, p. 151) 

102 (ANDERSSON; LARSSON e MARKLUND, 2010, p. 274). 

103 (BAZIN, 1967, p. 35) 
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do espectador; e devolve à imagem a possibilidade da ambigüidade. Para Andersson, porém, as 

duas últimas configuram efetivamente o efeito que o diretor espera atingir, e não tanto o de uma 

experiência realista, haja vista a artificialização erigida a partir dos outros elementos da 

imagem, como a própria composição fragmentária. O modelo tableau, como já dissemos, é um 

formato artificializante, “caricatural”, uma vez que está essencialmente atrelado à doutrina do 

instante pregnante.  

Agnes Péthö aponta104 que o uso do tableau no cinema faz o caminho inverso da 

prática dos tableau vivants, nos quais atores de carne e osso reencenam cenas de pinturas 

célebres. Se nestes, os corpos dos atores trazem à imagem morta uma dimensão viva, no 

segundo, a imagem é que submete os corpos a uma dimensão pictórica. Para a autora, a 

mediação plástica da imagem é responsável por criar um paradoxo entre realidade e 

artificialidade: o modelo tableau, ao mesmo tempo em que respeita a totalidade do 

acontecimento da cena, e por isso aproxima-se do realismo, afasta-se dele na medida em que 

eleva o caráter pictórico da cena e torna clara a mediação da imagem. O olhar do espectador 

intuitivamente entende tratar-se de uma encenação. 

 Na trilogia de Andersson, este efeito é tornado ainda mais notável pela direção de arte. 

A escolha da paleta de cores, comum à cenários e figurinos, e a maquiagem sempre muito 

branca destitui os personagens de subjetividade e realça a figuratividade. Desta forma,  

background e primeiro plano parecem substâncias da mesma matéria. Pétho cita o “corpo sem 

órgãos” de Deleuze, tornando quase indistinguíveis a matéria orgânica e inorgânica. 105  

Aumont reconhece que a estrutura fragmentária é o modelo habitual de representação 

da pintura de maneira geral, mesma naquelas que se opõe à doutrina do instante pregnante. O 

autor menciona, por exemplo, as obras do cubismo analítico e até mesmo Cézanne, segundo o 

qual toda figura natural pode decompor-se em volumes simples (esferas, cubos etc), como 

exemplos de pintura que operam pela justaposição sintética de fragmentos.  

Essa síntese foi tornada mais visível em formas de pintura que, ao 

renunciarem à pretensão de captar o instante único, exibiram ao 

contrário o processo de justaposição de uma pluralidade de instantes 

no interior de um mesmo quadro. 106  

                                                                 
104 (PETHO, 2015-a, p. 43) 

105 (PETHO, 2015, p. 155) 

106 (AUMONT, 2002, p. 235) 
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A imagem complexa anderssoniana tem por base, portanto, uma característica de 

complexidade que é típica da pintura, mas que se expressa de maneira particularmente notável 

na obra do renascentista Pieter Bruegel, “O velho”. Quando comparamos as imagens de Bruegel 

e Andersson, o que primeiro se percebe em comum é a encenação pulverizada sobre o espaço 

da tela. Largamente influenciado por Bosch, Bruegel pintou grandes telas de paisagem, 

retratando nelas cenas camponesas (o mais comum na pintura de gênero era que paisagens e 

cenas camponesas fossem categorias separadas, sendo Bruegel um dos pioneiros em mesclar os 

dois gêneros em um só).  

É comum também que Bruguel entrecruze diferentes narrativas em uma mesma tela, 

como é o caso de A Procissão do Calvário (1564), que segundo alguns historiadores retrata na 

mesma cena a guerra de independência holandesa e a procissão da crucificação de Cristo, e 

Provérbios Neerlandeses (1559), que reúne vários provérbios da sabedoria popular, 

demonstrados de maneira pulverizada sobre a tela. O apreço deste artista ao estilo de vida 

camponês, ao homem-comum, trabalhador, milheiro, é consonante com os valores emergentes 

da época, com a ascenção da burguesia e a perda de prestígio da Igreja Católica. Este enfoque 

no homem comum, aliás, é um tema também bastante caro à Andersson, tanto que a descrição 

que o historiador da arte David Boffa faz da obra de Bruegel poderia muito bem referir-se à 

Trilogia do Ser Humano: 

Ao replicar o mundo em uma escala grande e pequena, ele [Bruegel] 

parece apresentar um espelho para a própria condição humana: 

continuamente preso às atividades da vida cotidiana, mas muitas  

vezes se esforçando para ver o mundo em toda a sua glória em um 

instante.107 

 

 

 

 

 

                                                                 
107 (BOFFA, online)  

Disponível em: https://www.khanacademy.org/humanities/renaissance-reformation/northern/antwerp-

bruges/a/pieter-bruegel-the-elder-hunters-in-the-snow-winter 
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Nos extras do DVD de Vocês, os Vivos, Andersson nos mostra Caçadores na Neve 

(1565) como uma grande referência para o próximo filme da trilogia Um Pombo Pousou Num 

Galho A Refletir Sobre A Existência. Na tela vemos um grupo de caçadores retornar de uma 

caçada em um inverno108 rigoroso nas montanhas. Algumas camponesas mexem no fogareiro à 

esquerda. No fundo, dezenas de silhuetas ocupam o que parece ser um lago congelado, cada 

uma em uma atividade. Lá de cima da árvore, alguns pombos pousados nos galhos observam o 

cenário, pensativos. Aqui não parece haver hierarquia entre primeiro plano e o background; 

embora os caçadores estejam em primeiro plano, em uma posição mais ou menos central, seus 

corpos parecem mais um meio de nos guiar para a paisagem do que o foco principal (apesar do 

título, que David Boffa ressalta109 ter sido dado pelos historiadores da arte e não pelo próprio 

Bruegel). Todo o espaço da tela convida o olhar a uma contemplação mais demorada, nos 

surpreendendo a cada detalhe descoberto. 

                                                                 
108 À título de curiosidade, a tela é considerada a primeira a retratar o inverno na arte ocidental. 

109 (ibidem) 

 

 

Figura 6 - Provérbios Neerlandeses (1559), de Pieter Bruegel. 
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As pinturas de Bruegel recompensam o olhar atento e engajado. Só assim é possível 

apreciá-las em toda a sua complexidade.  

Quanto mais longa e mais atentamente examinamos os detalhes, mais  

podemos extrair dessa imagem de um dia de inverno. Os caçadores e 

seus cães são as maiores figuras da pintura e seu grupo ocupa grande 

parte do quarto inferior esquerdo da imagem. Mas, em vez de uma 

cena de triunfo, Bruegel está nos mostrando uma caçada malsucedida. 

Os homens atravessam a neve cansados; observe, por exemplo, como 

a figura mais próxima de nós se inclina um pouco para a frente, como 

se estivesse usando seu próprio corpo para manter o ritmo - e o espírito 

- em movimento. Cada homem também tem a cabeça lançada para 

baixo, numa pose que lembra a derrota. Até os cães parecem 

oprimidos, pois vários na extremidade inferior esquerda abaixam a 

cabeça - um ponto exagerado por suas orelhas caídas. O baixo astral 

do grupo pode ser explicado pelo fato de que apenas um deles carrega 

um troféu: uma raposa pequena. Além disso, uma trilha de pegadas de 

coelho na frente do principal caçador sugere que mais presas 

escaparam recentemente deles.110 

Boffa explica que a linha do horizonte alto eleva o olhar do espectador na mesma 

perspectiva dos corvos111 pousados nos galhos das árvores. “Esse tipo de visão complexa - que 

                                                                 
110 (ibidem) 

111 Essa perspectiva vista de cima, emulando a visão de pássaros, é uma característica comum a muitas telas de 

Bruegel.  

 

 

Figura 7 - Caçadores na Neve (1565), de Pieter Bruegel 
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combina o interesse pela atividade humana com a visão abrangente e dominante de um mapa - 

define grande parte do trabalho de Bruegel”. Andersson também intenciona, com sua trilogia, 

refletir sobre a condição humana a partir de uma visão panorâmica. Caçadores na Neve é um 

referência importante neste sentido, e é trabalhado de forma particularmente direta em Um 

Pombo. Em primeiro lugar, o filme também emprega o olhar na perspectiva de um pássaro, 

como explica Andersson:  

O pombo está surpreso que os humanos não vejam um apocalipse se 

aproximando, embora esteja na capacidade do homem de evitar 

destruir o futuro para si. Um pombo sentado em um galho mostra o 

apocalipse iminente e oferece a possibilidade de acreditar em nossa 

capacidade de evitá-lo.112 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Na primeira cena do filme, Andersson inverte o lugar do observador, agora na figura 

do humano que olha atentamente para o pássaro em um museu de história natural.  

             Mais ou menos na metade do filme, há uma cena também muito emblemática, que 

aproxima o filme ao quadro de Bruegel, mas situando o tema no contexto do capitalismo 

financeiro. Em uma espécie de show de talentos com várias crianças com síndrome de Down, 

Wilma é chamada ao palco. Ela diz que declamará um poema de sua autoria113: 

                                                                 
112 (ANDERSSON;  HAWKES, 2014)  

113 Andersson declara que o poema realmente é de autoria da atriz. (GROZDANOVIC, 2015) 

 

Figura 8 - Cena 1 de Um pombo. 

https://www.indiewire.com/author/nikola-grozdanovic/
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A: Agora é a vez da Wilma! 

               (aplausos) 

A: Bem-vinda, Wilma. Fique aqui. Como se sente? 

W: Tudo bem. 

A: Ótimo. O que voce fará? 

W: Lerei um poema. 

A: Um poema. Ah! Quem te ensinou? 

W: Eu aprendi sozinha. 

A: Sozinha! Meus parabéns. Sobre o que é? 

W: Um pássaro. 

A: Um pássaro! Ah! Que tipo de pássaro? 

W: Um pombo. 

A: Um pombo! E o  que o pombo faz? 

W: Pousa num galho. 

A: Pousa num galho! O que ele fez no galho? 

W: Descansou e refletiu. 

A: Descansou e refletiu? Refletiu sobre o que? 

W: Sobre não ter dinheiro. 

A: Como é? 

W: Sobre não ter dinheiro. 

A: Não ter dinheiro? Nossa. E depois? 

W: Voou pra casa.  

A: Voou pra casa?  

W: Daí o poema acaba. 

A: Daí o poema acaba? Que belo poema. Vamos dar à Wilma uma salva de palmas. 

 

 

                                                                 
https://www.indiewire.com/2015/06/ interview-roy-andersson-talks-award-winning-a-p igeon-sat-on-a-branch-

jacques-tati-alejandro-gonzalez-inarritu-more-255345/  

https://www.indiewire.com/2015/06/interview-roy-andersson-talks-award-winning-a-pigeon-sat-on-a-branch-jacques-tati-alejandro-gonzalez-inarritu-more-255345/
https://www.indiewire.com/2015/06/interview-roy-andersson-talks-award-winning-a-pigeon-sat-on-a-branch-jacques-tati-alejandro-gonzalez-inarritu-more-255345/
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Já na última cena, o filme faz novamente menção ao pombo. Um grupo de pessoas 

esperam o ônibus na parada quando uma delas pergunta qual é o dia da semana em que estão, 

ao que o dono da lojinha ao fundo responde que é quarta-feira. A informação gera surpresa em 

outro, que acha que o dia está com cara de quinta. O homem de paletó, então, afirma que dias 

não tem cara e que é muito importante que todos se situem na semana. Por fim, um pombo, 

possivelmente posado acima, observando a cena, arrulha no fora de campo.  

 

 

 

 

Figura 9 - Cena 16, de Um Pombo. 

Figura 10 - Cena 37, de Um Pombo. 
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Christopher Mildren compara a estética anderssoniana ao estilo de Bruegel, em seu 

artigo Spectator strategies, satire and European identity in the cinema of Roy Andersson via 

the paintings of pieter Bruegel the Elder, tendo como cerne da análise a noção de que em ambos 

há, impressa na estrutura complexa da imagem, a intenção de tecer uma crítica satírica sobre 

um certo senso de identidade europeu.  
O enquadramento imóvel deriva cinematicamente de Parajanov, mas  

também vincula diretamente a imagem às tradições européias de 

pinturas complexas, como as de Bruegel. É possível estabelecer 

conexões frutíferas e surpreendentes entre a compos ição, a estrutura, 

os materiais temáticos e as estratégias de visualização envolvidas na 

visualização dos trabalhos de Andersson e Bruegel, apesar da 

disparidade entre sua mídia e seus momentos históricos.114 

 

No modelo de superestrutura da imagem complexa a sátira acontece através do contraste 

entre dois ou mais fragmentos justapostos, muito eficaz em atingir o efeito tragicômico que 

entoa os três filmes, já que permitem que tragédia e comédia compartilhem do mesmo plano 

simultaneamente. Por exemplo, na cena 21 de Canções do Segundo Andar, que se passa em um 

sanatório, Kalle, o senhor de pé ao centro do quadro, fica revoltado por não ser reconhecido 

pelo filho. Ele reclama com o médico que o filho ficou louco de tanto escrever poesia. Algum 

tempo depois, enquanto Kalle e Stephan, seu outro filho, tentam conversar com o poeta  

enlouquecido (Stephan recita o poema de Vallejo), vemos os seguranças chegarem e retirarem 

à força o uniforme do psiquiatra, que na verdade é um doente mental. O drama de Kalle é 

contrastado com a cena cômica do médico sendo desmascarado, multiplicando as nuances de 

interpretação sobre as zonas cinzentas entre loucura e razão. 

 

                                                                 
114 (MILDREN, 2013, p. 147)  
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Andersson afirma que “quando duas imagens se encontram, é criada uma superestrutura 

que agrega valor artístico, além de informações e insights”, e acredita na superioridade desta 

montagem interna por uma série de razões, além das já citadas concernentes ao engajamento 

do espectador. Uma delas é que Andersson considera que o corpo inteiro (e sobretudo a relação 

deste corpo com o espaço que o envolve, de que falaremos no tópico seguinte) é muito mais 

eficaz em comunicar o estado mental de um personagem do que um close-up, que se limita ao 

rosto: “Para  mim, obtém-se menos informações sobre uma pessoa quanto mais você se 

aproxima dela. No final, nem se pode distinguir um olho humano daquele de uma vaca.”115  

Outra razão da superioridade da imagem complexa para Andersson é que ela solicita do 

espectador que o olhar “escaneei” a imagem incessantemente, procurando pelos detalhes que à 

menor distração passam despercebidos. Além de ativar o olhar e a atenção, essa característica 

também convoca o espectador a assistir aos filmes por múltiplas vezes, para que se consiga 

captar todos os mínimos detalhes “escondidos” nas imagens, e assim novas camadas de 

compreensão sejam reveladas.   

Você também pode exagerar e deixar isso claro e óbvio, para 

que você possa ver imediatamente o que está acontecendo. 

Às vezes, eu acho, é melhor que você não o capture, mas da 

próxima vez você o verá. (...) Você pode ver uma boa pintura 

milhares de vezes. Você pode ouvir Beethoven milhares de 

                                                                 
115 (LARSON e MARKLUND, 2010, p. 275) 

 

 

Figura 11 - Cena 21 de Canções do Segundo Andar. 
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vezes. Mas há muito poucos filmes que você pode ver 

milhares de vezes. 116 

 

             Este estilo de composição de certo modo remete às histórias em quadrinhos, nas quais 

o elemento cômico aparece ao fundo, quase despercebido, e muitas vezes esta posição é 

justamente o principal responsável pelo efeito cômico, por conta tanto da sutileza do discurso, 

como pela surpresa do observador ao descobri-la na imagem. Julian Hanich elaborou um 

excelente artigo dedicado a destrinchar como esta “pulverização” da ação dramática pelo 

quadro se dá nos filmes de Andersson e aponta que nem todas as camadas da imagem estão 

ativas o tempo todo nos filmes, mas em geral ao menos duas regiões da imagem exigem atenção 

para uma boa compreensão da situação que se desenrola. 

Além da neutralidade no foco e na iluminação, em muitas cenas os personagens 

permanecem impassíveis perante um acontecimento ao fundo. É o que acontece na cena 27 do 

Canções. Acompanhamos o diálogo entre Stefan e seu passageiro no táxi, e em dado momento, 

a procissão de pessoas que se flagelam (já mostrada anteriormente na cena 20) passa ao fundo 

sem que os dois esbocem nenhuma reação - o que consequentemente leva o espectador distraído 

a não percebê-la também.  

 

 

Hanich defende que um dos pilares  mais importantes da imagem complexa é esta 

constante revelação de elementos anteriormente ocultos, que ampliam o significado da cena. 

Ele propõe uma classificação destes momentos em quatro categorias: 

                                                                 
116 (ANDERSSON apud  HANICH, 2014 , p. 46) 

  

Figura 12 - Cena 27 de Canções do Segundo Andar. 
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1) “Se escondendo e aparecendo”: quando personagens entram discreta e subitamente em 

cena, saindo por detrás de uma parede, uma porta, uma àrvore...  

