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“Mad Men — Um termo cunhado no final dos anos 1950 para

descrever os publicitários da Avenida Madison. Eles o cunharam.”

Mad Men, 2007



5

RESUMO

Mad Men é uma série de televisão retrô-nostálgica sobre os publicitários da Avenida

Madison, em Nova York, durante a década de 1960. A forte presença do cigarro, para além

dos objetivos estético-visuais, se deve à sua precisão cultural e histórica, que inclui

influências do cinema hollywoodiano e temáticas e técnicas do movimento noir. Através da

iconografia e do mapeamento de símbolos culturais, este trabalho analisa recortes de

episódios de Mad Men nos quais o cigarro ocupa a centralidade narrativa ou visual, na busca

de retraçar e compreender algumas das referências acessadas, como o tabagismo, Hollywood

e a produção cinematográfica pós-noir.

Palavras-chave: Mad Men; film noir; Hollywood; iconografia; cigarro.

ABSTRACT

Mad Men is a retro-nostalgic television series about Madison Avenue’s ad men, in 1960’s

New York. The significant presence of cigarettes, beyond the visual-aesthetic goals, comes

from the cultural and historical accuracy, along with Hollywood cinema influences and noir

subjects and techniques. Through iconography and the mapping of cultural symbols, this

work analyzes clips from Mad Men episodes where cigarettes hold main narrative or visual

positions, attempting to redraw and comprehend some of the references used, such as

smoking, Hollywood and post-noir film-making.

Keywords: Mad Me; film noir; Hollywood; iconography; cigarette.



6

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Mad Men (Terceira Temporada)....………………………………………………..13

Quadro 2: Betty Draper .....………………………………………………………………….. 14

Quadro 3: Pôster (Segunda Temporada) ...………………………………………………….. 15

Quadro 4: Frame do Título ...………………………………………………………………...16

Quadro 5: O Falcão Maltês ...……………………………………………………………….. 17

Quadro 6: Glinda (Billie Burke) e Dorothy (Judy Garland) ………………………………... 18

Quadro 7: O Destino Bate à Sua Porta ………………………………………………………19

Quadro 8: Pacto de Sangue ………………………………...……………………………….. 20

Quadro 9: À Beira do Abismo ………………………………...……………………………..21

Quadro 10: Gilda ………………………………...…………………………………………..22

Quadro 11: O Gabinete do Dr. Caligari …………………………………………………….. 24

Quadro 12: Marilyn Monroe ………………………………...……………………………… 25

Quadro 13: Jessica Rabbit ………………………………...……………………………….... 26

Quadro 14: Bob Esponja ………………………………...………………………………….. 26

Quadro 15: Os Padrinhos Mágicos …………………………………………………………. 27

Quadro 16: Os Simpsons - Intro Noir ………………………………………………………. 27

Quadro 17: Campanha “Reach for a Lucky instead of a sweet” …………………………….30

Quadro 18: Pôster de Bonequinha de Luxo (1961) ………………………………………….31

Quadro 19: Peggy Olson ………………………………...………………………………….. 33

Quadro 20: Roger Sterling e Don Draper ……………………………………………………35

Quadro 21: Distribuidor de cigarros …………………………………………………………36

Quadro 22: Frames da Abertura …………………………………………………………….. 37

Quadro 23: Sally Draper ao ganhar ingressos para um show do The Beatles ……………….38

Quadro 24: Proposta à Kodak ………………………………...…………………………….. 40

Quadro 25: Mad Men ………………………………...……………………………………... 47

Quadro 26: Poster Don Draper (Terceira Temporada) ……………………………………… 48



7

Quadro 27 Megan Draper em Los Angeles ………………………………………………… 49

Quadro 28: Busboy Sam ……………………………………………………………………. 52

Quadro 29: Francine Hanson, amiga de Betty, fuma enquanto grávida ……………………..54

Quadro 30: “É para isso que eu estou te pagando” …………………………………………. 55

Quadro 31: It's Toasted ………………………………...…………………………………….57

Quadro 32: Campanha Lucky Strike ………………………………...………………………58

Quadro 33: Campanha da Lucky Strike com a atriz Billie Burke ………………………….. 60

Quadro 34: Campanhas Marlboro ………………………………...………………………… 61

Quadro 35: Pôster de Gilda (1946) ………………………………...……………………….. 62

Quadro 36: O jornalista Edward R. Murrow e Marilyn Monroe …………………………… 62

Quadro 37: Marilyn Diptych ………………………………...……………………………… 63

Quadro 38: Audrey Hepburn ………………………………...……………………………… 64

Quadro 39: Marilyn Monroe ………………………………...……………………………… 64

Quadro 40: Campanha General Foods 1944 ………………………………...……………… 67

Quadro 41: Don Draper e Midge Daniels ………………………………...………………… 70

Quadro 42: A agência em crise ………………………………...…………………………… 71

Quadro 43: Peggy e Don ………………………………...………………………………….. 72

Quadro 44: Número Quatro ………………………………...………………………………..74

Quadro 45: Por Que Eu Estou Desistindo do Tabaco ………………………………………. 75

Quadro 46: Don escreve em sua máquina datilográfica ……………………………………..76

Quadro 47: Bom dia, Don ………………………………...……………………………….... 77

Quadro 48: Os sócios da SCDP ………………………………...……………………………78

Quadro 49: Funcionários aflitos da SCDP ………………………………………………….. 80

Quadro 50: Demissões ………………………………...……………………………………. 81

Quadro 51: Don escreve a carta ………………………………...…………………………... 82

Quadro 52: Don Draper à pouca luz de sua luminária ……………………………………… 83

Quadro 53: Relíquia Macabra (1941) ………………………………………………………. 84

Quadro 54: À Beira do Abismo (1946) ……………………………………………………... 84



8

Quadro 55: Don Draper chega em seu apartamento …………………………………………85

Quadro 56: Bom dia, Don (2) ………………………………...…………………………….. 86

Quadro 57: Cidadão Kane (1941) ………………………………...………………………… 87

Quadro 58: Piteira de Rachel Menken ………………………………...……………………. 88

Quadro 59: O quadro novo de Bert Cooper ………………………………………………… 89

Quadro 60: Como está o molho? …………………………………………………………….90

Quadro 61: Ken, Sal e Kitty ………………………………...………………………………. 91

Quadro 62: Sal encontra o isqueiro de Ken ………………………………………………….92

Quadro 63: O isqueiro de Ken ………………………………...……………………………. 93

Quadro 64: Kenneth vai embora (Profundidade de campo) ………………………………... 94

Quadro 65: Kenneth acende os cigarros………………………………...……………………95

Quadro 66: Lauren Bacall em "Prisioneiro do Passado" …………………………………….96

Quadro 67: Set de filmagem ………………………………...……………………………… 97

Quadro 68: Pete fuma um Lucky ………………………………...…………………………. 98

Quadro 69: Ação ………………………………...………………………………...……...… 99

Quadro 70: Sal e Lee Jr. na sala de montagem ……………………………………………..100

Quadro 71: Harry e Paul no departamento de televisão ……………………………………102

Quadro 72: Lee Garner Júnior liga para Harry Crane ……………………………………...103

Quadro 73: A proposta de embalagem da Lucky Strike por Salvatore ……………………. 105

Quadro 74: Peggy Olson ………………………………...……………………………….... 109



9

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ……………………………………………………………………11

2 O CINEMA EM HOLLYWOOD E O MUNDO REAL ………………………….. 13

2.1 Pinte de preto: a estética noir …………………………………………….16

2.2 O cigarro no cinema …………………………..………………………….28

2.3 Fumaça e nostalgia em Mad Men ………………………………………..33

3 ICONOGRAFIA DO CIGARRO EM MAD MEN………………………………...42

3.1 A iconografia como abordagem de pesquisa ……………………………. 43

3.2 Mad Men e Hollywood: as pistas até o cigarro …………………………. 46

3.2.1 Sinais de fumaça: a fumaça e o noir …………………………... 50

3.2.2 É veneno, mas é tostado………………………………………...54

3.2.3 Cereais e fotocopiadoras: a história através dos props ………... 65

3.2.4 Cortinas de fumaça: a perspectiva noir do cigarro

em Mad Men …………………………..……………………… 68

3.2.5 Os props do cigarro: novos olhares sob isqueiros …………….. 87

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS …………………………..………………………... 106

REFERÊNCIAS …………………………..……………………………………….. 110



10



11

1 INTRODUÇÃO

Mad Men é uma série que revisita a década de 1960 nos Estados Unidos através dos

publicitários e executivos da movimentada Avenida Madison, em Nova York. O

compromisso com a riqueza de detalhes nos cenários, figurinos, personagens e props fez de

Mad Men uma série icônica, premiada e reconhecida no mainstream, embora tenha sido

originalmente produzida e apresentada pelo canal AMC de clássicos do cinema

estadunidense. Do glamour de Hollywood, junto ao período de guerras e a busca pelo sonho

americano, na caracterização da época destacam-se dois dos principais assuntos para o

trabalho: a persistente companhia do cigarro, que colabora com a sua popularidade e

encaminha significados culturais, históricos e sociais para a série; e as pistas do movimento

noir na direção de fotografia, mise en scène e na trajetória da ficção.

A proposta deste trabalho é discutir o papel comunicativo, estético e visual do cigarro

a partir de um olhar mais atento à construção de Mad Men e a sua caracterização histórica,

social e cultural, apoiando-se na investigação e mapeamento de símbolos culturais sugeridos

pelo alemão Aby Warburg na década de 1920. Concentrando-se na transmissibilidade e

significação de símbolos culturais entre gerações (memória social coletiva), o historiador da

arte propõe vastas associações que permitem categorizar essas formas, compreender suas

representações seguintes e observar as suas impressões culturais na existência humana.

Através de Panofsky (1939) e Ginzburg (1989), a iconografia auxilia em revelar os elementos

herdados, além dos requisitos envolvidos para que o espectador possa efetivamente

reconhecer seus significados dentro de uma cultura, grupo e período histórico específicos.

Dentre as estéticas, padrões e símbolos associados à representação de Nova York

durante a década de 1960 estão o cigarro, o glamour hollywoodiano, os métodos noir e a

nostalgia (embora idealista), que ecoam na sua reprodutibilidade. Décadas após consolidar

temáticas misteriosas e subversivas, personagens icônicos e técnicas de produção e direção,

os filmes clássicos dos anos 1920 a 1960 são relevantes e influenciam a indústria do cinema

até hoje. Esses elementos são recorrentemente acessados na caracterização de época em Mad

Men, uma produção estratificada e complexa que limita uma indulgência passiva à nostalgia e

que estabelece uma relação muito específica com o passado que representa (BARUAH, 2014,

p. 10). Deste modo, é possível retraçar os significados culturais do cigarro no pós-noir,

compreender o seu valor estético-visual tão incentivado por Hollywood e pela indústria



12

cinematográfica da primeira metade do século XX e, por fim, avaliar os significados ligados a

ele.

Após breves apresentações de Mad Men, Hollywood e o noir, são analisados frames,

sequências e recortes de episódios específicos nos quais o cigarro atua como agente da

narrativa ou está na centralidade da construção estética-visual da cena. Através dos estudos

iconográficos e acerca da transmissão cultural por Warburg, a recorrência e o significado de

símbolos culturais ao passar dos anos, compreende-se que o cigarro e o tabagismo carregam

vastas interpretações sustentadas justamente por essas representações. Referências históricas

e culturais, que são muito bem pensadas, adaptadas e desenvolvidas na série e nas trajetórias

de seus personagens, são também retraçadas ao interagirem com o cigarro e as associações

inicialmente propostas. Consequentemente, as interpretações do cigarro e do tabagismo como

elementos centrais em uma narrativa fictícia de época tomaram forma de um mapeamento

próprio, paralelo (embora baseado) ao Atlas de Warburg (1924). Assim, este trabalho propõe

um dos possíveis desenhos iconográficos para a construção cultural e temporal de Mad Men

partindo da pesquisa das suas referências históricas e culturais ao redor do cigarro nos anos

60. Dos resultados desses resgates foram montados planos que buscam demonstrar o

profundo enraizamento de determinados elementos, as suas importâncias para a herança

cultural e o entendimento de uma sociedade, a sua reprodutibilidade e os seus consequentes

significados.
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2 O CINEMA EM HOLLYWOOD E O MUNDO REAL

Mad Men é uma série de 92 episódios criada por Matthew Weiner e inspirada nas

agitadas agências de publicidade da Avenida Madison, em Nova York, durante a década de

1960. Ao longo das sete temporadas, o espectador é submerso na turva realidade das doses de

uísque no escritório, mas que também tolda injustiças sociais como machismo, racismo e

homofobia. Foi produzida pela Lionsgate Television e televisionada pela emissora

estadunidense AMC de julho de 2007 a maio de 2015.

Quadro 1: Mad Men (Terceira Temporada)

Fonte: AMC, 2009. "Mad Men"

Em 1960, Donald Draper (Jon Hamm) é um publicitário bem-sucedido, diretor

criativo da agência publicitária média Sterling Cooper da Avenida Madison, que equilibra-se

entre seus próprios conflitos e as expectativas do sonho americano, encurralado pela

contemporaneidade, o consumismo, os rastros de guerra e a fumaça dos cigarros. Don é o pai

de uma típica família suburbana estadunidense, ao lado de Betty Draper (January Jones) e

seus dois filhos. A série acompanha não apenas a trajetória de Draper adentro da década, mas

também de personagens próximas a Draper, como sua família e os colegas do escritório, com

os quais convive diariamente no universo acelerado da publicidade, como as secretárias

Peggy Olson (Elisabeth Moss) e Joan Holloway (Christina Hendricks), seus chefes Roger
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Sterling (John Slattery) e Bertram Cooper (Robert Morse) e os executivos de contabilidade e

de criativos Pete Campbell (Vincent Kartheiser), Kenneth Cosgrove (Aaron Staton),

Salvatore Romano (Bryan Batt), Harry Crane (Rich Sommer), entre outros personagens que

se juntam ao enredo (ou o deixam) conforme os eventos se desenrolam.

Quadro 2: Betty Draper

Fonte: AMC, 2007-2015. "Mad Men"

Desde a sua estreia, foi aclamada pela crítica e recebeu vários prêmios, como o Globo

de Ouro para Melhor Série Dramática de TV (2008, 2009 e 2010), o Critics Choice

Television Awards para Melhor Série Dramática (2011) e o Satellite Award de Melhor Elenco

para Série de Televisão (2007). Ao total foram cinco Globos de Ouro e 16 estatuetas do

Emmy, incluindo o Costume Designers Guild Award de Melhor Figurino Original para Série

de Época/Fantasia de TV (2009). "Ao assistir Mad Men, a pessoa tem a sensação de estar

vendo um clássico sendo criado", comentou a crítica de televisão Melanie McFarland (2007)

para o jornal Seattle Post-Intelligencer.

Quadro 3: Pôster (Segunda Temporada)
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Fonte: AMC, 2008

A busca pela verossimilhança na produção apoia-se em figuras, símbolos e eventos

histórico-culturais: as Guerras do Vietnã e da Coreia e a Guerra Fria; a chegada do homem à

Lua; o presidente estadunidense John F. Kennedy na política e o seu assassinato em 1963; os

movimentos pelos direitos civis da população negra e o ativista político Martin Luther King,

assassinado em 1968; a atriz e ícone feminino Marilyn Monroe e a sua morte em 1962; a

febre da banda inglesa The Beatles; o surgimento do movimento hippie e a Feira de Música e

Arte de Woodstock em 1969 em Nova York; a popularização da televisão; entre muitos outros

marcos referências. O American Way of Life (o estilo de vida estadunidense) e o consumismo

acelerado ditavam novos horizontes para a publicidade e o marketing, desenvolvendo

indústrias e estratégias que influenciaram fortemente a sociedade nos anos seguintes. Assim,

comportamentos como condutas abertamente discriminatórias, o consumo de álcool nos

escritórios e o chain-smoking são encaixados em Mad Men de forma a não somente1

complementar a construção de personagens, mas também caracterizá-los cultural e

historicamente como produtos de seu tempo, já sendo entendidos como padrões

1 Fumar em cadeira; refere-se a fumar cigarros seguidos, acendendo o próximo na brasa acesa do anterior.



16

convencionais socialmente. A detalhada precisão histórica na confecção da narrativa, das

personagens e dos figurinos, cenários e elementos estético-visuais deu à série ainda maior

notoriedade — esse é o caso do cigarro, que está constantemente nas cenas (e também na

abertura), ora como adereço de época, ora como o motor da narrativa.

Quadro 4: Frame do Título

Fonte: Lionsgate Television, 2007-2015. “Mad Men”

Fundado em outubro de 1984, o canal aberto estadunidense AMC, posteriormente

American Movie Classics, ou "filmes clássicos americanos", foi o lar ideal para Mad Men, já

que a programação era baseada em reprises de clássicos do cinema, séries e da antiga

Hollywood. Ao mesmo tempo que é possível observar na série de Weiner referências

culturais da indústria hollywoodiana de cinema por ser a realidade vivida pelas personagens

na narrativa, elas também são aplicadas em técnicas e na sua concepção estilística. Esse é o

caso do filmes noir hollywoodianos, que adentram e compõem os aspectos de conflito,

constantes mudanças e imprevisibilidade, e do cenário urbano cinzento ao redor.

2.1 Pinte de preto: a estética noir
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Nas décadas de 1940 e 1950, quando os republicanos Joseph McCarthy e Dwight D.

Eisenhower ascendiam ao poder dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial e

vivendo o início da Guerra Fria (1947-1989), um novo período na história do cinema surgiu

em Hollywood, delineado por tons de preto obscuros, atmosferas carregadas e um vasto

sentimento de pessimismo: o filme noir (SCHRADER, 1972). Para além da questão de ser ou

não um gênero cinematográfico — discutida desde a concepção do termo pelos críticos

franceses da época —, um consenso repousa no seu reconhecimento tanto como um

movimento estilístico e reflexo sociológico quanto da sua influência como fenômeno cultural

(SCHRADER, 1972).

