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 RESUMO 

 Com  o  vapor  a  empanar  os  olhos  e  através  de  encadeamentos  atmosféricos,  esta  pesquisa 
 perpassa,  num  primeiro  momento,  por  ruminações  sobre  as  tragédias  clássica  e  moderna  para 
 promover  uma  visão  trágica  contemporânea  sobre  a  obra  de  Wong  Kar-Wai.  Num  segundo 
 momento,  estuda  o  que  significa  ser  humano  em  determinado  contexto  histórico-social, 
 percepções  que  funcionam  como  uma  espécie  de  eco  dos  personagens  kar-waianos.  Após  tais 
 movimentos,  contempla  e  oferece  uma  perspectiva  vaporosa  sobre  a  obra  cinematográfica 
 Amores Expressos  de Wong Kar-Wai. 

 Palavras-chave  : Wong Kar-Wai, cinema, sujeito contemporâneo,  vapor. 

 ABSTRACT 

 With  steam  pouring  into  the  eyes  and  through  atmospheric  chains,  this  research  first  runs 
 through  ruminations  on  the  classic  and  modern  tragedies  to  promote  a  contemporary  tragic 
 vision  of  the  work  of  Wong  Kar-Wai.  In  a  second  moment,  this  research  studies  what  it  means 
 to  be  a  human  being  in  a  certain  historical-social  context,  perceptions  that  function  as  a  kind 
 of  echo  of  the  Ka-Wai’s  characters.  After  such  movements,  this  research  contemplates  and 
 offers a steamy perspective of Wong Kar-Wai's movie  Chungking Express  . 

 Keywords  : Wong Kar-Wai, cinema, contemporaneous citizen, steam. 
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 PERCEPÇÕES SOBRE A ATMOSFERA KAR-WAIANA EM DIREÇÃO AO 
 SUBLIME 

 Olhos não se compram 
 (Wim Wenders) 

 Num  primeiro  toque,  qualquer  ruído  assusta.  Por  mais  violento  que  seja,  qualquer 

 ruído  se  torna  apreensível  depois  de  reiterado  inúmeras  vezes.  Se  torna  Marcha  Fúnebre  nos 

 dedos  de  Chopin.  Se  torna  comédia  existencial  nas  mãos  de  Woody  Allen.  Se  torna  acalento 

 cotidiano  no  olhar  de  Ozu.  Se  torna  uma  sinfonia  em  neon  na  poética  de  Wong  Kar-Wai.  Se 

 torna  estranhamente  familiar  a  qualquer  pessoa  que  tenha  deitado  sua  cabeça  num  travesseiro 

 e  se  perguntado  qual  é  o  sentido  da  vida.  Sem  querer  dar  uma  dramaticidade  cafona  a  este 

 texto  e  me  esquivando  de  uma  conclusão  a  questionamentos  primitivos,  a  questão  da 

 existência  humana  é,  pretensiosamente,  inerente  ao  escritor  (no  sentido  de  quem  escreve  e 

 não  de  quem  é  profissional  da  escrita)  deste  texto  e  irá  perpassar  todo  o  olhar  sobre  a  obra  de 

 Kar-Wai.  Para  além  de  uma  inevitabilidade  pessoal,  tal  questão  diz  respeito  a  um  fundo  de 

 contemplação comum a todos os seus filmes. 

 O  conjunto  de  mundos  ficcionais  de  Kar-Wai  parece  dizer  de  questões  ligadas  a 

 performances  existencialistas  perante  a  vida.  Nas  tantas  resenhas  críticas,  nos  trabalhos 

 acadêmicos,  nas  análises  em  blogs  e  comentários  no  youtube  ,  é  de  comum  entendimento  que 

 seus  filmes  possuam  um  caminho  direcionado  ao  interior  subjetivo  dos  personagens.  Mas, 

 inegavelmente,  as  imagens  nos  explicitam  que  esse  interior  pode  ser  interpretado  como 

 consequência  de  uma  vida  contemporânea.  As  televisões  testemunhando  a  narrativa,  o  neon 

 onipresente,  as  revistas  folheadas  apressadamente,  latas  de  refrigerante,  comidas 

 industrializadas,  Mickey  Mouse  estampado  numa  bolsa  ,  o  trânsito  caótico,  enfim,  todos  os 1

 elementos  que  rodeiam  o  ser  humano,  tão  ligados  à  vivência  nos  centros  urbanos,  parecem 

 ecoar  diretamente  no  subjetivo  dos  personagens.  Emerge,  então,  a  solidão  cotidiana,  a 

 procura  desacreditada  por  uma  relação  amorosa,  o  tédio  frente  a  uma  realidade  rotineira,  o 

 desalento  frente  a  uma  perturbadora  incerteza  de  si,  a  melancolia  atestando  uma  necessidade 

 de  retorno  ao  passado,  entre  inúmeros  outros  aspectos  que  parecem  chegar  ao  mesmo  lugar, 

 por  caminhos  diferentes.  Assim  são  também  seus  filmes:  falam  de  questões  equivalentes,  mas 

 1  Cena de Fallen Angels (6’53’’) 

 9 



 enxergadas  por  novos  pontos  de  vista  .  Através  dessa  combinação  de  dentro  e  fora,  interior 2

 humano  e  exterior  mundano,  o  cinema  de  Kar-Wai  parece  dizer  que  somos  interferidos  pela 

 selvageria  do  mundo  que  nos  cerca.  Entretanto,  há  uma  subjetividade  inerente  a  qualquer  ser 

 humano,  que  pensa  por  si  só,  que  escolhe  caminhos  e  direciona  suas  reações.  Mas  essa 

 própria  subjetividade  parece  também  ser  influenciada  pela  atmosfera  exterior  que  nos  abraça 

 e nos penetra com toda sua violência. 

 Se  nos  atentarmos  somente  à  fotografia  de  sua  obra,  ignorando  o  contexto  a  que  os 

 personagens  pertencem,  podemos  entender  que  essa  noção  de  um  indivíduo  marcado  pelos 

 distúrbios  contemporâneos  é  representada  de  forma  romantizada.  Embora  em  todos  os  seus 

 filmes  o  diretor  explore  essa  consciência  de  que  o  mundo  tece  o  ser  humano,  é  em  2046 

 (2004)  que  ele  refina,  desde  o  título,  tal  questão  de  forma  histórica,  em  um  contexto  que  diz 

 respeito  ao  chão  que  Kar-Wai  pisa  desde  os  cinco  anos  de  idade.  Bem,  ao  assistir  Once  Upon 

 a  Time  in  China  V  (1994),  dirigido  por  Tsui  Hark  ,  nos  deparamos  com  um  universo  pirata 3

 chinês  repleto  de  lutas  marciais  esdrúxulas.  Piruetas  em  alto  mar,  armas  atirando  para  todos 

 os  lados,  gritos  comuns  a  narrativas  de  luta  asiática,  diálogos  arbitrários,  golpes  idênticos  as 

 artimanhas  de  vídeo-games  (pense  nos  rodopios  dos  carinhas  do  Street  Fighter  )  enfim,  cenas 

 explosivas  non  sense  que  jamais  conseguirei  descrever.  Essa  era  a  situação  de  Hong  Kong  em 

 meados  de  1842,  ano  em  que  a  ilha  foi  oferecida  de  brinde  para  o  Reino  Unido,  uma  vez  que 

 a  China  não  detinha  estratagemas  que  possibilitassem  o  controle  do  território.  Assim,  a  China 

 matava  dois  coelhos  com  uma  cajadada  só.  Apaziguava  os  conflitos  políticos  com  o  país 

 europeu  e  largava  mão  da  responsabilidade  de  coordenar  a  ilha.  O  Reino  Unido,  de  olho 

 3  Diretor  muito  importante  para  o  contexto  cinematográfico  chinês  contemporâneo.  Tsui  Hark 
 encabeçou  aquilo  que  se  convencionou  a  chamar  de  “  Nouvelle  Vague  de  Hong  Kong”,  nome 
 inventado  pelos  críticos  e  estudiosos  (em  virtude  de  uma  conexão  de  aparência  e  substância  com  o 
 movimento  europeu)  para  enquadrarem  o  momento  cinematográfico  da  China  de  1984  a  1997.  Hark 
 fundou  também  a  Film  Workshop  ,  produtora  de  filmes  em  que  trabalhavam  nomes  importantes  tais 
 como  John  Woo  e  Ching  Siu,  todos  oprimidos  pela  persona  non  grata  de  Hark  e  sua  obstinação  pelo 
 lucro.  Devido  a  processos  contextuais,  Tsui  Hark  vai  para  os  Estados  Unidos  e  perde  a  glória  que 
 tinha  no  universo  cinematográfico  chinês.  Sobre  todo  esse  contexto,  ver:  MONVOISIN  In:  BAPTISTA, 
 MASCARELLO. 