 

 

 

2) “Bloqueio e revelação”117: quando a aparição súbita do personagem se dá a partir da 

movimentação de um outro.118  

 

 

3) “Encobrimento e exposição”: aqui, o detalhe está o tempo todo à disposição de ser revelado 

pelo espectador, mas passa despercebido pela profusão de detalhes da cena. Hanich 

demonstra como este efeito se dá na cena 35 de Canções, quando um grupo de economistas 

se reúne para pensar em soluções para a catástrofe econômica que se aproxima. Eles vão 

passando uma bola de vidro um para o outro, mas é somente quando se levantam para olhar 

através da janela uma casa que se mexe sozinha, que percebemos que a bola pertence à uma 

                                                                 
117 Em referência direta à nomeclatura proposta por Bordwell, em Figuras Traçadas na Luz (BORDWELL, 2005, 

p. 58). 

118 Hanich atenta também para a impossibilidade de se utilizar este recurso no teatro, já que os espectadores estão 

em posições diferentes, e o que fica escondido para um não fica para outro. Ele ressalta, citando Bordwell, que 

embora a imagem-complexa tenha elementos que de certa forma remetem à encenação teatral, a encenação em 

profundidade não é possível no teatro - ou, pelo menos, não com a mesma quantidade de precisão que detém no 

cinema. 

  

 

  

Figura 13 - Cena 5 de Vocês, os Vivos. 

Figura 14 - Cena 20 de Vocês, os Vivos. 
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cigana que esteve por toda a cena sentada à mesa. A bola ganha portanto um novo 

significado, apontando para o elemento intuitivo em que se baseia a bolsa de valores. 119.  

 

 

4) “Sugestão e imaginação”: nesta categoria, o elemento oculto encontra-se fora de campo e 

permanece assim por toda a cena, convocando o espectador a imaginá- lo. Pode ser que a 

ferramenta apareça por um diálogo, um som, ou através do olhar dos personagens que se 

voltam para o fora de campo. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 É relevante notar que além da ausência de direcionamento do olhar pela decupagem 

(sempre em plano geral, sem cortes ou movimento de câmera), Andersson evita também outras 

                                                                 
119 “Nós não controlamos o mercado de ações, por exemplo - é uma loteria. Estamos construindo nossa civilização 

em um sistema de loteria. A bola de cristal e a cartomante nessa cena pode-se dizer que simbolizam esse problema 

de superstição e especulação nas bolhas do mercado de ações”. (ANDERSSON apud YANG, 2013, p. 144) 

  

 

Figura 15 - Cena 35 de Canções do Segundo Andar. 

Figura 16 - Cena 52 de Vocês, os Vivos. 
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estratégias comumente utilizadas tais como a manipulação do foco e os efeitos de iluminação. 

Nos filmes de Andersson não há diferença de foco entre objetos em planos diferentes. Há um 

exaustivo trabalho da direção de fotografia em conjunto com a direção de arte para alcançar um 

foco que abarque toda a imagem de maneira homogênea – muitas vezes possibilitada pela 

pintura do cenário em trompe l’oeil. A iluminação, por sua vez, também incide de maneira 

frontal e total, sem sombras (sobre a qual falaremos melhor no tópico seguinte).  

            Por outro lado, cumpre salientar que, por mais que haja um esforço de Andersson em 

evitar a todo custo este direcionamento, é fato que existe um percurso natural do olhar que se 

dá a partir da disposição dos elementos visuais, relativos ao fundo, tamanho, forma, 

contiguidade e intensidade formal dos objetos da imagem.120 A psicologia do design há muito 

investiga a matéria. À esse respeito, Jacques Aumont pondera que a temporalidade da imagem 

fixa está intrisencamente vinculada a este movimento de exploração do olho pela superfície da 

imagem.  

Esta última observaçao já basta para mostrar que o tempo ocular, por 

mais articulado que seja em segmentos mensuráveis e às vezes 

previsíveis, nao é um tempo mecânico. Mesmo as situações mais  

grosseiramente experimentais demonstram que um olho nao erra na 

superfície de uma imagem, mas que há sempre um olhar que se dirige, 

e no mais das vezes é dirigido.121  

Aumont fala que esta observação obedece duas dimensões de temporalidade: uma ocular 

(scanning e impressão do conjunto pela zona foveal); e outra de caráter pragmático, que orienta 

a visão por um interesse específico. “E estas instruções são infinitamente variáveis tanto quanto 

os sujeitos e as instituições que elas põem em jogo”. Ele cita como exemplo a famosa gravura 

“A onda”, de Hokusai, que foi objeto de diversas experiências neste campo, levando os 

pesquisadores à conclusão de que, para o espectador médio, o escaneamento completo da 

imagem na gravura se dá em cinco fixações, que levam mais ou menos um segundo cada. Mas 

este tempo dobra se o observador é alguém interessado em fatores metereológicos, “e serão 

ainda diferentes se lhe for pedido para avaliar a autenticidade da gravura”.122 

Assim, Aumont conclui que, ao fim do processo, “o espectador desenrola e desentranha 

o que o quadro havia condensado, ele analisa o que havia sido sintetizado, faz com que torne a 

ser novamente tempo o que havia sido travestido em espaço”. 

                                                                 
120 (ARNHEIM, 1980, p.372-373) 

121 (AUMONT, 2004, p. 84) 

122 (ibidem, p. 85) 
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Pintura cinemática, cinema pictórico: 

  

 Segundo Andersson, suas principais referências de inspiração estão na História da Arte . 

Isso é algo constantemente mencionado por ele em entrevistas. Dentre os artistas citados estão 

Pieter Brueguel, Jacques Callot, Francisco Goya, os expressionistas Otto Dix, Karl Hofer, 

Georg Scholz, Feliz Nussbaum, e principalmente Edward Hopper. Trataremos de algumas 

destas referências neste tópico, bem como adentraremos de maneira mais aprofundada no objeto 

do capítulo, qual seja, compreender quais são os elementos da estética anderssoniana que 

apontam para o hibridismo entre cinema e pintura.  

Em entrevista a Megan Ratner123, Andersson confessa: “Eu tenho uma certa inveja da 

pintura. Inveja porque eu sinto que a história do cinema não tem a mesma qualidade da história 

da pintura. Eu realmente queria que os filmes fossem tão ricos quanto a pintura pode ser”.  A 

relação do cinema de Andersson com a pintura, inclusive, já aparece desde o seu processo de 

criação, o qual ele afirma guardar similaridades com o gesto de pintar: cada produção se inic ia 

com o esboço de cada cena em aquarela, e a composição final é decidida no estúdio124, em uma 

operação artesanal de experimentar, tirar e por em quadro, juntamente com o fotógrafo Istvan 

Borbás, com quem trabalha desde 1984. “Nós não temos roteiro, apenas desenhos. Nós 

praticamos na frente da câmera, então posso dizer que trabalhamos mais como pintores do que 

como filmmakers”.125 Os esboços em aquarela, pintados pelo próprio Andersson, são fixados 

na parede e só então é decidido a ordem em que aparecerão na narrativa. 126   

Spigland:  Como você começa a esboçar seus quadros? Eu sei que 

você não escreve roteiros tradicionais. 

Andersson: Às vezes começo com uma única frase. Por exemplo , 

com Canções Do Segundo Andar, fiquei muito inspirado por uma 

frase que ouvi: "Meu filho ficou louco escrevendo poesia." Quando 

um pai diz isso sobre seu filho, é engraçado e muito triste ao mesmo 

tempo. Claro que não é suficiente - você precisa colocar essa frase em 

um cenário muito especial. Às vezes, começo com uma imagem, às 

vezes com uma única frase. 

 

                                                                 

123 (RATNER, 2015) 

124 Andersson montou o Studio 24, situado em Estocolmo, onde levanta todos os cenários dos filmes.  

125 (BORBÁS apud HANKE, 2019, p. 74). 

126 (SPIGLAND, 2009)  



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Outra característica que aproxima Andersson da pintura é a atenção minunciosa que 

ele dá a cada centímetro do quadro, um minimalismo cuidadoso no qual nenhum detalhe entra 

em campo sem que seja absolutamente intencional em termos de composição e retórica. “Essas 

pinturas são condensadas, purificadas - o que não é necessário para a imagem é subtraído - 

como nos desenhos animados. Eu tento alcançar esse nível de concentração.” Neste sentido, ele 

afirma seguir a regra de Matisse: tire tudo que não for sua intenção.127 Veremos mais adiante 

que este cuidado de Andersson com a decor é reflexo de um importante processo de 

psicologização do espaço. 

Para atingir este grau de controle sobre a imagem, Andersson produz e monta todas as 

cenas no seu próprio estúdio no centro de Estocolmo. Lá, a equipe de direção de arte levanta 

cidades inteiras com paredes falsas e pinturas em trompe de l’oiel. De acordo com o site de 

                                                                 
127 (ANDERSSON apud HANKE, 2019, p. 78). 

 

 

 

Figura 17 - Esboço da cena 25 de Um Pombo. 

Figura 18 - Cena 25 de Um Pombo. 
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Andersson, as filmagens de Canções do Segundo Andar demoraram três anos e exigiram 

aproximadamente 26.200 pregos e 38.815 metros de tábuas de madeira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que se refere à direção de atores, Andersson tem preferência por trabalhar com não-

atores, por considerar as atuações neste caso mais genuínas. Ele explica que, de início, tem 

apenas uma ideia vaga de como serão os diálogos, e vai elaborando o texto a partir dos ensaios. 

Ensaia o diálogo dez ou vinte vezes com cada ator, e diz levar bastante em consideração os 

modos de expressão que eles apresentam em cena para a construção do texto final; mas quando 

as filmagens finalmente começam, nada mais é deixado ao acaso. Ainda assim, mesmo com o 

 

 

 

 

  

 

Figura 19 - Montagem de cenários no Studio 24. 

Figura 21 - Cenário com pintura em perspectiva trompe 

d’oiel. 
Figura 20 - Cenário com pintura em perspectiva trompe 

d’oiel. 
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plano de filmagem minunciosamente estabelecido, o diretor chega a fazer até cinquenta 

tomadas para cada esquete.  

Existe algo de bressoniano na lida de Andersson com os atores, que vai da preferê ncia 

por não-atores (de certo modo, “modelos”, para usar a expressão de Bresson), cuja escolha é 

pautada principalmente pela singularidade de suas características físicas e gestos, e na aposta 

pela inexpressividade. 

Por outro lado, a recusa veemente de Bresson pela atuação teatral, e seu desprezo pelo 

tipo de cinema que ele apelidou de “teatro fotografado” (Bresson prefere o termo cinematógrafo 

para designar seu campo de atuação artística), revela uma curiosa aproximação do cinema 

bressioniano com a pintura128. Curiosa porque não se trata de filmes cujo assunto é a pintura, 

ou que fazem alusão a este ou aquele artista, mas uma aproximação que se dá através do 

processo de criação de Bresson, como explica Luiz Roberto Takayama, seguindo as três fases 

da criação artística que Deleuze identifica em Francis Bacon, no A lógica da Sensação: há a 

primera fase, pré-pictural, “na qual se efetua uma espécie de trabalho preparatório que antecede 

o ato de pintar propriamente dito”, e no qual o artista deve livrar-se dos clichês mentais “que 

cobrem a tela antes mesmo de se começar a pintar”; a segunda fase denominada de diagrama, 

“através do qual a representação é submetida a uma catástrofe”; e por último, a própria 

expressão do “fato pictural, ou seja, a sensação”. Podemos facilmente correlacionar estas fases 

também ao processo de criação de Andersson, embora um maior aprofundamento no tema 

demandasse um trabalho de pesquisa específico.  

O que nos interessa mais nesta correlação entre Bresson e Andersson, pelo menos para 

o contexto desta pesquisa, é considerar que alguns aspectos da direção de atores comuns a 

ambos os realizadores tem por objetivo primordial afastar o resultado da “atuação” de uma 

lógica da representação. Takayama explica: “Assim como o pintor Francis Bacon buscava 

pintar o grito e não a representação do horror, pode-se dizer que Bresson busca filmar o choro 

e não a representação da tristeza ou do desespero.” 129 A negação do teatro é na verdade a 

negação do teatro representativo (e veremos na segunda parte deste trabalho que a estética 

anderssoniana traça muitas pontes com o teatro também, sobretudo com o Teatro do Absurdo).  

                                                                 
128 Takayama aponta que Bresson não somente se dedicou com afinco à pintura muito antes de começar a filmar, 

como continuou a se definir como pintor “mesmo após ter trocado definitivamente o pincel pela câmera .” (2012, 

p. 6) 

129 (TAKAYAMA, 2012, p. 18). 
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Campany explica que a linguagem gestual do cinema foi largamente adaptada do teatro, 

e que o close-up talvez seja o único formato de atuação cinematográfica por excelência. Mas 

há um paradoxo nisto, na medida em que o close é o momento em que quase não há movimento 

– sendo o movimento a própria essência do cinema.  Deste modo, Campany conclui:  “isso 

torna o close-up bastante não cinemático”. Mas Bresson não se apoia nos closes, pelo contrário; 

pode-se dizer que ele buscar forjar uma gramática da atuação cinematográfica, não-

representativa (porque isso cabe ao teatro), mas que também tenha movimento (por que isso 

cabe ao cinema), e a única maneira possível de dar a ver estes gestos (os próprios gestos e não 

a representação deles) é torná-los automáticos130. Para isso, Bresson ensaiava com os atores à 

exaustão. 

Ele [Bresson] preferiu a ideia do modelo, um termo que lembra a 

fotografia parada ou o estúdio do pintor. Ele mandou seus modelos 

drenarem suas performances de teatro, insistindo para que realizassem 

ações repetidas vezes nos ensaios. Finalmente, eles puderam se 

apresentar diante da câmera sem pensar ou com consciência própria. 

Bresson escreve em seu único livro: 

Sem atores. 

(sem direção de atores) 

Sem partes. 

(sem reprodução de partes) 

Sem atuação. 

Mas o uso de modelos de trabalho tirados da vida. 

SER (modelos) em vez de VER (atores).131 

 

 

Há também em Andersson um controle rigoroso do diretor sobre os movimentos dos 

personagens, que apresentam uma dimensão figural quase tão demarcada quanto os próprios 

cenários. Ambos, personagens e cenários, parecem feitos da mesma matéria; compartilham, 

inclusive, da mesma paleta de cores, e exercem a mesma função na composição pitoresca do 

quadro. Os movimentos e deslocamentos são rigidamente controlados dentro de uma lógica de 

plasticidade, o que situa o trabalho dos atores em algum lugar de interseção entre a atuação e a 

pose.  

Campany menciona que, de imediato, a principal diferença entre os dois é obviamente 

que a atuação se desenrola no tempo, enquanto a pose é congelada, mas o próprio autor 

reconhece haver muitas exceções nesse entremeio, como  “os fotogramas congelados, o tableau 

vivant no teatro, ou o close-up do rosto de um cinema em contemplação pensativa, ou o 

                                                                 
130  “Nove décimos de nossos movimentos obedecem ao hábito e ao automatismo. É anti-natural subordiná-los à 

vontade e ao pensamento”. (BRESSON apud CAMPANY; GREEN, 2006, p. 102) 

131 (ibidem) 
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movimento borrado capturado por um longo tempo de exposição”. Além desta diferença de 

temporalidade, portanto, há que se considerar outras: a atuação estando mais atrelada a um 

personagem e uma narrativa, já a pose mais para uma dimensão plástica e simbólica. Claro que 

também nestes outros casos há inúmeras exceções, como os film stills, ensaios fotográficos 

narrativos etc. Mas as exceções, como aponta Campany, servem também para confirmar a regra. 

De qualquer modo, os personagens de Andersson parecem transitar de um lado para o outro 

deste espectro. 

A paralisia e lentidão destes carregam sem dúvida uma dimensão plástica e simbólica, 

mas também se explicam narrativamente; eles não passam completamente de personagens para 

figuras posadas: possuem desejos, sentem-se frustrados, há uma mínima trajetória para todos 

(ou pelo menos a maioria) deles. Por outro lado, são personagens opacos, despidos de 

identidade. Mas a ausência de movimento de seus corpos não necessariamente indica ausência 

de ação. Os personagens continuam a atuar, embora submetidos à “introspecção, apatia, tédio, 

fadiga e espera”. O mesmo pode-se dizer que ocorre aos personagens de Crewdson.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 23 - Série Beneath the Roses (2008), de 

Gregory Crewdson. 

Figura 22 - Série Beneath the Roses (2008), de 

Gregory Crewdson. 

Figura 24 - Série Beneath the Roses (2008), de Gregory Crewdson. 
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No centro da espetacular super produção de Crewdson está o 

mesmo gesto humano básico, uma espécie de exaustão em 

pé, com os ombros caídos e o rosto vazio de um sonhador. O 

abismo entre os humanos paralisados em meio às fotografias 

grotescamente hiperativas é tão extremo ao ponto de ser 

cômico.”132 

 

Em 1980, Michael Fried publica uma análise acerca de uma espécie de virada na pintura 

francesa em 1760, a partir da obra de quatro pintores, Chardin, Greuze, Van Loo e Joseph 

Marie Vien, percebendo neles uma tendência em evocar um profundo sentimento de absorção 

nos personagens de suas telas. Os escritos da época levam Fried à conclusão de que se tratou 

de uma reação ao estilo “decorativo, ornamental e festejante” do Rococo, ao mesmo tempo 

sustentada por um senso de moralidade condizentes com a noção de anti-teatralidade trazida 

por Diderot.  