Quadro 5: O Falcão Maltês

Fonte: Warner Brothers, First National Pictures, 1941. "The Maltese Falcon"

Os anos da Grande Depressão, desde o colapso da bolsa de valores de Nova York em

1929 a 1939, foram acompanhados de produções fílmicas que buscavam levantar o otimismo

e distrair os seus públicos da realidade difícil da época. Em seguida, de 1939 a 1945, a

Segunda Guerra Mundial, a guerra mais destrutiva e violenta até então, manteve em alta a

demanda pela fuga da realidade. Enquanto isso, ao longo das décadas de 1930 e 1940,

Hollywood estava a todo vapor como uma das maiores indústrias do país, estreando

produções que marcariam o auge da sua Era de Ouro (e, consequentemente, a história do
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cinema hollywoodiano), como Jezebel (1938), ...E o Vento Levou (1939), Cidadão Kane

(1939), entre outros. O musical de O Mágico de Oz (1939) foi um dos primeiros filmes

coloridos da história do cinema, trazendo a tão pedida fantasia ao público de forma ainda

mais vívida. Entretanto, "a Hollywood do final dos anos 40 é mais sombria do que a dos anos

30 precisamente porque a sua audiência, estando mais segura, não precisava mais do

encorajamento" (DURGNAT, p. 37, 1970).

Quadro 6: Glinda (Billie Burke) e Dorothy (Judy Garland)

Fonte: Metro-Goldwyn-Mayer, 1939. "The Wizard of Oz"

Quadro 7: O Destino Bate à Sua Porta
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Fonte: Metro-Goldwyn-Mayer, 1946. "The Postman Always Rings Twice"

Na segunda metade dos anos 1940, o ressurgimento do realismo — movimento

originalmente francês que direciona as linguagens cinematográficas para compor uma

narrativa mais próxima da real, fazendo uso de takes longos e maior profundidade de campo

em paisagens reais — combinado à desilusão do pós-guerra e às influências do

expressionismo alemão deu ao film noir lentes novas e pouco elogiosas para observar a

sociedade estadunidense. O período referenciou fortemente o pulp fiction — histórias de ação

simples, com personagens estereotipados, publicadas em jornais e revistas na primeira

metade do século XX nos Estados Unidos — e ao jornalismo, em uma tradição de cinismo e

rigidez, conhecida como hard-boiled, além de preceitos de heroísmo enraizados nos valores

morais da década (SCHRADER, 1972). Assim, o film noir ganha valor cultural e histórico

pelo reflexo sociológico que faz do seu contexto.

O universo noir é escuro, maligno e instável, onde indivíduos estão presos pelo
medo e pela paranoia, ou dominados pelo poder do desejo sexual. Os principais
protagonistas do noir consistem no anti-herói alienado [investigadores privados,
gângsters, policiais], muitas vezes perturbado psicologicamente, e da traiçoeira
femme fatale que ele encontra. (SPICER, 2014, p. 4)

Por muito tempo, o filme noir e a sua ênfase na corrupção e no desespero foi

considerada uma aberração do caráter americano ao ir contra o patriotismo e primitivismo

moral dos filmes western e de gângsters (SCHRADER, 1972). Com a sensibilidade
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modernista, o movimento apareceu como um componente desestabilizador e uma crítica ao

cinema popular, que habitualmente reafirmava e confortava a sua audiência (SPICER, 2014).

Quadro 8: Pacto de Sangue

Fonte: Paramount Pictures, 1944. "Double Indemnity"

A femme fatale (mulher fatal, em francês), de acordo com o dicionário de Cambridge

é "uma mulher muito atraente de uma forma misteriosa, geralmente levando homens ao

perigo ou causando as suas destruições" (CAMBRIDGE ADVANCED LEARNERS

DICTIONARY, 2021). Como lembra Spicer (2014), a obra Women in Film Noir de Elizabeth

Ann Kaplan (1978) salienta a questão da representação das mulheres (em especial da femme

fatale), as tensões ideológicas no patriarcado sobre a sexualidade feminina e a construção de

gênero como um interesse do noir. "O film noir é caracterizado por uma certa ansiedade

quanto à existência e a definição de masculinidade e normalidade" (KAPLAN, 1998, p. 115

apud SPICER, 2014, p. 4). As femmes fatales são misteriosas e belas, habilidosas em seduzir

os anti-heróis protagonistas para que atendam aos seus interesses egoístas em situações que

geralmente os põem em perigo.

Os protagonistas masculinos da ficção hard-boiled são obcecados pelas mulheres,
mas apenas com suas aparências e corpos, a forma como se movem e usam
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maquiagem e roupas. Muito frequentemente, mulheres são caracterizadas como
femme fatales, arrebatadoramente desejáveis mas ambíguas. (SPICER, 2014, p. 6)

Um célebre exemplo da femme fatale está em À Beira do Abismo (1946). No filme, o

detetive Marlowe é contratado pelo milionário General Sternwood para dar fim às chantagens

que está sofrendo e quitar as dívidas de uma das suas filhas, Carmen. Entretanto, ele se

envolve ainda mais no caso quando pessoas associadas à família começam a ser assassinadas.

Lauren Bacall interpreta a misteriosa Vivian Sternwood, irmã mais velha de Carmen. O filme

é baseado no livro "O Sono Eterno" (1939), de Raymond Chandler, onde ela é descrita como

uma inconfundível femme fatale do noir:

Valia a pena olhar para ela. Mas era o tipo da mulher que só trazia encrenca. Ela
estava reclinada em uma chaise-longue de estilo moderno e tinha tirado os
chinelinhos, para que eu pudesse olhar-lhe as pernas revestidas pelas mais finas
meias de seda. Pelo menos eu tive a impressão de que ela queria que fossem
contempladas. Uma estava visível até o joelho e a outra mostrava um pedaço da
coxa. Os joelhos tinham covinhas, não eram ossudos nem angulosos. As
panturrilhas eram lindas, os tornozelos longos e esguios, capazes de inspirar a linha
melódica para um poema sinfônico. Era alta, esbelta, mas parecia forte.
(CHANDLER, 1939, p. 7)

Quadro 9: À Beira do Abismo

Fonte: Warner Brother/Seven Arts, 1946. "The Big Sleep"
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Compartilhando o semblante fatal, Rita Hayworth tornou-se uma das mais conhecidas

femme fatales como a sedutora e intrigante Gilda, no filme de Charles Vidor, Gilda (1946).

Na trama, o protagonista Johnny Farrell (Glenn Ford) é contratado por seu amigo Mundson

(George Macready) para trabalhar em seu cassino, em Buenos Aires. Entretanto, lá ele

reencontra a antiga amante, Gilda (Rita Hayworth), agora casada com o Mundson, e o antigo

romance entre os dois é reanimado. O filme ganha assim um triângulo amoroso e uma

contínua tensão sexual entre os protagonistas, que adotam comportamentos ambíguos e

duvidosos. Gilda, como femme fatale, expressa uma sensualidade agressiva e perigosa, em

desafio à clássica concepção da heroína.

Quadro 10: Gilda

Fonte: Columbia Pictures Corporation, 1946. "Gilda"

Schrader (1972, p. 10) observa que "como todos os movimentos cinematográficos, o

film noir fez uso de um réservoir de técnicas". Nota-se a forte influência do expressionismo

alemão , a iluminação artificial de estúdio e o chiaroscuro (técnica renascentista de pintura2

com alto contraste) graças ao envolvimento de mestres europeus nas produções

2 O movimento expressionista alemão viveu seu auge em 1920 e teve bastante influência da pintura
expressionista. Representou a realidade de forma abstrata, sombria e distorcida as consequências sociais do
cenário político, social e econômico na Alemanha pós-Primeira Guerra Mundial. A construção de uma
atmosfera de pesadelo com o alto contraste e, às vezes, movimentos de câmera intencionalmente perturbadores,
contribuiu para as produções de terror.
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hollywoodianas — em especial, o possivelmente maior mestre do noir, o expressionista

cinegrafista húngaro-americano John Alton (SCHRADER, 1972). As cenas dos filmes são

majoritariamente arquitetadas para a iluminação noturna (luzes baixas e persianas fechadas);

os atores são envoltos em sombras, como se repelidos pela claridade — trazendo referências

às produções alemãs, como Nosferatu (1922) e o Gabinete do Dr. Caligari (1920); a

verticalidade e o oblíquo enfatizam a coreografia urbana e instável dos cenários, que também

contam com a presença marcante da água, desde as chuvas, neblina e vapor aos rendezvous

(pontos de encontro) em piers e decks.

A improvável combinação do realismo e do expressionismo foi uma das formas que o

noir encontrou de "promover o estilo em uma cultura que valorizava o tema". Dessa forma, o

movimento noir propõe a reflexão e a crítica do seu contexto sociológico sob as próprias

condições sombrias e ambíguas, tanto em narrativas quanto em elementos de construção

estética: os cenários e profundidade de campo do realismo com a iluminação artificial e os

contrastes do expressionismo, os anti-heróis e as morais duvidosas. O film noir "trabalhava

seus conflitos mais visualmente do que tematicamente porque tinha consciência de sua

própria identidade, era capaz de criar soluções artísticas para os problemas sociológicos"

(SCHRADER, 1972, p. 13).

Quadro 11: O Gabinete do Dr. Caligari
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Fonte: Decla-Bioscop AG, 1920. "The Cabinet of Dr. Caligari"

As composições opressivas, de ângulos limítrofes e ritmos calculados, são mais

responsáveis pela tensão da narrativa do que as ações dos atores. Além disso, a cronologia

não obedece necessariamente a ordem dos fatos, complexificando e realçando a atmosfera de

temps perdu: o passado irrecuperável e o futuro predeterminado. Esse tipo de manipulação do

tempo, seja sutil ou complexa, em conjunto à movimentação da cena ao redor da personagem,

é recorrentemente usada para reforçar o pessimismo, as sensações de impotência e dúvida, e o

princípio noir de que o como é mais importante do que o quê. O essencial não é mais a

personagem que fez algo, mas sim como ela reagiu. O protagonista noir tem medo do futuro

e, caso não sobreviva à sua realidade no presente, busca o refúgio no passado tomado pela

nostalgia.

As técnicas do film noir enfatizam a perda, a nostalgia, a falta de prioridades, a
insegurança; então, submerge essas auto-dúvidas em maneirismo e estilo. Nesse tipo
de mundo, o estilo torna-se primordial; é tudo o que separa algo da insignificância.
(SCHRADER, 1972, p.11)

Ao mesmo tempo que o cinema reflete o seu contexto sociológico, ele também atua e

influencia a sociedade espectadora. O movimento noir e Hollywood foram grandes

determinantes para os costumes dos anos seguintes, trazendo referências da moda e da beleza,
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como Audrey Hepburn, James Dean e Marilyn Monroe, técnicas de filmagem e de produção

cinematográfica. Entre tantos outros efeitos, costumes como o do consumo do cigarro e do

ato de fumar foram impulsionados, ganhando qualidade de elegância e glamour.

Quadro 12: Marilyn Monroe

Fonte: Google Imagens

Influências do noir em produções de décadas seguintes são percebidas ainda

atualmente e apresentadas cedo às audiências. Esse é o caso das gerações Y, Z e Alpha , por3

exemplo, que tiveram acesso a desenhos animados na televisão, principalmente

norte-americanos, que frequentemente recorrem a referências históricas, culturais e sociais,

como locais (cidades, vegetações ou paisagens características) ou personagens (políticos,

celebridades) em nome de efeitos cômicos ou pela construção das narrativas. Abaixo,

exemplos de desenhos animados populares como Bob Esponja e Os Padrinhos Mágicos, que

lançaram episódios com temáticas e estéticas em referência ao noir. No episódio "Black

3 Geração Y (millennials): nascidos entre 1980 e 1995 (atualmente com 25 a 40 anos);
Geração Z: nascidos entre 1995 e 2010 (atualmente com 10 a 25 anos);
Geração Alpha: nascidos a partir de 2010 (atualmente com até 10 anos).
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Eyed, Please", número 15 da 24ª temporada, a introdução é feita pelo animador Bill Plympton

em um estilo criminal e obscuro, também remetendo ao noir.

Quadro 13: Jessica Rabbit

Fonte: Walt Disney Animation Studios, 1989. "Who Framed Roger Rabbit"

Quadro 14: Bob Esponja

Fonte: Paramount Global, 2017. "Squid Noir"
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Quadro 15: Os Padrinhos Mágicos

Fonte: Nickelodeon, 2003. "Onde está a Wanda?"

Quadro 16: Os Simpsons - Intro Noir

Fonte: Fox Broadcasting Company, 2013. "Black Eyed, Please"

A conceituação do noir e seus aspectos técnicos e narrativos contribui para uma

análise mais atenta de Mad Men no que toca os elementos de estilo da série. Dessa
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perspectiva, a relação entre as expressões enigmáticas de Don, os seus recorrentes momentos

de conflitos morais e as mulheres elegantes com quem passa noites em hotéis caros tornam-se

mais claramente identificáveis nos detetives incompreendidos e desconfiados, solucionando

investigações e crimes ao lado de mulheres esbeltas e misteriosas dos filmes noir. O uso de

temáticas irônicas para delinear críticas e fazer denúncias de formas subjetivas é também um

recurso em comum entre a série nos anos 1960 e o movimento de vinte anos antes. Conta-se

ainda a névoa e a fumaça que, como recursos estéticos no noir enfatizam a atmosfera densa,

pesada e imprevisível — ou sedutor e envolvente, se nas mãos de femme fatales; enquanto

que, na série, remetem fortemente aos cigarros e reforçam as suas funções visuais e

narrativas. Portanto, as capacidades simbólicas do cigarro para as intenções estéticas em Mad

Men poderiam ser derivadas das composições noir? Os aspectos do noir vêm na construção

de cenário, dos espaços, tecnologias, costumes, papéis sociais, e da ambientação da época;

e/ou na realidade de que essa é uma expressão estética-visual que marcou permanentemente a

história cinematográfica.

2.2 O cigarro no cinema

Após localizar a proposta estética de Mad Men num marco histórico e estilístico que

faz referência ao contexto pós-guerra e o boom do consumismo nos Estados Unidos,

buscamos compreender o papel que o cigarro exerceu nesse momento na construção de

narrativas cinematográficas. É possível mapear e identificar hipóteses que entendem o cigarro

como um elemento que remete a significados diversos: elegância, rebeldia, marginalidade,

entre outras condições. Isso poderá nos dar pistas sobre o papel do cigarro na série analisada.

Dessa forma, este capítulo pretende explorar as representações do cigarro, suas construções

sociais e como elas cercam os personagens em uma época justamente caracterizada pelo

fumar.

Mad Men leva o espectador ao início do declínio do tabagismo, começando a perder o

glamour que Hollywood e a indústria do tabaco tinham promovido até a primeira metade do

século XX através da industrialização e da propaganda para pesquisas científicas relacionadas

ao câncer. Historicamente, a ação de fumar está presente em diversos rituais culturais ao

redor do mundo; na América do Norte, o tabagismo era uma prática religiosa de dez mil anos
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por populações nativas e que chegou à Europa através das navegações de Colombo, e,4

posteriormente, espalhou-se para a Ásia e África (J.M. CASTALDELLI-MAIA et al, 2016, p.

25). A popularização do cigarro ocorre ao final do século XIX e ao longo do século XX, em

meio aos desenvolvimentos das produções industriais, cinematográficas e publicitárias,

quando a fabricação de cigarros faz com que o tabagismo deixe uma condição de luxo para

tornar-se um produto de consumo em massa (J.M. CASTALDELLI-MAIA et al, 2016, p. 25).

Fumar começa a deixar de ser um hábito predominantemente masculino na década de 1920

com o sufrágio feminino americano e o início da emancipação das mulheres (LONDERO,

RIBEIRO, 2017). Em 1929, o então presidente da American Tobacco Company, George

Washington Hill, e o publicitário e "pai das relações públicas", Edward Bernays, promovem a

campanha "Reach for a Lucky — instead of a sweet" (Pegue um Lucky — ao invés de um

doce), acompanhada do famoso slogan tranquilizador "It’s toasted" (É tostado). A campanha

foi direcionada para o público feminino, grupo antes estigmatizado quando associado ao

tabagismo. Sob uma nova luz, outros significados começam a despontar dos cigarros ao

longo do século XX, das produções cinematográficas e de Hollywood, que criam raízes que

até hoje suportam vários ícones e pistas da cultura ocidental.

Quadro 17: Campanha "Reach for a Lucky instead of a sweet"

4 Apesar desta pesquisa trazer um enfoque dos acontecimentos a partir do século XX nos Estados Unidos e não
abranger as perspectivas históricas das colonizações nas Américas, ela reconhece a importância de registrar o
tabagismo como uma prática comum originária dos povos nativos de várias regiões do continente, da América
do Norte à América do Sul, incorporada e ressignificada respectivamente aos seus rituais e culturas indígenas
diferentes.
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Fonte: Paramount Pictures, 1961. “Breakfast at Tiffany’s”

Da popularização do tabagismo e da desobstrução do acesso feminino, os cigarros

adentram várias outras versões de interpretação em filmes e representações socioculturais.

Ele contribui tanto para a representação da elegância e status de uma mulher, em longas

piteiras, como em Bonequinha de Luxo (1961), com Audrey Hepburn, quanto para o

sentimento de resistência e rebeldia em Juventude Transviada (1955), com James Dean. A

idealização da femme fatale no cinema noir, misteriosa e traiçoeira, também agrega um novo

simbolismo ao cigarro e um novo comportamento relacionado à estética do tabagismo. "A

história do cinema é muito próxima da história do tabaco, o que não é uma coincidência"

(J.M. CASTALDELLI-MAIA et al, 2016, p.6) quando se considera a incessante influência

que a realidade exerce sobre o cinema e vice-versa. A partir dessa questão, Shields, Carol,

Balbach et al (1999) questionam a responsabilidade da indústria hollywoodiana no incentivo

do tabagismo e até que ponto produziu significados e símbolos que esculpiram a sociedade, e
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até que ponto Hollywood foi esculpida por ela. Baruah (2014) lembra que a televisão e o

cinema juntos funcionam como uma instituição cultural através das quais memórias culturais

são obtidas (BARUAH, 2014, p. 5). O produto da reprodução de memórias coletivas e da

estética noir-retrô é a nostalgia conflitante que Mad Men provoca, e que também contribui

para o reconhecimento e sucesso da série.