 2  Não  seriam  assim,  também,  as  obras  de  inúmeros  autores?  Por  mais  que  a  câmera  aponte  para 
 outras  cidades,  outros  personagens,  outros  contextos,  ou  seja,  por  mais  que  a  câmera  enquadre 
 múltiplos  âmbitos,  a  memória  onírica  está  sempre  presente  no  cinema  de  Fellini  até  na  escolha 
 estética  dos  atores;  o  estrondo  ensurdecedor  proveniente  do  silêncio  de  Deus  perpassa  toda  a  obra 
 de  Bergman;  a  crítica  à  burguesia  e  seus  valores  ilusórios  é  um  fio  que  liga  as  obras  de  Buñuel;  o 
 desalento  da  classe  média  aguçando  sutilezas  em  Sofia  Coppola.  Saindo  da  caixa  de  diretores 
 cinematográficos:  a  apropriação  do  mundo  espetacular  e  consumista  por  Andy  Warhol;  as  flores  e 
 paisagens  deleitosas  de  Georgia  O’keeffe;  a  natureza  alegórica  de  Paul  Gauguin;  os  movimentos 
 velozes  na  arquitetura  de  Zaha  Hadid;  a  distorção  das  formas  metálicas  e  geladas  de  Frank  Gehry;  a 
 tragédia cotidiana de Clarice Lispector, e por aí vai. 
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 grande,  desejava  a  área  por  seus  valores  naturais  e  oportunidade  de  geração  de  lucro  (  a.k.a 

 exploração  dos  inúmeros  trabalhadores).  Com  o  passar  dos  anos,  os  ramos  foram  crescendo, 

 as  situações  políticas  entre  os  governos  foram  se  complexificando  e  os  britânicos  passaram  a 

 chefiar  também  Kowloon  (uma  espécie  da  área  urbana  de  Hong  Kong;  território  onde  fica  a 

 famigerada  “cidade  murada  de  Kowloon”)  em  1860  e  uma  extensão  de  território  chamado  de 

 “os  novos  territórios”  em  1898.  A  Inglaterra  fica  então  encarregada  de  tomar  conta  dessa 

 porção  asiática  por  99  anos:  de  1898  até  1997  (o  período  que  a  Inglaterra  comanda  Hong 

 Kong  é  de  155  anos).  Nos  dias  correntes,  Hong  Kong  se  configura  como  um  gigante  entre  os 

 centros financeiros mundiais e possui uma renda per capita de US$ 61.000 (2016)  . 4

 A  reintegração  foi  menos  impactante  do  que  se  imagina.  A  questão  mais  presente  no 

 imaginário  coletivo  da  população  mundial  é  o  famigerado  embate  maniqueísta  “capitalismo 

 versus  comunismo”,  com  a  Inglaterra  desencadeando  processos  capitalistas  e  a  China, 

 comunistas.  Ou  melhor,  socialista  de  mercado.  Embora  tal  preocupação  faça  parte  dos  receios 

 que  assombram  os  habitantes  da  ilha,  tal  pensamento  reduz  uma  série  de  complexidades 

 envolvidas  nesse  processo  de  devolução  (da  Inglaterra  para  a  China):  questões  identitárias, 

 memórias  simbólicas,  práticas  culturais  cristalizadas  no  decorrer  dos  anos,  a  trajetória  entre 

 culturas  e  políticas  no  processo  de  reorganização  pragmática  e  subjetiva  etc.  O  fato  é  que  com 

 a  reintegração  da  ilha  à  China,  as  coisas  parecem  ter  continuado  iguais.  Munido  com 

 legislação,  situação  econômica,  conjuntura  e  memória  ligadas  ao  status  quo  ocidental,  Hong 

 Kong  e  suas  estruturas  não  mudaram  tanto  na  meia  noite  do  dia  31  de  dezembro  de  1996.  O 

 acontecimento  que  seria  de  fato  um  marco  no  enredo  contemporâneo  honconguês  é  sua 

 situação  de  Região  Administrativa  Especial  (RAE).  Isso  significa  que,  por  mais  que  a  China 

 não  possa  usar  e  abusar  da  ilha,  por  cinquenta  anos  Hong  Kong  se  submeterá  aos  comandos 

 de  uma  pessoa  em  Pequim,  que  administrará,  logisticamente,  o  território  de  1997  até  2046. 

 Bem,  chegamos  onde  queríamos.  Como  parte  de  uma  reconfiguração  alegórica  de  inúmeros 

 sentimentos  antecipados,  2046  (nome  do  filme  de  Kar-Wai)  é  um  ano  visto  como  um  lugar 

 que  conserva  memórias  perdidas.  “Um  lugar  em  que  nada  muda.”  A  narração  do  personagem 

 principal  Chow  Mo-wan,  no  começo  do  filme,  contém  potencialidades  radioativas  que  se 

 cristalizam  no  processo  de  ressignificação  no  subjetivo  dos  honcongueses.  Quando  o 

 personagem  (única  pessoa  legitimada  a  falar  de  tal  assunto  pois  é  a  única  que  voltou  de  2046) 

 4  Dados do site “Sua Pesquisa - Portal de Pesquisas Temáticas e Educacionais.” 
 https://www.suapesquisa.com/paises/china/hong_kong.htm 
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 garante  que  nada  muda  em  tal  ano,  ele  na  verdade  está  mexendo  com  a  percepção  coletiva 

 dos  honcongueses:  uma  inquietação  hipotética  de  que  no  fatídico  ano,  Hong  Kong  será,  de 

 fato,  submergido  pelas  conjunturas  chinesas.  Esse  contexto  é  perfurado  por  inúmeros  outros, 

 numa  ideia  de  que  o  tempo  não  é  cronológico  mas  uma  sucessão  de  eventos  do  passado  e 

 futuro  que  esburacam  o  presente.  Então  vemos  no  decorrer  da  trama  imagens  de  lembrança 

 (por  exemplo  cenas  da  Revolução  Cultural  )  e  imagens  de  sonho  (a  paisagem  futurista  do  ano 5

 de  2046).  Não  só  o  presente  do  filme  contém,  em  suas  devidas  proporções,  passado  e  futuro, 

 mas  também  a  coexistência  dessas  três  temporalidades  configuram  uma  nova  forma  de  viver 

 cotidianamente,  pois  reconfiguram  uma  forma  de  olhar  para  o  futuro.  2046  (2004)  carrega  a 

 marca  de  onde  e  quando  surgiu,  presentificando  o  que  passou  e  o  que  há  de  vir,  podendo 

 evocar  nos  honcongueses  a  esperança  de  que  em  2046,  assim  como  no  final  de  City  of  Glass 

 (filme de 1997, ano da reintegração), tudo continua igual em Hong Kong. 

 “Em  2046,  uma  imensa  ferrovia  ligava  o  mundo  inteiro.”  A  primeira  frase  de  2046  diz 

 de  um  mundo  utopicamente  unificado.  A  Terra  querendo  retornar  à  Pangeia  através  da 

 amarração  moderna:  aviões  e  sistemas  virtuais  de  rede.  Esse  encolhimento  do  planeta, 

 imagem  suscitada  por  Marshall  McLuhan  e  seus  estudos,  é  encarado  pela  própria  figura  do 

 cinema  como  uma  forma  de  cultura  global.  Essa  concepção  de  um  novo  mundo,  uma  nova 

 era,  uma  nova  forma  de  comunicação  interage  em  extrema  consonância  com  determinados 

 estudos  sobre  o  cinema  contemporâneo.  “O  cinema  atual  tem  um  papel  significativo  na 

 articulação  e  na  perpetuação  do  que  poderia  ser  chamado  de  mitologias  globais:  discursos 

 ideológicos  sobre  o  mundo  e  sua  relação  com  a  humanidade”  (ROBERTS,  2010,  p.18).  Mais 

 à  frente,  o  autor  declara:  “...decidir  realmente  de  ‘onde’  um  filme  é  e  para  ‘quem’  ele  é 

 direcionado  está  ficando  cada  vez  mais  complicado”  (ROBERTS,  2010,  p.19).  Tais  reflexões 

 nos  fazem  enxergar  o  cinema  de  Kar-Wai  de  outra  maneira.  Embora  expressem  um  estilo  de 

 5  Em  1966,  comandada  pelo  líder  do  Partido  Comunista  Chinês,  Mao  Tsé-Tung,  a  Revolução  Cultural 
 foi  um  movimento  de  campanha  político-ideológica  de  massa  integrado  por  estudantes  e 
 trabalhadores.  O  objetivo  era  diminuir  o  desastre  causado  pelo  plano  econômico  Grande  Salto 
 Adiante,  que  teve  como  consequência  um  período  conhecido  como  “Grande  Fome  Chinesa”:  três 
 anos  de  miséria,  causando  inúmeras  mortes.  A  Revolução  Cultural  foi  um  momento  marcante  na  vida 
 de  todos  os  chineses,  incluindo  os  que  não  participaram  da  luta  e  até  os  que  nasceram  muito  depois. 
 O  movimento  durou  dez  anos  e  excluiu  a  produção  cinematográfica  autoral.  Nesse  momento,  o 
 cinema  chinês  é  absoluto  em  questões  didáticas  partidárias:  histórias  que  transmitem  ideologias  com 
 o  objetivo  de  educar  as  massas,  exaltar  Mao  Tsé-Tung.  A  quinta  geração,  uma  espécie  de  momento 
 cinematográfico,  possui  a  Revolução  Cultural  como  um  tema  em  suas  estruturas  e  narrativas.  Eles 
 são  os  filhos  do  movimento  comunista.  O  filme  de  maior  impacto,  inclusive  citado  por  Jia  Zhangke  em 
 O Mundo de Jia Zhangke  (2014), é  Terra Amarela  (1984)  de Chen Kaige. 
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 vida  proveniente  de  um  contexto  asiático,  os  filmes  do  diretor  filmados  em  Hong  Kong  são, 

 na  verdade,  um  picadinho  de  inúmeras  referências  estéticas,  plásticas  e  massificadas  que  dão 

 conta  de  se  comunicarem  com  todos  os  seres  humanos  que  encontram-se  em  espaços  urbanos. 

 A  logomarca  da  LG  no  meio  de  um  emaranhado  de  prédios  em  2046  ,  os  relógios  Siemens  em 

 Amor  à  Flor  da  Pele  (  In  the  Mood  for  Love  ,  2000),  as  inúmeras  contemplações  da  logo  da 

 Coca-Cola,  a  presença  de  uma  placa  esmagadora  do  McDonalds  e  o  zoom  numa  garrafa  da 

 cerveja  mexicana  Sol  em  Amores  Expressos  (  Chungking  Express  ,  1994).  Não  só  marcas 

 famosas  mas  também  objetos  generalizados  encontrados  no  mundo  todo,  tais  como  canudos 

 brancos  com  listras  azuis,  camisetas  com  estampas  juvenis,  ursos  de  pelúcia,  aquário  de 

 peixes,  sacos  trançados  que  envolvem  batatas  vistas  em  qualquer  feira,  comidas  instantâneas, 

 fast  food  ,  telefones  móveis,  chinelos  de  dedo,  entre  muitos  outros  ícones  contemporâneos 

 encontrados  em  todos  os  seus  filmes.  Até  a  escolha  das  músicas  representam  essa 

 coexistência  geográfica:  um  ritmo  latino  traduzindo  traços  de  personalidade  em  personagens 

 que  vivem  do  outro  lado  do  mundo.  A  própria  ilha  de  Hong  Kong  possui  essa  identidade 

 fragmentada,  interferida  pelo  contexto  histórico  que  a  cerca  mas  também  por  influências  de 

 um  mundo  global  que  amarra  a  ilha  a  todos  os  outros  centros  urbanos  mundiais.  Além  disso, 

 as  questões  presentes  nos  filmes  do  diretor,  embora  recortadas  em  um  espaço  geográfico  e 

 social,  são  dilemas  presentes  em  qualquer  ser  humano.  A  mistura  de  referências  visuais 

 contemporâneas  com  abstrações  internas  existenciais  cria  uma  estética  super  pop  fetichizada 

 (muito  relacionada  à  MTV)  com  um  conteúdo  profundo  focalizado  em  ruminações  sobre 

 tempo, memória, crise de identidade e conflitos existenciais. 