Fried observa que a postura absorta às vezes é centralizada em apenas um dos 

personagens do quadro, um “protagonista”, que se oublie de soi, distraído em alguma atividade 

cotidiana enquanto os outros o observam, e outras vezes presente em vários ou todos os 

personagens. As razões aparentes para a absorção variam entre a distração com alguma 

atividade, como a leitura, costura, ou serviços domésticos; ou uma introspecção geral, às vezes 

motivada pelo cansaço ou a preguiça133. Ao retratar estes personagens absortos, estas obras 

“forçam o observador para fora da pintura”134, selando hermeticamente os personagens de sua 

presença. O trato entre as partes é o da não-existência do observador e é nisso que residiria o 

poder de sedução destas imagens. Observa-se, porém, que a presença de personagens absortos 

não é exatamente uma novidade na pintura desta época, sendo comum também em pintura de 

épocas muito anteriores, principalmente na pintura religiosa. O que se apresenta de novo com 

este movimento que Fried identifica é que elas retratam situações mundanas, banais, típicas da 

vida burguesa. Isso resulta tanto da demanda da burguesia em se ver retratada, ela que era agora 

o principal “mercado consumidor” das telas, quanto também diz respeito aos novos sentimentos 

                                                                 
132 (CAMPANY, 2006, p. 113) 

133 Pode-se constatar os sentimentos retratados pelos títulos dados aos quadros, embora alguns tenham sido 

renomeados pelos críticos ao longo dos anos.  

134 (SACHAR, 2015, p.7) 



60 
 

que pairavam sobre a sociedade da época, como a auto-reflexividade por exemplo, e captados 

pelo olhar dos artistas. 

         

Já no século seguinte, Manet inaugura uma tendência justamente contrária ao 

desaparecimento do observador, a que Fried chama de facingness. Nestas pinturas os 

personagens encaram frontalmente quem os observa, “e mais do que isso, elas tiram seus efeitos 

justamente da troca e da interpelação desse observador”135. Mas Fried sugere que não somente 

os personagens, mas toda a tela se volta ao observador, inclusive na frontalidade da iluminação, 

como se observa em Olympia (1863). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
135 (OLIVEIRA JUNIOR, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Indolência (1756), de Greuze. Figura 25 - Bolha de Sabão (1733), de Chardin. 

 

Figura 27 - Olympia (1863), de Manet. 
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Se há algo de obsceno nessa imagem é que sua iluminação é toda 

homogênea e ela vem do próprio lugar do observador. Não é uma 

fonte de luz interna ao quadro que modela esse corpo; é uma luz que 

vem do nosso próprio lugar de observador e que ilumina esse corpo 

de uma vez só. Isso faz com que seja obsceno, pois faz com que nós 

sejamos responsáveis, implicados na exibição desse corpo, não sendo 

mais um registro voyeurista, portanto não é uma contemplação isenta, 

é uma contemplação que nos implica como observador.136 

Como já dissemos, nos filmes de Andersson a iluminação também é frontal e total, sem 

sombras. Ele explica137 que a luz, em seus filmes, tem por função deixar os personagens 

“completamente expostos, sem terem onde se esconder”. Desta forma, seus filmes parecem 

habitar curiosamente uma zona de interseção entre absorção e frontalidade. Ao mesmo tempo 

em que na maioria das cenas os personagens encontram-se absortos nos próprios pensamentos, 

em uma paralisia completa que ignora não somente o espectador mas inclusive os outros 

personagens, há vários momentos de facingness, em que estes mesmos personagens interpelam 

o observador diretamente, quebrando a quarta parede, como se buscassem uma cumplicidade 

ou tão somente uma compreensão exterior dos problemas que os aflige internamente. 

Voltaremos a esta questão na segunda parte da pesquisa, para uma análise mais pontual das 

cenas em que há esse endereçamento direto ao espectador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
136 (OLIVEIRA JUNIOR, 2018) 

137 Em entrevista à Film Quarterly. (RATNER, 2015).  

 

 

Figura 28 - Cena 32, de Vocês, Os Vivos. 
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 Um outro ponto que gostaríamos de acrescentar é que a dimensão performática da 

absorção dos personagens de Andersson é realçada por estes momentos de “interação” com a 

câmera e o espectador. A quebra da quarta parede expõe a atuação e a performance, e aproxima 

a absorção à noção de melancolia trazida por Campany, que define:  

 
A melancolia tem uma relação muito particular com o fotográfico 

porque é um estado que existe no limiar da auto-performance e 

retirada, entre máscara social e nada, entre formalidade e absorção. É 

uma condição não da tomada consciente do melancólico mas  

experimentado por ele como uma condição consciente. O melancólico  

está preso em um tipo de auto-performance atenuada - sozinho, mas 

sentindo-se regulado pelo olhar dos outros, ou pelo próprio  olhar 

imaginário de si mesmo.138 

Esta melancolia configura um importante ponto de contato entre a estética 

anderssoniana e uma de suas principais referências na pintura, a obra de Edward Hopper. Os 

personagens de Hopper também encontram-se usualmente absortos, mas em um limiar entre a 

pose e a atuação, uma vez que estão sempre executando uma ação, seja pensando, esperando, 

lendo... Ignoram a presença do espectador139, tal como nas pinturas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
138 (CAMPANY, 2006, p. 113) 

139 Mas também em Hopper, há momentos de facingness.  

  

Figura 29 - Automático (1927), de Edward Hopper. 
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de absorção, mas ao mesmo tempo invocam uma dimensão mais performática, parecem mais 

“personagens” do que as figuras de Greuze e Chardin, levando o espectador a inseri-los em uma 

narrativa confabulada. Claro que isso também diz respeito à estética intencionalmente 

cinematográfica de Hopper.  

Esperar é algo especial. Em Hopper, também há muita espera. Para 

torná-la interessante, depende da aparência das pessoas que estão 

esperando, de suas roupas e de onde você as coloca, umas em relação 

às outras, e das paredes ao seu redor. É também sobre as pausas, o que 

elas não dizem. A esposa impaciente em Um Pombo [ver figura 9] só 

parece querer dizer: "É necessário olhar para isso também?”140  

A relação de Hopper com o cinema começa na sua própria cinefilia, que certamente 

influenciou sua estética, expressa nos quadros em dois eixos principais: em primeiro lugar, pela 

abordagem realista sobre a modernidade urbana, retratando os espaços públicos e privados 

típicos das cidades americanas, também cenários dos filmes da época. Em segundo lugar, pelo 

enquadramento de Hopper, que insinua a continuidade do espaço para além da tela, em uma 

lógica de máscara de que fala Bazin, sobre a qual já nos referimos anteriormente. A estética 

“cenográfica” dos espaços também é um ponto. Nos quadros de Hopper (como na pintura em 

geral, poderíamos dizer), nada participa da composição por acaso. Apesar da abordagem realista 

nos quadros de Hopper, existe uma psicologização do espaço, como aponta Marcos Kurtinait is, 

“o espaço se investe de um valor psicológico intrínseco, e é também expressão do interior dos 

personagens.”141 

 Andersson fala reiteradamente em entrevistas sobre a importância que dá ao espaço em 

seus filmes, entendendo-o como um recurso para se conseguir acessar o estado psicológico dos 

personagens. Nas suas palavras: 

 

Mas é o espaço que traz vestígios da mão humana, formada por 

humanos, que, na minha opinião, desperta mais fortemente a sensação 

de que o espaço está nos perseguindo. Revela o nosso lugar na vida 

social e na história. É revelado que nossas condições, nossa 

existência, é o resultado de um processo histórico no qual a influência 

de nossa vontade é de menor importância do que gostaríamos de 

acreditar.142  
 

                                                                 
140 (ANDERSSON apud RATNER, 2015) 

141 (KURTINAITIS, 2010, p. 170) 

142 (ANDERSSON apud RATNER, 2015) 



64 
 

A solidão é tema recorrente na obra de Hopper, e um aspecto paradigmático da 

modernidade ocidental. A vida nas grandes cidades propiciou a multiplicação de espaços em 

que há muita circulação de pessoas, mas que ao mesmo tempo não são exatamente espaços de 

socialização, o que Marc Augé define por não-lugares. São exemplos de não-lugares os 

shoppings, bares, restaurantes, estações de trem e aeroportos, ruas, pontos de ônibus, cinemas, 

casas de espetáculos ou mesmo atrações turísticas. Espaços em que os indivíduos permanecem 

isolados, embora agrupados. São cenários comuns também na Trilogia de Andersson, e em 

ambos há a sugestão (ou, mais que sugestão, o veredito), de que tais lugares condenam os seres 

humanos a uma solidão perpétua. Em algumas cenas da Trilogia percebe-se, inclusive, o que 

talvez sejam referências diretas a quadros de Hopper, invertendo-se porém o dentro e o fora.  

 

 

Outra característica dos não-lugares para Augé é que estes são desprovidos de 

identidade cultural. Um aeroporto ou um posto de gasolina, por exemplo, são sempre iguais, 

independentemente de onde se esteja, se na Alemanha ou no Brasil. “Se um lugar pode ser 

definido como um espaço relacional, histórico e preocupado com a identidade, então um espaço 

 
 

  

Figura 32 - Falcões da Noite (1942), de Hopper 

Figura 30 – Luz do Sol na Cafeteria (1958), de Hopper 

Figura 31 - Cena 16 de Canções 

Figura 33 - Cena 8, de Um Pombo 
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que não pode ser definido como relacional, histórico ou preocupado com a identidade será um 

não-lugar”143. Em geral, são locais em que a construção física se dá antes da construção social.  

Augé aponta que a interação social nestes espaços se dá através de uma linguagem 

baseada em “instruções”, que podem ser prescritivas, proibitivas ou informativas – linguagem 

que as máquinas dominam e executam com maestria, e por isso em muitos não-lugares (e cada 

vez mais) é com elas a única interação necessária. O efeito disso é que ao estar “sozinho”, o 

sujeito se volta para si mesmo, para os próprios pensamentos, mas por outro lado, por não estar 

sozinho essa introspecção é acompanhada de uma inclinação performática. O sujeito, então, 

passeia no limiar entre a instrospecção e a consciência da própria imagem (em um movimento 

parecido ao da absorção melancólica de que falamos acima).  

Um outro efeito dos não-lugares é que a interação que se dá através dos comandos de 

instrução indistingue os sujeitos; as máquinas – ou funcionários, nos casos em que ainda há – 

se dirigem à todos indiscriminadamente com exatamente as mesmas palavras e gestos. Fabrica-

se com isso uma noção de “everymen”, e que também se aplica aos personagens de Andersson. 

As vestimentas sóbrias e genéricas e a maquiagem  pálida nos rostos promovem um 

esvaziamento das características de identidade. Andersson explica: “É necessário, essa 

brancura, porque os personagens do filme são mais universais. Refiro-me, muitas vezes, ao 

palhaço do circo, que está ali, como uma criação individual que também representa todos os 

espectadores do circo.”144 

Augé considera que vivemos em uma supermodernidade, ou seja uma extensão da 

modernidade, mantendo-se ainda dentro dos mesmos códigos desta, embora radicalizados145 (e 

não superados, como faz parecer o sufixo “pós”, de pós-modernidade, por isso Augé rejeita o 

termo). Andersson refere-se ao tema na mesma perspectiva146, e é recorrente em seus filmes a 

alusão a um passado que assombra o presente, como é exposto de maneira literal com a aparição 

fantasmagórica do rapaz enforcado na guerra e que persegue Kalle por várias cenas. A 

arquitetura dos espaços carrega um ar de “velha modernidade” e a direção de arte esquiva-se 

                                                                 
143 (AUGÉ, 1992, p. 77) 

144 (ANDERSSON apud YANG, 2013, p. 101) 

145 Augé fala que a supermodernidade deriva simultaneamente de três figuras do excesso: superabundância de 

eventos, superabundância espacial e individualização de referências. (AUGÉ, 1995, p. 40) 

 
146 (LARSON; MARKLUND, 2010, p. 275) 
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de situar os filmes em um período cronologicamente pontual: há características tanto do pós-

guerra, como dos anos 60, 90, ou 2000.  

No entanto, embora apresente elementos de épocas distintas, a estética de cores pastéis 

e formas simples da arquitetura remete ao Estado de Bem Estar Social instituído durante as 

décadas de 1950 e 1960. Julianne Yang aponta que os cenários dos filmes recriam o design 

funcionalista adotado pelos projetos habitacionais escandinavos da época, que foi dominante 

nos anos da adolescência de Andersson. “Segundo o próprio diretor, o filme, neste sentido, 

captura sua memória infantil do estado de bem-estar social, ou Folkhemmet147 ("O Lar do 

Povo"), como era chamado na época.”  

 A adoção do funcionalismo como modelo arquitetônico tinha como fundamento o ideal 

de um mundo melhor. Nutria-se a esperança de que a tecnologia moderna e planejamento 

racional seriam capazes de resolver os problemas sociais. Nos filmes, porém, como observa 

Yang, “a arquitetura funcionalista é menos um símbolo de um futuro melhor do que uma 

lembrança do passado”.  

Refletindo a arquitetura funcionalista e sua ênfase 

sociopolítica, os cenários lembram a ideologia do estado de 

bem-estar social, ao mesmo tempo em que sugerem que estes 

ideais desapareceram. Embora as idéias possam desmoronar, 

os prédios que ajudaram a construir às vezes podem suportar 

melhor a erosão do tempo, mesmo que apenas como 

lembretes fantasmagóricos de crenças passadas.148 

                                                                 
147 Andersson afirma querer recriar em seus filmes a estética de Folkhemmet, e denomina a iluminação branca e 

os edifícios desbotados em tons pastel de "iluminação e cores de folkmhem", "como nas instituições antigas" 

(YANG, 2013, p. 124) 

148 (YANG, 2013, p. 124) 
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Nos filmes, no que concerne à direção de arte, quase não existem diferenças entre os 

espaços públicos e privados. As cores, materiais, texturas são as mesmas, e de certa forma 

trazem a sensação de não-lugar para dentro dos lares também. Estes não apresentam nenhum 

elemento de identidade, nada que denote uma expressão particular e subjetiva dos personagens 

sobre os espaços em que habitam. São espaços brancos, frios e estéreis como um hospital. Já 

mencionamos a importância dos espaços para Andersson, e a consciência com que ele busca 

compor o quadro de uma forma que o ambiente dê acesso ao interior psíquico dos personagens. 

Assim, mesmo nos espaços domésticos, o comportamento dos personagens exibe uma falta de 

intimidade desconcertante entre familiares e casais. A solidão dos não-lugares nos filmes de 

Andersson – e pode-se dizer o mesmo de Hopper – se extende para dentro dos lares, em uma 

radicalização do individualismo da modernidade. E fica muito claro que esta solidão é resultado 

principalmente da dificuldade em se comunicarem.149 Os personagens parecem perdidos nas 

próprias aflições, sem conseguirem externar suas angústias. Augé cita um trecho150 de Vicent 

Descombes à esse respeito: 

Onde o sujeito está em casa? A ques tão está menos num território 

geográfico do que num território retórico (retórica no sentido clássico, 

conforme definido pelo atos retóricos: fundamento, acusação, elogio, 

censura, recomendação, aviso e assim por diante). O sujeito está em 

casa quando ele está à vontade na retórica do povo com quem ele 

compartilha a vida. O sinal de estar em casa é a capacidade de se fazer 

                                                                 
149 Veremos na segunda parte que a ausência de gestos contribui para essa dificuldade.  

150 Em Proust, Filosofia do Romance (1987). 

 

Figura 34 - Cena 35, de Vocês, Os Vivos. 
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entender sem muito muita dificuldade, e seguir o raciocínio dos outros 

sem necessidade de longas explicações.151 

 

 

Augé também aponta para um paradoxo do não-lugar: ao mesmo tempo em que são 

locais desprovidos de identidade cultural e histórica, “um estrangeiro perdido em um país que 

ele não conhece (um 'passageiro desconhecido') só pode se sentir em casa no anonimato de 

auto-estradas, estações de serviço, grandes lojas ou redes de hotéis.” São espaços de certa forma 

reconfortantes pela sensação de familiaridade que evocam. E Augé conclui que, “se Descombes 

estiver certo, no mundo da supermodernidade, as pessoas estão sempre, e nunca, em casa”. Em 

entrevistas mais recentes, Augé ressalta que hoje radicalizamos ainda mais a tendência, e os 

smartphones correspondem aos não-lugares. 

Hoje podemos dizer que o não lugar é o contexto de todos os lugares 

possíveis. Estamos no mundo com referências  totalmente artificiais , 

mesmo em nossa casa, o espaço mais pessoal possível: sentados 

diante da TV, olhando ao mesmo tempo o celular, o tablete, e com os 

fones de ouvido ... Estamos em um não lugar permanente. Esses 

dispositivos estão permanentemente nos colocando em um não lugar. 
Nós os carregamos não lugar em cima, conosco.152 

Não há smartphones nos filmes de Andersson. Nem mesmo aparelhos televisores. Mas 

este processo de homogeneização entre público e privado também se explicita na composição 

dos quadros, de maneira muito sutil, com a onipresença de portas, janelas e vitrines. Na maioria 

dos planos internos, temos acesso ao exterior; e a planificação promovida pelo foco total realça 

ainda mais a sensação de as janelas são telas e que a cidade está dentro de casa. Nos planos 

exteriores também frequentemente conseguimos visualizar os espaços internos, através dos 

                                                                 
151 (DESCOMBES apud AUGÉ, 1992, p. 108) 

 
152 (AUGÉ, 2019) disponível em:  

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/31/tecnologia/1548961654_584973.html 

 

 

 

Figura 36 - Excursão em Filosofia, de Hopper Figura 35 - Cena 12 de Canções 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/24/tecnologia/1524577831_486816.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/24/tecnologia/1524577831_486816.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/24/tecnologia/1524577831_486816.html
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vidros das janelas e vitrines ( o que - outra vez - também é comum nas pinturas de Hopper) – 

ver figuras 36 e 38. 