Quadro 18: Pôster de Bonequinha de Luxo (1961)

Fonte: Paramount Pictures, 1961. “Breakfast at Tiffany’s”

Memórias culturais estão baseadas no contato material entre uma mente que se lembra

de algo e um objeto de lembrança. Para que tenham significância e reconhecimento são

necessárias materialidades externas às quais uma cultura possa associar-se e investir (J.

ASSMANN, 2008, p. 111 apud BARUAH, 2014, p. 4). São frequentemente momentos

públicos selecionados que comemoram um passado, já que os próprios momentos

comemorados são representativos e nunca inteiramente o passado. Em Mad Men, a estética
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contemporânea verossímil da década de 1960 posiciona uma variedade de símbolos culturais

em ação em um contexto fictício que, em parceria, são capazes de acionar memórias culturais

a uma distância histórica mais segura para a sua produção.

Essas representações televisuais contemporâneas são criadas a partir da vantagem
de uma distância crítica que permite um outro olhar sob seus temas históricos em
suas complexidades através de um efeito combinado de identificação e dissonância
(BARUAH, 2014, p. 2)

É bastante recorrente que o cigarro seja um elemento cenográfico ou construtor de

personagens — trazendo referências socioculturais aos beatniks , às femme fatales, por5

exemplo —, mas não tanto como um limitante perceptível à saúde, como as características

tosses e falta de fôlego. "Por exemplo, os fumantes nos filmes eram mais inteligentes e mais

romântica e sexualmente ativos do que não-fumantes, muitas vezes ignorando as reais

correlações negativas do tabagismo" (SHIELDS et al, 1999, p. 385). Apesar das

significâncias narrativas, a falta com a verossimilhança e o comum conhecimento de que o

cigarro já seja, afinal, um prop consideravelmente gasto, voltar-se à ele como recurso

narrativo em produções mais recentes têm sido menos frequentes. Isso se deve também às

avançadas campanhas governamentais antifumo ao redor do mundo e os seus efeitos nas

reproduções em filmes e programas de televisão. "A questão é se uma cena particular

perderia o efeito comunicativo desejado caso a participação do cigarro fosse removida"

(SHIELDS et al, 1999, p. 385). Nesse momento percebe-se, portanto, a intrínseca

significância do cigarro para Mad Men.

Quadro 19: Peggy Olson

5 Os beatniks foram artistas, escritores, músicos, entre outros, que participaram do movimento beat de
contracultura, antimaterialismo, anticapitalista e anti-autoritarismo nos anos 50 e início dos anos 60, na
sequência da segunda guerra mundial.
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Fonte: Lionsgate Television, 2015. "Lost Horizon"

Entretanto, a "muleta do cigarro" (cigarette crutch), para Shields, Carol, Balbach et al

(1999), é um clichê nascido da frequência com que as produções cinematográficas passaram a

apelar para o cigarro para invocar aspectos e estéticas já associadas (às vezes previsíveis) a

ele. Segundo as autoras, existem três motivos para a inclusão do tabaco em representações: a

primeira sendo o cigarro como construtor de personagens e a forma como um ator pode

relacionar e elaborar esse fato com a sua performance. Depois, o fato de que o tabagismo é

uma prática real, e que a sua representação e abordagem em filmes podem sim influenciar

comportamentos reais. Por fim, atores fumantes podem trazer o hábito para seus personagens

e suas atuações (SHIELDS et al, 1999, p. 385).

2.3 Fumaça e nostalgia em Mad Men

Os comportamentos comuns e o seu relacionamento com o tabagismo são tópicos

indispensáveis a serem explorados para a narrativa de Mad Men e seu compromisso com a

precisa reprodução de uma década inteira vinte anos pós-noir e a memória coletiva cultural

que representa. Segundo Baruah (2014), "as representações retrô contemporâneas na

televisão e no cinema procuram expandir a memória cultural da sua audiência ao adicionar

complexidade e camadas a memórias popularmente identificadas com o período
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representado" (BARUAH, 2014, p. 5). A acomodação do cigarro nos hábitos cotidianos no

decorrer do século XX e nas suas representações cinematográficas ocorre em grande parte

por grandes celebridades da glamourizada Hollywood, que interagiam com a moda e

influenciavam os comportamentos sociais. Os períodos de guerras também participam da

dissolução do tabagismo a qualquer atividade diária, já que o cigarro foi uma dos

mantimentos na ração dos soldados em serviço, inclusive através de associações em

campanhas publicitárias. No episódio piloto "Smoke Gets Into Your Eyes" (2007), por

exemplo, Don Draper conversa com Sam, o assistente de garçom do bar onde está tomando

seus drinks Old Fashioned, que defende sua fidelidade aos cigarros Old Gold desde quando

eram distribuídos semanalmente durante os seus tempos de serviço militar.

É inquestionável a quase onipresença do cigarro, tão direta quanto indiretamente em

cena na série. Aliás, o cigarro é um companheiro em praticamente qualquer atividade,

situação, ambiente e, inclusive, manifesto em decorações e detalhes de cenário focados em

aspectos histórico-culturais, como os cinzeiros de cristal, as cigarreiras estocadas e a

conveniência de poder fumar em qualquer lugar.

A fumaça, dessa forma, torna-se um recurso explorado visual e esteticamente na

ambientação de cenários inteiros, ou delineando cenas com apenas um filete; e que vai ao

encontro da presença visual e narrativa do cigarro. Bares e restaurantes têm frequentemente a

aura esbranquiçada do cigarro preenchendo o espaço das cabeças até o teto. À luz das

luminárias no escritório, os filetes dançam e a fumaça é soprada após as tragadas; e, ao final,

tudo se dissolve no ar. Ao decorrer da série, construções dos cenários, diálogos e personagens

são interceptadas pelo cigarro de forma indireta, já que, através da fumaça, ele consegue

compor a atmosfera nas cenas e atingir as suas funções narrativas, estéticas e culturais sem

aparecer de fato. Ou seja, a fumaça age como um indicador da ocorrência e da casualidade do

tabagismo na reprodução fictícia de quadros pensados histórica e culturalmente. Ao mesmo

tempo, recursos cinematográficos do noir remetem às associações simbólicas do cigarro; que,

além do esforço pela precisa contextualização histórica e a inspiração pela memória coletiva,

são chave para o reconhecimento e popularidade da série no mainstream .6

Quadro 20: Roger Sterling e Don Draper

6 Conteúdo considerado comercial e que obtém uma grande divulgação por parte dos meios de comunicação.
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Fonte: AMC, 2007-2015. “Mad Men”

Mad Men foi lançada na companhia de outras produções de época ou verossímeis,

referenciadas pelas suas ricas caracterizações históricas, como The Sopranos (1999), Lost

(2004), Rome (2005), The Tudors (2007) e Sex and the City (1998). Esses programas

possuem em comum um grande foco no design de produção através das composições

detalhadas de cenário, figurino e props.

Props são frequentemente o foco central de cenas e de narrativas inteiras como

apoios materiais para as personagens e para os espectadores vivenciarem a história.

Tanto para as personagens quanto para a audiência, os props em programas de

televisão nostálgicos são objetos de grande afeição e amargo ressentimento.

(BEVAN, 2019, p. 96)

Para Bevan (2019, p.80), os props são princípios organizadores da narrativa, centrais

para a série e sua respectiva popularidade. No caso de programas como Mad Men, a relação

entre memória pessoal e memória coletiva, a significância que o pós-guerra tem para a

identidade estadunidense e a transição tecnológica para a digitalização (BEVAN, 2019, p. 79)

são considerações importantes para o efeito do sentimento nostálgico. Ainda segundo Bevan

(2019) o interesse do espectador aos detalhes e objetos materiais atende à percepção dos

adereços (prop-awareness) do design de produção às referências a traumas históricos – como

as desigualdades de gênero e racial, os impactos opressivos aos movimentos de direitos civis,
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a sociedade patriarcal branca dos Estados Unidos — e à mise-en-scène da produção7

(BEVAN, 2019, p. 80).

Quadro 21: Distribuidor de cigarros

Fonte: Google Imagens

Um bar de jazz fechado não impede qualquer dos muitos frequentadores de

acenderem seus cigarros ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, é um constante lembrete ao

espectador de hábitos e comportamentos culturais bastante distantes dos atuais, apesar da sua

recência.

O cigarro, além de um prop, torna-se um recurso para o entendimento da

subjetividade das personagens à medida que a série acompanha as suas trajetórias. Na série, a

marca estadunidense de cigarros Lucky Strike é por um longo período a maior conta da

Sterling Cooper, a agência publicitária em ascensão da Avenida Madison e dirigida por Roger

Sterling e Bertram “Bert” Cooper. As então recentes pesquisas na área da oncologia e novas

regulações na comercialização do tabaco demandam novos parâmetros, estratégias e

criatividade para a publicidade e venda de cigarros. Várias das personagens, tanto principais e

coadjuvantes quanto de participações breves, praticam o chain-smoking. Don Draper recebe a

maior parte do seu reconhecimento profissional pelas suas ideias para propagandas de tabaco,

além de frequentemente levar um Lucky na boca e um maço no bolso frontal da sua camisa

social. Sua esposa, Betty Draper, tem sua atenção chamada por seu pai sobre a frequência

7 O termo francês refere-se ao layout de atores e design de elementos em cenas para produções de teatro ou
filmes.
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com que fuma, hábito que provoca o seu próprio óbito. Em Mad Men, o cigarro motoriza a

narrativa, interage com props, permeia os ambientes, caracteriza historicamente e, ao mesmo

tempo, estabelece a série esteticamente.

A abertura da série é mantida a mesma pelas sete temporadas, acompanhando a queda

de um homem engravatado — referenciando os publicitários da avenida Madison, cercados

pelo mundo de ideais que eles próprios criaram, embora mantendo-o na condição de anônimo

— por altos prédios, similares aos nova-iorquinos, cobertos por cartazes publicitários da

época. O percurso, no entanto, termina com o homem sentado casualmente fumando um

cigarro, como se tivesse assistido à vertiginosa queda. A partir daí e episódios adentro, é

improvável encontrar episódios que não contem com a participação em peso do cigarro.

Quadro 22: Frames da Abertura

Fonte: Lionsgate Television, 2007-2015. “Mad Men”

A série promove, desde o seu início, o ato de fumar em diferentes situações, mas no

episódio 12, "Blowing Smoke", da quarta temporada, Draper publica uma carta no notável

jornal The New York Times, anunciando o abandono da agência de publicidade à

representação de marcas de tabaco. O fato se dá após o encerramento da conta Lucky Strike

com a agência, em uma tentativa de convidar novos negócios para a Sterling Cooper Draper

Pryce. Com a ascensão da crença da toxicidade do fumo, o próprio Draper tenta parar de

fumar, sem sucesso.
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A marcante década de 1960 foi determinante para vários dos símbolos da cultura de

massas, e que ainda hoje podem ser reconhecidos. Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, Andy

Warhol, John Lennon e Elvis Presley são alguns dos artistas do cinema, da música e das artes

plásticas que contribuíram para tantas referências históricas, sociais e culturais ativamente

presentes em Mad Men.

Quadro 23: Sally Draper ao ganhar ingressos para um show do The Beatles

Fonte: Lionsgate Television, 2010. “Hands and Knees”

Os personagens, o enredo e os espectadores, guiados através da década de 1960 nos

Estados Unidos, revivendo o boom do consumo que contou muito com a participação da

indústria publicitária e do cinema, intoxicados pela fumaça, pelo álcool e pelo spray de

cabelo. No escritório não se contam as doses de uísque tomadas, muito menos a quantidade

de cigarros fumados; e, em meio a guerras, aos movimentos por direitos civis, e precedente

ao movimento hippie da década seguinte, a liberdade é um dos assuntos sobressalentes da

narrativa — como propriamente ilustra Don Draper na segunda metade do episódio piloto

"Smoke Gets Into Your Eyes" (2007), em um bar com Rachel Menken: "Eu estou vivendo

como se não houvesse amanhã porque não há" (SMOKE, 2007). O apelo à liberdade está

diretamente ligado ao sentimento nostálgico que a produção visual provoca, contribuindo
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para o seu reconhecimento como obra e sua popularidade. Através dos cenários, figurinos e

da estética,

Percorre uma linha complexa entre a fantasia nostálgica absoluta e uma
sensibilidade lúdica retrô; apesar do mundo da série ser criado e desenhado de uma
forma que pareça exótico e atrativo, o diálogo é temperado extensivamente com
racismo casual, machismo e homofobia, que eram comuns para a época, os
personagens centrais se comportam de maneiras que muitos considerariam odiosas
na era contemporânea e existe um profundo senso de que muitos dessas
personagens vivendo nesse mundo imaginário são profundamente infelizes com as
suas vidas. (DOUET, 2014, p. 9)

O personagem principal incorpora basicamente todas as atribuições de um cidadão

estadunidense vivendo o Sonho Americano: homem branco, conservador, pai de uma família

tradicional, bem-sucedido e reconhecido profissionalmente, honrado veterano de guerra,

elegante e carismático. No entanto, a primeira temporada revela (de forma um tanto mediana)

o seu verdadeiro nome, Richard "Dick" Whitman, e como ele roubou a identidade do

verdadeiro Donald Draper, tenente que faleceu durante o serviço militar na Coreia. Dick

encerra o seu passado abusivo e infeliz e, agora como Don, liberto, "retoma" a sua nova vida

entre os mad men da Avenida Madison. A fraude e o medo da exposição perduram em sua

consciência ao longo da série. Além disso, Don não pestaneja em envolver-se

romanticamente com outras mulheres apesar do seu casamento com Betty Draper (que

dissolve-se pela sua infidelidade). Entre elas, a sua secretária e, mais adiante na série,

segunda esposa, Megan Draper.

Um elemento recorrentemente associado a Mad Men em estudos e trabalhos

acessados ao longo da pesquisa, e que serão expostos ao longo deste trabalho, é a construção

da estética nostálgica em toda a esfera moderna e revoltosa. Esse recurso aparece, inclusive,

de forma metalinguística em “The Wheel”, o décimo terceiro episódio da primeira

temporada, em uma proposta de peça publicitária apresentada pela agência Sterling Cooper à

companhia estadunidense de produtos relacionados à fotografia analógica Kodak para o seu

novo projetor de slides.

O pitch criado por Draper baseia-se no projetor não como uma máquina do tempo,8

como foi pensada inicialmente, mas sim como um carrossel, através do qual é possível

reviver lembranças e emoções passadas. Apesar da apresentação ter sido montada com fotos

de experiências vivenciadas apenas por Draper (fotos de seu casamento e dos nascimentos

8 Uma apresentação de uma empresa e/ou o produto de maneira breve e direta; costuma ser feita para possíveis
clientes, investidores, empreendedores, sócios ou parceiras
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dos seus filhos), ela emociona todos que a assistem já que o gatilho da nostalgia não se

encontra especificamente no que se vê mas sim nas sensações que provoca. Afinal, a

"nostalgia não é algo que se 'percebe' em um objeto; é algo que se 'sente' quando dois

momentos no tempo, passado e presente, se encontram e frequentemente carregam

consideráveis pesos emocionais" (HUTCHEON, 1998 apud DOUET, 2014, p. 17). Em seu

pitch, Draper apresenta:

Nostalgia. É delicada, mas potente. Em grego, nostalgia quer dizer literalmente 'a

dor de uma ferida antiga'. É uma pontada em seu coração, mais poderosa que apenas

a memória. Este instrumento [o carrousel da Kodak]… não é uma espaçonave. É

uma máquina do tempo. Vai para frente e para trás. Ela nos leva a um lugar que

ansiamos para voltar. Não é uma roda. É um carrousel. Nos permite viajar da forma

que uma criança viaja. Rodando, rodando e de volta novamente a um lugar onde

sabemos que somos amados.

(THE Wheel, 2007)

Quadro 24: Proposta à Kodak

Fonte: Lionsgate Television, 2007. "The Wheel"



41

O contexto da Grande Recessão de 2008 tem grande participação nessa provocação já9

que "passados imaginados criam um anseio por tempo perdido, explicando que os impulsos

nostálgicos dependem da insatisfação com a vida contemporânea para prosperar"

(HUTCHEON, 1998, Web. 3, apud DOUET, 2014, p. 16). Ao mesmo tempo, a crítica aponta

como Mad Men usa habilmente da precisão estética para construir uma história mitificada

(HAMILTON, 2012), de forma a incentivar o afastamento dos espectadores da história 'real'

(algo como "escapismo fantástico"). Por conseguinte, identifica-se em pesquisas sobre esse

tipo de estética ser um estímulo ao sentimento de nostalgia em espectadores que, por vezes,

sequer viveram a década de 60.

9 A Grande Recessão teve início em setembro de 2008, com a quebra de um dos bancos de investimentos mais
tradicionais dos Estados Unidos, o Lehman Brothers. Bolsas de todo o mundo despencaram, gerando uma crise
financeira internacional, desemprego em massa, recessão e aumento das dívidas externas públicas em vários
países.
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3 ICONOGRAFIA DO CIGARRO EM MAD MEN

A produção de Mad Men atinge a atmosfera da década dos anos 60 em Nova York

com as composições de cenários, figurinos e props, adentrando uma memória coletiva em

busca de uma provocação nostálgica. As referências a eventos históricos afetam as

personagens e refletem os seus valores pessoais como produtos de seu tempo. Entretanto, a

série continua a ser uma produção fictícia historicamente projetada, e todo discurso histórico

é uma ficção, necessariamente um produto imaginário por conta da impossibilidade de sua

reconstrução real e verdadeira (LIMA, 1988, p. 24 apud LAIA et al, 2014, p. 52).

Douet (2014) prossegue ao especificar a desobrigação do retrô com o verdadeiro

período histórico que reproduz: "(...) a ludicidade está relacionada com o fato de que o retrô

tem, em realidade, mais a ver com o presente do que com o passado que parece venerar e

reviver" (REYNOLDS, 2011, p. 31 apud DOUET, 2014, p. 11). A insistência na reprodução

cultural que contextualiza Mad Men demonstra a preocupação com o detalhamento de

cenários, vestuário, costumes etc, portanto a quase onipresença do cigarro não deveria ser

subestimada.