 A  noção  da  viagem  como  um  golpe  mortal  para  tais  crises,  ou  ao  menos  uma  forma  de 

 entendê-la  e  ressignificá-la,  está  presente  em  muitos  filmes  do  diretor.  Uma  das  grandes 

 potências  (ou  a  impotência,  como  o  filme  pode  atestar)  da  viagem  como  cura  está  em  Felizes 

 Juntos  (  Happy  Together  ,  1997).  Após  uma  certa  apresentação  dos  personagens,  vemos  na  tela 

 as  Cataratas  do  Iguaçú  (acompanhada  por  Caetano  Veloso  cantando  melancolicamente 

 Cucurrucucu  Paloma  ),  monstruosidade  que  serve  de  alento  estético,  rítmico  e  narrativo  em 

 contraponto  com  o  relacionamento  nervoso  que  acabamos  de  ver.  Ao  mesmo  tempo,  significa 

 uma  tradução  da  relação  subjetiva  dos  dois  personagens.  De  qualquer  modo,  do  ponto  de 

 vista  narrativo,  a  imagem  parece  alienada  à  história.  Não  sabemos  se  ela  está  alí  pois  é  algo 

 sem  o  qual  não  entenderemos  o  filme  ou  se  aparece  só  como  um  acalento  para  os  olhos.  Ao 

 final  de  Felizes  Juntos  ,  Lai  Yu-fai  consegue  chegar  até  as  quedas  d’água  sozinho  (ao  andar  do 
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 filme,  ficamos  sabendo  que  ir  até  as  cataratas  é  sonho  dos  dois,  como  um  casal).  Aí  a  viagem 

 às  cataratas  se  torna  ainda  mais  sintomática  para  a  percepção  do  personagem.  Mesmo  com  o 

 namoro  acabado,  Lai  Yu-fai  viajou  sozinho  para  o  lugar  símbolo  do  armistício  entre  os  dois. 

 Talvez  o  personagem  ainda  ame  o  parceiro  e  o  encontro  com  as  cataratas  se  torne  uma 

 válvula  que  faça  emergir  memórias,  sentimentos  e  desprazeres  tão  fortes  que  transformem 

 esse  lugar  num  fio  que  liga  Lai  Yu-fai  a  Ho  Po-wing  para  sempre.  O  nome  Felizes  Juntos 

 passa,  então,  a  ser  não  mais  uma  ironia,  mas  uma  legitimação  do  relacionamento  dos  dois, 

 questionando  inclusive  o  que  significa  estar  feliz  e  deslocando  o  significado  da  palavra 

 “juntos.”  É  como  se  o  título  dissesse:  serão  felizes  juntos,  mas  “feliz”  pode  ter  uma  conotação 

 diferente  da  usual  (podendo  ser  vista  aqui  como  gentileza  e  afabilidade)  e  “juntos”  pode  se 

 dar  no  emocional,  no  etéreo,  numa  noção  de  que  as  duas  linhas  paralelas  só  se  encontrarão  no 

 infinito. 

 A  viagem  como  catalisadora  de  personalidades  e  sentimentos,  como  anúncio  de  um 

 mundo  mais  unificado,  é  questão  agenciadora  de  muitas  narrativas  cinematográficas.  Embora 

 não  seja  um  sintoma  exclusivo  do  cinema  contemporâneo,  é  nele  que,  majoritariamente,  a 

 viagem  tem  o  poderio  de  atinar  experiências  estéticas.  Em  Voando  para  o  Rio  (  Flying  Down 

 to  Rio,  1933),  de  Thornton  Freeland,  Fred  Aires  (Fred  Astaire)  e  Honey  Hale  (Ginger  Rogers) 

 não  olham  com  afeição  a  cidade  brasileira.  Já  Charlotte,  personagem  de  Scarlett  Johanson  em 

 Encontros  e  Desencontros  (  Lost  in  Translation  ,  2003),  de  Sofia  Coppola,  contempla  o  Japão 

 com  os  olhos  vidrados  na  janela  do  táxi.  Embora  os  personagens  do  filme  estejam  sempre  em 

 uma  situação  de  desalento  (não  estão  deslumbrados  com  sua  desterritorialização),  Charlotte  e 

 Bob  Harris,  interpretado  por  Bill  Murray,  estão  em  constante  interação  com  Tóquio,  embora 

 sempre  permaneçam  na  posição  de  turistas,  nunca  se  inserindo  totalmente  na  cultura  asiática. 

 Justamente  por  isso,  ali,  as  paisagens  urbanas  japônicas  constroem  a  apreciação  de  uma  outra 

 cultura  (vemos  uma  câmera  subjetiva  do  olhar  de  Charlotte  admirando  as  ruas  e  as  placas 

 coloridas  da  cidade,  o  zoom  em  personagens  e  cenas  do  cotidiano  japonês,  o  fascínio  e 

 espanto  de  Charlotte  ao  ver  uma  mulher  com  uma  estética  -beleza,  roupas  e  empregados- 

 tipicamente  japonesa)  e  também  um  novo  amor,  que  se  dá  sempre  em  consonância  com  a 

 cidade.  Após  alguns  anos,  é  possível  que  Tóquio  vire  um  território  radioativo,  dissipando 

 sentimentos  nos  dois  personagens  todas  as  vezes  que  se  lembrarem  da  capital  japonesa.  Em 

 Voando  para  o  Rio  ,  como  em  muitos  outros  filmes  como  Interlúdio  (Notorious,  1946)  de 

 Alfred  Hitchcock,  o  Rio  de  Janeiro  é  apenas  um  pano  de  fundo  (também  no  sentido  literal  da 
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 palavra,  sendo  colocado  através  de  um  chroma  key  nas  duas  produções  hollywoodianas)  que 

 apenas  desloca  o  local  da  trama,  por  sinal  muito  parecida  com  qualquer  outro  enredo  musical 

 dos  anos  1930  ou  qualquer  outra  narrativa  hitchcockiana.  Em  Voando  para  o  Rio  ,  a 

 desterritorialização  parece  ser  só  mais  um  artifício  fetichista  exótico  reforçando  um 

 imaginário  estereotipado.  Belinha  de  Rezende,  interpretada  por  Dolores  Del  Rio,  grita 

 assustada  “  Mr.  Bond  !”  ao  se  deparar  com  seis  personagens  negros  sem  camisa  que  aparecem 

 no  meio  da  floresta.  Quando  Bond  chega,  ela  explica:  “canibais!”  Então  outro  homem  negro 

 aparece  por  detrás  das  folhas.  Os  dois  personagens  brancos  olham  assustados.  O  homem 

 negro  fala,  em  inglês:  “Oh,  quero  dizer.  Eu  peço  perdão,  senhor..  Mas  é  estritamente  contra  as 

 regras  mover  a  bola.”  O  negro  sai  detrás  da  folhagem  e  então  vemos  que  ele  usa  bermudas  e 

 um  saco  com  tacos  de  golfe.  Senhor  Bond  e  Belinha  de  Rezende  ficam  então  aliviados.  É 

 como  se  após  terem  achado  que  seriam  comidos  por  selvagens,  tivessem  pensado:  “ufa!  O 

 negro fala inglês e joga golfe. É civilizado.” 

 Essa  associação  da  viagem  com  um  mundo  mais  transnacional  juntamente  com  um 

 cinema  contemporâneo  (em  uma  outra  chave,  diferente  de  Voando  para  o  Rio  )  é  suscitada  por 

 Martin  Roberts  em  seu  texto  sobre  Baraka  (1992).  O  autor  coloca  Chris  Marker,  Wim 

 Wenders,  Werner  Herzog  e  Jim  Jarmush  como  integrantes  de  um  cinema  cosmopolita, 

 construindo  aquilo  que  ele  chama  de  imaginário  global  cinematográfico.  Segundo  ele,  tais 

 autores  constroem  narrativas  que  “...toma  a  forma  de  uma  observação  mundana,  um  tanto 

 cansada,  uma  ordem  mundial  cada  vez  mais  transnacional  e  da  mudança  cultural  associada 

 com  essa  ordem”  (ROBERTS,  2010,  p.30).  É  aí  que  acredito  que  se  enquadram  os 

 personagens  de  Kar-Wai.  “...Autoconscientemente  nômades,  essas  cidades  e  seus 

 protagonistas  despreocupados  são  os  descendentes  pós-modernos  de  flaneur  de  Baudelaire, 

 cosmopolitas  sem  raíz  procurando  seus  caminhos  ao  redor  do  globo  em  busca  do  sempre 

 novo  e  diferente”  (ROBERTS,  2010,  .p.30).  Juntamente  com  tais  diretores  suscitados  por 

 Chris  Marker,  está  Kar-Wai.  Nascido  em  Shangai  mas  tendo  se  mudado  para  Hong  Kong  aos 

 cinco  anos,  o  diretor  consegue  criar  histórias  que  emergem  do  subconsciente  dos  personagens 

 chineses,  mas  com  a  potência  de  ecoar  no  emocional  de  qualquer  ser  humano  ao  redor  do 

 globo.  A  mudança  para  Hong  Kong  foi  importante  nesse  sentido.  Enquanto  as  proibições 

 políticas  chinesas  não  controlavam  Hong  Kong,  a  ilha  circulava  no  sistema  comercial 

 inerente  ao  mundo  contemporâneo.  Isso  impactou  não  só  a  forma  como  Kar-Wai  distribui  ou 
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 produz  seus  filmes,  sua  vertente  mercadológica  ,  mas  também  significa  uma  criação 6

 totalmente  diferente  das  vozes  cinematográficas  que  cresceram  do  outro  lado  do  oceano.  Em 

 detrimento  da  gestão  britânica,  em  Hong  Kong  circulavam  filmes  vindos  do  ocidente. 