 

 

 O arquiteto e historiador George Teyssot considera que o processo de demarcação da 

linha divisória entre as esferas pública e privada ao longos dos séculos configurou um “campo 

de batalha ativo”, constantemente em mutação e se reajustando de acordos com as normas 

sociais vigentes. As janelas albertianas foram talvez as primeiras manifestações desta dinâmica, 

como falaremos mais adiante, e que depois se estenderam com a presença das novas mídias de 

comunicação nos lares: livros, jornais, revistas, eram formas de “invasão” do público na esfera 

do privado. Teyssot aponta: “O telefone foi percebido como uma invasão insuportável por 

alguns, enquanto, ao mesmo tempo, apresentava informações personalizadas e 

individualizadas; as gavinhas se tornaram tentáculos.”153 

Teyssot considera que as janelas de hoje são as telas (o formato em “janelas” dos 

softwares, como o próprio Windows, torna a comparação ainda mais óbvia), e as usamos para 

se comunicar com o mundo exterior, o que significa uma outra reviravolta topológica. Nos 

filmes, como já dissemos, não há gadgets, nem TVs, nem telas digitais de nenhuma natureza, 

                                                                 
153 (TEYSSOT, 2014) 

 

Figura 37 - Cena 1 de Vocês, Os Vivos. 
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mas a presença massiva dos reflexos em vidros, nas janelas e vitrines, se assemelham a telas 

acesas e simbolizam de algum modo à tecnologia contemporânea154.  

 

A presença de aberturas nos espaços internos, principalmente portas e janelas, que dão 

a ver um outro cômodo ou o exterior, remete também à chamber art, um gênero da pintura 

holandesa da Era de Ouro do século 17.  

Já dissemos que a ascensão da burguesia provocou uma virada na pintura, que antes 

tinha apenas a aristocracia e o clero como clientela principais. Gombrich explica155 que o 

surgimento das pinturas de gênero foi uma necessidade deste novo cenário, já que tornava as 

telas mais comerciais para o público burguês, e era mais vantajoso financeiramente que um 

pintor se especializasse em um gênero específico, buscando a excelência nele. Um dos gêneros 

mais procurados pelos clientes era este, que retratava os espaços interiores das casas.  

Uma característica marcante destas pinturas é a presença de janelas e portas, que dão a 

ver outros espaços, como uma “entrada que permite ao olhar adentrar um interior mais 

profundo”156. Por vezes as “aberturas” dão a ver outros cômodos da casa, e em outras, o espaço 

exterior, criando uma espécie de jogo entre clausura e abertura, e principalmente demarcando 

a noção de espaço público e espaço privado. 

Desde o famoso tratado Da Pintura (1435) de Leon Alberti, a metáfora da pintura como 

uma janela estabeleceu a maneira ocidental de ver o mundo como uma imagem; e também 

transformou a função da janela, que na época de Alberti eram mais um instrumento 

arquitetônico de iluminação e ventilação do que um instrumento óptico - por isso, era comum 

                                                                 
154 Curioso observar que as cenas de vidros espelhados são bem mais comuns em Um Pombo, de 2014, do que nos 

dois anteriores, Canções, de 2002 e Vocês, os Vivos, de 2007, realizados no período “pré-smartphones”.  

155 (GOMBRICH, 2006, p. 309-324) 

156  (PETHO, 2015, p. 45). 

  

Figura 38 - Cena 14 de Um Pombo. Figura 39 - Cena 31 de Um Pombo. 
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que fossem posicionadas em uma altura maior do que a linha do olhar e fossem “obscurecidas 

por treliças ou vidros com pouca transparência.” 

            Assim, pode-se dizer que a pintura influenciou mais o modelo moderno de janela do 

que o contrário157. Para Teyssot, a janela de Alberti “liberta o homem de um olhar tirânico e 

divino, tornando-o o espectador do mundo, de um mundo que se tornou imagem”158. Diante 

desta “reviravolta topológica” criam-se as condições para o espectador moderno. É a moldura 

da janela que eleva a vista do mundo à condição de paisagem a ser contemplada.   

É apenas no século XVI que o tema da vista pela janela indica o 

nascimento da pintura de paisagem, e somente no século XVII que a 

paisagem independente começa a brincar com a moldura da pintura 

como se fosse a moldura de uma janela.159 

 

Além disso, a janela permite o ato de olhar sem ser visto, e diante desta possibilidade 

do olhar indiscreto, vem a valorização do íntimo, termo derivado do latim “intimus”, superla tivo 

de interior, que descreve “o que está oculto ao olhar dos outros”. Teyssot aponta que a chamber 

art foi construída em torno da noção de doorkjkje160, do holandês, que significa “olhar através 

da porta”, relacionando-se ao surgimento dos valores de intimidade e privacidade no espaço 

doméstico. O voyeurismo, por sua vez, passa a ser um ativo articulador do olhar na fruição 

destas obras. As aberturas funcionam como profundidade de campo e convidam o olhar para 

adentrar o espaço, mas na impossibilidade de fazê-lo a imaginação é convocada.  

Entre 1655 e 1657, Nicholaes Maes pintou Eavesdropper161, sua série mais famosa, 

composta de seis quadros protagonizados por uma personagem prestes a bisbilhotar um outro 

cômodo da casa. Ela encara o observador, tornando-o cúmplice da sua indiscrição.  

                                                                 
157 “Devemos reverter as aparências. Grande inversão: se levarmos à sério os índices, concluímos que não é a 

pintura que é como uma janela, mas a janela que se torna uma pintura”. (WAJCMAN, 2004) 

158 (TEYSSOT, 2014) 

159 (BLOM, 2010, p.99) 

160 Ver também a descrição no site: www.essentialvermeer.com. 

161 Eavesdropper, ou bisbilhoteiro. Segundo a Web Gallery of Art: “Seus assuntos domésticos, representações 

convincentes de interiores, vislumbres das  salas adjacentes, e uso expressivo de luz e sombra influenciaram artistas 

em Delft, como Pieter de Hooch e Johannes Vermeer. Disponível em: 

https://www.wga.hu/html_m/m/maes/eavesdr.html 
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Percebe-se na série de Maes o papel da personagem central de mediadora. É através dela 

que nos sentimos convidados a percorrer o quadro com o olhar. Essa cumplicidade vem da 

posição de observadora que ela desempenha na cena, e que nós também desempenhamos.  

Há uma meta-referência sobre o lugar do espectador sempre que uma tela retrata um 

personagem em contemplação, principalmente quando de frente a uma janela ou um quadro. 

Nas cenas da Trilogia, é muito recorrente que personagens desempenhem a função de 

espectadores, criando um jogo entre observador e observado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na cena acima, Olle observa da sua janela a briga dos vizinhos que acontece no prédio 

em frente. A voz de sua esposa pergunta, fora de quadro, o que ele está fazendo. Olle responde 

com total indiferença à cena bizarra que se desenrola à sua frente, como se ao observá-la, 

estivesse na verdade se observando observar; algo muito próximo do comentário de Augé sobre 

 

 

      Figura 40 - Eavesdropper (1655-1657), de Nicolaes Maes. 

Figura 41 - Cena 7 de Vocês, Os Vivos. 
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a experiência do viajante: “existem espaços em que o indivíduo se sente espectador sem prestar 

muita atenção ao espetáculo. [...] como se basicamente o espectador na posição de espectador 

fosse o seu próprio espetáculo.”162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, a janela “albertiana” não é apenas uma abertura para o exterior, também 

define muitos opostos de espaços: o exterior e o interior; o público e o privado, o visível e o 

invisível. Percebe-se que, “através da abertura de portas e janelas, o que está fora (o “mundo 

real” além da tela) torna-se uma imagem para o interior; assim, o espectador está 

simultaneamente dentro e fora da pintura”.163 Há, portanto, um aspecto obviamente 

metalinguístico. Como descreve Victor Stoichita em The Self-Aware Image (1997), a moldura 

dentro da moldura cria uma dinâmica auto-reflexiva, funcionando como uma “metáfora para a 

pintura”164. Considerando-se que a pintura tal como concebeu Alberti já é, em si, uma janela 

que se abre para um mundo imaginário, a janela na pintura retrata uma janela ou uma pintura?  

A pintura interior holandesa aparece também como uma investigação 

secular da natureza das imagens, após a era da iconoclastia, 

enquadrando um fragmento de “vida” ao lado de uma encenação sutil 

da “imaginação” em si (ou seja, a percepção do mundo como uma 

imagem, onde as portas / janelas para o exterior também são portas 

para o interior: significa um exame auto-reflexivo da arte da pintura, 

reforçada também ao lado da multiplicação de molduras internas, pela 

presença de quadros pendurados nas paredes.165 

                                                                 
162 (AUGÉ, 1995, p. 86) 

163 (PÉTHÖ, 2015, p. 45). 

164 (STOICHITA apud PETHO, 2015, p. 45). 

165 (ibidem, p. 46). 

 

Figura 42 - Cena 7 de Vocês, Os Vivos. 
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 Stoichita explica que, embora o uso de aberturas também estivesse presente na arte 

medieval, a questão só alcança esta dimensão metapictórica na pintura holandesa do século 17, 

quando a relação intrínseca entre janela e pintura já estava consolidada. Outra diferença é que 

na pintura medieval, as aberturas em geral desempenhavam um papel secundário na 

ambientação das cenas religiosas, enquanto na chamber art a dimensão arquitetônica ganha 

protagonismo. Petho nos lembra166 que o interesse destas pinturas em descrever o espaço estava 

em consonância com o modelo de pensamento descritivo que se desenvolvia nas ciências, 

sobretudo na óptica e na cartografia.  

 Vermeer, Maes e Pieter de hooch são constantemente citados com os grandes mestres 

holandeses da chamber art, mas foi mesmo Samuel van Hoogstraten quem desenvolveu 

verdadeira obsessão pela descrição espacial dos interiores domésticos e pelo recurso pictórico 

de doorkjekje. Em várias de suas telas, a figura humana muitas vezes está ausente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
166 (PETHO, 2015, p. 46). 

 

 

Figura 43 - Os chinelos (1642 - 1678), de Hoogstraten. 
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Sua fascinação o leva a montar um peepshow: uma espécie de maquete em forma de 

caixa, retratando uma casa burguesa holandesa, com porta abertas revelando um mise en abyme, 

e inúmeras janelas. A obra, dentre várias outras do mesmo estilo produzidas na Holanda no 

mesmo período, mas sendo uma das poucas que sobreviveu, anunciava a chamber art e o 

interesse voyeurista167 em adentrar espaços privados. Algumas janelas da caixa revelam o 

próprio espaço de exposição, e permite ao observador brincar com o enquadramento.  

 

 

No livro em que analisa os primeiros filmes de Dreyer, Bordwell identifica168  uma 

relação estrutural entre o modelo tableau no cinema deste realizador e a chamber art holandesa. 

Ele explica que as  premissas estilísticas deste estilo tem sua semente plantada já no período 

quatrocenttista da pintura e do teatro, quando o espaço passou a ser concebido como um cubo  

a ser preenchidos por figuras humanas. “As câmaras que abrigavam a Virgem e os santos foram 

substituídas por interiores cotidianos; o quarto, a sala de estar e a cozinha das casas  

burguesas”.169 

                                                                 
167 Van Hoogstraten inspirou-se nos peepshows, datados do século XV, que consistiam em exibições de 

fotografias e objetos através de um furo em uma caixa. 
168 As referências foram mencionadas pelo próprio Dreyer: Pieter Brughel para A paixão de Joana D’Arc; Bochlin 

para Vampyr; os mestres holandeses para Days of Wrath, e Hammershoi para Ordet e Gertrud . 

(BORDWELL,1981, p. 42) 

169 (BORDWELL apud PÉTHÖ, 2015, p.44).  

 

 

Figura 44 - Peepshow de uma casa holandesa (1642 – 1678), de Hoogstraten 
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Para Bordwell, é Dreyer quem primeiro traduz o modelo tableau para o cinema, tendo 

sido influenciado tanto pelo teatro do final do século 19, principalmente pelas peças de Ibsen e 

Strindberg e sua tradição de “chamber drama” (um teatro intimista e psicológico), quanto pelas 

telas do também dinamarquês Hammershoi, pintor a quem Dreyer devotava grande apreço e a 

quem frequentemente aludia como referência de estilo. Assim como Hoogstraten, Hammersho i 

nutria verdadeira obsessão pelos espaços internos domésticos170, e Bordwell conclui: “basta 

olhar as imagens de Hammershoi para notar uma insistência dreyeriana nas paredes 

completamente brancas, na iluminação em ângulo suave, nas superfícies severas e nas 

subordinação das figuras humanas à arquitetura e à decor.” As correspondências estilíst icas 

entre Dreyer e Hammershoi são tantas que foram objeto de uma exposição de 2007, 

Hammershoi I Dreyer, no Centro de Cultura Contemporânea, em Barcelona. No site da 

exposição, o texto curatorial explica: 

Hammershøi e Dreyer têm muitas analogias temáticas e      formais: 

• Compartilham a convicção de que a maior intensidade dramática é 

encontrada nos interiores (de uma casa, uma imagem, um rosto). 

• O tratamento da figura humana, particularmente a forma feminina: 

as mulheres enigmáticas de costas para nós nos interiores domésticos 

referem-se à contemplação e êxtase dos personagens e de s eus dramas 

pessoais, e até contêm o sinal da morte. 

• O domínio da luz na cena é impecável nos dois artistas. Hammershø i 

sabia como pintá-lo, enquanto Dreyer dava cadência. 

• Exteriores. Primeiro, há as paisagens, carregadas de uma atmosfera 

muito especial. Depois, há os exteriores percebidos através de figuras 

esculturais, janelas e portas fechadas nos interiores representados.171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
170 Bordwell conta que Hammershoi boa parte de seus últimos anos de sua vida praticamente confinado em casa. 

(ibidem)  

171 Disponível em: https://www.cccb.org/en/exhibitions/file/hammershi-and-dreyer/10917 
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Dentre as aproximações, destaca-se ainda a psicologização expressa na arquitetura dos 

espaços e nos enquadramentos que realçam as linhas e formas. Bordwell aponta que no cinema 

clássico, o espaço é encarado como um mero “recipiente para a ação, e não deve ser motivado 

artisticamente”; a decor está sempre cumprindo uma função narrativa, seja à serviço do 

realismo (“um banco contém balcões e cofres”) ou da composição fotográfica, mas o ideal é 

que não reivindiquem atenção para si mesmos. Mas os filmes de Dreyer “enfatizam a decor a 

um ponto que excede sua funcionalidade narrativa”. O mesmo se pode dizer de Andersson, e a 

aproximação com Hammershoi se dá ainda pela paleta de cores muito semelhante (embora não 

tenhamos encontrado nenhuma referência expressa de Andersson a este pintor).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 - Cena 2 de Um pombo. 

Figura 47 - Interior com Ida em uma 

cadeira branca (1900), de Hammershoi. 

Figura 46 - Gertrude (1964), de Dreyer. 

 

 

 

Figura 45 - Um Quarto (1901) de Hammershoi 
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Algo que se observa nas telas de Hammershoi é a repetição de personagens 

(frequentemente sua esposa, Ida), muitas vezes em momentos e movimentos quase contíguos, 

antecipando de certa maneira um procedimento cinematográfico.172 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
172 Esse é, inclusive, um dos pontos que Eisenstein considera de cinematográfico na obra do renascentista  El 

Greco: “sua característica de repetir em diversos quadros cópias exatas dos mesmos personagens, como se os 

recortasse de um quadro e os transportasse para outro” . Mas quando Eisenstein aponta para a repetição de 

personagens nas telas de El Greco, considera que o pintor os eleva a uma categoria semiológica, hieroglífica, alg o 

próximo ao gesto social de que trata Brecht e Barthes. Ele descreve: “nessa repetição de um cânone está a busca e 

a descoberta de um signo, de um signo ideográfico que inclui figurativamente a imagem-conceito de um fenômeno 

ou de um tema” (EISENSTEIN, 2014, p. 46). 

 

 

  

 

Figura 49 - Portas Abertas (1905), de Hammershoi. Figura 50 - Cena 21 de Vocês, os Vivos. 

Figura 52 - Série Interior com Ida, de 

Hammershoi. 

Figura 51 - Série Interior com Ida, de 

Hammershoi. 
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      Segunda Parte: Dramaturgia Em Imobilidade  

“Hay gentes tan desgraciadas                                                                            

que ni siquiera tienen cuerpo”. 

                              - César Vallejo173 

 

Em O homem visível, Béla Balázs174 explica que a cultura das palavras, advinda do 

surgimento e desenvolvimento da tipografia, fez desarticular e atrofiar a capacidade dos seres 

humanos de se comunicarem através da linguagem gestual, aquela que segundo ele seria “a 

verdadeira língua materna da humanidade”, a linguagem universal por excelência. Ele explica 

que neste processo de transição do “espírito visível” para o “espírito legível”, da cultura visual 

para uma cultura conceitual, o corpo foi gradativamente perdendo sua capacidade de expressão, 

se atrofiando pela falta de uso, tornando-se “desarticulado, primitivo, estúpido e bárbaro”. 