Mad Men mobiliza os objetos e o design visual da metade do século nos Estados

Unidos para estabelecer o papel de coisas materiais na caracterização da

complexidade dos indivíduos, os seus relacionamentos e a sociedade de forma mais

ampla. (HAMILTON, 2012, p. 227)

Entre críticas de utilizar-se da história em nome da estética — de não corresponder à

realidade das diferenças sociais, como a marginalização dos grupos que não se encontram na

interseção de homens brancos e ricos, da tentativa de tornar atraente o consumismo

desenfreado —, algumas delas levanta a questão da nostalgia inautêntica. Hamilton (2012),

então, questiona certeiramente:

Se Mad Men enfatizasse outros aspectos não-materiais da história para transportar

sua audiência no tempo, ela seria considerada uma tentativa mais genuína e séria de

abordar a história ao invés de uma nostalgia consumista retrógrada? (HAMILTON,

2012, p. 226)

Mad Men revisita a realidade factual com a maior precisão possível, levando tanto as

suas personagens quanto a sua audiência a interagirem com o passado e a memória coletiva

que aciona; e "cuja distância é um dispositivo dramático, não um fato empírico" (KLIMT,
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2014, p. 80). Roberta Klimt (2014) recorda: "A seletividade histórica de Mad Men apenas é

irrealista se levarmos a série muito a sério, como um documento sócio-histórico direto, e

pouco à sério como um trabalho artístico" (KLIMT, 2014, p. 80). Enquanto isso, Hamilton

(2012) argumenta que ao oferecer uma versão estilizada e estilosa do passado, ainda que

autoconsciente (HAMILTON, 2012, p. 223), Mad Men torna-se um meme e uma tendência

social (HAMILTON, 2012, p. 227). Isso porque seu sucesso no mainstream foi maior do que

o esperado: a série, tanto pelas decorações quanto pelas suas personagens, rendeu inspiração

para linhas de esmaltes e roupas, capas de revistas, livros e análises. Essa influência

impulsionou uma cultura consumista vintage e retrô, o que, ironicamente, é também o

contexto histórico pretendido: o boom consumista do meio do século.

A investigação atentiva do cigarro em Mad Men neste trabalho concentra-se em dois

aspectos: no que diz respeito aos recursos estéticos, como a nostalgia, e os recursos

narrativos, considerando a proposta de recriar a sociedade da década de 1960 em Nova York e

as representações de símbolos histórico-culturais, como as influências hollywoodianas e o

período de guerras. A amplitude do tabagismo na produção ocorre de forma que as

referências a eventos históricos, tendências de moda, costumes, valores e as particularidades

das personagens são densamente conectadas. Por isso, a seleção de episódios e recortes de

cenas baseia-se na centralidade do objeto ou em temáticas relacionadas, consideradas

relevantes para o estudo.

3.1 A iconografia como abordagem de pesquisa

A identificação e leitura de símbolos culturais serão enxergados a partir da

iconografia, ou, como define o historiador da arte alemão Erwin Panofsky (1939), "o ramo da

história da arte que se encarrega do tema ou significado de trabalhos de arte, em oposição à

sua forma" (PANOFSKY, 1939, p. 3). Isto é, a análise das imagens, a percepção de seus

conteúdos (o reconhecimento de fatos reais, padrões estéticos e outros elementos) e o

delineamento dos seus significados artísticos, históricos e culturais às suas origens ou

transmissão.
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Para o historiador da arte e também alemão, Aby Warburg, a imagem é como um

sintoma, uma orientação emocional de uma época (LAIA et al, 2014, p. 45). A intrínseca

relação entre os significados e a cultura evoca a proposta dos seus trabalhos:

Entender porque os homens fazem imagens e quais os efeitos delas na civilização.

Para chegar a este objetivo, de acordo com Ginzburg (1988, p. 42), a proposta era

estudar a continuidade, as rupturas e as sobrevivências da tradição clássica da

utilização dos testemunhos figurativos como fontes históricas. (LAIA et al, 2014,

p. 44)

Warburg defende que a memória social coletiva pode ser rastreada através das

inúmeras camadas de transmissão cultural a partir das suas pesquisas ao redor das formas

patéticas (pathosformeln), "uma herança, rastro que deixa à mostra um elemento fundante da

cultura que a obra representa" (GINSBURG, 1989, p. 55 apud LAIA et al, 2014, p. 45). Em

suas pesquisas quanto às permanências da Antiguidade perpassadas para as produções de arte

da Idade Média, ele considera que as mesmas seriam traços das comoções mais profundas da

existência humana (LAIA et al, 2014, p. 45). Em sua obra "Mnemosyne Atlas" (1924),

iniciada em aproximadamente 1924 e deixada inacabada cinco anos depois, ele buscava

reunir, categorizar e mapear formas identificáveis de memória coletiva em um projeto

monumental. O método warburguiano, portanto, continuado por seus alunos e/ou seguidores,

seria justamente a citada utilização dos testemunhos figurativos como fontes históricas.

Entretanto, além do entendimento dos significados na arte, a iconografia também

encarrega-se da identificação dessas imagens, histórias e alegorias em circunstâncias práticas.

Por exemplo, a mão estendida e aberta pode ser entendida como "pare" no Brasil, nos Estados

Unidos e em vários outros lugares do mundo, com exceção da Grécia, onde esse gesto é

extremamente ofensivo. Diz-se ser uma alusão a uma antiga prática do Império Bizantino

para demonstrar desgosto a prisioneiros e traidores ao esfregar dejetos em seus rostos. Para

compreender o significado de uma ação, o espectador deve conhecer o mundo prático e o

mundo além do prático, encaixando-a a costumes e tradições culturais específicos a uma

civilização (PANOFSKY, 1939, p. 4).

Tanto Warburg quanto o cubano José Lezama Lima se debruçam sobre a renovação do

pensamento da arte e aos critérios de sistematização baseados na semelhança; ou seja, o

paralelismo de símbolos e/ou valores culturais comparáveis. Lezama (1988 apud LAIA et al,
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2014) explica que a combinação de culturas contribui para potenciais momentos de criação

de imagens, as eras imaginárias.

As sociedades, mesmo após sua desintegração, não desaparecem totalmente, mas

projetam as suas formas em outras posteriores. Para Lezama, uma era imaginária

tampouco desaparece: traços, restos do seu tipo de imaginação sobrevivem,

reaparecem reconfigurados noutras imaginárias. (LIMA, 1988, p. 28 apud LAIA et

al, 2014, p. 48)

Segundo Panofsky (1939), tanto os significados factuais quanto os significados

expressionais estão relacionados à sensibilidade do espectador, que compõem os significados

naturais, ou formas puras, e que remetem aos motifs artísticos; a interpretação desses

significados propõe, então, os significados convencionais, que, por sua vez, remetem a motifs

como imagens, histórias e alegorias. Em outras palavras, essas classes remetem à percepção

de elementos ou ações por parte do indivíduo, e, a partir de um nível mais subjetivo, a

conexão com práticas culturais e outras ocorrências desses elementos ou ações. Todavia, "a

cultura é um campo em aberto. E se entrecruza com referências de outros espaços a partir da

tecnologia. Por isso, estas mesmas históricas ganham novas passagens, perdem determinados

trechos e são reapropriadas" (LAIA et al, 2014, p. 56).

A iconografia, portanto, investiga convenções socioculturais associadas a símbolos,

como elementos em obras artísticas a gestos cotidianos e seus significados para um grupo em

um determinado tempo; a iconologia, por sua vez, pressupõe comparações de forma mais

subjetiva entre obras. A linha tênue entre as suas definições são os graus de análise, a sua

localização contextual e as associações que podem ser feitas entre elas. Na prática, para a

pesquisa deste trabalho, enquanto a iconografia orientou a busca dos símbolos e a origem de

seus significados culturais, a iconologia pôde auxiliar no posicionamento e na representação

histórico-cultural desses símbolos. Ao fim, as duas abordagens de estudos histórico-culturais

contribuíram entre si para a melhor compreensão das referências retraçadas, dos símbolos

reproduzidos e das escolhas técnicas e visuais-estilísticas em Mad Men.

Assim entendem-se os acontecimentos verídicos citados na narrativa, como as guerras

da Coreia, Vietnã e a Guerra Fria (que influenciou a estética visual da década com o

futurismo retrô); expressões e hábitos comuns, como o chain-smoking, e atitudes

discriminatórias naturalizadas, como o blackface ; a lente noir contemporânea que adapta a10

10 O blackface é uma prática racista que consiste na pintura do rosto com cortiça queimada ou graxa para
representar pessoas negras. Foi uma técnica teatral comum nos Estados Unidos pós-Guerra Civil (1861-1865)
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atmosfera das cenas através da iluminação, cores, disposição de elementos (a mise en scène) e

traduz a sua construção com determinados símbolos, como o cigarro e os diferentes efeitos da

fumaça. A aplicação de uma teoria da imagem a uma série se dá já que a observação

estética-visual e técnica dos elementos é feita em frames de sequências, e direcionando a

atenção para objetos que definem historicamente a narrativa, como isqueiros recarregáveis,

cinzeiros grandes de cristal, pinturas Rothko, televisores em preto e branco e carpetes

coloridos. Finalmente, a abordagem iconográfica para o trabalho permitiu notar a adaptação

da realidade para os acontecimentos fictícios da narrativa, juntamente aos símbolos e

significados evocados para a sua construção — e que acabaram levando a série à

popularidade e reconhecimento.

3.2 Mad Men e Hollywood: as pistas até o cigarro

Mad Men foi transmitida pelo canal estadunidense AMC de 19 de julho de 2007 até

17 de maio de 2015, totalizando 92 episódios em 7 temporadas. O canal American Movie

Classics — atualmente AMC, com a programação renovada, focada em filmes do cinema e

produções originais — foi fundado em 1984 e tradicionalmente exibia filmes clássicos do

cinema. A série criada por Matthew Weiner e produzida pela Lionsgate Television percorre

toda a década de 1960 e vários dos seus marcos históricos, como a Guerra Fria, a Guerra do

Vietnã, a chegada do homem à Lua, o fenômeno da banda de rock britânica The Beatles, o

movimento dos direitos civis da população negra estadunidense e o sonho americano. Na

Avenida Madison, em Nova York, Donald Draper (Jon Hamm) é um publicitário

bem-sucedido da agência média de publicidade Sterling Cooper, veterano de guerra e pai para

uma família tradicional estadunidense dos subúrbios, vivendo as profundas mudanças sociais,

culturais, econômicas e políticas da metade do século XX. Entre os diretores de fotografia

estão Phil Abraham, que trabalhou com Weiner em Os Sopranos (1999); Bill Roe, que dirigiu

várias episódios da série policial Castle (2009) e que, em 2008, participou da direção

fotográfica da série paranormal Arquivo X: Eu Quero Acreditar (1993); e Chris Manley, que

atuou ainda na direção de fotografia de The Romanoffs (2018), série também criada por

Weiner sobre os descendentes da família real russa.

para ironizar e desumanizar populações africanas e seus descendentes, e que contribuiu fortemente para a
segregação racial e as leis Jim Crow (1877-1950).
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Quadro 25: Mad Men

Fonte: Lionsgate Television, 2007-2015

Nos filmes noir, em seus vários aspectos que podem ou não delineá-los em um

gênero, há um complexo capítulo de Hollywood e das produções e experimentações

cinematográficas, definindo narrativas e técnicas que tornaram-se símbolos visuais. Na

interseção de Mad Men e do noir está uma realidade urbana instável, na qual o personagem

principal lida com os seus conflitos internos e as injustiças da sua história num sentimento

sufocante de solidão e desconfiança; e essa é uma descrição ampla embora muito cabível a

Draper, que carrega frequentemente o sentimento de incompreensão. Quanto às linguagens

visuais e símbolos estéticos, os contrastes na iluminação e a profundidade de campo são

técnicas do noir facilmente reconhecíveis na série; mas o cigarro e a fumaça são os recursos

visuais mais marcantes e que somam à atmosfera misteriosa dos filmes policiais. Portanto, a

partir dessas identificações e de algumas sequências especificamente escolhidas da série, a

proposta é a apuração de referências factuais e a análise e comparação entre Mad Men e a sua

carga noir, e, finalmente, como o cigarro é incorporado a essa estética.

Quadro 26: Poster Don Draper (Terceira Temporada)



48

Fonte: AMC, 2009. "Mad Men"

Ao observar essas sequências, frames e cenas através das lentes da iconografia e da

iconologia, é possível investigar as menções a acontecimentos históricos, comportamentos

socialmente construídos, tecnologias cotidianas já superadas em seus ápices, e a importância

delas para o posicionamento temporal, cultural e histórico tanto da narrativa em 1960 quanto

para o espectador na atualidade. Dessa forma, lança-se um olhar sobre situações ao longo da

série nas quais o cigarro encontra-se na centralidade da narrativa, numa posição de

protagonista, ao mesmo tempo que define o rumo da série e das personagens. Em Mad Men,
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as personagens estão em constante interação com o cigarro: fumando (ativa ou

passivamente), rodeadas de cinzeiros ou, no caso dos publicitários, sendo o tópico de muitas

conversas. As associações, promessas e estratégias construídas para as campanhas de

cigarros, como por exemplo, as recomendações dos médicos, têm ligações profundas com as

convenções e símbolos socioculturais, a memória social coletiva dos anos 1960 e os

resultados das transições que chegaram na segunda metade do século XX. Essas memórias

coletivas são compreendidas através da iconografia, avaliando a herança, nas obras, de um

elemento fundante nas diversas camadas de transmissão cultural — como desenvolve

Warburg em seus estudos ao redor das formas patéticas, ou pathosformeln. Já as comparações

de aspecto mais subjetivo entre as obras e os seus significados são estudadas pela iconologia.

Portanto, a iconografia e a iconologia orientam a análise das sequências de Mad Men, por

tratarem da transmissão e paralelismo de símbolos culturais e a comparação de valores

culturais com base tanto em obras e expressões artísticas quanto costumes cotidianos.

Quadro 27: Megan Draper em Los Angeles

Fonte: Lionsgate Television, 2014. "Time Zones"

De uma produção caprichada e nostálgica, frames, cenas e sequências dos episódios

"Smoke Gets Into Your Eyes" (2007), piloto, "Blowing Smoke" (2010), episódio 12 da quarta

temporada, "The Gold Violin" (2009), sétimo episódio da segunda temporada, são trazidos

para análise, como apenas alguns exemplos dos recursos narrativos e visuais usados para a
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criação de Mad Men e, nela, a presença do cigarro. Na centralidade da narrativa ou como

recurso de direção de fotografia, o cigarro movimenta a série e comunica a sua significância

tanto cultural quanto estética. A demonstração da categorização de símbolos culturais em

obras por Aby Warburg em Mnemosyne Atlas (1924) motivou a seleção, a abordagem de

pesquisa e a análise dos casos apresentados. A fim de melhor compreender a construção de

cenários e personagens, as discussões partem da contextualização dos episódios; e, então,

adentram aos símbolos mencionados e várias vezes reais de Mad Men. A leitura mais

detalhada da série traz novas percepções sobre o passado histórico e a realidade atual do

espectador sob o efeito de uma nostalgia imaginada e verossímil, e definitivamente

memorável.

3.2.1 Sinais de fumaça: a fumaça e o noir

O episódio piloto de Mad Men começa com a cena de um bar movimentado de

pessoas e a fumaça que elas expiram entre drinks e risos. A câmera encontra Donald Draper

sentado em uma mesa focado no guardanapo rabiscado, o cinzeiro cheio e o copo de uísque

vazio à sua frente. Essa apresentação sugere como o cigarro será retratado ao longo da série,

acompanhando o ritmo de transição dos costumes culturais e sociais, praticamente

onipresente ao longo dos dias das personagens e da sociedade do início da década de 1960. A

série introduz um homem branco bem sucedido (casado, de reconhecimento profissional e

social, bonito, elegante e conquistador etc.) que desestabiliza-se pelos impasses de seu

contexto histórico. Em "Smoke Gets In Your Eyes" (Fumaça entra nos seus olhos)

acompanhamos Don Draper enquanto ele batalha por ideias para um dos maiores clientes da

agência Sterling Cooper: a marca real de cigarros Lucky Strike. Na narrativa, as recentes

pesquisas e artigos sobre o prejuízo de fumar para a saúde começam a exigir novas posturas

publicitárias para o cigarro. Draper atravessa o episódio piloto driblando tanto a proibição do

uso de depoimentos médicos a favor do tabaco nas propagandas quanto a expectativa dos

seus colegas de trabalho pela sua próxima ideia genial.

Já são mencionados artigos publicados em grandes veículos a respeito de novas

conclusões médicas sobre o tabagismo e seus efeitos para a saúde desde o primeiro diálogo, e

trazidos à tona quando, por exemplo, a jovem secretária novata Peggy Olson é atendida pelo
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seu médico com um cigarro aceso e opiniões moralistas sobre o uso da pílula

anticoncepcional na qual ela tem interesse. Outro exemplo, embora mais discreto, é Don

Draper fazendo alguns rápidos exercícios com os braços em seu escritório enquanto fuma um

cigarro. Ou seja, além da questão do cigarro como prejudicial à saúde, ele é representado

como uma prática que pode facilmente acompanhar diversas atividades, tenham elas relações

mais de hábito ou recurso a que cuidados com a saúde.

O aspecto histórico, portanto, penetra as narrativas, os temas (como é o exemplo das

mortes de Marilyn Monroe (episódio 9 da segunda temporada, "Six Month Leave"), John

Kennedy (episódio 12 da terceira temporada, "The Grown-Ups") e Martin Luther King

(episódio 5 da sexta temporada "The Flood"), marcos nas lutas dos movimentos por direitos

civis, referências aos períodos de guerras, como a Guerra do Vietnã e a Primeira e Segunda

Guerras Mundiais) e, é claro, as personagens, entendidas como frutos do seu tempo —

principalmente se retornamos a Hamilton (2012, p. 226), a respeito do transporte temporal da

audiência, e a Klimt (2012, p. 80), quanto à seletividade histórica na narrativa.

Todo o charme e perspicácia postos ao lado, Draper é também um veterano honrado

da Guerra do Vietnã, pai de uma família tradicional do Sonho Americano estadunidense e um

conservador firme. Apesar disso, ele encara diariamente conflitos pessoais, e que são

evidentes em vários aspectos de suas atitudes. Por exemplo, ao longo das temporadas Don

mostra-se um marido tão carinhoso quanto infiel, visto os numerosos casos extraconjugais

nos quais se envolve. Como se um aviso prévio sobre o seu desapego (ou bloqueio)

emocional, ao final do episódio piloto ele "desmistifica" o amor e seu propósito para Rachel

Menken:

Don: "Ela não se casa porque nunca se apaixonou". Eu acho que escrevi

isso. Para vender meias-calças.