 Majoritariamente  produções  cinematográficas  estadunidenses  e  europeias.  Enquanto  os 

 habitantes  de  Hong  Kong  tinham  essa  oportunidade,  na  China  Ocidental  a  única  forma  de  ter 

 contato  com  produções  não  político  ideológicas  de  Mao  Tsé-Tung  era  a  pirataria.  Em 

 Prazeres  Desconhecidos,  (  Unknown  Pleasures  ,  2002),  filme  de  Jia  Zhangke,  diretor  nativo  de 

 Fenyang,  Shanxi  (local  que  influencia  em  absoluto  toda  a  sua  delicada  obra),  dois 

 personagens  estão  conversando  em  um  restaurante.  “Eu  vi  um  filme  americano  no  DVD  um 

 dia  desses.  Um  casal  estava  comendo  em  um  restaurante.  A  garota  estava  bonita.  O  cabelo 

 dela  era  igual  ao  seu.  De  repente  eles  decidiram  roubar  o  lugar.  Ele  puxou  uma  arma…  NÃO 

 SE  MOVAM!”  Logo  sabemos  que  a  cena  se  trata  do  começo  de  Pulp  Ficcion  (1994),  de 7

 Quentin  Tarantino.  Mais  a  frente,  vemos  um  personagem  comprando  DVDs  piratas.  O  cliente 

 diz:  “você  tem  Xiao  Wu  ?  Platform  ?  Love  Will  Tear  Us  Apart  ?”  Após  o  vendedor  dizer  não 8

 possuir  nenhum  deles,  o  cliente  (e  Jia  Zhangke)  ironiza:  “você  não  vende  nenhum  filme  de 

 arte?”  O  cliente  então  escolhe  um  DVD.  Vemos  a  capa:  é  Uma  Thurman  fumando  cigarros. 

 Embora  alí  Jia  Zhangke  esteja  explicitando  que,  na  China,  é  mais  provável  encontrar  um 

 filme  norte  americano  do  que  um  filme  chinês  artístico  (censurado  pelo  governo),  essa  cena 

 diz  também  de  como  os  filmes  estrangeiros  não  são  livremente  aceitos,  de  como  a  pirataria  é 

 uma espécie de consequência de políticas autoritárias. 

 Wong  Kar-Wai  sempre  vê  o  mundo  através  de  um  filtro.  Ele  não  tira  seus  óculos  de 

 sol.  Não  importa  se  é  dia  ou  noite,  num  festival  de  cinema,  numa  palestra  ou  dirigindo  seus 

 filmes.  Sempre  envolvidas  por  um  aro  de  metal,  as  lentes  gigantes  e  caras  no  rosto  do  diretor, 

 longe  de  combinar  com  roupas  pomposas  e  megalomaníacas,  são  uma  espécie  de  cereja  do 

 bolo  junto  ao  seu  look  black  and  jeans.  Uma  traje  normcore  não  por  ser  igual  a  todos  os 

 outros,  que  passa  despercebido,  mas  que  se  diferencia  pelo  culto  ao  banal  (vê  alguma  relação 

 com  seus  filmes?)  Mas  também  não  aquele  normcore  proveniente  das  personas  do  Vale  do 

 Silício  que  inventam  uma  engenhoca  moderna  a  cada  seis  meses  (pense  em  um  Bill  Gates  por 

 8  Xiaou Wu  (1997) e  Platform  (2000) são dois filmes  de Jia Zhangke, o mesmo diretor de  Prazeres 
 Desconhecidos  (  Unknown Pleasures  , 2002). 

 7  Tradução livre. 

 6  Embora  Kar-Wai  suba  uma  rampa  mercadológica,  é  como  se  ele  dissesse,  através  de  seus  filmes, 
 que essa rampa é desequilibrada, nociva. 
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 exemplo,  usando  suéter  gola  “v”  com  uma  camisa  social  por  dentro  e  a  gola,  claro,  para  fora). 

 Kar-Wai  tá  mais  para  um  normcore  conceitual  luxuoso.  Junto  a  Anna  Wintour  e  Iris  Apfel, 

 ele  se  encaixa  na  lista  de  personalidades  que  vão  sempre  ser  desenhados  usando  óculos  de 

 sol.  Basta  dar  um  Google  nas  palavras  “Kar-Wai”  e  “  sunglasses  ”  que  se  encontra  inúmeros 

 sites  criticando  ou  celebrando  o  uso  do  acessório,  indicando  onde  comprar  óculos  parecidos, 

 ou  fazendo  piadas  como  “  ...he  also  wears  [the  sunglasses]  when  it  is  in  overcast,  and  when 

 he  is  indoors,  and  possibly  when  he  takes  a  shower  .”  Os  óculos  atestam  uma  atmosfera 9

 misteriosa  que  o  circula.  Não  um  mistério  que  se  questiona  o  por  quê  do  uso  dos  óculos,  mas 

 uma  estética  misteriosa  por  si  só.  Uma  espécie  de  ar  enevoado  que  o  tapa,  que  se  dá  através 

 de  tudo  que  o  cerca.  Esse  je  ne  sais  quo  está  presente  em  sua  obra,  conhecida  por  entrelaçar 

 clima  e  atmosfera.  Os  personagens  que  compõem  suas  narrativas  estão  sempre  cercados  de 

 mistério.  Mas  não  me  interesso,  neste  momento,  por  mistérios  decorrentes  de  sua  história  (de 

 onde  vieram,  onde  querem  chegar).  Esses  mistérios  também  são  válidos,  uma  vez  que  seus 

 personagens  parecem  pairar  num  limbo  espacial,  um  não  lugar,  como  por  exemplo  os 

 protagonistas  de  Amor  à  Flor  da  Pele  (2000)  .  Não  sabemos  suas  histórias.  Não  sabemos  seus 

 maiores  sonhos.  Só  temos  acesso  ao  que  acontece  num  recorte  temporal  e,  mesmo  assim,  só 

 captamos  as  vivências  presentes  ali  nas  entrelinhas.  Mas  falo  agora  de  um  mistério  imagético. 

 Uma  certa  composição  de  roupas  feiticeiras,  atraentes.  Por  exemplo,  o  já  citado  Amor  à  Flor 

 da  Pele  ,  em  que  Su  Li-zhen,  a  Mrs.  Chan,  vive  dentro  de  roupas  com  estampas  coloridas, 

 muitas  vezes  harmonizadas  com  os  papéis  de  parede  e  a  decoração  do  ambiente  em  que  se 

 encontra,  promove  um  prazer  visual  e  uma  inquietação:  por  que  ela  sempre  se  veste  de  forma 

 impecável  simplesmente  para  viver  uma  rotina  cotidiana  e  enfadonha?  Bem,  mesmo  que  ela 

 estivesse  em  um  contexto  exuberante,  as  roupas,  ainda  assim,  trariam  uma  espécie  de  ar 

 inacessível,  pois  nelas  estão  contidos  os  tecidos,  as  linhas  e  as  tintas  das  personalidades 

 internas  de  cada  personagem.  E  essa  consciência  é  absolutamente  inatingível.  Os  óculos, 

 usados  pelo  diretor,  também  é  elemento  recorrente  em  seus  filmes.  Os  personagens  vez  ou 

 outra  aparecem  exibindo  seus  óculos  fancy  determinantes  de  cada  personalidade,  embora 

 muitas  vezes  confusa.  Só  um  exemplo:  a  figura  feminina  loira  (não  sabemos  seu  nome)  da 

 primeira  história  de  Amores  Expressos  (  Chungking  Express  ,  1994)  usa  óculos  com  aro 

 9  “...ele também usa [os óculos] quando está nublado, e quando ele está em ambientes internos, e 
 possivelmente quando ele toma banho.” Matéria do The Guardian: 
 https://www.theguardian.com/film/2008/may/20/cannesfilmfestival.festivals5 
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 vermelho  combinando  com  seu  batom.  Não  sabemos  muito  sobre  sua  personalidade  mas  tal 

 artefato  parece  alienado  à  impressão  que  temos  de  quem  a  personagem  possa  ser.  O  objeto  é 

 mais um elemento que instiga todo o mistério da personagem e sua trama. 

 Bem,  se  Kar-Wai  vê  o  mundo  através  de  um  filtro,  é  através  de  muitos  filtros  que 

 vemos  seus  filmes.  Poderia  estar  falando  de  filtros  pessoais  do  diretor  ou  dos  nossos  filtros 

 (de  qualquer  espectador),  aparatos  de  lentes  colocados  nos  nossos  olhos  desde  que  nascemos 

 e  que  constroem  a  forma  como  olhamos  para  tudo  aquilo  que  chega  até  nós.  Mas  falo  de 

 filtros  fotográficos,  cinematográficos.  O  discurso  visual  de  seu  cinema  é  um  dos  mais 

 celebrados  no  contexto  contemporâneo  mundial.  Sua  recorrente  parceria  com  Christopher 

 Doyle  ,  diretor  de  fotografia  australiano  que  engenhou  a  beleza  de  oito  filmes  do  diretor  , 10 11

 aflora  sistemas  visuais  matizados,  criando  assim  um  mundo  expressivo  estético  através  de 

 recursos técnicos. 