Balázs afirma que coube ao cinema tornar os seres humanos “visíveis” de novo, ao 

ressuscitar e promover o reconhecimento da linguagem gestual, visível e imediata. A 

necessidade econômica de se fazer circular internacionalmente os filmes é, para Balázs, a 

principal responsável por este retorno, por se tratar de uma linguagem “imediatamente 

compreensível para todos os povos”. Independentemente das razões, o resultado deste novo 

paradigma tem implicações sobre o alcance da nossa comunicação, tanto porque há níveis de 

expressão e compreensão que são intraduzíveis para o verbo, como também - e principalmente 

- por permitir que voltemos à nossa condição natural. 

Mas a nova linguagem gestual que aí vem emerge da nossa dolorosa 

nostalgia de podermos ser humanos com todo o nosso corpo, nós 

próprios, da cabeça aos pés (não só nas nossas palavras), e deixarmos 

de arrastar o nosso próprio corpo como uma coisa estranha, como uma 

qualquer ferramenta prática. Essa linguagem emerge da nostalgia pelo 

homem corpóreo emudecido, esquecido, tornado invisível.175 

 

Algo parecido vai dizer Giorgio Agamben, em Notas sobre o gesto, quando afirma que 

“o cinema reconduz as imagens para a pátria do gesto”176. No século 19, o interesse científico 

sobre os movimentos do corpo, materializado, como explica Agamben, em inúmeras 

experiências que buscavam decompor e analisar estes movimentos (tendo sido a invenção do 

                                                                 
173 (VALLEJO, 2003, p. 229) 

174 (BALÁZS, 2010, p. 215) 

175 (Ibidem) 

176 (AGAMBEN, 2008, p. 12) 
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cinematógrafo, inclusive, resultado deste interesse), era sintomático de uma sociedade que 

perdeu seus gestos e urgia por reencontrá-los, já que quanto mais se perdiam, “mais a vida 

tornava-se indecifrável”. 

Luíza Buarque, ao discorrer sobre o texto de Agamben177, aponta que esta perda gestual 

pode ser atribuída ao esvaziamento da noção de unidade, comunidade e coletividade que foi 

gradativamente se estabelecendo ao longo do processo que culmina na revolução industrial e 

na modernidade. Ainda segundo Buarque tratou-se, sobretudo, de uma perda da noção de 

finalidade, que deu lugar a uma lógica de medialidade imediata – ela exemplifica a questão 

com uma metáfora sobre uma engrenagem que conhece o próprio movimento mas não 

compreende a finalidade da máquina a que pertence.  

No texto, Agamben aponta que o cinema, ao mesmo tempo em que filma e registra a 

perda dos gestos, procura também reapropriá-los, aproximando-se do pensamento de Balázs; e 

vai além, ressaltando que a própria essência do cinema seria o gesto, e não a imagem. Como 

explica Buarque, o cinema reconduz a imagem para fora da “rigidez mítica” (realidade psíquica) 

e a reinsere no tempo contínuo (realidade física), “como se um animal empalhado voltasse à 

vida”. E é neste movimento, que cinema e gesto compartilham do mesmo teor, já que expõem, 

exibem, a medialidade, que não é nem um meio para um fim e nem um fim em si mesma: não 

se trata de percorrer o trajeto de A para B com a finalidade de se deslocar de um ponto a outro, 

e nem se assemelha à dança, que carrega em si mesma sua própria finalidade (estética), mas 

uma terceira via, de um “meio sem fim178”. Buarque simplifica: cinema e gesto estão menos na 

esfera da comunicação de uma mensagem, e mais na comunicação da própria comunicabilidade.  

Se na dinâmica representativa, o gesto é uma manifestação posterior a um processo 

mental, ou seja, há um “delay” entre intenção e comunicação, Mariana Katona Leal cita Patrice 

Pavis e sua concepção de gestualidade não mais como reprodutora destes processos psíquicos 

(“emoção, reação, significação”), mas como produtor de signos em si mesma. Além disso, há 

na gestualidade uma “deflagração” do oculto que o permite alcançar uma profundidade maior 

na comunicação do que a fala oral, sendo esta mais subordinada ao controle e intenção do 

sujeito.  

                                                                 
177 Fala de Luiza Buarque,“Gesto e Filosofia”, no Festival Panorama – Dança para Cacilda: Conversas Públicas. 

Em 13-06-2012. Disponível em: https://youtu.be/Vhmiold4iD0 

178 Notas sobre o gesto, inclusive, faz parte de uma coletânea de textos de Agamben denominada de “Meios sem 

fim”.  
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Tanto Benjamin quanto Agamben evidenciam esse aspecto do gesto 

quanto à sua forma de articular além das palavras. Como uma 

expressão que mostra o que do corpo pode ser comunicado pelo não 

dito, a falta de clareza na expressão do gesto elucida o que há de mais  

instigante nesse modo de produção de sentido e, ao mesmo tempo, é 

o quê da linguagem que pode ser entendido como essência.179  

 É através de um processo de esvaziamento dos gestos – ou, como se pode também 

pensar, pelo gesto da imobilidade180 - que o cinema de Andersson busca dar visibilidade à 

linguagem do corpo e atingir a essência do que se pretende comunicar. Se por um lado, a perda 

dos gestos é apresentada em uma dimensão mimética, como representação dos sentimentos de 

solidão e inércia experimentados pelos personagens dentro do contexto de supermodernidade 

em que vivem, e cujos corpos atrofiados, desarticulados, retomando o pensamento de Balázs, 

são tanto causa como consequência da inabilidade em estabelecerem conexões de intimidade 

uns com os outros; por outro lado, a paralisia destes corpos extrapola a dimensão representativa 

em direção à este nível mais abstrato de compreensão, de “comunicar o incomunicáve l”. 

Tentaremos esboçar aqui algumas questões que atravessam os dois lados; para o primeiro, 

partiremos de uma análise do poema de Cesar Vallejo, Traspié entre dos Estrellas, que inspira 

a Trilogia, principalmente o Canções, e que nos dá algumas pistas sobre a dimensão tanto 

narrativa quanto simbólica dos corpos parados; e para o segundo, buscaremos acender uma luz 

de compreensão sobre a imobilidade dos personagens de Andersson a partir de 

correspondências entre os filmes e procedimentos praticados pelo teatro absurdista de Samuel 

Beckett. 

Amados aqueles que se sentam  

 

 Além de figurar como epígrafe181 ao Canções do Segundo Andar, o poema de César 

Vallejo, Traspié entre dos estrellas (1965) é declamado em várias cenas ao longo do filme, e 

pode-se dizer que está impresso também nos temas, motivos, personagens, situações e na 

cosmovisão existencial, não somente do primeiro filme, mas de toda a Trilogia. Ursula 

Lindqvist entende182 que são tantas aproximações entre o filme e o poema que não é exagero 

                                                                 
179 (LEAL, 2011, p. 4031)  

180 Neste sentido, ao invés de comunicar a comunicabilidade, os corpos paralisados dos atores da Trilogia exibem 

um gesto que comunica a incomunicabilidade. 

181 Especificamente a estrofe: “Amado seja aquele que se senta”.  

182 (LINDQVIST, 2010, p. 201) 
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considerar o primeiro como uma adaptação do segundo183, uma espécie de transliteração entre 

as duas formas poéticas, uma literária, que inspira a outra, cinematográfica184.  

De fato, a maneira como Andersson se apropria do poema de 

Vallejo, amostrado fora de ordem e falado em um tom 

moderado contra um pano de fundo estéril, esvazia a 

linguagem literária de Vallejo de seu poder poético e a coloca 

a serviço da imagem de Andersson. Pode-se argumentar, 

então, que as linhas traduzidas do poema de Vallejo ganham 

vida neste filme quando perdem a literariedade e se tornam 

cinematográficas.185 

 O poema, por sua vez, tem como fonte de inspiração (ou faz uma releitura de) o Sermão 

do Monte: passagem bíblica correspondente ao Evangelho de Mateus, Capítulos 5-7, em que 

Jesus declara que serão os mansos, e não os poderosos, aqueles que herdarão a terra. Vallejo se 

utiliza de uma estrutura semelhante aos versos do Sermão, mas atualiza os preceitos, louvando, 

no lugar dos fracos, humildes e injustiçados, o cidadão comum da modernidade, que suporta o 

cotidiano sisífico com resignação e esperança. 

                      Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados.186 

 

                      Amado seja aquele que trabalha por dia, por mês, por hora,  

                      Aquele que transpira de pena ou vergonha.187 

 

O poema de Vallejo faz uma atualização humanista do sermão, já que não aponta para 

nenhuma redenção futura destes seres injustiçados em um plano espiritual; está mais para uma 

ode, uma homenagem à humanidade, “tropeçada” neste planeta perdido nos confins do universo 

para embarcar em uma existência dura e aparentemente sem sentido. Nos filmes, entretanto, 

principalmente em Vocês, Os Vivos, a única esperança que resta aos personagens já 

desenganados pela vida é depositada justamente no além-morte, como se constata na música-

tema do filme Jag har hort om en stad188, cantada em várias cenas.  

                                                                 
183 Interessante observar que o poema de Vallejo contém 46 linhas e o filme 46 cenas, embora apenas 18 das linhas 

do poema sejam citadas diretamente. 

184 Apenas à título de curiosidade: em 1983, Andersson de fato chegou a começar um filme adaptando o poema de 

Vallejo, que ele provisoriamente intitulou de Bem-aventurado Aquele Que Se Senta , mas nunca chegou a terminá -
lo. (LINDQVIST, 2010, p. 201) 

185 (ibidem) 

186 Mateus 5:3–16. 

187 Traspie entre dos estrellas (1965), de César Vallejo. Traduzido do espanhol: ¡Amado sea el que trabaja al día, 

al mes, a la hora, el que suda de pena o de vergüenza [...] (VALLEJO, 2003, p. 229) 

188 Do sueco, que se traduz por: Eu ouvi falar de uma cidade. Trata-se de uma canção muito popular na Suécia, 

freqüentemente usada nas cerimônias fúnebres. 
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Eu ouvi falar de uma cidade acima das nuvens 

Acima dos países terrenos, envolta em nevoeiro 

Eu ouvi falar de suas praias ensolaradas 

E um dia, sim, algum dia eu estarei lá 

Aleluia, eu devo cantar alto 

Aleluia, eu estou caminhando em direção a essa cidade 

E se minhas pegadas ficarem cansadas e pesadas 

Eu ainda estou indo para cima e para casa 

Eu ouvi falar de uma terra sem lágrimas 

Sem tristeza, sem aflição, sem batalhas 

E onde ninguém sofre de doenças 

E um dia, sim, algum dia estarei lá 

Aleluia, vamos todos nos alegrar 

Aleluia, toda a dúvida se foi 

Eu nunca vou tropeçar e cair de novo 

Eu estarei lá, sim, na casa de Deus 

Eu ouvi falar do vestido branco de neve 

E o brilho das coroas douradas 

Eu ouvi falar da família celestial 

E um dia, sim, algum dia estarei lá 

Aleluia, eu me regozijo no espírito 

Eu posso ouvir a música celestial 

E está rasgando as ligações terrenas 

Pois eu sei que logo estarei lá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 - Cena 51, de Vocês, Os Vivos. 
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Para Douglas J. Weatherford189, ambos o poema e o sermão evocam a inércia de um 

conformismo que oscila entre a passividade e a contemplação, o que se reflete na imobilidade 

dos personagens no filme. A crítica social que norteia tanto poema e filme parece absolver o 

cidadão comum e condenar as instituições (governo, corporações militares, mercado, igreja), 

que falham nas suas responsabilidades de dar sentido à vida. 

A referência do poema à passagem bíblica, embora nem sempre captada pelo espectador, 

em alguma medida confere ao filme um certo “tom hierático”, mas no lugar da 

excepcionalidade das coisas sagradas, propõe o que Weatherford chama de “nova hagiogra fia 

do ordinário”; sendo a rigidez dos movimentos um simbolismo para a possibilidade de 

santificação190 destes personagens comuns. Assim, a rigidez dos personagens de Andersson 

também apresenta esta possibilidade de leitura: “colocados na tela como estátuas hieráticas, 

podem ser interpretados como santos, beatificados não por sua excepcionalidade senão por sua 

cotidianidade”. E Weatherford ressalta: 

Mas estes novos santos não são infalíveis. São seres muito humanos, 

manchados, entediados, oprimidos, desinteressados, miseráveis, e é 

precisamente esta imperfeição e vulnerabilidade que Vallejo e 

Andersson detectam, tanto para celebrar como para lamentar a 

condição humana.191 

Andersson afirma que as questões existenciais mais emblemáticas de cada época 

acontecem nos momentos mais triviais da vida cotidiana, uma ideia que está expressa também 

                                                                 
189 (WEATHERFORD, 2015, p. 91) 

190 Para o autor, o filme imagina um mundo “onde o sofrimento tem pelo menos uma leve esperança de resultar 

em santificação”.  

191 (WEATHERFORD, 2015, p. 93) 

 

Figura 54 - Cena 42, de Vocês, Os Vivos 
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no poema de Vallejo. Ele, inclusive, cunhou o termo trivialismo para definir esta concepção 

existencial do mundo, e que tem norteado à estética de seus filmes (associada à imagem-

complexa). No booklet de Vocês, Os Vivos, ele explica: “Gosto de lidar com questões 

existenciais pelo prisma da banalidade e das situações aparentemente triviais. Depois do neo-

realismo e do cinema do absurdo, eu tento, hoje, propor o ‘trivialismo’.” No mesmo livreto, ele 

conta que a ideia para o filme surgiu de um trecho da Edda Poética192, que contém um provérbio 

que diz: o homem é a alegria do homem.193 “Agrada-me a ideia de que o homem não está só na 

terra, que depende dos outros. (...) A minha leitura deste fascínio do homem pelo homem 

ilumina a filosofia do filme.” Ressalte-se, porém, que há um abismo de incompreensão entre os 

personagens do filme, e esta necessidade e dependência do outro nunca é satisfeita.  

Ao descrever o mundo e a existência a partir de seus momentos mais triviais, Andersson 

busca alcançar grandes questões filosóficas. “Mas como é a vida? - é claro que a vida é trivia l, 

precisamos apertar botões, fechar zíperes e tomar café da manhã. É extremamente concreta e 

trivial toda a nossa existência. Eu gosto muito disso, enfatizar essa trivialidade, porque empurra 

as pessoas para a terra, para o lugar ao qual realmente pertencemos.”194 

As voltas da História e o destino dos grandes são assuntos 

apaixonantes. Mas também gostamos de nos sentar calmamente numa 

esplanada, a observar os outros. Encontro esta simplicidade da vida 

de todos os dias na pintura de Millet e de van Gogh: os retratos de 

camponeses trabalhando, de Millet, em Les  Glaneuses, são tão 

interessantes comos os quadros de Delacroix sobre batalhas épicas. A 

pintura de Millet revela tanto cuidado, precisão e empatia que nos 

parece não haver nada mais importante para retratar.195 

Assim como em Vallejo, o trivialismo de Andersson vem associado à um 

posicionamento crítico contundente. Ursula Lindqvist aponta que o poema de Vallejo enfatiza 

que “as bem-aventuranças, como a maioria das falas religiosas, não podem ser esvaziadas de 

conteúdo simbólico, porque exercem poder real por meio da expressão.” A promessa de 

redenção futura aos fracos e humildes teve (e tem) sabidamente, ao longos dos séculos, servido 

de instrumento para o apaziguamento da revolta dos oprimidos. Vallejo escreve196: “Como 

alguém pode falar em libertação espiritual sem ter feito a revolução material e social e enquanto 

                                                                 
192 Trata-se de um conjunto de antigos poemas islandeses de autores desconhecidos.  

193 A frase faz parte do poema Hávamál. 

194 (ANDERSSON apud LINDQVIST, 2004, p. 23) 

195 Booklet de produção de Vocês, os Vivos. Disponível em: 

http://alambique.pt/uploads/dossiers/you_the_living_-_dossier_de_imprensa1.pdf 

196 (VALLEJO, 2002, p.49) 
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vivia na atmosfera material e moral das forças produtivas burguesas e das relações 

econômicas”. Essa parece ser uma forte preocupação de Andersson também, e há na sua obra 

uma retórica particularmente sofisticada ao tratar das relações entre política, religião, economia 

e sociedade.  

Em Canções, por exemplo, há o macabro ritual perpetrado pelos economistas, com a 

presença de líderes religiosos, que empurram a pequena Anna ao abismo, em uma clara alusã o 

ao futuro catastrófico que estamos relegando às novas gerações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há também o negócio de venda de crucifixos que Uffe empreende, e que acaba o 

levando à falência. Na cena, Uffe descarta os produtos, arremessando-os amontoados enquanto 

exclama o quanto foi estúpido por achar que poderia lucrar com “um perdedor crucificado”. 