Rachel: Para muitas pessoas, o amor não é apenas um slogan.

Don: Ah, "amor". Você quer dizer o grande relâmpago ao coração, quando

você não consegue comer, não consegue trabalhar, então você foge e se casa

e faz filhos. O motivo de você não ter sentido ainda é porque ele não existe.

O que vocês chamam de "amor" foi inventado por homens como eu para

vender meias-calças.

Rachel: É mesmo?

Don: Eu tenho certeza. Você nasce sozinho, você morre sozinho, e esse

mundo apenas joga um monte de regras sobre você para te fazer esquecer
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desses fatos. Mas eu nunca esqueço. Eu estou vivendo como se não

houvesse amanhã porque não há.

(SMOKE, 2007)

O episódio situa o espectador à década de 1960 e as situações cotidianas de

machismo, racismo, antissemitismo e homofobia que acompanham o senso comum e os

comportamentos sociais. Comentários impunes marginalizantes e ofensivos são facilmente

expressos por todas as personagens — como exemplo o tom das discussões de Don com a

doutora Greta Guttman e com Rachel Menken, piadas antissemitas, o interminável assédio

sofrido por Peggy em um único dia de trabalho, tanto por colegas homens quanto mulheres.

Aliás, o primeiro diálogo da série situa rapidamente o espectador do contexto histórico com

duas linhas. O bartender, um homem branco, grisalho e impaciente, aproxima-se de Draper e

pergunta: "Com licença, senhor, o Sam aqui está te incomodando? Ele pode ser um pouco

tagarela"; e Don responde "Não, na verdade estamos conversando. Pode ser?" (SMOKE,

2007).

Quadro 28: Busboy Sam

Fonte: Lionsgate Television, 2007. "Smoke Gets In Your Eyes"

Draper está sentado em uma das pontas de um assento acolchoado em couro que

contorna a mesa do bar cheio e agitado, com o ar borrado pela fumaça branca dos cigarros.

Ele preenche um guardanapo com ideias para uma nova campanha de cigarros enquanto
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esvazia copos de Old Fashioned, até que Sam, o assistente de garçom , lhe pergunta se11

terminou com a sua bebida. Ao pedir um isqueiro, Don nota o maço de cigarros Old Gold do

homem e começa uma conversa em busca de mais ideias para o seu trabalho. Durante a curta

conversa, Sam menciona que esteve no serviço militar e como isso influenciou o tabagismo

com um maço de graça por semana; embora evidentemente desconfortável, olhando à sua

volta e respondendo com poucas palavras. Como se previsto por Sam, o bartender logo se

aproxima dos dois e pergunta ao cliente se ele está incomodando.

O tratamento preconceituoso ocorre por Sam ser um homem negro, motivo de estigma

social em uma época na qual vários estados dos Estados Unidos ainda mantinham leis de

segregação racial em escolas e ônibus, entre outros espaços públicos. A infração de uma

dessas leis por Rosa Parks em Montgomery, no estado do Alabama, em dezembro de 1955,

que se recusou a ceder o seu lugar no ônibus para um homem branco. Rosa inspirou a luta

pelos direitos civis dos negros, marcando fortemente a década de 1960 nos Estados Unidos,

junto de ativistas como Martin Luther King e Malcolm X. Em 1964, a Lei dos Direitos Civis

deu fim às leis de segregação racial, permitindo que pessoas negras pudessem frequentar e

ocupar os mesmos espaços que pessoas brancas. Mad Men é construída no sofisticado mundo

da publicidade de Nova York, intrinsecamente construído em uma sociedade discriminadora e

elitista. Enquanto estimula a nostalgia estética, a série retraça uma realidade que exigiu

muitas especificações físicas, financeiras e sociais para ser vivida no seu lado florido.

O cigarro, cumprindo desde funções narrativas quanto recursos estéticos, permeia as

diferentes vidas e grupos de Nova York nos anos 1960 e as cenas e sequências ao longo da

série, inclusive na sua abertura. As personagens reconhecem os significados do cigarro e de

fumar, como pode-se perceber na primeira cena do episódio piloto com Don e Sam: ambos

têm relações diferentes com o tabaco, a partir de suas próprias subjetividades, embora sejam

influenciados culturalmente de maneiras similares. Enquanto "Smoke Gets Into Your Eyes"

(2007) apresenta Don Draper, a ficção de Mad Men abre novas perspectivas para a nostalgia

ultrassimplificada da década de 60 e que revisita com o espectador concepções passadas e as

põe frente a desdobramentos atuais ao longo das sete temporadas.

Quadro 29: Francine Hanson, amiga de Betty, fuma enquanto grávida

11 Do inglês, busboy; cargo baixo em restaurantes, auxilia no transporte de pratos e atendimentos simples, como
completar copos de água e distribuir pão.
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Fonte: Lionsgate Television, 2007. "Ladies Room"

3.2.2 É veneno, mas é tostado

Em um dos pontos mais altos de "Smoke Gets Into Your Eyes" (2007), estão ao redor

da mesa de conferências da agência Sterling Cooper repleta de cinzeiros, Lee Garner Sênior e

Lee Garner Júnior, donos da Lucky Strike, Roger Sterling, Pete Campbell e Don Draper

reúnem-se para buscar as novas estratégias de marketing e propaganda para a marca de

cigarros após a implementação de novas medidas regulatórias para propagandas de cigarros

promovidas pelo governo estadunidense. A sala de reuniões da agência tem as paredes

revestidas com painéis escuros de madeira, decorada pela vista urbana de Nova York nas

janelas e pinturas abstratas. Os executivos todos vestem ternos passados e lisos, e usam os

cabelos alinhados para trás, e a maioria tem um cigarro na mão. As críticas às novas

exigências (e uma comparação à Rússia), seguidas de uma rodada de tossidas em meio à

fumaça, levam ao relato de Lee Garner Sênior:

Garner Sênior: Sabe, essa manhã eu recebi uma ligação dos meus

competidores na Brown & Williamson, e eles estão sendo processados pelo

governo federal por causa das alegações de saúde que eles fizeram.

Roger: Estamos cientes disso, sr. Garner. Mas você precisa entender que

através da manipulação dos meios de comunicação em massa, o público está
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com a impressão de que os seus cigarros estão ligados a… certas doenças

fatais.

Garner Sênior: Manipulação dos meios de comunicação em massa? É para

isso que eu contratei vocês. Nosso produto está bom. Eu mesmo fumo.

Garner Júnior: Meu avô fumava-o. Ele morreu aos 95 anos. Ele foi

atropelado por um caminhão.

Roger: Eu entendo, mas nossas mãos estão atadas. Nós não temos mais

autorização para divulgar que "Lucky Strikes" são seguros.

Garner Sênior: Então o que vamos fazer? Nós já fundamos nosso próprio

centro de pesquisas de tabaco para pôr esse rumor todo abaixo.

Roger: E é um ótimo começo. Mas pode não afetar as vendas. Don, eu acho

que esta é a sua deixa.

(SMOKE, 2007)

Quadro 30: “É para isso que eu estou te pagando”

Fonte: Lionsgate Television, 2007. "Smoke Gets In Your Eyes"

Quando Draper vasculha entre páginas em branco na sua pasta, sem saber o que

apresentar aos clientes já impacientes, Pete Campbell tenta tomar as rédeas da reunião ao

propor uma nova estratégia de propaganda baseada no princípio freudiano do desejo humano
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pela morte . O seu argumento improvisado vem do relatório de pesquisa da doutora Greta12

Guttman sobre os efeitos do tabagismo para a saúde, apresentado a Draper mais cedo no

episódio. Sendo a Psicologia um campo científico bastante novo, surgido na segunda metade

do século XIX, e com pouca credibilidade na época, apresentada por uma mulher em

confronto aos interesses de Draper gera um desentendimento quanto à praticidade da pesquisa

para a publicidade. Ele descarta a pasta — mas ela ressurge nas mãos de Campbell na

reunião, na sua intenção de arriscar um pitch para as próximas campanhas.

Pete Campbell: Talvez eu tenha uma solução. Nós da Sterling Cooper temos

sido pioneiros no crescente campo da pesquisa. E a nossa análise mostra que

os riscos de saúde associados com o seu produto não são o fim do mundo.

Pessoas entram em seus carros todos os dias para irem ao trabalho, e

algumas delas morrem. Carros são perigosos. Não há nada que se possa

fazer quanto a isso. Você ainda precisa chegar a onde está indo. Cigarros são

exatamente o mesmo. Por que não dizemos simplesmente "e daí se cigarros

são perigosos?" Você é um homem. O mundo é perigoso. Fume seu cigarro

– você ainda precisa chegar a onde está indo.

Garner Júnior: Bastante interessante. Quero dizer, se cigarros fossem

perigosos, isso seria interessante.

Garner Sênior: Exceto que não são. Esse é o seu slogan? "Você vai morrer

de qualquer forma. Morra conosco"?

Pete Campbell: Na verdade, é um princípio psicológico razoavelmente bem

definido de que a sociedade tem um "desejo de morte". E se pudéssemos

explorar isso, o potencial de mercado-

Garner Sênior: Do que diabos você está falando? Por que não apenas

escrever "câncer" na embalagem? Você está louco? Eu não estou vendendo

rifles. Eu estou no comércio do tabaco – eu estou vendendo a América . Os13

Índios os deram para nós, pelo amor de Deus.14

(SMOKE, 2007)

14 Aqui, Lee Garner Sr. usa "Índios" para referir-se aos povos indígenas nativos dos Estados Unidos.
13Aqui, Lee Garner Sr. usa "America" para referir-se aos Estados Unidos.

12 O "death drive", ou a pulsão de morte, é um termo introduzido por Sigmund Freud na Psicologia na década de
1920 que diz respeito a um instinto ou desejo inconsciente e/ou reprimido em comportamentos depressivos ou
agressivos pela autodestruição.
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Os executivos da Lucky Strike se levantam para ir embora, até que um comentário (ou

observação) de Lee Garner Júnior desperta a criatividade de Don: todos do ramo estão com o

mesmo problema. Don se levanta e pede mais um minuto de atenção, apesar da decepção de

Roger com os colegas e a impaciência dos Garner. Em um estalo de clareza, ele diz: "Essa é a

maior oportunidade publicitária desde a invenção do cereal. Nós temos seis companhias

idênticas com seis produtos idênticos… Nós podemos falar o que quisermos" (Lionsgate

Television, 2007, traduzido pela autora). Os clientes sentam-se novamente. Don pergunta

como os cigarros Lucky Strike são produzidos e Garner Sênior lista todos os passos — criam

sementes de tabaco resistentes a insetos que são plantadas à luz do sol na Carolina do Norte,

cultivam, cortam, curam, tostam, tratam – até ser interrompido por Don: "Aí está". Todos

assistem curiosos enquanto ele escreve no quadro negro "Lucky Strike – It's Toasted". Garner

Júnior denuncia "Mas o tabaco de todos os outros é tostado", e Don Draper responde "Não. O

tabaco de todos os outros é venenoso. Lucky Strike é tostado" (SMOKE, 2007).

Quadro 31: It's Toasted

Fonte: Lionsgate Television, 2007. “Smoke Gets Into Your Eyes”

Os executivos da Lucky Strike e da própria agência aliviados, entreolham-se, e os

clientes aprovam o pitch improvisado de Draper. Pete esboça alguns sorrisos de canto,

desiludido por tentar provar-se interessante e notável — missão na qual persiste por mais
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várias temporadas. A cartada de Draper é montada para ser impressionante e dar suporte para

toda a expectativa que os seus colegas põem em sua criatividade. Ainda assim, o sucesso da

ideia transbordou, de fato, da realidade para a série já que o slogan real "It's Toasted" estrelou

em uma das campanhas mais caras da história do merchandising e ajudou a fazer dos cigarros

Lucky Strike os mais vendidos dos Estados Unidos por vários anos, sendo comercializados

ainda hoje.

Quadro 32: Campanha Lucky Strike

15

Fonte: American Tobacco Co., 1917

Susan Wagner (1971), em Cigarette Country: Tobacco in American History and

Politics, explica que o slogan foi criado pelo então presidente da American Tobacco

15 No cartaz: “Pense em um cigarro "servido" a você tão apetitosamente quanto o pão amanteigado quente que
vem à sua mesa do café da manhã. Bem, essa é a ideia desses novos cigarros Lucky Strike, o tabaco – é tostado.
Aí está um pensamento para fazer a sua boca salivar por um novo sabor de cigarro.
Até nós descobrirmos o princípio de tostagem, um bom cigarro de tabaco Burley não era possível; o sabor não
segurava. Entretanto, ainda havia a grande afeição pelo poder de um "homem de um milhão" ao Burley – 60
milhões de libras despejaram daquelas caixas em lata verdes, azuis e vermelhas no ano passado.
O velho fogão da cozinha – o garfo de tostar
Então nós trabalhamos por 5 anos – então veio a grande e simples ideia da tostagem do tabaco para manter o
sabor. Agora, aproveite um novo e delicioso sabor de cigarro: Lucky Strike – o verdadeiro cigarro Burley – é
tostado.”
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Company, Percival Hill, para que a Lucky Strike pudesse concorrer com a marca Camel, da

R.J. Reynolds & Co., no início da Primeira Guerra Mundial, quando a importação de tabaco

turco tradicional foi interrompida. Na década de 1920, o tabaco mais comum nos Estados

Unidos era o mais fraco e leve "Virginia". A Camel encontrava-se prestes a dominar o

mercado, em vantagem por já utilizar o tabaco Burley, uma versão mais amarelada do tabaco

e de secagem ao vento. Apesar da cor mais clara, o seu gosto é forte e denso, tornando-o uma

alternativa ao tabaco turco pelo próprio mercado. E assim, a American Tobacco nomeia —

com a participação de Albert Lasker, publicitário de Chicago e possível inspiração para o

personagem de Don Draper — a Lucky Strike como a concorrente apta à Camel.

Os Luckies, de tabaco Richmond que existiam desde 1871, ganharam a famosa

embalagem com o alvo no centro e passaram a estrelar as propagandas com o novo slogan,

que os comparava ao café da manhã fresco e quente, a anunciação de um ótimo dia. Além

disso, o nome da marca faz referência à Corrida do Ouro da Califórnia de janeiro de 1848: a

"golpeada sortuda" (tradução literal de "lucky strike") seria aquela que revelaria veias de ouro

na mineração.

A American Tobacco Co. foi inaugurada por James Buchanan Duke em 1890 e

presidida por George Washington Hill a partir de 1925, após o falecimento de seu antecessor

e pai Percival Hill. A campanha da Lucky Strike, batizada "It's toasted", ou "é tostado", por

Hill Sênior, foi pessoalmente desenvolvida e desenhada por George, ainda que o seu sucesso

tenha contando com o trabalho do publicitário austro-americano Edward Bernays. Aos dois

anos na presidência da American Tobacco, ele movimentou campanhas publicitárias voltadas

para o público feminino pela primeira vez, oficialmente sendo introduzidas no grupo de

consumidores de cigarros.

Quadro 33: Campanha da Lucky Strike com a atriz Billie Burke
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16

Fonte: American Tobacco Co., década de 1920

Celebridades femininas, como atrizes, artistas e cantoras, participaram da frente visual

da estratégia de sugerir um Lucky para manter ou perder peso: "Reach for a Lucky – instead

of a sweet" (Pegue um Lucky – ao invés de um doce). Acima, a atriz Billie Burke,

imortalizada como Glinda em O Mágico de Oz (1939), em um dos painéis da campanha que

também trouxe nomes (e retratos) da indústria do entretenimento, como Irene Bordoni e Betty

Compson e o ator John Gilbert. A campanha promove os cigarros Lucky Strike como dos

gostos pessoais de famosos do entretenimento, influentes socioculturais especialmente pela

glamourização de Hollywood.

Espelhando os rígidos padrões de beleza da época, as representações femininas nas

propagandas de cigarros são mulheres magras, brancas, simpáticas, preferidas em poucas

roupas. Apesar das campanhas direcionadas ao público feminino reconhecerem o novo grupo

de consumidores, elas ainda baseavam-se em incentivar o ideal físico e a feminilidade; já ao

público masculino, as mulheres "ideais" são, além de mansas e obedientes, adereços da

masculinidade. As rotulagens das mulheres levantam as enormes demandas e opressões

baseadas em gênero, como papéis sociais, expectativas e comportamentos impostos.

16 Lê-se no cartaz: Pegue um Lucky – ao invés de um doce. Billie Burke, atriz americana popular.
Tostar tira toda a ardência e irritação da garganta. “É tostado” Sem irritação da garganta – Sem tosse.
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Quadro 34: Campanhas Marlboro

Fonte: Google Imagens

A ponte entre o cigarro e a sensualidade, sustentada ao longo da história por ícones da

moda e do cinema, contou bastante com as femme fatales dos filmes noir — Rita Hayworth,

Gilda (1946), Sangue e Areia (1941); Lauren Bacall, À Beira do Abismo (1946), Prisioneiro

do Passado (1947); Barbara Stanwyck, Pacto de Sangue (1944), Uma Vida Por Um Fio

(1948) — e com as estrelas do cinema de praticamente todo o século XX. Em meio aos

mistérios e às desconfianças do noir, as mulheres fatais envolvem os personagens principais

em tramas perigosas soprando a fumaça turva de cigarros. Uma sequência reproduzida em

várias obras, por exemplo, é a do cavalheirismo e a sensualidade do homem ao acender o

cigarro para uma mulher.

Quadro 35: Pôster de Gilda (1946)
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Fonte: Google Imagens

Quadro 36: O jornalista Edward R. Murrow e Marilyn Monroe

Fonte: Google Imagens
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Ao longo da década de 1950, a atriz, cantora e modelo Marilyn Monroe mudou a

história do cinema, da moda e da indústria do entretenimento, permanecendo um ícone

estético até hoje. A imortalização e "culto" às celebridades, como no caso de Marilyn,

inspirou o artista pop Andy Warhol a criar a obra Marilyn Diptych, em 1962. Nos anos 1960,

a atriz britânica Audrey Hepburn também teve seu efeito após estrelar na Broadway, com

filmes conhecidos como A Bonequinha de Luxo (1961), Cinderela em Paris (1957) e Infâmia

(1961). Sharon Tate, Sophia Loren, Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, a modelo Twiggy e

as francesas Brigitte Bardot e Catherine Deneuve foram outras artistas que assinaram os seus

nomes no cinema da metade do século.