 O  uso  abundante  de  diferentes  tipos  de  granulação  de  filme,  de  escalas  de  cores 
 contrastantes,  de  filtros  e  angulações,  de  lentes  e  enquadramentos,  bem  como  uma 
 edição  feita  de  cortes  numerosos  (ritmada  sobretudo  em  composição  com  a  música), 
 oferece  ao  apreciador  um  extrato  expressivo  que  é  visual  e  sensorial,  antes  mesmo  de 
 ser narrativo (CARVALHO, 2004, p.54). 

 A  unidade  pictórica  de  Kar-Wai  e  Doyle  estabelecem  um  contrato  visual  com  o 

 espectador.  Ao  primeiro  contato  com  o  filme,  qualquer  cinéfilo  que  tenha  a  mínima 

 familiaridade  com  Kar-Wai  pode  identificar  tudo  aquilo  que  faz  parte  de  sua  trama  visual. 

 Além  de  recursos  técnicos  (explicitados  acima),  as  imagens  são  também  fortes  simplesmente 

 pelo  enquadramento  que  o  diretor  nos  presenteia.  Como  se  Hong  Kong  não  fosse  reluzente  o 

 bastante,  nosso  olhar  é  conduzido,  muitas  vezes  em  enormes  closes  ,  por  lugares  brilhantes.  A 

 feira  noturna  da  cena  inicial  de  Amores  Expressos  polvilhada  por  estouros  luminosos  que, 

 com  um  recurso  técnico,  distorce  as  imagens  e  as  deixa  meio  borradas,  faz  com  que  as  luzes 

 tracem,  literalmente,  um  caminho.  Um  ponto  de  luz  vira  uma  risca  de  luz.  No  filme  de  1994, 

 até  o  céu  azulado  é  fluorescente.  A  presença  de  luz  e  sombra  em  Amor  à  Flor  da  Pele  é  uma 

 11  Em  ordem  cronológica:  “  Wild  Days  ”  (1990),  “  Chungking  Express  ”  (1994),  “  Ashes  of  Time  ”  (1994), 
 “  Fallen  Angels  ”  (1995),  “wkw/tk/1996@7'55"hk.net”  (1996),  “  Happy  Together  ”  (1997),  “  In  the  Mood  for 
 Love”  (2000), “  2046  ” (2004). 

 10  Colaboração  que  faz  ecoar  também  as  inúmeras  parcerias  surgidas  no  momento  da 
 pós-reintegração  de  Hong  Kong  à  China,  (antes,  a  ilha  era  comandada  pela  Inglaterra  de  1898  até 
 1997  devido  a  relações  políticas  conflituosas)  período  em  que  se  desenvolveram  co-produções 
 internacionais.  As  parcerias  mais  recorrentes  eram  Austrália  (nação  de  Doyle),  Japão  e  Coréia  do 
 Sul. 
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 saída  para  a  escuridão  inerente  a  espaços  fechados.  Vemos  muitos  pontos  de  luz,  dados  pela 

 janela  aberta  ao  sol  ou  por  abajures  estampados  e  aparatos  de  lâmpadas  de  teto  fluorescentes. 

 Na  primeira  cena  de  Anjos  Caídos  (  Fallen  Angels  ,  1995)  vemos  uma  adoração  à  essa  estética. 

 A  câmera,  num  enquadramento  atípico,  com  um  filtro  meio  granulado,  explora  toda  a 

 potência  da  cena  (verbalizada  também  na  conversa  e  comportamento  dos  personagens)  e 

 parece  aumentar  o  contraste  visual.  A  luz  absolutamente  forte,  extremamente  notável,  estoura 

 os  pontos  em  que  toca.  O  interessante  é  que  tamanha  florescência  vem  de  uma  imagem  preta 

 e  branca.  O  início  de  As  Tears  Go  By  (1988)  é  sintomático  nesse  sentido.  As  16  televisões 12

 irradiando  um  azul  intensamente  luminoso  enquanto  ao  fundo  vemos  uma  rua  bloqueada  por 

 luzes  neon  em  perspectiva  (o  ponto  de  fuga  renascentista),  é  uma  imagem  que  nos  evidencia 

 como  Kar-Wai  enquadra  seus  mundos,  como  ele  os  visualiza.  A  muralha  formada  pelas 

 televisões  imponentes  parece  oprimir  o  cotidiano  das  pessoas  que  caminham  abaixo  e  à 

 esquerda  dela.  O  esmagamento  dos  sujeitos  pelo  próprio  enquadramento  fílmico,  pode  ser 

 metáfora  dos  sujeitos  contemporâneos  esmagados  pela  “poluição  dromosférica”  .  A  escolha 13

 entre  o  que  está  à  direita  e  o  que  está  à  esquerda  é  sintomático  quando  refletimos  que  a  direita 

 seria  o  centro  ótico  para  qual  o  olhar  do  espectador  se  atenta  e  considera  relevante  .  Além 14

 das  televisões  de  As  Tears  Go  By  determinarem  a  direção  do  olhar,  elas  também  representam 

 uma  força  maior  por  serem  filmadas  em  um  close  apaixonado.  Isso  pode  ser  visto  como  uma 

 metáfora  do  olhar  do  sujeito  humano  contemporâneo,  que  tende  a  se  envolver  com 

 14  Há  uma  tendência  de  se  olhar  o  que  está  à  direita.  Ao  olhar  uma  tela,  é  comum  começarmos 
 olhando  da  direita.  Além  disso,  tendemos  a  atribuir  mais  força  ao  que  está  à  direita,  ao  personagem 
 da  direita,  à  informação  da  direita.  Esse  é  um  fato  muito  explorado  por  experts  em  venda  e 
 profissionais  do  design  de  ambientes.  Segundo  suas  teorias,  os  clientes  geralmente  se  viram  para  a 
 direita  ao  entrar  numa  loja.  Uma  explicação  dita  por  tais  profissionais  consiste  em  que  a  maioria  das 
 pessoas  são  destras.  No  último  plano  de  Caché  (2006),  filme  do  diretor  alemão  Michael  Haneke, 
 Pierrot,  filho  de  Georges,  encontra  Majid.  Isso  possibilita  uma  nova  interpretação  da  história.  Haneke 
 então  demonstra  ser  um  connoiseur  da  construção  imagética  quando  posiciona  Pierrot  e  Majid  no 
 canto  esquerdo  inferior  da  tela.  Assim,  poucas  pessoas  se  atentam  para  essa  dica  colocada  pelo 
 diretor. 

 13  “Ao  lado  dos  fenômenos  das  poluições  atmosférica,  hidrosférica  e  de  outros  tipos,  existe  um 
 fenômeno  despercebido  de  poluição  da  extensão,  que  proponho  designar  como  “poluição 
 dromosférica”,  de  dromos,  “corrida.”  De  fato,  a  contaminação  atinge  não  somente  os  elementos,  as 
 substâncias  naturais,  o  ar,  a  água,  a  fauna  ou  a  flora,  mas  ainda  o  espaço-tempo  de  nosso  planeta.” 
 (VIRILIO, 1993 apud BUCHIANERI, 2002, p.72) 

 12  O  fato  de  serem  16  televisões  emparelhadas  uma  ao  lado  da  outra  diz  também  de  um  mundo  em 
 que  todos  são  influenciados  pelo  mesmo  aparato  tecnológico,  numa  noção  de  padronização  de 
 determinados  objetos  (pense  nas  mesmas  reflexões  que  as  latas  de  sopa  Campbell  suscitam  na  obra 
 de  Warhol)  mas  também  uma  visão  fordista  da  ideologia.  Não  só  as  televisões  são  iguais  mas 
 também,  quando  juntas,  completam  o  mesmo  conteúdo,  uma  mesma  ideologia  difundida  pelo  globo 
 (no  filme,  as  televisões  criam  a  imagem  de  uma  nuvem  flutuando  no  céu.  A  presença  da  nuvem  é  um 
 símbolo importante para as questões tratadas nessa monografia). 
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 tecnologias  e  relacionamentos  virtuais,  dando  mais  relevância  a  interações  cibernéticas  do 

 que  a  experiência  corpo-a-corpo.  Aí  as  sutilezas  do  cotidiano  (tanto  na  cena  de  As  Tears  Go 

 By  quando  no  viver  contemporâneo)  se  tornam  minúsculas  perante  as  informações  virtuais.  É 

 nesse  contexto  de  rebentação  midiática  que  o  ser  humano  se  torna  pequeno.  Na  fotografia 

 cinematográfica de Kar-Wai e no subjetivo humano, o neon deixa rastros. 

 FIGURA 1  - As televisões em muralha esmagam o cotidiano. 
 Fonte  :  As Tears Go By  , Wong Kar-Wai, 1988. 