Antes de ir embora, ele diz a Kalle que os dois precisam com urgência arranjar um novo 

negócio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 - Cena 42, de Canções 

Figura 56 - Cena 46, de Canções 
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A faceta lucrativa da religião, como se sabe, remonta à Idade Média, e infelizmente 

ainda vigora em muitos países - mas não na Escandinávia. A falência de Uffe faz referência ao 

ateísmo ubíquo na Suécia197, mas a crítica do filme se volta para a “transferência” da fé dos 

cidadãos suecos para o capitalismo especulativo198, movimento sugerido também em outros 

momentos (como na cena em que a cigana e sua bola de cristal participam da reunião da cúpula 

de economistas que procuram uma solução para a crise, sobre a qual já comentamos na primeira 

parte do trabalho (Ver Figuras 19 e 20).  Marx, inclusive, asseverou diversas vezes a dimensão 

quase religiosa do capitalismo, como mediador da experiência existencial humana: “O dinheiro 

é a essência alienada do trabalho e da experiência do homem, e essa essência alienígena a 

domina, e ele a adora'199  

Andersson é crítico ao modelo de social democracia200 sueco instituído no século 20, 

por considerá-lo excessivamente materialista e calcado em uma racionalidade instrumental que, 

segundo ele, esvazia a sociedade de sua “humanidade essencial”201.  

Hoje em dia, minhas simpatias pelo movimento trabalhista e pela 

social-democracia se desgastaram. Eles definiram os valores da vida 

simplesmente em termos materiais, e acho que isso é muito errado. 

Todas as idéias de apoio - solidariedade, responsabilidade e 

compaixão - murcharam e, em vez disso, agora temos uma sociedade 

que trabalha contra os próprios ideais em que foi fundada. É uma 

terrível tragédia202 203. 

 
 

O racionalismo excessivo, quando conjugado com o modelo de engenharia social que 

tem por objetivo a criação de uma sociedade perfeita204, tende a enaltecer o conhecimento exato 

                                                                 
197 A Suécia é o país com maior prenominância do ateísmo no mundo, abarcando 85% da população nacional.  

198 Andersson diz: “não controlamos o mercado de ações, por exemplo - é uma loteria. Estamos construindo nossa 

civilização com base em um sistema de loteria.” (ANDERSSON apud YANG, 2013, p. 144). 

199 (MARX, 1993) 

200 É válido salientar que Andersson se posiciona ainda mais radicalmente contra as políticas de direita.  

201 (YANG,  2013, p. 130) 

202 (ANDERSSON apud YANG, 2013, p. 123) 

203 Por outro prisma, há que se considerar também que os países escandinavos figuram repetidamente nas primeiras 

posições entre os “mais felizes do mundo”. Claro que trata-se de uma avaliação difícil de se auferir concretamente, 

mas os critérios indicadores consideram inclusive valores abstratos como a percepção de liberdade e a 

generosidade. (RUIC, 2019) 

204 Yang aponta que este ideal de sociedade perfeita escandinavo teve um lado absolutamente perverso, tendo até 

mesmo impetrado programas de esterilização em massa (sob governos social democratas), inspirado em um 

darwinismo eugênico similiar ao nazismo:  “O que Bauman chama de ‘atitude engenheira’ do mundo  moderno 

sem dúvida liga o projeto de engenharia social do Estado de bem-estar sueco ao design nazista de ‘sociedade 

perfeita’. Embora este último não tenha se concentrado explicitamente na raça, ambos os projetos realizaram 
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e tecnicista, desconsiderando a importância fundamental do conhecimento abstrato, 

principalmente da Filosofia e da Arte. No Canções, há um outro momento em que esta crítica 

fica muito clara: na sequência de cenas em que Kalle lamenta que o filho, Tomas, tenha ficado 

louco de tanto escrever poesia. Parece não haver lugar para a sensibilidade do artista nesta 

sociedade de "atitude engenheira". 

No hospício, o irmão de Tomas tenta consolá-lo declamando o poema de Vallejo. Ele 

chora, e sua esposa pede que Stefan pare, pois ouvir aquilo só o está deixando mais infeliz. O 

enfermeiro, então, diz que se ele se sente infeliz tem mesmo é que chorar, que não há nada 

errado nisso, que assim como Jesus, Tomas é um homem bom mas não tem cabeça para os 

negócios, e por isso não consegue ser feliz. “Jesus também não tinha e por isso foi infeliz”, diz 

ele.   

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

Apesar de os filmes individualmente apresentarem uma abordagem particular ao tema 

da existência humana, há no corpo da Trilogia a insistência em duas faces que se justapõem: a 

crise econômica de dimensões catastróficas que se anuncia, e o terror existencial dos 

personagens que advém da percepção, por vezes intuitiva, de que o fim se aproxima. O cenário 

apocalíptico e inevitável os inunda de uma angústia inominável: o medo, a culpa, o súbito 

reconhecimento da própria impotência perante a máquina que a todos atropela; diante disso 

                                                                 
sistematicamente a atividade de ‘separar elementos úteis destinados a viver e prosperar, de elementos nocivos e 

mórbidos, que devem ser exterminados’.” (YANG, 2013, p. 134) 

 

 

Figura 57 - Cena 45 de Canções do Segundo Andar 
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tudo, a única reação possível parece ser a completa paralisia - de perplexidade, desespero e 

desesperança. 

O poema de Vallejo, na terceira estrofe e na linha final, repete: "Ay de tanto! Ay de tan 

poco! Ay de ellas!” Lindqvist percebe um ponto muito interessante: a exclamação “Ay!” pode 

ser entendida tanto como uma expressão de dor ou piedade, como pode também remeter ao 

“hay”, há ou existe, em espanhol, e ambas as possibilidades funcionam e se acumulam no 

alcance do sentido. Lindqvist nos lembra também que Andersson reproduz o som “Ay” de 

Vallejo em alguns momentos do Canções, como na cena em que um homem é ferido pelo serrote 

do mágico, ou na cena em que outro fica com a mão presa na porta do trem.  

 Embora hajam tantos, a inabilidade na comunicação impõe que os personagens 

suportem suas angústias resignadamente sozinhos. Mas há uma cena, talvez seja a cena mais 

forte e bonita do filme, em que a solidão encontra um respiro. Kalle está no vagão de metrô 

lotado, todo sujo das cinzas do incêndio que ele mesmo causou à sua loja de móveis, na 

esperança de conseguir o ressarcimento do seguro. Os outros passageiros passam a entoar um 

canto em notas, como um coral. Naquele espaço de circulação e nenhuma socialização (um não-

lugar por excelência), há um lampejo de esperança de que o sofrimento individual, ao tornar-se 

compartilhado, possa resultar em uma espécie de transcendência205, uma empatia coletiva pela 

solidão privada a que todos suportam. 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                                 
205 “O sofrimento individual resulta em alienação, mas o sofrimento compartilhado pode resultar em uma espécie 

de transcendência” (LINDQVIST, 2010, p. 207) 

 

Figura 58 - Cena 15, de Canções 
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O absurdo no trivial:  

 

 

 

  

“Deleite-se, ser vivente, em sua cama deliciosamente quente, antes que a onda de frio 

do Lethe pegue o seu pé fora da cama.” Esta passagem de Elegias Romanas, de Goethe, figura 

como epígrafe de Vocês, Os Vivos. Na mitologia grega, o Reino de Hades, submundo para onde 

vão os mortos, é atravessado por cinco rios principais. Caronte, o barqueiro, cobra uma moeda 

para levar os mortos pelo curso dos cinco rios, até o palácio de Hades, onde ocorre o julgamento 

das almas. Lethe, o rio do esquecimento, corresponde ao último rio do percurso, e aqueles que 

bebem de sua água experimentam o completo apagamento de qualquer resquício de memória 

sobre a vida que passou.206 O bonde elétrico na imagem acima, do qual desce uma multidão em 

ritmo coreografado, aponta Lethe como destino em seu letreiro. 

Esquecimento e repetição se retroalimentam: quando os dias parecem iguais é inevitáve l 

que se esqueça dos detalhes sutis que os diferenciam; quando se esquece, é natural que se repita 

as mesma ações e se cometa os mesmo erros. Optamos pela menção ao Lethe no filme para 

abrir este tópico, que versará sobre aproximações da Trilogia de Andersson e o Teatro do 

Absurdo, porque em ambos há uma insistência muito forte nesta dinâmica como base da própria 

condição existencial humana. Em ambos há personagens desprovidos de qualquer referencia l 

                                                                 
206 Havia também um lago parte de Lethe que era presidido por Mnemosyne, a deusa da memória, e cujas águas 

teriam o efeito contrário, o de se recordar tudo e alcançar a omnisciência.  

 

 

Figura 59 - Cena 14, de Vocês, Os Vivos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Omnisci%C3%AAncia
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de espaço, tempo, memória ou futuro, fadados a continuarem em um ciclo de repetição infinito 

e absurdo.  

 No texto em que primeiro estabelece o termo “Teatro do Absurdo”, Martin Esslin 

observa207 que os absurdistas (Eugene Ionesco, Artur Adamov, Samuel Beckett, na primeira 

versão do texto208) não formam uma escola ou um movimento autoproclamado ou 

autoconsciente, mas compartilham de pontos em comum, como o interesse temático nas 

questões que perpassam a condição humana: os “problemas fundamentais de vida e morte, 

isolamento e comunicação”, e apesar de não terem sido os únicos nem os primeiros a fazerem 

da condição humana o objeto central, o que diferencia esses dramaturgos é a relevância que dão 

aos aspectos formais, de modo que a forma de suas peças reflete seu conteúdo; “a ideia torna-

se também um instrumento da forma, sendo ambas, forma e ideia, instrumento e fim”209. 

Cada um desses escritores, no entanto, tem seu próprio tipo especial 

de absurdo: em Beckett, é melancólico, colorido por um sentimento 

de futilidade nascido da desilusão da velhice e da desesperança 

crônica; O de Adamov é mais ativo, agressivo, terreno e tingido de 

conotações sociais e políticas; enquanto o absurdo de Ionesco tem seu 

próprio sabor fantástico de palhaçada trágica. Mas todos 

compartilham o mesmo profundo senso de isolamento humano e do 

caráter irremediável da condição humana.210 

Esslin atribui o surgimento desta vertente da dramaturgia ocidental ao colapso da noção 

de unidade (um pouco como esclareceu Luiza Buarque na sua fala sobre esvaziamento dos 

gestos em Agamben, embora se refira a um momento anterior da História211). “O declínio da fé 

religiosa, a destruição da crença no progresso social e biológico automático, a descoberta de 

vastas áreas de forças irracionais e inconscientes na psiquê humana”, além das consequências 

desastrosas do racionalismo europeu que ensejou em regimes totalitários e genocidas, 

resultaram em uma desconfiança generalizada no conjunto de crenças que participavam da 

“convenção dramática” da época, baseada na unidade de valores universalmente aceitos. Esslin 

aponta que neste cenário houve uma fragmentação entre os dramaturgos, que passaram a aderir 

a determinadas ideologias dissonantes, como o marxismo, a psicanálise, o esteticismo ou a 

adoração à natureza. Mas, segundo Esslin, “aos olhos de um escritor como Adamov, [estas 

                                                                 
207 (ESSLIN, 2004, p. 13) 

208 Nas versões seguintes, Harold Pinter e Jean Genet foram incluídos. 

209 (FARIA, 2013, p. 26)   

210 (ESSLIN, 2004) 

211 Fica evidente o caráter cíclico, entre unidade, erosão e fragmentação , da História da humanidade.  
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ideologias] nada mais são do que racionalizações superficiais que tentam ocultar a profundidade 

da situação do homem, sua solidão e sua ansiedade.”  

Assim, os absurdistas buscavam alcançar uma complexidade na abordagem do tema 

existencial que desse conta de suas dimensões intraduzíveis. Esta ambição de alcance exigiu-

lhes a subversão da linguagem, para que se conseguisse extrair dela seu suprassumo mais 

significativo. Por isso a comunicação cotidiana é frequentemente objeto de análise em peças 

absurdistas. O uso recorrente de clichês, frases de efeito, slogans, tem por objetivo, segundo 

Esslin, denunciar a natureza vazia de significados da maior parte de nossa comunicação verbal: 

“Essa linguagem se atrofia; deixou de ser a expressão de qualquer coisa viva ou vital e foi 

degradada em um mero símbolo convencional da relação humana, uma máscara para 

significado e emoção genuínos.”212 A repetição de frases será melhor investigada no tópico a 

seguir, especificamente em suas ocorrências na obra de Beckett e nos filmes de Andersson.  

Assim, há peças em que o conteúdo está principalmente na ação, podendo a linguagem 

ser descartada por completo, como indica de forma literal o título de Act without Words I e II, 

de Beckett; ou, ao contrário, reduzir-se tão somente à linguagem, descartando todo o resto, 

como acontece Not I, também de Beckett. Mas em ambos os casos, o que se pretende em última 

instância é a projeção para o palco de uma realidade interior psíquica, um estado mental, e essa 

é outra característica que Esslin enxerga213 em comum entre os três dramaturgos que integram 

o Teatro do Absurdo em seu texto. Nas palavras de Ionesco: 

O teatro é para mim a projeção externa no palco de um mundo interior;  

é nos meus sonhos, nas minhas ansiedades, nos meus desejos 

obscuros, nas minhas contradições internas que eu, por um lado, 

reservo para mim o direito de encontrar meu objeto dramático. Como 

não estou sozinho no mundo, como cada um de nós, no fundo do seu 

ser, é ao mesmo tempo parte integrante de todos os outros, meus 

sonhos, meus desejos, minhas ansiedades, minhas obses sões não 

pertencem apenas a mim. Eles fazem parte de uma herança ancestral, 

um armazém muito antigo que faz parte da propriedade comum de 

toda a humanidade. É isso que, transcendendo sua diversidade 

externa, reúne todos os seres humanos e constitui nosso profundo 

patrimônio comum, a linguagem universal.214 

Esslin considera que há um caráter anti-literário no Teatro do Absurdo, um certo retorno 

às manifestações artísticas gestuais, populares, de “estratos pré-literários da história dos 

                                                                 
212 (ibidem) 

213  (ESSLIN, 2004) 

214 (IONESCO apud ESSLIN, 2004) 
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palcos”215, como o circo, a figura dos mímicos e o cinema mudo de Chaplin, Buster Keaton e 

Laurel e Hardy216. A comédia pantomímica proposta por este cinema mudo, e que também 

aparece de algum modo nos filmes de Andersson (falaremos melhor sobre isso no tópico à 

seguir), não funciona pelo recurso da identificação do espectador perante os personagens, ao 

contrário: “Se nos identificássemos com a figura de farsa que perde as calças", escreve Esslin, 

"nos sentiríamos constrangidos e envergonhados"217. O efeito da comédia só é possível neste 

caso porque existe uma distância muito demarcada entre personagem e público, que vai desde 

a atuação muito gesticular e pouco naturalista, passando também pela decupagem em planos 

abertos, que evita os close-ups. Além disso, Esslin aponta: “É impossível identificar-se com 

personagens que não se entende ou cujos motivos permanecem um livro fechado e, portanto, a 

distância entre o público e os acontecimentos no palco pode ser mantida”. 

Esslin acredita que o distanciamento alcançado pelo Teatro do Absurdo é exatamente o 

efeito de verfremdungseffekt218 que Brecht idealizou, embora ele mesmo não tenha conseguido 

atingir completamente (segundo Esslin) por sua racionalização excessiva. O engajamento do 

espectador, no Teatro do Absurdo, é emblemático naquela  proposta de substituição da 

identificação pelo comentário sobre a qual discorremos anteriormente. Diante de uma peça 

absurdista, o pensamento crítico é organicamente convocado a interpretá-la; “A identificação 

emocional com os personagens é substituída por uma atenção crítica e confusa”219. 

O Teatro do Absurdo é o teatro mais exigente e mais intelectual. Pode 

ser ridiculamente engraçado, exageradamente exagerado e 

simplificado, vulgar e extravagante, mas sempre confrontará o 

espectador com um genuíno problema intelectual, um paradoxo  

filosófico, que ele terá que tentar resolver, mesmo sabendo que é 
provavelmente insolúvel.220  

 

 

 

Comunicar o incomunicável: Andersson e Beckett  

 

O que de mais evidente se destaca nas pontes que conectam a Trilogia do Ser Humano  

e o Teatro do Absurdo é a proposta de expor a completa ausência de sentido ulterior à existênc ia 

                                                                 
215 (ESSLIN, 2004) 

216 O Gordo e o Magro, no Brasil. 

217 (ESSLIN, 2004, p. 5) 

218 Efeito de alienação. (ESSLIN, 2004, p. 5) 

219 (ESSLIN, 2004) 

220 (ibidem) 
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e o consequente “sentimento de angústia metafísica diante do absurdo da condição humana”221. 

Mas Esslin aponta que tratar deste “tema”, por assim dizer, não é exatamente o que define o 

teatro absurdista, porque é comum também a inúmeros outros dramaturgos, como Sartre e 

Camus por exemplo. O que os diferencia é que Sartre e Camus apresentam a irracionalidade da 

condição humana a partir de um encadeamento racional e logicamente construído de ideias, 

enquanto os absurdistas, ao enxergarem a contradição em se utilizar da lógica para falar da 

ausência de lógica, propõem o abandono dos dispositivos racionais e do pensamento discursivo. 

É essa “busca por uma integração entre o objeto e a forma” que, para Esslin, diferencia o Teatro 

do Absurdo do teatro existencialista.  