Quadro 37: Marilyn Diptych

Fonte: Andy Warhol, 1962. "Marilyn Diptych”

Quadro 38: Audrey Hepburn
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Fonte: Google Imagens

Quadro 39: Marilyn Monroe

Fonte: Google Imagens
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A produção cinematográfica de Hollywood, tão acelerada quanto o consumismo

acompanhado do American Way of Life (o estilo de vida estadunidense) da primeira metade

do século XX, influencia o cinema até os dias atuais com referências e técnicas. Esse

resultado inclui o cigarro como um recurso estético e de construção de personagens, embora

fosse várias vezes introduzido ao produto pelas próprias atrizes e atores ao longo da história

do cinema. Não seria diferente para as estrelas do cinema de Hollywood impactarem a moda

e a sociedade permanentemente.

3.2.3 Cereais e fotocopiadoras: a história através dos props

O nono episódio da segunda temporada de Mad Men, intitulado "Six Month Leave"

(2008), tem como contexto a notícia da morte de Marilyn Monroe e as diferentes reações

despertadas na agência. Praticamente todas as mulheres do escritório choram e lamentam, ao

mesmo tempo que os homens, se levantam o assunto, tratam-no com pouca gravidade. A cena

em que Roger encontra Joan chorando sozinha em uma sala mostra essa cisão: para Roger

"Marilyn foi uma estrela de cinema, famosa e bonita, que tinha tudo e todos, e que jogou tudo

fora" (de acordo com a hipótese de suicídio), mas Joan considera essa visão insensível e

cruel, porque o mundo que ela "tinha" a destruiu. Joan, uma personagem ambiciosa em um

mundo criado e comandado por homens, chora por Marilyn como chora por si mesma, e

Roger insiste no fato de que, afinal, ela foi apenas uma desconhecida famosa.

De volta à reunião com a maior conta da agência Sterling Cooper, o insight de Draper

conta com uma observação ímpar: "Essa é a maior oportunidade publicitária desde a invenção

do cereal"; um produto de estratégias de marketing bastante enfáticas há tempos, e que se

baseiam na simples ideia, oferecida e solidificada pela publicidade, de que o café da manhã é

a refeição mais importante do dia. A campanha da General Foods de 1944 (que também

utilizou de alegações de saúde a seu favor) "Eat a good breakfast, do a better job" (Coma um

bom café da manhã, faça um trabalho melhor), por exemplo, ocorria acompanhada da

distribuição de panfletos em mercados que promoviam a importância do café da manhã e de

anúncios de rádio que "nutricionistas afirmam que o desjejum é a refeição mais importante do

dia".

Historicamente, os hábitos alimentares de cada sociedade adaptam-se à cultura e às

condições sazonais e geográficas, entre outras variáveis. Entre as possibilidades de apenas
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uma refeição ou pequenas porções por dia, a necessidade une-se à rotina diária com a

industrialização e seus horários estritos. Preparar-se para um dia de trabalho ganha espaço nas

rotinas populares, e o cereal une-se ao pão, queijo, mingau e às sobras nas refeições matinais.

O cereal consegue manter a sua reputação como uma opção equilibrada para a

primeira refeição do dia através de muitos anos. Antes das camadas de açúcar e dos corantes

— alterações que também fazem parte de estratégias de marketing para aumentar o seu

público para crianças —, a proposta inicial vinha de simples grãos, fáceis de comer e que

poderiam solucionar um dos maiores problemas de saúde coletivos que a sociedade

norte-americana encontrou no século XIX: a dispepsia, ou indigestão (o equivalente à atual

questão da obesidade). Em 1890, o doutor John Harvey Kellogg inventou os flocos de milho

no intuito de promover uma alimentação saudável (ou "biológica") à sociedade

norte-americana, juntamente às crenças comportamentais e religiosas tradicionais que

defendia; patenteou a receita e teve de concorrer com outras várias marcas que logo surgiram

pela crescente demanda dos cereais no desjejum dos estadunidenses.

A Companhia Kellogg e a atual Cereal Post, grandes concorrentes, foram ambas

muito beneficiadas por duas ferramentas principais: a publicidade e o açúcar. Durante a

década de 1920, os cereais atendiam a fixação por vitaminas da sociedade encarregando-se da

vitamina D; é fonte da mesma nas embalagens até hoje. Aliás, C.W. Post, fundador da Cereal

Post e ex-paciente de Kellogg, alegava que o cereal poderia curar doenças desde a malária até

a apendicite.

Quadro 40: Campanha General Foods 1944
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17

Fonte: Google Imagens

As campanhas verdadeiras, reconduzidas perante a narrativa, são um dos meios que a

série invoca a verossimilhança e a temporalidade que compõem o efeito nostálgico e ainda

complementam os elementos visuais, os props. Todavia, a ausência de props não deixa de ser

uma forma de definir temporalidade; na segunda metade do episódio piloto, Don argumenta

contra Pete após a conferência com a Lucky Strike:

Don: Se a pesquisa da Greta servisse de algo, eu a teria usado.

Pete: Do que você está falando?

Don: Eu estou dizendo que eu tinha um relatório igual àquele, e não é como

se existisse uma máquina mágica que cria cópias idênticas das coisas.

(SMOKE, 2007)

17 No cartaz: “O desjejum é a refeição mais importante do dia porque o corpo esteve sem comida por 10 ou 12
horas e deveria ser fornecido com nutrientes para as atividades da manhã. Nutricionistas recomendam que
tenhamos de ¼ a ⅓ dos requisitos para a nossa alimentação diária no café da manhã. Cereais no café da manhã
são 7 básicos nutrientes que deveriam ser incluídos na sua refeição.”
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A história das fotocopiadoras têm início em 1937, em Nova York, criadas e

patenteadas pelo advogado de patentes Chester Carlson. A primeira versão das copiadoras

comerciais pesava quase 300 quilos e tendia à combustão espontânea, o que não a impediu de

tornar-se um sucesso. Pouco depois, a patente de Carlson foi comprada pelo Instituto

Memorial Battelle de Columbus de Ohio, EUA, que, por sua vez, a vendeu para a Corporação

Haloid. Em 1949, a Haloid decidiu renomear a tecnologia da "eletrofotografia" para

"xerografia", sendo menos científico, mais simples, do grego para "escrita seca". Xerox

Modelo A foi a primeira máquina lançada pela Haloid, que inspirou a multinacional a

renomear a si própria como Corporação Xerox. A popularidade da marca a premiou com

verbos em português, no inglês e em várias outras línguas para a ação de fazer fotocópias:

xerocar ou xerocopiar. Aliás, a tecnologia da fotocópia alterou permanentemente os processos

de trabalhos, diminuindo o tempo de redação de cópias e afetando atividades profissionais

por completo, como a de redatores e secretários, entre outros. Após anos de melhorias

técnicas e crescimento no mercado, a fotocopiadora colorida surgiu em 1968, fazendo

surgirem também elementos como marcas d'água notas de vários países para evitar a

impressão ilegal de dinheiro. Na década de 1970, as copiadoras a laser e inkjet (que

funcionam com jatos de tinta), que também se tornaram mais desenvolvidas e populares no

mercado. Na segunda temporada de Mad Men, os funcionários da Sterling Cooper conhecem

com fascínio a fotocopiadora.

Esse diálogo no episódio piloto da série lembra ao espectador da periodicidade da

série, e o convida a comparar com a atualidade e as tecnologias , na qual existem, inclusive,

diversos métodos para cópias. O uso do tempo e da história e suas tecnologias para propor

um passado muito diferente e pouco distante são chave para o efeito nostálgico de Mad Men

— mesmo que seja cumprido de forma mais estética-visual (como props, técnicas e efeitos da

luz, cenário, figurino) do que narrativo, considerando as citadas discriminações de raça,

gênero, etnia, religião, sexualidade e classe.

3.2.4 Cortinas de fumaça: a perspectiva noir do cigarro em Mad Men

Se no primeiro episódio da série Don Draper está salvando a apresentação do maior

cliente da agência publicitária e vencendo um bloqueio criativo com autenticidade, o episódio

12 da quarta temporada "Blowing Smoke" ("soprando fumaça") propõe uma inversão. No
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topo de um inesperado declive, a Sterling Cooper Draper Pryce encontra-se abalada após

perder a conta da Lucky Strike. Novos clientes estão receosos em fazer ou manter negócios

com a agência, cortes e medidas imediatas devem ser tomadas para evitar a possível

estagnação e fechamento das portas em seis meses. Em reunião com o Conselho, o

especialista financeiro Dr. Geoffrey Atherton insiste:

Atherton: Eu recomendo que vocês façam o que fazem de melhor: cigarros.

Vocês entendem a Comissão Federal do Comércio , vocês entendem o18

Surgeon General . Vocês têm uma equipe preparada, com gerenciamento de19

contas e com experiência midiática que está funcionando. E, é claro, vocês

têm o Don. Vocês são um tipo específico de garota e cigarros são o seu

namorado ideal.

(BLOWING, 2010)

Neste episódio, a onda de inquietação é generalizada. À medida em que os diretores e

sócios buscam (ou perdem) contas e preparam estratégias financeiras, a possibilidade de que

a SCDP realmente possa encerrar as atividades em breve torna-se cada vez maior.

Na véspera da reunião com a produtora de tabaco e derivados Phillip Morris,

organizada pelo doutor Atherton na tentativa de salvar a agência, Don reencontra-se com sua

amiga e antiga amante Midge Daniels, carismática e sensual como suas aparições anteriores,

embora agora uma "artista faminta", como ela própria denomina. Ela insiste em convidá-lo

para conhecer sua casa e seu marido dramaturgo, e talvez comprar uma de suas pinturas.

Entretanto, o charme de Midge não consegue guardar o seu desespero e Don acaba

descobrindo a sua dependência química da heroína e que o "acaso", na verdade, tinha sido

planejado com segundas intenções financeiras. Ela faz piadas (inclusive autodepreciativas),

flerta e chora quase sincronicamente na sequência, implorando a Don por qualquer valor que

possa levá-la à agulha. Ele compra o intitulado "Número Quatro" por 120 dólares em espécie,

estremecido e decepcionado. Midge o questiona: "Você acha meu trabalho bom?"; e Don

responde friamente: "Isso importa?" (BLOWING, 2010).

Quadro 41: Don Draper e Midge Daniels

19 Cargo encarregado de supervisionar o Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos.
18 Federal Trade Commission (FTC): agência governamental sediada em Washington, Estados Unidos.
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Fonte: Lionsgate Television, 2010. "Blowing Smoke"

No entanto, os executivos da SCDP são frustrados logo pela manhã seguinte, com o

cancelamento da reunião com Phillip Morris, e se dispersam em pânico contido sob os

olhares atentos dos funcionários. Usados para a vantagem em negociação de outra agência

publicitária, Leo Burnett, que já tinham a conta da Marlboro, Draper denuncia: "Estão nos

deixando morrer". Dentre as salas cúbicas coloridas, os sócios se inquietam no escritório

cinza, decorado com uma armadura de ferro que complementa o sotaque londrino do

contador Lane Pryce, sobre os possíveis empréstimos bancários, discutem estratégias e

possíveis novos clientes, os ajustes na folha de pagamento e quaisquer saídas possíveis para a

situação de risco da agência.

Quadro 42: A agência em crise
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Fonte: Lionsgate Television, 2010. "Blowing Smoke"

Enquanto isso, Don segura a sua frustração em um copo de uísque recluso em seu

escritório neutro com painéis de madeira, geométrico e moderno, de onde nem Pete ou Peggy

conseguem tirá-lo.

Peggy: Todos estão esperando na sala de conferências.

Don:  Esperando o quê?
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Peggy: Bem, nós íamos embora quando você fosse, mas você não foi. Então,

o que devemos fazer?

Don: Eu não ligo.

Peggy: O que aconteceu?

Don: Nada. Absolutamente nada.

(...)

Peggy:  Então não tem nada que possamos fazer?

Don: Claro que tem. Nós vamos sentar nas nossas mesas e continuar

datilografando enquanto as paredes caem ao nosso redor, porque nós somos

criativos. A coisa menos importante mais importante que existe.

(BLOWING, 2010)

Quadro 43: Peggy e Don

Fonte: Lionsgate Television, 2010. "Blowing Smoke"

Ao fim do dia, os sócios da SCDP estão aflitos pela incerteza do futuro da agência e

pelas soluções de alto risco apresentadas pelo contador britânico Lane Pryce para prevenir

mais demissões. Na casa dos Campbell, Pete e Trudy discutem sobre as turbulências da

agência afetarem as economias da família:

Pete: Cada sócio precisa pôr um montante fixo para manter a folha de

pagamentos que temos, para que as pessoas não percam os seus empregos.

(...)
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Pete: Está no meu contrato. Eu posso perder a minha sociedade.

Trudy: Você vai perder a sua cabine no Titanic? Você está proibido de dar

qualquer coisa a mais para aquela agência.

(BLOWING, 2010)

Don chega ao seu apartamento silencioso e meio iluminado pelas janelas abertas com

um bater forte da porta e um suspiro pesado. Ele usa o seu terno de trabalho, chapéu e carrega

a sua maleta, o seu traje diário de ad man, que deixa no móvel de entrada. Dentre as cores

claras e neutras ao seu redor, encostado em um móvel de madeira, abaixo de um grande

abajur cilíndrico e de um glamuroso rádio dourado, o quadro de Midge chama a sua atenção.

Ele o apanha com pouco caso e vai à porta, mas para no caminho até o corredor, olhando

melhor para a pintura.

À luz baixa do fim da tarde, Don estuda o "Número Quatro" com o olhar fixo e

profundo. A proposta da pós-imagem de Midge Daniels tenta enxergar e comparar as

perspectivas reais da própria realidade no que se vê de olhos fechados; assim resgatando a

questão artística da estética versus a sua interpretatividade. Na obra abstracionista em tons

azuis, vermelhos e amarelos, vê-se algo como um rosto e as janelas acesas de um possível

prédio; e, apesar da impalpabilidade, ela consegue comunicar algo a Don. É relevante a obra

que não transmite valor prático? A finalidade da criatividade de Don e tudo que ele construiu

estaria sendo questionada.

Quadro 44: Número Quatro
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Fonte: Lionsgate Television, 2010. "Blowing Smoke"

Don senta-se na mesa próxima à janela, já escurecida e opaca pela noite, refletindo o

interior do apartamento, meio iluminado por um abajur grande, frente a uma luminária

pequena, o seu cinzeiro, uma caneta, o seu diário e o jornal dobrado. Segurando o seu Lucky

com os lábios, ele descarta as páginas escritas do caderno simples de capa amarela em uma

puxada, e, então, introduz um novo título: "Por Que Eu Estou Deixando o Tabaco" (Why I'm

Quitting Tobacco):

Recentemente a minha agência publicitária terminou um longo

relacionamento com os cigarros Lucky Strike. E eu estou aliviado.

Por mais de 25 anos nos dedicamos à comercialização de um produto para o

qual o bom trabalho é irrelevante, porque as pessoas não conseguem impedir

a si mesmos de comprá-lo. Um produto que nunca melhora, que causa

doenças e deixa as pessoas infelizes.

Mas tinha dinheiro naquilo. Muito dinheiro. Na verdade, todo o nosso

negócio dependia dele. Sabíamos que não era bom para nós, mas não

conseguíamos parar. E então, quando a Lucky Strike moveu seus negócios

para outro lugar, eu percebi que era a chance de ser alguém que pode dormir

à noite porque eu sei que o que eu estou vendendo não mata os meus

clientes.
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Então a partir de hoje, Sterling Cooper Draper Pryce não irá mais receber

contas de tabaco. Nós sabemos que será difícil. Se você está interessado em

material para tabaco, aqui está uma lista de agências que irão fazê-lo bem:

BBDO, Leo Burnett, McCann Erickson, Cutler Gleason e Chaough e Benton

& Bowles.

Quanto a nós, damos boas vindas a todos os outros negócios porque temos

certeza de que nosso melhor trabalho ainda está à nossa frente.

Atenciosamente,

Donald F. Draper

Diretor Criativo, Sterling Cooper Draper Pryce

(BLOWING, 2010)

Quadro 45: Por Que Eu Estou Desistindo do Tabaco

Fonte: Lionsgate Television, 2010. "Blowing Smoke"

Quadro 46: Don escreve em sua máquina datilográfica
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Fonte: Lionsgate Television, 2010. "Blowing Smoke"

Ao escrever a carta que declara um futuro profissional ainda mais incerto para Draper

e para a agência, a voz de Draper guia o espectador enquanto ele faz o rascunho, redige uma

versão definitiva na máquina de escrever e envia a carta ao The New York Times. A narração

é finalizada em voz alta por Stan Rizzo para um grupo de funcionários, em frente à mesa de

Megan Calvet, secretária de Draper. Encarando os olhares ainda mais atentos no escritório,

Don chega até a Megan, dispersando os ouvintes.

Quadro 47: Bom dia, Don
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Fonte: Lionsgate Television, 2010. "Blowing Smoke"

Stan: Bom dia, Don.

Don: Stan. (Don acena para o grupo na sala de conferências)

Megan: Bom dia.

Don: Bom dia. Alguma ligação?

Megan: Sim, algumas. Em maioria repórteres, cidadãos, dra. Miller...

Don: Mais alguém?

Megan: Alguém chamado Emerson Foote e… algumas pessoas das agências

que você mencionou. (Ela entrega uma pilha de pequenos papéis de recados

a Don) Eles (Megan olha para os sócios) estão procurando por você.

(Don entra em sua sala e põe os recados na sua mesa)

Don: Você pode ligar para a dra. Miller?

(BLOWING, 2010)

Apesar da alcateia de sócios esperando por Draper na sala de conferências, ele segue

para a sua sala — Roger, Pete, Pryce e Cooper o seguem a dentro, furiosos com o

artigo-bomba. Eles discutem com Don, principalmente por ter agido sozinho, de acordo com

os seus próprios métodos, e deixando os outros representantes da SCDP em posições ainda

mais complexas.