 A  presença  da  televisão  é  desencadeadora  de  diversos  sinais.  A  onda  de  informações 

 visuais  que  se  recebe  a  cada  dia  está  explicitadas  através  de  muitos  objetos  culturais, 

 revelando  que  esse  cosmos  virtual,  juntamente  com  todos  os  elementos  presentes  na 

 contemporaneidade,  esculpem  o  sujeito  ordinário  e  sua  interação  com  o  cotidiano.  Se  antes  o 

 cotidiano  era  esburacado  por  janelas,  um  quadrado  que  permitia  que  o  olhar  saísse  de  dentro  e 

 andasse  pela  rua,  hoje,  o  portal  de  acesso  pelo  qual  vemos  o  mundo  são  os  apetrechos 

 tecnológicos.  Vemos  inúmeras  TVs  e  a  forte  presença  da  mídia  nos  filmes  de  Kar-Wai,  no 

 cinema  de  Jia  Zhangke,  em  Tokyo  Ga  (1985)  de  Wim  Wenders.  É  como  se  fosse  uma  colisão 

 cósmica,  um  acidente  entre  dois  planetas:  um  sujeito  ordinário  arremessado  pelo  zeitgeist 

 para  a  Eletronic  Superhighway  de  Nam  June  Paik.  É  um  sinal  daquilo  que  Wim  Wenders  diz 

 através  do  personagem  Friedrich  Monroe  (Patrick  Bauchau)  em  O  Céu  de  Lisboa  (  Lisbon 

 Story  ,  1994):  “as  coisas  e  as  imagens  sobreviver-nos-ão.  Não  podemos  vencê-las.”  Não  só  no 
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 sentido  de  que  o  ser  humano  morre  e  o  objeto  permanece,  mas  também  numa  noção  de  que  o 

 olhar  humano  ordinário  jamais  ultrapassará  o  vislumbre  virtual.  Talvez  por  isso  que,  após  um 

 acúmulo  de  tempos  em  que  as  artes  plásticas  colocam  o  ser  humano  como  foco  de  seus 

 quadros  (ignorando  aqui,  inúmeras  complexidades  que  esse  diagnóstico  suscita),  aparece  uma 

 trupe  contemporânea  que  eleva  os  ícones  midiáticos  ao  status  de  arte.  Andy  Warhol,  James 

 Albert  Rosenquist,  Roy  Lichtenstein,  Claes  Oldenburg  são  alguns  dos  inovadores  da  pop  arte 

 que  produziram  suas  obras  com  pontos  de  vista  familiares,  explorando  as  mesmas  questões  -a 

 mass  media  ,  o  consumo  estadunidense,  o  espírito  contemporâneo-  num  mesmo  momento.  O 

 mais  interessante  é  que  eles  não  se  conheciam  nem  tinham  ideia  dos  trabalhos  uns  dos  outros 

 (DALTON,  SCHERMAN,  p.11)  Essa  vertente  artística,  assim  como  muitas  outras,  nasceu 

 organicamente  do  ar  que  os  cercava:  o  espírito  midiático  capitalista  dos  anos  1960.  E  é  isso 

 que  o  cinema  de  Kar-Wai  com  seu  clima  artificial  nos  diz:  o  ar  não  é  inocente.  O  zeitgeist 

 contemporâneo  é  uma  névoa  que  paira  pelos  personagens  e  suas  inclinações  subjetivas.  É  a 

 imagem  de  desnorteamento  provocado  pela  neblina  em  Ilíada  .  Mas,  se  na  obra  homeriana  a 15

 névoa  é  metáfora  da  presença  dos  deuses,  aqui  na  contemporaneidade,  esse  deus  é  a  própria 

 mídia.  É  isso  que  Nam  June  Paik  parece  dizer  ao  criar  um  jardim  de  televisões  em  TV 

 Garden  :  se,  como  diz  a  bíblia,  Deus  se  manifesta  na  natureza  e  a  arte  nada  mais  é  que  a 

 tentativa  desse  contato  (vide  a  belíssima  Criação  de  Adão  ,  c.1511,  de  Michelangelo,  metáfora 

 maior  da  relação  humano  e  sublime  divino  através  da  arte)  o  deus  contemporâneo  são  as 

 televisões  e  todo  o  avanço  tecnológico  envolvido  pelo  mundo  virtual.  Mas,  se  o 

 contemporâneo  gera  catástrofes  no  emocional  humano  e  Kar-Wai  parece  nos  dizer  isso 

 através  de  suas  construções  narrativas  e  imagéticas,  por  que  a  fotografia  inerente  a  seus 

 filmes  é  impecavelmente  bela?  Seria  uma  visão  romantizada  da  tragédia  contemporânea?  É 

 como  se,  ao  vemos  seus  filmes,  sentíssemos  a  impressão  de  que  a  narrativa  vai  para  um  lado 

 e  a  fotografia  para  o  outro.  Ou,  numa  outra  chave  de  análise,  podemos  pensar  que  tanto  o 

 discurso  verbal  quanto  o  virtual  romantizam  as  intempéries  subjetivas  do  ser  humano  comum, 

 uma  vez  que  o  verbal  é  sempre  composto  por  noções  poéticas  e  belas.  Bem,  nos  voltando 

 para  a  dimensão  visual,  suas  escolhas  estéticas  rememoram  os  tempos  áureos  da  MTV,  em 

 que  os  clips  pop  musicais  possuíam  grande  exacerbação  da  falta  de  sentido.  Não  um  non 

 sense  estético  no  sentido  dadaísta  do  conceito.  Mas,  por  exemplo,  ao  tentarmos  entender  por 

 15  Quando  os  personagens  de  Homero  estão  rodeados  por  uma  neblina,  eles  perdem  o  fio  da  meada. 
 Essa questão será discutida no primeiro capítulo desta monografia. 
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 quê  os  personagens  de  Amor  à  Flor  da  Pele  são  colocados  ao  lado  direito  ou  esquerdo  da  tela, 

 o  por  quê  do  zoom  nos  brincos  de  uma  personagem  em  Dias  Selvagens  (  Days  of  Being  Wild  , 

 1990),  qual  significado  tem  aquela  torneira  em  2064  ,  a  contemplação  de  uma  lata  de  sardinha 

 em  Amores  Expressos  ,  entre  muitas  outras  cenas,  ficamos  frustrados  ao  não  chegarmos  a 

 lugar  algum,  a  não  descobrirmos  uma  novidade  narrativa,  ou  uma  outra  interpretação 

 conclusiva  do  filme.  Tudo  indica  que,  na  verdade,  tais  planos  proporcionam  características 

 plásticas  que  cumprem  uma  visão  estética  do  diretor.  Parecem  colocadas  arbitrariamente.  São 

 bonitas. E não significam nada. 

 Numa  chave  de  leitura,  essa  aparente  falta  de  significado  pode  ser  entendida  como 

 uma  metáfora  da  própria  existência  humana.  Aquilo  que  Shakespeare  escreveu  em  Macbeth 

 ato V, cena V: 

 A vida é apenas uma sombra ambulante, um jogador fraco 
 Que se equilibra e irrita sua hora no palco 
 E então não é mais ouvido. É um conto 
 Contado por um idiota, cheio de som e fúria, 
 Significando nada (SHAKESPEARE, V, V). 

 Ao  pensarmos  nisso,  entendemos  as  escolhas  estéticas  de  Kar-Wai  como  um  canto 

 paralelo  da  falta  de  significado  da  vida,  do  efêmero  inerente  ao  ser  humano  e  suas  questões, 

 de  um  vapor  neon  que  cintila  aos  nossos  olhos,  mas  ao  tentar  agarrá-lo,  ele  se  dissipa.  Da 

 mesma  forma,  ao  tentarmos  entender  racionalmente  a  potência  imagética  de  Kar-Wai,  ao 

 tentarmos  apalpá-la,  ela  simplesmente  nos  derrota  (aí  vem  também  a  analogia  com  O  Céu  de 

 Lisboa  : as imagens vencem o ser humano). 

 Bem,  se  podemos  pensar  que  tais  imagens  não  significam  nada,  podemos  também 

 chegar  àquela  conclusão  clichê  que  resiste  e  sobrevive  no  senso  comum:  o  nada,  na  verdade  é 

 tudo.  Ressignificamos,  assim,  o  discurso  que  vive  majoritariamente  nas  análises  dos  críticos 

 de  Kar-Wai,  que  dizem  que  as  escolhas  estéticas  do  diretor  não  são  nada  mais  do  que  apenas 

 belezas  injustificadas,  que  não  se  sustentam  em  lógica  mas,  sim,  na  arbitrariedade.  Bem,  por 

 mais  que,  para  esta  monografia,  “não  se  sustentar  em  lógica”  não  seja  um  defeito,  mas  sim, 

 algo a ser analisado, aqui tentamos enxergar tal questão sobre outro ponto de vista. 

 Foi  assistindo  a  Violência  Gratuita  (  Funny  Games  ,  1997)  de  Michael  Haneke, 

 lembrando  também  de  Laranja  Mecânica  (  A  Clockwork  Orange  ,  1971)  de  Stanley  Kubrick, 
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 que  acredito  ter  captado,  ao  menos  superficialmente,  a  grandeza  da  reflexão  de  Dostoiévski 

 em determinado momento de  Irmãos Karamázov  . 

 De  fato,  às  vezes  se  fala  da  crueldade  “bestial”  do  homem,  mas  isso  é  terrivelmente 
 injusto  e  ofensivo  para  com  os  animais:  a  fera  nunca  pode  ser  tão  cruel  como  o 
 homem,  tão  artisticamente  cruel,  tão  esteticamente  cruel.  O  tigre  simplesmente  trinca, 
 dilacera  e  é  só  o  que  sabe  fazer.  Não  lhe  passaria  pela  cabeça  pregar  as  orelhas  das 
 pessoas  com  pregos  por  uma  noite,  mesmo  que  pudesse  fazê-lo.  [...]  É  arte,  não  é 
 verdade?  A  propósito,  dizem  que  os  turcos  gostam  muito  de  doce  (DOSTOIÉVSKI, 
 2008, p. 329). 