É uma contradição interior que os dramaturgos do absurdo estão 

tentando, por instinto e intuição, e não por esforço consciente, superar 

e resolver. O Teatro do Absurdo renuncia a discussão sobre o absurdo 

da condição humana; ele meramente o apresenta - isto é, em termos 

de imagens concretas de palco. Essa é a diferença entre a abordagem 

do filósofo e a do poeta; a diferença, para tomar um exemplo de outra 

esfera, entre a idéia de deus nas obras de Tomás de Aquino ou 

Espinosa e a intuição de Deus nas de São João da Cruz ou Meister 

Eckhart - a diferença entre teoria e experiência.222 

Como já mencionamos no tópico anterior, é preciso ter em mente que este desengano 

com a forma e o pensamento racional foi um movimento generalizado nas artes do pós-guerra. 

Beckett, assim como os artistas mais esclarecidos223 da época, percebeu que o discurso 

racionalista não era suficiente para exprimir a desilusão com a sociedade moderna, sendo que 

as tentativas de dar sentido e indicar caminhos dentro desse sistema acabaram por nos levar à 

ruína. De certa forma, a recusa de Andersson pela narrativa clássica é justificada por ele com 

um argumento muito próximo deste, como já explicamos na introdução e viemos expondo de 

certa forma ao longo dos capítulos. A linearidade da montagem narrativa obedece ao mesmo 

formato de encadeamento das ideias que sustenta o pensamento racional, e é considerada por 

Andersson insuficiente para se adentrar nas questões existenciais mais profundas.   

Ainda neste escopo, Esslin é categórico ao advertir para os limites da abordagem de se 

tentar “decodificar” as peças de Beckett. A busca equivocada por essa “chave de compreensão” 

que revele as dimensões ocultas de sentido nas peças peca por traduzi-las para a linguagem 

convencional (de trama e personagem) - como se o mecanismo dialético destas se resumisse 

                                                                 
221 (ibidem) 

222 (ibidem) 

223 Neste sentido, Esslin considera Sartre e Camus expoentes da filosofia e não das artes, embora tenham sido 

escritores e dramaturgos. (ESSLIN, 2004) 
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em ocultar seus significados em uma espécie de simbolismo vazio. Não se trata disso, 

obviamente. Enquanto experiência, as peças alcançam dimensões inenarráveis por convocarem 

a subjetividade de cada espectador. Além disso, ao se extrair-lhes a forma, já não sobra quase 

nada, já que, segundo o próprio Beckett224:  “a forma, a estrutura e o humor de uma afirmação 

artística não podem ser separados de seu significado, sendo a forma o próprio conteúdo 

conceitual; simplesmente porque a obra de arte como um todo é o seu significado”.  

O que é triste [em uma obra] está indissoluvelmente ligado à maneira 

pela qual é triste, e não pode ser dito de outra maneira. As bibliotecas 

foram preenchidas com tentativas de reduzir o significado de uma 

peça como Hamlet para algumas linhas curtas e simples, mas a peça 

em si continua sendo a declaração mais clara e concisa de seu 

significado e mensagem, precisamente porque suas incertezas e 

ambiguidades irredutíveis são essenciais. elemento do seu impacto  

total.225 

A percepção de Beckett sobre o caráter sincrônico (oposto ao linear) e em constante 

mutação da realidade foi crucial para que ele enxergasse a experiência como único caminho 

possível de comunicação (embora sempre uma comunicação mambembe, incompleta e em certa 

medida fracassada). Na dinâmica da impermanência que rege as forças da natureza, tal como 

preconizou Heráclito, o estado do ser em constante devir não é inteligível ao homem a menos 

que este seja arrancado para fora do contexto e assim pondo-se a perder sua dimensão mais 

profunda e essencial. Parreira ressalta: “Embora Heráclito não tivesse a intenção de negar toda 

ordem coerente, a consequência do seu pensamento é que a ordem que existe está quase 

integralmente além da compreensão do homem.”  

Há algo aqui que remete à noção de Yve Lomax, já mencionada neste trabalho, acerca 

da interrupção do acontecimento como condição para sua análise; o pensamento que interrompe 

o fluxo do devir, e que nos parece conectar a proposta de uma “dramaturgia da imobilidade” de 

Andersson ao seu conceito de imagem-complexa, embora haja outras dimensão da imobilidade 

anderssoniana que se aproximam mais da dramamturgia beckettiana e sobre as quais falaremos 

mais adiante. Por agora, basta salientar que, em Beckett, a interrupção do fluxo apesar de 

recorrente  (o que se percebe claramente pela quantidade de rubricas “pausa”, “pausa longa”, 

“pausa curta” etc, nos roteiros) não parece ter como função permitir que a análise racional da 

experiência, mas estão à serviço de um ritmo. Há, inclusive, autores que correlacionam este 

“ritmo” beckttiano a uma verdadeira composição musical. 

                                                                 
224 (BECKETT apud ESSLIN, 2004 )  

225 (ESSLIN, 2004, p. 21) 
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Retomamos aqui também o trecho em que falamos da epifania de Barthes226 em um bar 

movimentado, quando fechou os olhos e identificou semelhanças entre o barulho cacofônico 

do ambiente e a estrutura cacofônica de seus próprios pensamentos, “no qual nenhuma frase se 

completa”. Os personagens de Beckett muitas vezes vocalizam seus pensamentos sem filtrá - los 

em um encadeamento racional, mantendo-os na mesma dinâmica confusa que se apresentam no 

espaço mental, tal como identificou Barthes. As pausas de Beckett muitas vezes se encontram 

associadas a frases que não se completam (há também a presença massiva de reticências com 

esta função). 

Os diálogos de Beckett evidenciam uma desintegração da linguagem como 

possibilidade de comunicar o quer que seja. Se a realidade é inapreensível, e a confusão é o 

nosso estado mental padrão, a ilusão de que conseguimos realmente nos comunicar, passar uma 

ideia incolumemente de uma cabeça para outra é uma quimera. Como aponta Esslin, nos 

diálogos de Beckett “nenhuma troca de pensamento verdadeiramente dialética ocorre”, ou 

porque não se conhece o significado das palavras, ou pela falta de memória, ou pela dificuldade 

de uma articulação coerente.  Neste sentido, Esslin cita um estudo de Niklaus Gessner227 que 

identificou dez formas de desintegração da linguagem observáveis em Esperando Godot, que 

variam de “mal-entendidos, ambiguidades, monólogos” (resultados da incapacidade do 

diálogo), clichês, repetições de sinônimos, incapacidade de encontrar as palavras certas e 'estilo 

telegráfico' (perda de estrutura gramatical, comunicação por comandos gritados)”.   

A insistência em continuar verbalizando, mesmo com o fracasso da impossibilidade de 

se estabelecer uma comunicação efetiva é, para Beckett, o que Esslin denomina de “vulgaridade 

símia, [...] terrivelmente cômica, como a loucura que mantém uma conversa com os móveis”228.  

Em Três Diálogos com Duthuit, um extrato da conversa entre Beckett e o crítico de arte 

francês George Duhuit, em que comentam o trabalho dos artistas plásticos Pierre Tal Coat, 

André Masson e Bram Van Velde, Beckett expressa sua preferência por uma arte que ouse 

desprender-se da ordem do plano factível, que não busque “fingir-se capaz”, ou mesmo “ser 

capaz”, ou “fazer um pouco melhor aquela velha coisa” que já foi feita. Não. O que mais 

                                                                 
226 O Prazer do Texto (1973). 

227 Esslin conta que Gassner chegou a questionar Beckett se não haveria uma contradição entre o fato de ser ele 

um escritor e sua convicção do fracasso da linguagem ao que Beckett placidamente responde: " que voulez-vous 

monsieur? C'est les mots; on a rien d'autre". (O que você queria, meu senhor? São as palavras; não temos nada 

além delas). (ESSLIN, 2004) 

 
228 (ESSLIN, 2004, p.17). 
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interessa à Beckett é uma arte que incorpore “a expressão de que não há nada a expressar, nada 

com que expressar, nada a partir do que expressar, nenhuma possibilidade de expressar, nenhum 

desejo de expressar, aliado à obrigação de expressar”.  

Por outro lado, ao mesmo tempo em que este ritmo frenético e cacofônico da fala é 

bastante característico do teatro beckettiano, o silêncio também configura um elemento de 

fundamental importância. As pausas, como dissemos anteriormente, dão um ritmo quase 

musicado ao texto, e há também uma relação intrínseca que se estabelece entre silêncio e 

imobilidade, silêncio e isolamento, imobilidade e isolamento. É inclusive nesta tríade que 

identificamos a convergência de Beckett com a dramaturgia de Andersson em sua Trilogia. 

 “O silêncio enfatiza a não-ação e contribui para ‘imobilizar’ as personagens 

beckettianas, tornando-se imprescindível para o estudo de sua obra, assim como relevante na 

investigação de seus aspectos musicais” 229, assinala Fernando Mesquita de Faria.  

Faria sustenta que o silêncio em Beckett é uma das característica que mais o aproxima 

da estética minimalista. Da maneira como estão pontuadas, as pausas trazem uma dimensão de 

partitura ao roteiro, e, embora de natureza dramatúrgica, podem ser compreendidas como uma 

espécie de gesto musical, tal como o “uso gestual do silêncio” proposto por músicos 

experimentais como John Cage, que inauguraram “o momento em que a música aborda e 

assume discursos externos a ela”.  

O silêncio, ou ausência de manifestação sonora, tem notação própria 

e ocupa espaços perfeitamente delimitados no tempo. Não há outras 

variáveis além de sua duração. Suas funções múltiplas e suas 

possibilidades de articulação o tornam tão importante quanto os sons. 

Em uma partitura de música tradicional é comum percebermos 

notações de pausas em forma de cortes e fermatas, entretanto, na 

música minimalista, os silêncios tendem a ser longos. A tela em 

branco de alguns artistas visuais como Frank Stella e Barnett Newman 

criam um espaço vazio análogo ao espaço escrito e criado por Beckett 

em suas peças, como sugere Batchelor230 

 
 

Faria  explica que, de acordo com Louisa Elena Leuchs, há outras características além 

do uso do silêncio que permitem considerar o teatro de Beckett como minimalista, como a 

“repetição de palavras, frases e imagens” e a “exposição do meio artístico”. No caso de Beckett, 

percebe-se que sua obra percorre uma trajetória em direção ao minimalismo que vai se tornando 

                                                                 
229 (FARIA, 2013, p. 135). 

230 (ibidem) 
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cada vez mais evidente, culminando em Not I, em que do personagem resta apenas uma boca 

verborrágica. Como define Thereza Rocha: 

É exatamente no embate movimento/estatismo que Beckett vai, pouco 

a pouco, desconstruíndo a persona, privando-lhe do rosto clássico e, 

portanto, da noção também clássica de expressividade. A 

desconstrução se dá de modo a interditar a personagem e forçá-la a 

atuar nos limites da palavra. Assim, Beckett lança mão de recursos 

paraa tuar no campo exato da literatura que ele estabelece com sua 

obra. Pouco a pouco o autor vai vai criando meios – e é magistral 

como consegue – de reduzir a personagem não a um corpo ou a um 

rosto que fala, mas puramente a uma cabeça que fala.231 

 Há quem atribua este crescente “esvaziamento”, dos gestos, das palavras, dos 

elementos cênicos, como uma uma busca de Beckett pelo “essencial”. O movimento que 

Beckett busca fazer, parece-nos, no entanto, menos o de ampliar uma faceta da realidade para 

melhor entendê-la, e mais o de evidenciar a impossibilidade de compreensão. Assim, é através 

da noção de que “ser artista é fracassar”232 que Beckett reconhece na própria obra a influênc ia 

dos quadros de Bram Van Velde, que afirma ter se tornado pintor abstrato não para compreender 

a própria pintura, em um movimento auto-reflexivo, mas “porque a pintura figurativa era 

impossível: não existia mais realidade a representar”.233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
231 (ROCHA, 2003, p. 161) 

232 (PARREIRA, 2014, p. 22) 

233 (ibidem, p. 22 ) 

 

 

Figura 60 - Composition (1962), de Bram Van Velde. 
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O esvaziamento, e principalmente a imobilidade que a ele se associa, tem implicações 

na maneira como Beckett percebe a construção do sentido e da subjetividade nos sujeitos. 

Embora suas peças sejam frequentemente lidas sob a óptica do existencialismo sartreano, 

parece haver uma aproximação ainda maior com o pensamento de Foucault à esse respeito. Em 

ambos, a construção da subjetividade é resultado do olhar objetificante do “outro”: para Sartre, 

o sujeito é um eterno “tornar-se” e somente através desta objetificação que se torna possível 

“paralisar” este constante devir e se acessar sua subjetividade (objetificada) ou essência. 

Foucault vai além, estabelecendo que não há qualquer subjetividade para além desta 

objetificação – não é que não se consiga acessá-la, é que ela não existe. O olhar do outro cria o 

sujeito.  

Lacan mostra que o sentido é efeito de superfície, uma espuma, e que 

aquilo que nos atravessa profundamente, aquilo que era antes de nós, 

era o sistema, esse conjunto de relações. Lacan mostra, segundo 

Foucault, que através do discurso do doente e dos sintomas de sua 

neurose, são as estruturas, o sistema da linguagem – e não o sujeito – 

que falam... O sistema é anônimo, sem sujeito.234 

É nesse sentido que Victoria Swanson reconhece pontos de interseção entre “a partição 

do sujeito” em Beckett e em Foucault, analisando as condições de confinamento e 

encarceramento dos personagens das peças (“presos, sepultados, enterrados vivos, aleijados, 

cegos ou mantidos em cativeiro”), em uma perspectiva de internalização completa de um estado 

de auto-vigilância. “A carceralidade imposta pelos personagens nessas peças é central para o 

desenvolvimento de Beckett da trajetória dramática de repetição, confinamento, restrição e 

imobilidade.”235 Foucault, inclusive, reconhece uma grande influência dos textos de Beckett no 

seu pensamento sobre a carceralidade.  

Pertenço àquela geração que, como estudantes, tinha diante 

de seus olhos e estava limitada por um horizonte que 

consistia em marxismo, fenomenologia e existencialis mo. 

Por mais interessantes e estimulantes que sejam, 

naturalmente eles produziram nos alunos completamente 

imersos neles um sentimento de serem sufocados e o desejo 

de procurar em outro lugar. Eu era como todos os outros 

estudantes de filosofia da época e, para mim, o intervalo foi 

o primeiro de Esperando Godot.236 

 

                                                                 
234 (MOUTINHO, 2006, p. 7) 
235 (SWASON, 2011, p. 2) 

236 (FOUCAULT apud SWANSON, 2011, p. 4) 
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Os personagens de Beckett estão submetidos a níveis diferentes de clausura, alguns em 

um confinamento físico (como a Winnie, de Dias Felizes, enterrada na areia até a cintura no 

primeiro ato e até o pescoço no segundo), outros condenados à repetição ou à espera perpétua 

(como é o caso de Act Without Words I e II, e Esperando Godot). Nestes últimos, fica ainda 

mais clara a internalização do controle que resulta da vigilância descrito por Foucault: os 

personagens são incapazes de abandonar suas posições, por mais que sofram de uma angústia 

excruciante. Swanson faz uma análise de Endgame comparando os níveis de confinamento dos 

personagens com as figuras do panóptico. Na peça, vemos Hamm, um cego deficiente sobre 

uma cadeira de rodas, Clov, uma espécie de criado de Hamm, que não consegue sentar-se, e os 

pais de Hamm, Nagg e Nell, que não têm pernas e vivem presos em latas de lixo. Os quatro 

vivem isolados em uma casa situada no que parece ser um deserto pós-apocalíptico.  

 Como aponta Swanson, a paralisia de Hamm (pela incapacidade física) é justaposta à 

posição aparentemente autoimposta de Clov. Auto-imposta porque não há nada que 

concretamente impeça Clov de ir embora, o que ele inclusive cogita e demonstra ter a intenção 

de fazer, mas uma combinação de vigilância externa (na figura do patrão cego Hamm) e a 

imposição da servidão internalizada por ele mesmo o impede. 

As semelhanças entre a prisão panóptica e o estágio 

Endgame são evidentes se recordarmos a descrição de 

Foucault das células panópticas, projetadas para conter nelas 

“um louco [Hamm], um paciente [Nell], um condenado 

[Nagg], um trabalhador [Clov]237 

 

Swanson aponta que tanto Beckett quanto Foucault “vêem um mundo de estase que 

parece projetado para criar e controlar o desejo humano.”238 Mas ela ressalta239 também que há 

uma diferença fundamental entre os dois: se para Foucault, a construção da subjetividade está 

a serviço do controle e das operações de poder, Beckett a percebe na verdade mais como uma 

falha do poder, já que ela “não produz nada”, e seu caráter essencialmente randômico e 

potencialmente caótico coloca em vulnerabilidade a ‘harmonia’ que o Poder visa alcançar.  

Bill Hughes observa: “A contradição central do corpo 

humano é esta: é simultaneamente uma fonte potencial de 

nossa escravização e de nossa liberdade”, e embora Hughes 

possa estar correto ao afirmar que “Foucault não veria o 

corpo em esses termos dialéticos ”, eu argumentaria que 

Beckett certamente o faz.240  

                                                                 
237 (SWANSON, 2011, p. 7) 

238 (ibidem, p. 3) 

239 (ibidem, p. 4) 

240 (ibidem, p. 11) 
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À luz destas questões, propomos uma análise da imobilidade dos personagens de 

Andersson. À começar, pela consciência destes em estarem sendo observados, evidenciada 

pelos olhares que trocam com a câmera em diversas cenas. A frontalidade da iluminação  

também promove a intensificação de uma “qualidade interrogativa da luz”241, funcionando 

também como um olhar objetificante, nos termos sartreanos. Mas parece não haver tanto a 

internalização da vigilância nos personagens de Andersson; percebe-se que eles ainda 

conservam uma certa “rebeldia” que depende da vigilância externa para não se concretizar.  