Roger: Alguém usou o seu nome para enterrar o nosso negócio no jornal.

Não foi você, foi?
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Pete: É suicídio! É loucura! Como você pôde fazer isso? Por que você faria

isso?

Don (acendendo um cigarro e soprando fumaça com as palavras): Porque

alguém precisava fazer alguma coisa.

Pryce: Você pôs o nome da empresa no artigo. Você poderia ter nos

consultado.

(...)

Pryce: Ninguém pediu para você eutanasiar essa empresa.

(...)

Don: Eu não vou explicar o que eu fiz. É uma propaganda para essa agência.

Se vocês não entendem isso, não deveriam estar nesse ramo.

(...)

Pete: Você fez o melhor para você porque você é impaciente e infantil. Você

deu um chilique em uma página inteira do The New York Times.

(BLOWING, 2010)

Quadro 48: Os sócios da SCDP

Fonte: Lionsgate Television, 2010. "Blowing Smoke"

Aqui, é interessante observar o contraste entre o episódio piloto "Smoke Gets Into

Your Eyes" (2007) e "Blowing Smoke" (2010) no que diz respeito ao tratamento e tom entre

Don e Pete. Antes, Pete era um jovem executivo inexperiente e impulsivo e Don estava
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alçando o sucesso com sua criatividade para propagandas tabagistas em uma conta de grande

porte; mas, quatro temporadas depois, ele perde de forma crítica, e a reprovação que dirigia a

Pete é devolvida a ele.

Em meio à tensão ainda maior entre os executivos, Teddy Chaough, da agência

concorrente Cutler Gleason & Chaough, passa um trote a Don fingindo ser o senador Robert

Kennedy. Rindo, ele se identifica e agradece a menção junto a outras grandes agências no

artigo-anúncio de página inteira; Don, irritado, desliga o telefone.

Don: Foi um mal entendido, era a Eunice Kennedy.

Cooper: Continue fazendo piadas. Você é cínico e ganancioso. O tabaco pôs

um teto sobre a sua cabeça e alimentou as suas crianças.

Don: E depois matou o meu negócio.

(...)

Cooper: Eu não faço mais parte dessa agência. (Ele se vira para a porta

aberta) Você aí! Pegue os meus sapatos.

Roger: Bert, acalme-se.

Cooper: Eu não vou me acalmar. Nós criamos um monstro.

(BLOWING, 2010)

Receosos e frustrados, Bertram Cooper, Pete Campbell, Roger Sterling e Lane Pryce

retiram-se da sala de Draper. Com o resto do dia à frente, as conversas e comentários pelo

escritório estão ainda mais tensos, divididos entre o artigo de Draper e as demissões. Dentre

os funcionários dispensados está a doutora Faye Miller, estrategista com base em dados de

consumidores, contratada através da empresa de consultoria do contador Geoff Atherton (e

também um dos casos românticos de Don).

Quadro 49: Funcionários aflitos da SCDP
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Fonte: Lionsgate Television, 2010. "Blowing Smoke"

Mais tarde, reúnem-se na sala de conferências Don Draper, Harry Crane, Pete

Campbell, Joan Holloway, Lane Pryce, Roger Sterling e Kenneth Cosgrove para discutir

sobre as demissões e os cortes de orçamento. Roger lembra a Don de retornar a ligação da

Sociedade Americana Contra o Câncer, interessada em desenvolver uma campanha

anti-cigarros com a agência. Afinal, todos concordam que, apesar de não ser a opção mais

financeiramente interessante, é prestigioso e positivo para novos projetos da SCDP em uma

nova fase. O episódio termina, ainda assim, com Don encarando consequências que ele

poderia ou não ter evitado: as funcionárias e funcionários, desapontados, carregando seus

pertences em caixas e deixando o escritório.

Quadro 50: Demissões
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Fonte: Lionsgate Television, 2010. "Blowing Smoke"

O trecho de interesse especial para o trabalho é a sequência da segunda metade do

episódio "Blowing Smoke", na qual Don escreve o primeiro rascunho do seu artigo para o

The New York Times; começando quando ele chega em seu apartamento, seguindo pela

reflexão acerca do "Número Quatro", o seu processo de escrita da carta e terminando com o

fim da sua narração, junto com a sua chegada à agência na manhã seguinte. Nesse fragmento,

a presença do cigarro é motor da narrativa pela forte golpeada que a agência sofre ao perder a

conta dos cigarros Lucky Strike, mas também pela estratégia inesperada de Don,
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considerando a quantidade de reconhecidos projetos de para cigarros em seu portfólio. Além

disso, o trecho capta recursos narrativos, estéticos e visuais característicos do movimento noir

especialmente perceptíveis; e que são, em realidade, incorporados ao longo das temporadas

de Mad Men, adaptando-se conforme os estilos de cenários e figurinos atravessam a década

de 1960 até as primeiras mostras das tendências dos anos 1970 começam a apontar, como as

minissaias, as estampas coloridas e as costeletas e os bigodes. A permanência da estética noir

na tecelagem da série o valor da centralidade do cigarro nela são direcionadas à representação

de memórias coletivas, símbolos culturais e a execução do seu efeito nostálgico.

Quadro 51: Don escreve a carta

Fonte: Lionsgate Television, 2010. "Blowing Smoke"

No episódio "Blowing Smoke" (2010), para além da ambientação histórica-narrativa

do cenário, dos props e do figurino na série como um todo, a sequência que se inicia com a

chegada de Draper no seu apartamento até o seu retorno aos escritórios da agência na manhã

seguinte (e o fim da narração da carta publicada de Draper "Por Que Eu Estou Desistindo do

Tabaco") recorre particularmente a elementos estéticos muito próximos das composições noir

hollywoodianas. é possível reconhecer a influência da expressão sombria do noir na captação

da tensão, angústia e solidão de Don.

O confronto de romper laços com a essência do trabalho que lhe deu o

reconhecimento profissional e a sua carreira, e no qual ele expressou tanto de si quanto de
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seus valores, coloca-o de frente a si próprio, à beira de uma drástica mudança. À medida que

Draper é engolido pelas suas incertezas e frustrações, ele se fecha em angústia e solidão,

sentimentos reconhecíveis nos detetives soturnos do noir hollywoodiano.

Quadro 52: Don Draper à pouca luz de sua luminária

Fonte: Lionsgate Television, 2010. "Blowing Smoke"

O contraste entre a luz da luminária pequena e as sombras do apartamento escuro

deixa parte da expressão de Don escondida. O frame é cortado pela fumaça do cigarro aceso,

e a janela reflete o cenário, colocando Don lado a lado da sua imagem. A iluminação foca na

expressão séria de Don, enquanto o fundo é apagado com sombras, como uma vinheta,

isolando-o no espaço. Essa montagem da luz e contraste é uma forma típica noir, herdada do

expressionismo alemão, na demonstração da solidão e da pequenez do homem em meio à

desordem urbana, ao conflito e ao perigo.

Quadro 53: Relíquia Macabra (1941)
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Fonte: Warner Brothers, 1941. "The Maltese Falcon"

Além da busca por uma solução para salvar a sua carreira e a agência, Don carrega a

sua história marcada pela guerra, pela solitude e pela busca do seu propósito. No centro do

frame, em meio primeiro plano, o posicionamento baixo da luz e as sombras no rosto de Don

mantêm sua expressão difícil de interpretar. Apesar da trilha sonora baixa e leve, o silêncio

ocupa um espaço grande na subjetividade e na interpessoalidade da sequência,

Quadro 54: À Beira do Abismo (1946)
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Fonte: Warner Brothers, 1946. "The Big Sleep"

Quadro 55: Don Draper chega em seu apartamento

Fonte: Lionsgate Television, 2010. "Blowing Smoke"

A profundidade de campo foi outra técnica cinematográfica desenvolvida durante o

período noir que auxilia na construção narrativa visual ao longo de Mad Men — e

especialmente na captura do isolamento de Draper no episódio "Blowing Smoke" (Lionsgate

Television, 2010). A técnica consiste em manter na cena o foco de todos os elementos do

centro, primeiro e segundo planos, de forma simultânea. Assim, a amplitude da cena torna-se

maior e mais detalhada, complementando ações simultâneas e cenários.

Quadro 56: Bom dia, Don (2)
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Fonte: Lionsgate Television, 2010. "Blowing Smoke"

Quadro 57: Cidadão Kane (1941)

Fonte: Mercury Productions, RKO Radio Pictures Inc., 1941. "Citizen Kane"

Em "Blowing Smoke", um dos recados que Megan repassa a Draper após a

publicação da sua carta no The New York Times é a de "alguém chamado Emerson Foote".

Na realidade, Foote foi um publicitário reconhecido, que chegou a trabalhar com Albert

Lasker e George Washington Hill na conta dos cigarros Lucky Strike. De acordo com a

edição de 25 de setembro de 1964 do jornal The New York Times, após abandonar o "fumo
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em cadeia", ele declarou que não tinha interesse em negociar com qualquer agência

publicitária que promovesse a venda de cigarros. Foote participou como membro do conselho

da Sociedade Americana Contra o Câncer, a instituição que, na ficção, procura a agência

Sterling Cooper Draper Pryce para campanhas anti-cigarros.

3.2.5 Os props do cigarro: novos olhares sob isqueiros

A incorporação verossímil do cigarro na caracterização histórica da década de 1960 e

na linguagem estética-nostálgica da narrativa demanda referências e mapeamentos históricos

e culturais na organização da mise en scène, dos props, dos cenários e dos figurinos. Além

dos simbolismos e significados culturais que o cigarro constrói para as personagens e para a

narrativa, não seria somente pela fumaça branca ou pela ação de fumar que o cigarro

mostra-se tão comum e costumeiro em mãos quanto um copo de água (apesar dos primeiras

pesquisas associando o tabagismo ao câncer).

Os props montam o contexto da produção, participando, de forma ativa ou passiva, da

construção das personagens e das relações entre si, e materializam a indispensabilidade do

cigarro para a vida como ad man. No decorrer dos episódios, cinzeiros elegantes estão

espalhados pelas mesas nos escritórios, as cigarreiras de bolso e de mesa de Don estão

sempre abastecidas, a piteira longa e clássica de Rachel Menken parece fazer referência e, ao

mesmo tempo, situar-se historicamente próxima a Audrey Hepburn em Bonequinha de Luxo

(1961).

Em especial, o episódio 7 da segunda temporada, "The Gold Violin" (2008), dá ao

isqueiro de metal do executivo de contas da Sterling Cooper Kenneth Cosgrove (Aaron

Staton) significação romântica (além de histórica para o estudo iconográfico) para o diretor

de arte ítalo-americano Salvatore Romano (Bryan Batt). A sequência é interrompida para

mostrar os acontecimentos paralelos do episódio, não impedindo de trazer uma significância

única a um prop diretamente relacionado ao cigarro: o isqueiro de Ken.

Quadro 58: Piteira de Rachel Menken
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Fonte: Lionsgate Television, 2007. "Babylon"

No mesmo episódio, sob a influência da rebeldia de Jane Siegel e curiosos pela nova,

valiosa e misteriosa aquisição do co-fundador e sócio da agência Bert Cooper, a secretária,

Harry Crane, Sal Romano e Ken Cosgrove vão sorrateiros à sua sala, vazia ao fim do dia,

onde encontram a obra "Four Reds" (1957) de Rothko. Na cena da intrusão, o efeito da

profundidade de cena amplifica a visualidade da enorme pintura vermelha de dez mil dólares

(à época; hoje, obras de Rothko são vendidas por mais de 50 milhões de dólares) na parede

oposta à porta da sala espaçosa.

Quadro 59: O quadro novo de Bert Cooper
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Fonte: Lionsgate Television, 2008. "The Gold Violin"

Sal e Ken refletem juntos sobre o propósito do Rothko e da arte abstrata, e, mais

tarde, no elevador, Sal elogia o conto publicado de Ken, "Tapping a Maple on a Cold

Vermont Morning" (Extraindo um Bordo em uma Manhã Fria de Vermont), quando o autor o

menciona na tentativa de impressionar Jane. Ambos entendem que são pessoas particulares

no escritório, e Sal parece especialmente intrigado ao conhecer esse lado reservado do colega

de trabalho. Assim, com a nova afinidade artística e sensível entre os dois, no dia seguinte

Ken entrega a Salvatore um manuscrito e pede a sua opinião sobre a sua nova história (que

intitula o episódio). O desenhista, por sua vez, insiste em convidá-lo para um jantar na sua

casa ao final da semana, onde poderão continuar a conversar sobre o texto.

A cena concentra-se no pequeno apartamento dos Romano, na sala de jantar de

paredes vermelhas terrosas e uma mesa de quatro lugares decorada com uma toalha clara e

um arranjo de flores que Kenneth traz como cortesia. Através de um amplo arco é possível

ver a sala de estar verde e estampada, de onde escuta-se a baixa música da época ao fundo; a

cozinha é clara, no estilo americana, dividida da área de jantar por uma bancada.

Animados com a visita, Salvatore e sua esposa Kitty anseiam pela chegada de

Kenneth, e recebem-no calorosamente quando chega ao apartamento. Ele traz um arranjo de

flores que, na cozinha, Kitty põe em um vaso para decorar a mesa de jantar, enquanto Sal lhe

oferece uma colher do molho que preparou para o jantar, feliz com a reação impressionada do

autor. A visita pergunta como o casal se conheceu, mas Sal rejeita o assunto: "É uma história
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chata"; Kitty discorda, contando que se conheceram em Baltimore e veio com Salvatore e a

mãe dele para Nova York. A partir daí, Salvatore recorrentemente deixa de lado os

comentários, ou até a presença, da esposa ao longo da sequência.

Quadro 60: Como está o molho?

Fonte: Lionsgate Television, 2008. "The Gold Violin"

Durante o jantar, o anfitrião dificilmente desvia o olhar da visita sorridente com os

elogios e o brinde à sua história, "O Violino de Ouro" (The Gold Violin). Aliás, Salvatore não

havia deixado Kitty ler o manuscrito da história antes de consultar Ken — até então, Sal trata

a história como algo mantido entre apenas os dois, um símbolo da sensibilidade, da afinidade

e do encontro improvável entre ele e Ken. Apesar do entusiasmo e da insistência do

desenhista, Ken não parece notar o seu efeito em Sal. Eles conversam sobre a escrita de

Cosgrove e assuntos do escritório; no entanto, com Sal diminuindo os comentários de Kitty e

retomando a atenção do colega de trabalho.

Salvatore: Então, o Harry te disse algo sobre a reunião dele?

Kitty: A reunião de Harry com quem?

Salvatore: Com o senhor Cooper.

Kenneth: Ele disse que ele sabe a resposta agora.

Salvatore: E então? Qual é?

Kenneth: Ele disse que eu não entenderia.
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(Salvatore e Kenneth riem)

Kitty: Onde você mora, Ken?

Kenneth: Em Murray Hill. Eu posso andar até o escritório, mas não o faço.

Salvatore: Imagino se você irá receber uma ligação [de Cooper].

Kenneth: Tenho quase certeza de que ele está indo pela lista toda. Embora

Cosgrove venha antes de Crane, certo?

Kitty: Meu primo tem uma agência de publicidade em Montreal.

Salvatore: Ele não está interessado nisso. Como diabos você acabou em

contabilidade?

Kenneth: Eu e meus amigos da faculdade ficamos sabendo que dava

dinheiro. Eu fui o único que conseguiu um emprego.

Salvatore: Mas e a escrita?

Kenneth: Isso é só por diversão.

Salvatore (sorrindo): É seu hobby.

(THE Gold, 2009)

Uma garrafa de vinho depois, Ken sugere ir embora, mas é interrompido por

Salvatore oferecendo-lhe um cigarro de um porta-cigarros de couro; ele aceita, e tira do seu

bolso um isqueiro de metal com o qual ele acende antes o de Salvatore e depois o seu. Os

dois tragam ao mesmo tempo. Sal e Kitty oferecem café e sobremesa, mas Ken agradece e

insiste em ir. Ele agradece Sal por ler a sua história e permite que Kitty a leia.

Quadro 61: Ken, Sal e Kitty
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Fonte: Lionsgate Television, 2008. "The Gold Violin"

Salvatore acompanha a visita até a porta, e, voltando à mesa, Kitty o oferece

sobremesa, mas ele nega com uma expressão pensativa.

Kitty: Você quer um pedaço de torta?

Salvatore: Não, não estou com fome. Eu vou só arrumar as coisas.

Kitty: Você ao menos se importa que eu queira sobremesa?

Salvatore: Claro que me importo. Vou buscar.

Kitty: Eu pego. (Levanta-se bruscamente)

(THE Gold, 2009)

Magoada, Kitty aponta a indelicadeza de Salvatore ao excluí-la friamente da

conversa. Ela pergunta se ele ao menos a vê à sua frente. Salvatore pede desculpas e oferece

buscar o pedaço de torta para Kitty e cuidar da louça enquanto ela descansa os pés. Enquanto

limpa a mesa do jantar, Sal encontra o isqueiro de metal que Kenneth deixou para trás,

embaixo do guardanapo, e o guarda no bolso rapidamente.

Quadro 62: Sal encontra o isqueiro de Ken

Fonte: Lionsgate Television, 2008. "The Gold Violin"
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Mais tarde, enquanto assiste televisão com a sua esposa, distraída com seu bordado, e

a sua mãe, já adormecida, ele confere que Kitty não esteja olhando, e acende um cigarro com

o isqueiro de Ken, dando uma longa e profunda tragada e observando-o por breves segundos.

Nessa cena, a profundidade de cena é usada enfatizando a incompreensão entre os

personagens, e a sua consequente distância emocional. O isqueiro de Ken passa a carregar os

sentimentos genuínos de química e atração para Sal, os quais ele não teria escolha a não ser

guardar em segredo.

Quadro 63: O isqueiro de Ken
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Fonte: Lionsgate Television, 2008. "The Gold Violin"

Esse recurso também é usado mais cedo na sequência, quando Ken deixa o

apartamento do casal. Combinado a um ângulo de câmera maior, é possível ver a sala de

jantar e, através dos acessos entre os cômodos, também uma estreita visão da entrada. O

movimento das personagens e a vista em detalhe ilustra a espera de Kitty, frustrada, para falar

com Salvatore.