 Tal  concepção  dostoievskiana  perpassa  pela  ideia  de  que  o  ser  humano  é  cruel  não  por 

 necessidade  mas  sim  por  sedução  estética.  Aí  o  paradoxo:  crueldade  e  beleza.  Ao  ler  o  texto, 

 percebemos  que  tal  crueldade  não  está  explicitada  só  no  conteúdo  da  fala  de  Ivan 

 Fiódorovitch  mas  também  na  forma  como  ele  narra,  com  um  prazer  nervoso,  a  história  dos 

 bárbaros  turcos  e  suas  violências  imagéticas.  Pensar  essas  múltiplas  identidades  em  conjunto 

 (algo  inerente  a  Dostoiévski,  diga  lá  Raskólnikov),  a  violência  em  contraponto  ao  gosto  por 

 doces,  a  crueldade  criando  imagens  artísticas,  o  prazer  do  ser  humano  em  sua  natureza 

 monstruosa  (tanto  que  a  figura  fascinante  dos  monstros  foram  criadas  por  nós,  saíram  de 

 dentro  do  nosso  subjetivo),  é  um  raciocínio  sofisticado  que  nos  lembra  a  figura  de  Aquiles.  O 

 grande  herói  grego  da  Ilíada  de  Homero  é  sinédoque  de  todas  as  nuances  de  qualquer  ser 

 humano.  É  mais  bárbaro  que  um  animal.  Ou  melhor,  é  esteticamente  bárbaro.  Mas  é  também 

 gentil.  O  cara  que  continua  a  violentar  o  rival  depois  de  morto  (mostrando  que  ele  não 

 desejava  apenas  a  morte  de  quem  queria  matá-lo,  mas  também  um  prazer  perante  a 

 erradicação  do  outro)  é  o  mesmo  que  chama  seu  inimigo  de  “divino  Heitor”,  uma  noção 

 humana  que  ecoa  diretamente  em  Crime  e  Castigo  ,  de  Dostoiévski.  No  capítulo  IV  da 

 primeira  parte  do  livro  russo,  Raskólnikov,  segundos  após  salvar  uma  garota  de  um  estupro 

 na  madrugada  de  São  Petersburgo,  se  questiona:  “por  que  eu  me  meti  a  ajudar?  Eu  mesmo 

 não  estou  precisando  de  ajuda?  Tenho  eu  direito  de  ajudar?  Que  eles  se  engulam  vivos  -  o  que 

 é  que  eu  tenho  com  isso?...”  Primeiro  Raskólnikov  salva  uma  moça.  Minutos  depois,  tem 

 reflexões  contrárias  a  esse  ato  heróico  que  acabara  de  realizar.  Tudo  isso  diz  de  um  ser 

 humano  que  não  se  reduz  ao  preto  ou  branco,  ao  “sim”  ou  “não”,  ao  certo  ou  errado  .  É  uma 16

 16  Ao  mesmo  tempo  que  reflito  sobre  essa  ideia,  não  aceito  a  relativização  de  absolutamente  todas  as 
 questões  que  rodeiam  a  perversidade  humana.  Aqui  se  faz  apenas  uma  complexificação  dos 
 sentimentos  paradoxais  existentes  em  cada  ser  subjetivo.  Fechar  os  olhos  para  tais  paradoxos  é 
 tentar enquadrar o ser humano numa gaveta que não se fecha; seria uma falsa visão de estabilidade. 
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 noção  também  de  que  na  tragédia  as  questões  são  muito  intensas.  Até  mesmo  na  tragédia 

 cotidiana  (percepção  que  estará  na  crista  da  onda  de  todas  as  reflexões  presentes  nesta 

 monografia).  Assim  como  a  tinta  à  óleo  permitia  Rembrandt  pintar  as  variadas  nuances  da 

 luz,  metáfora  do  arco-íris  de  personalidades  presentes  nos  seus  personagens  marginalizados, 

 no  cinema  de  Kar-Wai,  o  paradoxo  humano  da  tragédia  literária  explicitado  anteriormente  em 

 Homero  e  Dostoiévski,  se  dá  no  viés  banal  ordinário.  A  beleza  estética  se  encontra  na 

 tragédia  subjetiva.  A  intensidade  plástica  da  narrativa  kar-waiana  nos  faz  ter  diversas 

 emoções  paradoxais,  de  atração  e  repulsa,  prazer  estético  e  catástrofe  emocional.  Em 

 momentos  em  que  os  personagens  estão  em  profundo  estado  melancólico,  com  suas  posições 

 de  desalento  frente  ao  mundo,  isso  é  mostrado  com  uma  beleza  absurda.  A  imagem  parece 

 nos  dizer  que  existe  beleza  na  tragédia.  Que  existe  beleza  em  uma  posição  sensível  frente  a 

 um  mundo  violento.  Aí  se  instala  o  paradoxo  crueldade  e  beleza  (suscitado  no  início  do 

 parágrafo);  tragédia  e  sedução  (discussão  que  me  lembra  tanto  a  Ophelia  (1851-1852)  do 

 pré-rafaelita  John  Everett  Millais).  Essa  coexistência  de  noções  formosas  e  obscuras 

 transmite  uma  certa  espontaneidade,  um  discurso  mais  verossímil.  Com  manchas  em  neon,  as 

 pinturas  de  Kar-Wai  se  assemelham  aos  quadros  de  Edward  Hopper  ressignificados  num  viés 

 mais contemporâneo tecnológico. 

 Voltando  à  questão  central  dessa  digressão,  “o  nada  na  verdade  é  tudo”  diz  respeito  a 

 um  mundo  em  que  os  gestos  banais,  na  narrativa  kar-waiana,  têm  importância  decisiva  na 

 interpretação  de  seus  universos  e  do  nosso  mundo  real.  Ou  seja,  aquilo  que  é  deixado  de  lado 

 na  nossa  vivência  cotidiana  são  as  sutilezas  que  tem  mais  significado  na  poética  de  Kar-Wai. 

 Anteriormente,  ao  demonstrar  exemplos  de  imagens  que  pareciam  ter  sido  colocadas 

 arbitrariamente  pelo  diretor  no  meio  da  narrativa  cinematográfica,  deixei  uma  de  lado.  A  que 

 mais  me  intriga  e  me  conforta,  de  alguma  forma.  É  a  partir  dela  que  elaboro  uma  opinião 

 diferente  da  interpretação  automática  (afirmadas  por  inúmeros  críticos  de  sua  obra)  de  que  os 

 planos  contemplativos  do  diretor  não  significam  nada.  Diz  respeito  a  chinelos  asiático  fofos. 

 É  algo  absolutamente  simples:  lá  pelos  49  minutos  de  Amor  à  Flor  da  Pele  ,  Su  Li-zhen,  a 

 Mrs.  Chan,  ao  deixar  o  quarto  de  Chow  Mo-wan,  esquece  seus  chinelos  bordados.  Vemos 

 essa  imagem  por  debaixo  da  cama.  É  como  se  estivéssemos  escondidos  (o  filme  inteiro 

 promove  essa  sensação  de  que  somos  uma  espécie  de  voyeur  )  e  recebêssemos  um  presente  do 

 diretor,  uma  antecipação  do  que  provavelmente  aconteceria  no  filme.  Então  o  que  passa  pela 

 nossa  cabeça?  Automaticamente  pensamos  que  em  algum  momento,  o  Mr.  Chan,  marido  de 
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 Su  Li-zhen,  descobrirá  os  chinelos  da  esposa  no  quarto  do  vizinho  como  prova  de  uma 

 suposta  traição.  Isso  gera  uma  expectativa  falsa.  A  descoberta  dos  chinelos  pelo  Mr.  Chan 

 não  acontece.  No  final  do  capítulo  23,  lá  pelas  uma  hora  e  24  minutos  do  filme,  vemos  o 

 chinelo  de  novo,  pelo  mesmo  ponto  de  vista:  estamos  debaixo  da  cama  (isso  serve  também 17

 como  uma  forma  de  ver  todo  o  cinema  de  Kar-Wai:  sempre  tem  um  tom  que  volta,  mas  esse 

 retorno  gera  uma  certa  complexidade).  Vemos  também  os  sapatos  de  uma  mulher,  que 

 pressupomos  ser  da  Mrs.  Chan.  A  mão  logo  se  inclina  para  pegar  os  chinelos.  Então 

 pensamos:  “bem,  ela  vai  levar  os  chinelos  embora,  tirando  qualquer  prova  do  crime.  ”  Mas  a 18

 mão  se  recua  e  deixa  os  chinelos  onde  estão.  A  imensa  inquietação  suscitada  através  dessa 

 constante  quebra  de  expectativa  e  realidade,  faz  com  que  percebamos  que  o  quarto  em  que  os 

 chinelos  se  encontram  nesse  último  momento,  não  é  o  mesmo.  O  chão,  a  distância  entre  cama 

 e porta, os pés dos móveis ao fundo são diferentes. 

 Vamos  supor  que  o  filme  tivesse  nos  dado  uma  imagem  escancarada  da  traição  dos 

 personagens  principais  ou  que  o  marido  de  Su  Li-zhen  ou  a  esposa  de  Chow  Mo-wan 

 tivessem  descoberto  os  chinelos.  Vamos  supor  também  que  isso  tivesse  acarretado  briga, 

 separação,  decepção,  mudança  drástica  de  vida,  enfim,  todos  esses  elementos  comuns  a 

 narrativas  ficcionais.  Assim  seria  justificado  então,  no  imaginário  coletivo  dos  espectadores, 

 o  porquê  desse  filme  ter  sido  feito.  Ou  seja,  uma  lição  de  moral,  uma  coerência  de  justiça, 

 uma  resposta  final  conclusiva.  Mas  justamente  porque  nada  disso  acontece,  o  nosso  olhar  se 

 desvia  da  narrativa  principal  e  contempla  as  sutilezas  presentes  ali.  Os  chinelos  de  Amor  à 

 Flor  da  Pele  (considerados  inúteis  para  alguns  críticos)  podem  significar  um  suspense  em 

 que  seu  ápice  nunca  é  alcançado;  uma  quebra  de  expectativa.  Mas  também  pode  ser  visto 

 como  uma  sinédoque  de  toda  a  obra  do  diretor:  uma  narrativa  em  que  nenhum  vínculo  é 

 concretizado,  nem  nas  relações  amorosas  nem  em  relação  à  resposta  que  o  chinelo  daria  ao 

 18  Em  momento  nenhum  sabemos  se  o  casal  teve  relações  amorosas  ou  não.  Escrevo  “prova  do 
 crime”  como  uma  espécie  de  suposição  que  o  marido  teria  ao  se  deparar  com  os  chinelos  no  quarto 
 do  vizinho,  e  também  entendendo  como  o  imaginário  dos  espectadores  encontram-se  nesses 
 momentos. 