E assim como em Beckett a paralisia tem níveis e qualidades variáveis (em alguns 

personagens, por limitação física, como é o caso de Hamm, em outros, por auto-limitação, como 

já dissemos), em Andersson também podemos identificar três eixos principais associados à 

paralisia, que se atravessam:  

1) Uma introspecção muito forte; e não verbalizada – o que configura uma diferença 

significativa com os personagens de Beckett; como se os personagens de Andersson já 

reconhecessem a completa impossibilidade da comunicação e não houvesse neles nem 

mesmo o impulso lúdico da verborragia. Essa instrospecção é também associada, de forma 

recorrente, a uma súbita percepção do tamanho do problema que enfrentam e que jamais 

conseguirão resolver. A inércia da impotência.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) O lugar de espectador, mesmo quando configuram eles mesmos o próprio espetáculo (e têm 

consciência disso, porque sabem que estão sendo observados). A paralisia nos personagens 

                                                                 
241 Swanson enxerga esta “luz examinadora” em Dias Felizes e Play, considerando-a como uma intensificação do 

olhar sartreano”. (ibidem, p. 14) 

 

Figura 61 - Cena 37, de Canções do Segundo Andar. 
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não-centrais, por exemplo, está quase sempre associada à observação de um acontecimento 

que se desenrola na cena, mas é frequente que até mesmo os “protagonistas” se coloquem 

nesta posição. É curioso porque de algum modo há o deslocamento da noção sartreana de 

construção da subjetividade a partir do olhar do outro para uma identificação total com o 

próprio olhar vigilante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) A paralisia (ou lentidão) paradoxalmente associada à dinâmica acelerada da 

supermodernidade. Há aqui uma contraposição à ideia de que a velocidade é uma faceta 

indissociável da dinâmica urbana pós-moderna. No caso do trânsito, por exemplo, o que 

deveria ser uma forma de deslocamento veloz desemboca em um engarrafamento caótico 

que faz as pessoas abandonarem seus carros e tentarem fugir da cidade. A tentativa de fuga, 

porém, também é frustrada pela lentidão, pois eles precisam levar todas as suas coisas 

consigo - e o peso das dezenas de malas quase não os permite que se movam. E embora não 

haja computadores e celulares nos filmes, tal provocação nos atenta para o fato de que, 

embora o mundo esteja cada vez mais veloz, estamos cada vez mais “estáticos” 

corporealmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 - Cena 3, de Um Pombo 
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 Há uma cena em Canções em que a imobilidade ganha ainda uma outra dimensão de 

sentido; para além do deslocamento do corpo, trata da evolução social da humanidade. Preso 

no engarrafamento, o passageiro de Stefan, um militar, reflete sobre o discurso que escreveu 

para o aniversário de 100 anos de um ex-comandante. Ele explica: 

- Minha abordagem foi bastante filosófica. Sobre ser humano, ano após ano. É assim que eu 

vejo. A vida é tempo, e o tempo é um trecho da estrada. Isso faz da vida uma jornada, uma 

viagem. Você não acha? 

- Sim. Acho que você pode olhar dessa maneira. 

- No entanto, para viajar, você precisa de um mapa e uma bússola. Caso contrário, você não 

saberia onde está, saberia? 

- Não. 

- E nosso mapa e bússola são nossas tradições. Nossa herança, nossa história. Não são?  

- Sim claro. 

- Se não entendemos isso... Antes de nos darmos conta, estaremos nos revirando no escuro. 

Depois de uma breve pausa, o coronel pergunta à Stefan:  

- Onde estamos? 

- Bem, na verdade não andamos mais do que alguns metros.  

- Não andamos? 

- Não.  

 

 

 

 

 

 

Figura 63 - Cena 44, de Canções. 
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Há tanto em Beckett quanto em Andersson uma tensão muito forte na paralisia. Manter-

se inerte em um mundo regido pela lei da impermanência (implacável sobre todas as coisas, 

vivas e mortas) faz acumular no corpo a potência de movimento até um ponto em que o próprio 

ser não aguenta. É o que Bryden chama de “turbulência estática”242: um choque entre a 

necessidade e a impossibilidade de se movimentar, e é justamente este choque que parece 

alimentar a engrenagem da repetição em Beckett, sobre a qual falaremos mais adiante.  

Em Esperando Godot, os dois atos se encerram com o seguinte diálogo: 

 

VLADIMIR: Bem? Devemos ir? 

ESTRAGON: Sim, vamos lá. 

 

(Eles não se mexem.) 

 

O desejo de liberdade parece maior nos personagens nos quais os corpos estão limitados 

fisicamente. Winnie, por exemplo, em vários momentos deixa transparecer sua espera pelo 

momento em que estará livre.  

O fato de Winnie reconhecer a adaptação de seu corpo a seu 

confinamento físico sugere que Beckett realmente vê o corpo 

humano como uma fonte potencial de escravidão ou 

liberdade. Para Winnie, enquanto seu corpo continua a 

funcionar, ela inevitavelmente permanecerá aprisionada, 

escravizada a permanecer em sua meia-vida dentro do 

monte, mas a adaptação de seu corpo a ela, a eventual falha 

de seu corpo e, finalmente, a morte de seu corpo, facilitará 

sua fuga.243 

 

 

 

                                                                 
242 (BRYDEN, 2004. p. 189) 

243 (SWANSON, 2011, p. 11) 

 

Figura 64 - Cena 27, de Canções 
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 São personagens que se sentem encarcerados em seus próprios corpos, mas que não 

deixam de lamentar sua condição; não fosse por ela poderiam finalmente experimentar a 

liberdade. Já os personagens cujos corpos se deslocam parecem ter internalizado o 

encarceramento em um grau ainda mais severo. Em Andersson, há um pouco de ambos, já que 

a esperança de libertação é depositada no além-morte (a libertação do corpo), ao mesmo tempo 

em que obeceder ao rito e ritmo impostos pelo sistema é uma obrigação com a qual não 

conseguem deixar de cumprir. “Nós, seres humanos, não temos controle de nosso próprio ritmo. 

Somos atraídos em direção a um ritmo que não escolhemos por nós mesmos”244, assinala 

Andersson. 

Por outro lado, pode-se compreender a passividade com que os personagens (tanto em 

Beckett, quanto em Andersson) continuam executando suas ações, mesmo intuindo que não há 

sentido algum nelas, como o único modo de não se deixarem enlouquecer. Como menciona 

Federico Fernandez Giordano: assim como em Kafka, a percepção de que “a Lei do Castelo 

não existe; que o lugar da Lei do Pai (dito nos termos de Lacan) constitui um vácuo para o qual 

não temos referência absoluta.” é a mais profunda e dolorosa (talvez a única verdadeiramente 

relevante) constatação a que podemos chegar; “o universo permanece silencioso, mudo, frio” à 

despeito de todas as farsas humanas.  

                                                                 
244 (ANDERSSON apud YANG, 2013, P. 76) 

 

Figura 65 - Montagem de Play, por Carley Perloff (2013) 
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Diz a Esfinge de Pasolini: «Há um enigma na tua vida». E 

Édipo responde: «Não quero saber, não quero saber», ao 

mesmo tempo que empurra a Esfinge para o abismo. Cruel 

ilusão: «Tudo isto é inútil porque o abismo está em ti», 

responde-lhe a Esfinge. Edipo Rei é o filme desse abismo 

onde o homem se revê incessantemente na sua 

vulnerabilidade de perguntas sempre renovadas e respostas 

sempre adiadas.245  246 

 Esslin começa a introdução de O Teatro do Absurdo contando da exibição de Esperando 

Godot na penintenciária de San Quentin, que há 43 anos não sediava uma peça de teatro. A 

escolha foi arriscada, e a equipe já se preparava para um possível fiasco. O diretor, Herbert 

Blau, subiu ao palco e fez a sugestão de que o público buscasse fruir da peça como se escuta 

uma música de jazz: “cada um deve encontrar nela o significado que for”. O que aconteceu 

surpreendeu a todos: a adesão do público nesta apresentação foi maior e mais intensa do que 

nas exibições anteriores nos circuitos mais intelectuais de Paris, Londres e Nova Iorque.  

Os detentos não acharam difícil entender a peça. Um 

prisioneiro disse a ele: 'Godot é a sociedade'. Disse outro: 

"Ele é o lado de fora". Um professor da prisão disse: "Eles  

sabem o que significa esperar... e eles sabem que se Godot  

finalmente viesse, ele seria apenas uma decepção" 247 

Para Esslin, Esperando Godot denota “a intuição de Beckett de que nada realmente 

acontece na existência do homem”; estamos imersos em uma constante e infindável espera. O 

assunto da peça, para o autor, não é Godot, mas a própria espera como aspecto essencial da 

condição humana na terra. “Ao longo de nossas vidas, sempre esperamos algo, e Godot 

simplesmente representa o objetivo de nossa espera - um evento, uma coisa, uma pessoa, a 

morte.” É somente na espera, aponta Esslin, que conseguimos apreender verdadeiramente a 

passagem do tempo – enquanto que estando distraídos, sentimos o tempo correr mais rápido.  

Vladimir e Estragon aguardam a chegada de Godot (muito já se especulou sobre a 

possibilidade deste nome ser uma referência à God, com o sufixo diminuitivo do francês), e no 

final de cada ato recebem do mensageiro a notícia de que Godot virá apenas no dia seguinte. 

Os personagens de Andersson, em Vocês, Os Vivos, cantam sobre um lugar paradisíaco, acima 

das nuvens, para o qual um dia serão levados, e repetem o mantra: “amanhã será outro dia” 

                                                                 
245 (LOPES, 1990).  

246 A menção à esta cena, no contexto da Trilogia de Andersson, é referida por Giordano. (GIORDANO, 2016, p. 

7) 

247 (ESSLIN, 2004, p. 12) 
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Vladimir e Estragon ainda vivem na esperança: eles esperam Godot, 

cuja chegada interrompe o fluxo do tempo. - Hoje à noite talvez 

durmamos em seu lugar, no calor, seco, com a barriga cheia, na palha. 

Vale a pena esperar por isso, não é? Esta passagem, omitida na versão 

em inglês, sugere claramente a paz, o resto da espera, a sensação de 

ter chegado a um céu que Godot representa para os dois vagabundos. 

Eles esperam ser salvos da evanescência e instabilidade da ilusão do 

tempo e encontrar paz e permanência fora dela. Então, eles não serão 
mais vagabundos, andarilhos sem teto, mas terão chegado em casa.248 

 

 

A repetição de frases, aliás, é outro ponto em comum entre Beckett e a Trilogia de 

Andersson: "Uma luta para conseguir comida na mesa e se divertir" (Canções); “Amanhã vai 

ser outro dia” (Vocês, o Vivos); "Fico feliz em saber que você está bem" (Um pombo), falados 

em diferentes contextos, por diferentes personagens. A repetição eleva estas frases ao patamar 

de “gesto social”. De algum modo, correspondem à passagem em que Esslin aponta: “Hamm e 

Clov, Pozzo e Lucky, Valdimir e Estragon, Nagg e Nell não são personagens, mas 

personificações de atitudes humanas básicas, como as virtudes e vícios personificados.”249  

Esslin, aliás, define o Teatro do Absurdo como teatro situacional, em oposição a um 

teatro de eventos em seqüência. As peças enfatizam o que ele chama de “elemento poético”250: 

a ação não é usada para contar uma história, mas para comunicar um padrão de imagens poéticas 

tendo por base tão somente a intuição do dramaturgo. “O que se passa nessas peças não são 

                                                                 
248 (ESSLIN, 2004, p. 24) 

249 (ibidem, p. 33) 

 
250 (ESSLIN, 2004, p. ) 

 

Figura 66 - Cena 30, de Vocês, Os Vivos. 



108 
 

eventos com começo e fim definidos, mas tipos de situações que se repetirão para sempre”251. 

O modelo narrativo em esquetes de Andersson também pode ser considerado situaciona l, 

embora exista um arco maior que em alguma medida conecta os personagens principais, ou 

pelo menos alguns deles.  

Em Canções, encontramos uma existência que não pode ser 

apreendida nem pesquisada, repleta de destinos humanos, alguns dos 

quais aprendemos, e eles se tornam os principais personagens do 

filme. Mas nós teremos a experiência, não de seguir esses 

personagens, mas de esbarrar neles, perdendo-os de vista por um 

tempo, depois esbarrando neles de novo - e de novo e de novo.252 

Uma coleção de fragmentos, na maioria das vezes, é mais fascinante 

do que uma narrativa linear. Uma história linear é uma armadilha. 

Você fica preso na estrutura. Se você deixar essa ambição e pensar 

em fragmentos, ela é mais rica - permite que você veja todos os lados 

da existência. Quero contar histórias sobre a existência, e acho que as 

torno mais interessante com narrativas fragmentadas.253 

 Por fim, um último ponto de convergência que gostaríamos de acrescentar entre Beckett 

e Andersson é a tragicomédia que ambos apresentam em suas obras. Andersson vê no humor 

uma forma de desarmar o público: “Se você quiser cercar o público com o existencial ismo 

pessimista com o qual meus filmes são marcados, é importante também usar o humor”, afirma 

ele. O efeito cômico é construído principalmente a partir da relação entre corpo e espaço, seja 

através de pratfalls, trapalhadas e mímicas, ou quando as ações dos personagens contradizem 

sua expressão verbal. Para isso, o comic framing, plano aberto e fixo que dá a ver a relação 

entre corpo e espaço, é fundamental – Jacques Tati é uma importante referência neste sentido, 

além de, claro, o humor pantomímico de Oliver Hardy, Chaplin, Buster Keaton254 e outros 

clássicos do cinema mudo.  

A quebra da quarta parede com o endereçamento direto associado a um humor “auto -

depreciativo” também remonta a estes clássicos e, sobretudo em Andersson, tem uma forte 

influência da chamada Deadpan Comedy, um estilo de humor seco e deliberadamente sem 

variação de linguagem corporal e de emoção, para contrastar com o absurdo ou ridículo de uma 

situação. O nome vem de um movimento recorrente em que o personagem é atingido por uma 

panela na cabeça e antes de desmaiar olha para o espectador imóvel e impassível, sem expressão 

                                                                 
251 (ibidem) 

252 (ANDERSSON apud LINDQVIST, 2016, p. 25) 

253 (ANDERSSON apud GROZDANOVIC, 2015)  

254 Buster Keaton que, inclusive, estrela o único filme dirigido por Beckett, Film (1965). 

https://www.indiewire.com/author/nikola-grozdanovic/
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facial. A imobilidade, portanto, também desempenha um importante papel na construção da 

tragicomédia nos filmes. Para Beckett e Andersson, cabe a máxima de Horace Walpol: “O 

mundo é uma comédia para os que pensam, e uma tragédia para os que sentem.” 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Retomando, por fim, o preceito de Flusser que citamos na introdução deste trabalho, 

de que um filme, ao mesclar superfície e linearidade, se traduz necessariamente em uma tese; e 

diante do rol de referências de artistas que citamos no decorrer do texto, algumas reconhecidas 

pelo próprio Andersson (como Callot, Brueguel, Hopper, Vallejo e Beckett), outras que foram 

surgindo ao longo da pesquisa (Crewdson, Maes e Hammershoi), bem como - e principalmente 

– através dos elementos particulares erigidos pela “estética da imobilidade” e a “imagem-

complexa” anderssoniana, é possível encontrar algumas chaves de compreensão sobre a tese de 

Andersson sobre a existência humana expressa em sua Trilogia.  

 Em uma primeira vista, percebe-se logo que tais referências são deveras difusas, com 

artistas oriundos de contextos muito diversos da história da Arte (Brueguel e Hopper, por 

exemplo: um italiano renascentista do século XVI e um americano realista do século XX). Mas 

há dois pontos, podemos dizer, que se evidencia em todos eles: o interesse pelo homem comum 

– uma banalidade que se inscreve tanto no corpo como no espaço/paisagem; e a solidão que 

sedimenta a base da existência deste homem.  

 Mas há um terceiro ponto, talvez menos evidente, tanto em Andersson como nos 

outros, que se contrapõe à excessiva dramaticidade que tal fatalismo poderia sugerir. Ao 

contrário, há algo que aponta para uma certa leveza na obra de todos estes artistas: apesar de 

solitários, os seres humanos retratados por eles parecem carregar na alma uma fé e uma 

esperança inabaláveis (muitas vezes contraintuitiva) de que haverá uma luz no fim do túnel 

deste suplício, o suplício da consciência sobre a própria condição.  

 Seja nos personagens planos e aterrados de Beckett, nas figuras sorumbáticas de 

Hopper e Crewdson, ou nos camponeses ridículos das telas de Brueghel, em todos estes há – 

como também em Andersson – um olhar de ternura sobre os personagens, uma piedade que se 

manifesta não sobre a dor, mas sobre a esperança, e é o que torna possível articular um efeito 

de comicidade (presente, em maior ou menos grau, na obra de todos estes artistas), mesmo na 

condição pesarosa e dramática a que os personagens estão submetidos.  

 Amados sejam aqueles que se sentam. 
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