Quadro 64: Kenneth vai embora (Profundidade de campo)

Fonte: Lionsgate Television, 2008. "The Gold Violin"
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Na sequência destacada, os frames nos quais Ken acende os cigarros para si e seu

colega trazem à mente as mulheres no cinema, como as femme fatales, tendo seus cigarros

acesos enquanto miram seus cavalheiros com um olhar sedutor e perfurante. O interesse

evidente de Salvatore resiste a seus esforços para camuflá-lo e transpassa em seu olhar,

despertando esteticamente na cena a referência ao flerte e à atração.

Quadro 65: Kenneth acende os cigarros

Fonte: Lionsgate Television, 2008. "The Gold Violin"

Quadro 66: Lauren Bacall em "Prisioneiro do Passado"
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Fonte: Warner Bros., 1947. "Dark Passage"

Além dos panos de fundo para esses anos dos movimentos por direitos civis e

políticas conservadoristas, através dos comentários e expressões cotidianas vê-se um período

histórico bruto de racismo, homofobia, machismo, antissemitismo, xenofobia como

motivações para a marginalização de populações. Ao longo da série, é possível notar um

certo fingimento em vários comentários e comportamentos de Salvatore Romano que

sugerem a sua atração por homens e, ao mesmo tempo, a sua resistência. A reafirmação da

masculinidade é uma necessidade para ele e para os homens que o cercam, evitando sempre

associações que pudessem estremecer as suas viris essências, como a fraqueza, a covardia e a

homoafetividade e os estigmas sociais que carrega. Sal reconhece essas condições culturais e

valoriza a sua posição na agência e na sociedade, motivo pelo qual ele se esforça para manter

suas aparências como um marido dedicado e um profissional talentoso.

No primeiro episódio da terceira temporada "Out of Town" (2009), Don e Salvatore

estão em Baltimore a trabalho. A sirene de incêndio do hotel dispara e, na descida do quarto

pelas escadas externas de emergência, Don vê Sal pela janela do seu quarto com um dos
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funcionários. Salvatore fica evidentemente tenso perante Don após essa ocorrência, mas

apenas no avião de volta para Nova York ele menciona um conselho sutil ao colega através

de uma proposta de pitch para a conta London Fog de capas de chuva, de Baltimore: "Dê um

limite à sua exposição". A severidade com que a homossexualidade é condenada na década

de 1960 cai sobre Sal no nono episódio da terceira temporada de Mad Men.

Quadro 67: Set de filmagem

Fonte: Lionsgate Television, 2009. "Wee Small Hours"

Em "Wee Small Hours" (2009), Pete Campbell, Lee Garner Junior, Harry Crane e

Salvatore Romano estão em um movimentado set de filmagem para a gravação de um

comercial para a Lucky Strike. Membros da equipe de produção ajustam as luzes e os efeitos

para a tomada, e os executivos supervisionam a produção soprando a fumaça branca e densa

dos seus cigarros. O trecho é introduzido com Lee Garner insistindo que Pete fume um

cigarro, causando-lhe uma crise agressiva de tosse que tira sorrisos de escárnio do cliente e de

Harry. Pete reclama: "Estou te dizendo, isso faz mal para mim"; e Lee Garner Jr. responde,

duvidoso: "O que você quer dizer com isso?" (WEE, 2009).

Quadro 68: Pete fuma um Lucky
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Fonte: Lionsgate Television, 2009. "Wee Small Hours"

Um ator representando um trabalhador com poeira no rosto entra à frente das nuvens

coloridas de laranja, rosa e azul do pôr-do-sol. Ele olha esperançoso para o horizonte e abre

levemente um sorriso, tragando profundamente um Lucky Strike e soltando a fumaça em um

suspiro. O ator, Nathaniel, usa um gorro preto, uma blusa grossa de tricô de gola alta enrolada

e uma jaqueta marrom escura, o que evidencia a poeira, e carrega sobre o ombro uma espécie

de mochila ou saco por uma corda enlaçada. A iluminação e o sombreado complementam o

cenário de fim de dia e a caracterização do personagem.
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Quadro 69: Ação

Fonte: Lionsgate Television, 2009. "Wee Small Hours"

Ele é dirigido por Salvatore, que justifica para Lee Garner Jr. essa sequência de ações:

parar, tragar, olhar mil metros à frente; embora o cliente insista que o ator fite diretamente a

lente da câmera ao final do clipe. Eles debatem o estilo e a abordagem da gravação com

muita objetividade, com Lee Garner Jr. inclusive se referindo a Salvatore como "Sally".

Harry Crane desempata as opiniões, a favor de Lee Garner.

Na continuação da sequência, é o dia seguinte e Salvatore e Lee Garner Jr. estão no

estúdio de montagem com o editor de filmes trabalhando no esboço do comercial. Eles

conversam sobre a narração de esboço para a linha "Lucky Strike: the hard-working smoke

with that smooth and honest taste" (Lucky Strike: o cigarro trabalhador com aquele gosto
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suave e honesto) e Lee Garner Jr. conta sua curiosidade com processos da produção

cinematográfica que não pretendia assumir enquanto seu pai estivesse vivo, enquanto toma

uma dose grande de uísque em um copo longo. O técnico vai para a cabine continuar os

processo de som e os deixa sozinhos na sala pouco iluminada pela luz baixa do projetor.

Salvatore está sentado perante o projetor revendo o olhar direto do ator para a câmera quando

Lee Garner Jr. pergunta sobre o resultado da sua proposta, e o desenhista insiste que não é

compatível com o estilo das produções representativas prévias da Lucky Strike. Lee Garner

coloca seu rosto ao lado do de Salvatore para olhar o clipe na máquina luminosa, e pousa as

mãos no peito e no ombro de Sal; ele logo se levanta, desvencilhando-se dos toques.

Salvatore acende as luzes e retoma o assunto da campanha e convida Lee à porta, que sai logo

depois.

Quadro 70: Sal e Lee Jr. na sala de montagem
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Fonte: Lionsgate Television, 2009. "Wee Small Hours"

Lee Garner Jr.: Vamos. Ele não vai voltar tão cedo. Eu tranco a porta.

Salvatore: Eu sou casado.

Lee Garner Jr.: Eu também.

Salvatore: Há um mal entendido.

Lee Garner Jr.: Eu sei o que eu sei.

(...)

Lee Garner Jr.: Eu entendo. Você está no trabalho. É uma pena.
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(WEE, 2009)

À noite, Harry Crane e Paul Kinsey ainda estão no escritório assistindo à televisão

preta e branca de antena e comendo sanduíches na sala de Harry. A sala tem gráficos e um

mapa na parede, pôsteres encostados ao pé da parede, e, na mesa de trabalho, as garrafas de

refrigerante, o cinzeiro, um portarretrato e o telefone antigo de discagem nadam em uma

bagunça de embrulhos dos sanduíches e materiais de trabalho. Harry recebe uma ligação: é

Lee Garner Jr. em um quarto sofisticado, com as cortinas e a roupa de cama em vermelho,

meio iluminado por dois abajures perto da cama de casal. Em uma das cabeceiras, estão uma

garrafa de uísque, um copo servido e um cigarro meio apagado soltando ainda um fio

dançante de fumaça.

Quadro 71: Harry e Paul no departamento de televisão

Fonte: Lionsgate Television, 2009. "Wee Small Hours"

Quadro 72: Lee Garner Júnior liga para Harry Crane
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Fonte: Lionsgate Television, 2009. "Wee Small Hours"

Lee Garner Jr. diz a Harry que não aprecia o trabalho de direção de Salvatore para a

filmagem e pede que ele, de uma maneira discreta, seja desligado da campanha. Confuso com

o que poderia fazer, percebendo a embriaguez do cliente e arquitetando um plano que não

fosse baseado em pânico e impulsividade, Harry acaba por decidir apenas esperar a situação

passar.

Dois dias depois, pela manhã, Roger Sterling, Salvatore Romano e Harry Crane estão

na sala de conferências aguardando a chegada de Lee Garner Júnior para uma reunião sobre a

marca de cigarros. Uma secretária prepara a longa mesa com pacotes de Lucky Strike,

cinzeiros, uma bandeja de drinks e um projetor da época. O executivo chega sorridente

acompanhado de Pete Campbell, mas perde a expressão assim que seus olhos encontram Sal.

Em silêncio, Lee vira-se e deixa a agência rapidamente; Pete sai atrás dele.

Roger: Alguém sabe o que está acontecendo? Fale agora.

Harry: Eu sei. Lee Garner Jr. me ligou alguns dias atrás, desculpe.

Roger: Por que ele está ligando para você?

Harry: Não sei, mas ele ligou e me pediu para me livrar do Sal.

Salvatore: O quê?

(...)

(Pete volta à sala de conferências)

Pete: Ele não disse uma palavra. Ele só saiu.
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Roger: Sal, você está demitido.

Salvatore: Você está falando sério?

Roger: Lee Garner Jr. quer você demitido.

(WEE, 2009)

Salvatore deixa a sala de conferências, seguido por Harry às ordens de Roger para ir a

Don pedir que conserte a situação. Ambos vão até a sala do diretor criativo da agência e

contam o problema com a conta de 25 mil dólares da Lucky Strike. Enervado, Don pede que

Harry se retire para falar com Salvatore, que conta sobre a investida de Lee Garner na sala de

edição e a sua recusa. Entretanto, o tom de Don com Sal muda quase instantaneamente,

culpando Sal pelo descontentamento do cliente e mostrando a homofobia e o machismo que

faz parte da sua perspectiva e do seu conservadorismo. O recém demitido diretor de arte tem

os olhos lacrimejantes, sem reação perante o olhar perfurante de reprovação que Don lança

sobre ele.

Don: Mas nada aconteceu porque nada poderia acontecer porque você é

casado?

Salvatore: Don, eu juro pela vida da minha mãe.

Don: Você tem certeza de que quer fazer isso? Com quem você pensa que

está falando?

Salvatore: Então eu deveria ter feito o que ele quisesse? E se fosse uma

garota?

Don: Dependeria de qual tipo de garota e o que eu sei sobre ela. (Don

balança a cabeça em reprovação) Vocês…

Salvatore: Eu não fiz nada além de rejeitá-lo. Ele é um bully.

Don: A Lucky Strike pode desligar as nossas luzes. (Eles se levantam) Eu

acho que você sabe que é assim que tem que ser.

(WEE, 2009)

Quadro 73: A proposta de embalagem da Lucky Strike por Salvatore



105

Fonte: Lionsgate Television, 2007. "Smoke Gets Into Your Eyes"

Assim, Salvatore Romano, cuja persistência em esconder seus reais interesses e

preferências foi perceptivelmente sólida até então, ganha o peso de uma pluma contra a

gigante de 25 mil dólares Lucky Strike. Mesmo participando também nas artes e ilustrações

de vários outros projetos, inclusive para campanhas da Lucky Strike — como no primeiro

episódio, quando Sal mostra a Don o esboço do maço de cigarros da Lucky Strike sem as

alegações de saúde, a versão que se tornaria famosa: branca com um círculo vermelho no

centro — ele acaba praticamente desassociado da narrativa para além de ser desligado da

agência pelo preconceito homofóbico que dominava os comportamentos e valores culturais

da década de 1960 nos Estados Unidos. "Wee Small Hours" (2009) é o último episódio com a

participação de Salvatore, e são pouquíssimas as referências a ele após a sua saída.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se atualmente o cigarro pode ser empregado num leque de funções visuais ou

narrativas (ao ponto de já ser enxergado como previsível e "batido") é pela sua capacidade de

evocar significados e valores culturais. É muito graças a Hollywood, e especialmente ao noir,

que o ato de fumar possa ser associado à elegância, sensualidade ou à rebeldia depois da

concreção dos tipos da femme fatale e do anti-herói subversivo. O cigarro branco, produto

final industrializado vindo da antiga prática religiosa nativo-americana do fumo de ervas e

plantas, foi incorporado pelo cinema principalmente na primeira metade do século XX. Nos

filmes noir, sombrios e misteriosos, o cigarro abre novas possibilidades de efeitos visuais

para a fumaça e novas expressões para atuação e direção de produções artísticas; enquanto

isso, fora das telas, o hábito do fumo ganha contornos culturais e evidencia valores sociais e

estéticos da época.

Mad Men busca recriar de forma verossímil uma década bastante marcante na

história, e o cigarro participa da transmissão desse contexto através da naturalidade da névoa

em ambientes fechados, a prática do chain-smoking por personagens principais (como o casal

Draper original) e o início do declínio da indústria do tabaco. Ao mesmo tempo, é perceptível

a sua proximidade do noir, tanto em suas temáticas, como a desconfiança, a dúvida e a

solidão, quanto nas técnicas, na iluminação e profundidade de campo; e, ainda, no

posicionamento do cigarro como elemento central ou motor da ação, ativa ou passivamente,

em vários momentos ao longo da série e nos casos explorados neste trabalho.

Dessa forma, a associação do cigarro aos recursos do noir, com a influência de

Hollywood ao fundo, permitiu que a série pudesse ser relida e analisada através da

iconografia de Warburg em Mnemosyne Atlas (1924). Compreende-se as convenções sociais

associadas a símbolos, emitidos em obras e costumes, e a comunicação de seus significados

para um grupo de pessoas sob um determinado tempo através da iconografia. O trabalho de

Warburg concentrou-se no reconhecimento e recorrência de símbolos e significados em obras

e costumes; em seguida, ele demonstra as inúmeras possibilidades de mapeamento dessas

formas por categorias e similaridades. Segundo ele, portanto, a transmissão cultural permite

investigar historicamente referências culturais e formas patéticas (pathosformeln) a fim de

melhor compreender a sua importância na respectiva sociedade e cultura.
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Assim, com base na proposta warburguiana para mapeamento de símbolos culturais,

foram criados painéis iconográficos ao redor do cigarro em Mad Men. Após a determinação

do cigarro como o símbolo "central" no mapeamento, foram aproximadas associações a

produções hollywoodianas e noir, obras nas quais o cigarro é um elemento recorrente. Esse

fato torna-o ainda mais carregado de significados, visto que também poderia ser associado ao

vício, à compulsividade, à doença — situação que Don consegue driblar com o novo slogan

"It’s Toasted" para a Lucky Strike no episódio piloto "Smoke Gets Into Your Eyes" (item

3.2.1). Em realidade, comenta-se o papel ativo do cigarro em praticamente todos os aspectos

na série frente à sua essencialidade para a expressão de obras cinematográficas atuais. O

cigarro na Hollywood de 1940 é comparado ao contexto histórico e cultural em frames,

sequências, cenas e menções a episódios específicos de Mad Men; e então é explorado quanto

ao seu papel na construção da obra, para além da estética nostálgica oca e que expressa o tão

sonhado American Way of Life.

Tendo assistido às sete temporadas algumas vezes, foi possível adaptar o recorte

conforme a centralidade do cigarro e a exemplificação da sua multifuncionalidade para a

série. A iconografia prevaleceu como método à iconologia pelo caráter investigativo de

significados e transmissão cultural que orientaram a análise. Por fim, a criação dos painéis

iconográficos (a identificação, associação e organização dos símbolos coletados e discutidos)

foram processos quase consequentes do rastreamento de referências culturais no pós-noir

hollywoodiano, que provaram-se resistentes e icônicas.

O ato de fumar está presente em muitas sociedades de tempos e lugares diferentes,

desde os povos nativos americanos até o noir de Hollywood e os Estados Unidos da década

de 1960. Ao participar dessas culturas, fumar recebe respectivos significados associados a

costumes e contextos temporais, como é o caso do tabagismo em ritos religiosos. O cigarro

branco de tabaco, passando pelo cinema hollywoodiano e pela publicidade, fez-se enraizado

na atual cultura de massas. Apesar do aprofundado conhecimento de seus perigos para a

saúde hoje, ele não deixa de interferir e influenciar os costumes e valores de várias

sociedades ao longo da história, aliás potencializado pela produção cinematográfica do leste

estadunidense de décadas anteriores.

A iconografia neste trabalho examina uma pequena fração dos símbolos e significados

reconhecíveis na cultura principalmente ocidental relacionados ao cigarro e intrinsecamente

capazes de criar sensações, como a nostalgia, e influenciar padrões comunicativos. Mad Men
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recria meticulosamente os anos 1960 em um canal originalmente dedicado a filmes clássicos

norte-americanos, embora os resultados da direção de fotografia e produção de época

icônicas tenham conquistado uma enorme popularidade no mainstream. Isso se deve ao

reconhecimento de vários símbolos culturais que continuam relevantes atualmente, como o

estilo retrô de campanhas publicitárias reais, o glamour das estrelas do cinema e eventos

históricos ao contexto de guerras. Assim, o cigarro entra na caracterização temporal da série,

e na sua direção estilística e temática, tendenciosas ao noir. Entre os silêncios reflexivos e os

ternos e chapéus cinzas, a fumaça do cigarro dança e preenche os ambientes fechados e

movimentados da década, criando uma distância temporal maleável dos anos 1960 para a

atualidade: embora a década aparente ser mais remota, ela ainda posiciona-se recente

justamente pela sua relevância cultural. O mapeamento iconográfico feito neste trabalho,

portanto, foi uma das possibilidades de arranjo que busca compreender o cigarro como um

símbolo capaz de remeter a personagens ou personificações específicas, valores e estéticas,

em uma produção de época que retrata o início do seu "declínio".

Então, caminhando para uma investigação mais profunda dos rastros do noir

hollywoodiano, das heranças dos "swinging sixties" e do século XX, as referências e

símbolos culturais demonstram os valores sociais e movimentos estéticos atuais ocidentais. O

cigarro, ganhando conotações tanto positivas quanto negativas concomitantemente,

movimenta muitas associações entre significados e símbolos na citada cultura de massa,

predominantemente originada nos Estados Unidos. Através das associações entre elementos,

técnicas e obras, e as disposições possíveis em seus mapeamentos iconográficos do noir e do

cigarro conseguem traduzir inúmeros aspectos culturais nos quais vivemos, aos quais

apreciamos e buscamos todos os dias (ou, pelo menos, nos finais de semana).
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Quadro 74: Peggy Olson

Fonte: Lionsgate Television, 2010. "Lost Horizon"
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