 17  Um  recurso  que  lembra  a  montagem  paralela  feita  com  habilidade  por  D.  W.  Griffith.  No  filme  The 
 Lonely  Villa  (1909),  o  marido  (falando  com  sua  esposa  por  telefone  numa  espécie  de  hotel)  é 
 posicionado  pelo  diretor  estadunidense  no  mesmo  lugar  que  o  de  sua  mulher  (em  casa,  aterrorizada 
 pelos  ladrões).  Ou  seja,  ambos  estão  posicionados  à  direita  da  tela.  Quando  a  montagem  acontece 
 de  forma  rápida,  a  fluência  da  narrativa  não  é  perdida  pois  o  olho  do  espectador  permanece  no 
 mesmo  lugar.  Em  Kar-Wai,  essa  espécie  de  enquadramento  que  retorna  cria  uma  falso  regresso. 
 Embora  a  disposição  dos  chinelos  e  o  lugar  enquadrado  pela  câmera  sejam  os  mesmos,  o  quarto 
 não  é.  Ao  ver  seus  filmes,  entendemos  que  sua  obra  também  é  assim.  Existe  uma  nota  que  sempre 
 retorna, embora num ponto de vista diferente. 
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 marido,  nem  em  relação  à  justificativa  da  imagem  do  chinelo  na  trama.  Pode  ser  visto 

 também  como  uma  narrativa  que  quer  se  assemelhar  aos  trâmites  cotidianos,  em  que  as  coisas 

 acontecem  e  ninguém  vê,  ninguém  percebe,  não  trazem  nenhuma  consequência,  distanciando 

 assim  da  narrativa  cinematográfica  clássica  que,  quando  Hitchcock  coloca  um  copo  de  leite 

 brilhante  nas  mãos  de  Cary  Grant  subindo  as  escadas  num  terno  absolutamente  bem  cortado, 

 em  Suspeita  (  Suspicion,  1941),  esse  objeto  é  desencadeador  de  inúmeras  coisas:  da 

 personalidade  e  intenções  de  Johnnie,  da  relação  de  Johnnie  com  Lina  McLaidlaw,  do  próprio 

 título do filme etc. 

 “As  sutilezas  presentes  ali”,  frase  tirada  do  parágrafo  anterior  são  as  mesmas  sutilezas 

 que  emergem  quando  Karen  Blixen  escreve  no  início  de  A  Festa  de  Babette  :  “há  sessenta  e 

 cinco  anos,  duas  senhoras  moravam  em  uma  das  casas  amarelas.”  Ou  quando  Fitzgerald 

 descreve  as  cortinas  da  sala  em  que  Nick  Carraway  conhece  Daisy  Buchanan  em  O  Grande 

 Gatsby  :  “uma  brisa  soprava  na  sala,  balançando  as  cortinas  de  um  lado  ao  outro  como 

 bandeiras  pálidas,  erguendo-se  sobre  o  teto  em  textura  de  glacê  de  bolo.”  Ou  quando  Gustave 

 Flaubert  escreve  em  Madame  Bovary  :  “e  ficava  aquecendo  o  atiçador  nas  brasas  ou  olhando  a 

 chuva  cair  [...]  espalhava  o  carvão  e,  desfalecendo  ao  calor  da  lareira,  sentia  um  tédio  ainda 

 maior  que  se  abatia  sobre  ela.”  O  significado  do  “nada  que  é  tudo”  é  justamente  a  percepção 

 de  que  o  superficial  na  verdade  é  profundo  o  bastante  para  um  sopro  de  atmosfera, 

 percepções  e  afetos.  A  beleza  em  captar  um  instante  muito  breve,  efêmero.  Uma  noção 

 aristotélica  de  que  a  poesia  é  mais  filosófica  que  a  história  em  si  (ARISTÓTELES,  335  a.C.  - 

 323  a.C.  p.54).  É  como  se  Kar-Wai  nos  dissesse:  esqueça  a  história,  enxergue  as  delicadezas. 

 Esqueça  as  consequências  práticas  dos  chinelos,  enxergue  sua  sutileza,  sua  história,  sua 

 estética,  sua  potência  afetiva.  Contemple  a  sutil  interação  com  a  aura  em  que  esses  elementos 

 estão  envolvidos,  o  calor  que  eles  propiciam,  a  possibilidade  de  se  criar  lembranças  a  partir 

 deles. 

 Tais  imagens  são  rimas  umas  das  outras.  Após  muitos  anos,  as  casinhas  amarelas 

 norueguesas  eternizadas  em  Karen  Blixen,  as  cortinas  esvoaçantes  de  Fitzgerald,  a  lareira  de 

 Flaubert,  os  chinelos  de  Su  Li-zhen  vão  virar  fósseis  radioativos  ,  objetos  nostálgicos  na  vida 19

 dos  personagens,  dos  escritores  e  também  das  nossas  vidas,  dos  espectadores.  Imagens  que  se 

 19  A  expressão  “fóssil  radioativo”  é  suscitada  por  Laura  Marks  no  texto  “A  memória  das  coisas”  para 
 descrever  a  potência  de  um  objeto  e  sua  história.  A  autora  cita  Deleuze  para  explicar  a  metáfora:  “..o 
 cinema  permite  que  passados  não  resolvidos  surjam  no  presente  da  imagem.  Para  Deleuze,  os 
 fósseis não são objetos de pedra fria, mas coisas perigosas, vivas.” 
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 desbotam,  mas  sempre  deixam  rastros  de  resíduo.  Esse  afeto,  um  portal  de  retorno  ao 

 passado,  são  sutilezas  das  quais  não  conseguimos  dar  conta  enquanto  estamos  no  presente 

 acossado.  É  essa  memória  afetiva  que  penetra  a  casa  de  veraneio  de  Isak  Borg  em  Morangos 

 Silvestres  (  Wild  Strawberries  ,  1957),  as  madeleines  imersas  no  chá  de  Proust  (um  laço  afetivo 

 para  o  mundo  todo),  os  ovinhos  cru  dos  irmãos  de  I  Was  Born  But…  (1932),  o  omelete  de 

 amoras  para  o  rei  de  Walter  Benjamin,  o  sorvete  de  coco  vendido  nas  praias  de  São  Luís  do 

 Maranhão  para  minha  mãe,  o  bolo  de  limão  (com  recheio  no  meio)  e  as  casquinhas  de 

 caranguejo para mim. 

 Num  âmbito  mais  histórico,  todos  esses  “elementos  arbitrários”  estão  presentes  em 

 qualquer  narrativa.  É  o  que  diz  Roland  Barthes  no  texto  “O  efeito  do  real.”  Outra  autora 

 importante  para  entendermos  essa  dimensão  é  Laura  U.  Marks  (2010)  que,  em  seu  texto  “A 

 memória  das  coisas”,  nos  desvela  que  o  caráter  de  tais  objetos  se  volta  também  para  o  sentido 

 de  que  “movimentos  através  do  espaço  e  do  tempo  podem  ser  lidos  na  imagem.”  É  o  que  ela 

 nomeia  de  objeto-recordação:  “um  objeto  irredutivelmente  material  que  codifica  memória 

 coletiva.”  Objetos  que  refletem,  assim,  um  zeitgeist  ,  que  denunciam  uma  estrutura  social,  que 

 demarcam  territórios,  que  acompanham  a  composição  dos  comportamentos  em  que  habita, 

 que  são  consequências  diretas  da  vida  cotidiana  e  da  evolução  do  status  quo  .  Tais  objetos  não 

 necessitam  ser  catalisadores  de  uma  consequência  prática  ou  trágica  na  narrativa  para  serem 

 importantes.  Na  verdade,  eles  carregam  história  e  importância  em  si  mesmos.  E  isso  basta. 

 Desde  um  relógio  da  Siemens  minimalista  em  Amor  à  Flor  da  Pele  ,  exibindo  seu  design 

 inerente  ao  mundo  moderno,  até  o  pote  verde  em  que  Mrs.  Chow  coloca  o  macarrão,  tudo  se 

 torna  artefato  histórico,  carregando  características  de  sua  época,  sendo  impossíveis  de  serem 

 criados  cem  anos  antes  ou  cem  anos  depois.  Assim,  a  contemplação  desses  objetos,  desses 

 momentos,  da  mão  exibindo  um  anel  passando  em  close  up  e  câmera  lenta  pela  escada  em 

 Amor  à  Flor  da  Pele  ,  se  torna  um  dos  grandes  trunfos  das  sutilezas  do  mundo 

 contemporâneo.  Especialmente  na  trama  de  Kar-Wai,  dizem  respeito  à  contemplação  da  aura 

 que  os  cerca  e  também  são  testemunhas  de  uma  época:  um  mundo  now  em  que  a  overdose  de 

 objetos  (não  me  refiro  somente  a  iPods  e  2.55  mas  também  a  Kim  Kardashian,  Moscow 

 Mule,  infestação  de  coaching  classe  média  afora)  causa  um  esvaziamento  de  sentido  não  só 

 nas  relações  humanas,  mas  também  um  esvaziamento  na  relação  humano-objeto.  Uma  vez 

 que  tudo  se  torna  rapidamente  descartável,  nada  consegue  chegar  ao  estado  sólido, 

 permanecendo  sempre  no  líquido  (alô,  Bauman).  Essas  são  as  relações  que  tecem  todo  o 
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 cinema  de  Kar-Wai.  Quando  assisti  Amor  à  Flor  da  Pele  pela  terceira  vez,  esqueci  a  trama  e 

 contemplei os chinelos. Esse é o fim. 

 Se  tudo  isso  parece  superficial,  se  esse  sopro  é  muito  efêmero  para  se  dar  tamanha 

 relevância,  se  o  ruído  não  significa  nada,  qual  seria  também  a  importância  da  vida  humana 

 sendo  que  eu  e  você  somos  só  mais  um  fiapo  entre  as  7,6  bilhões  de  vidas  contemporâneas; 

 só  mais  um  fiapo  entre  todos  os  seres  humanos,  desde  o  início  da  humanidade,  que  já  viram  a 

 luz  do  sol  e  sentiram  uma  pá  de  cal  sobre  si;  moradores  de  um  fiapo  de  planeta  em 

 comparação  com  a  galáxia  a  qual  pertencemos;  uma  galáxia  que,  na  verdade,  é  só  mais  uma 

 dentre  muitas  outras?  Não  se  trata  de  construir  significados  sólidos  atemporais  que 

 permaneçam  absolutos  com  o  passar  do  tempo,  nem  de  se  tornar  imortal  através  de  algumas 

 páginas  de  Word  pretensiosamente  escritas,  nem  de  acreditar  que  toda  a  energia  gasta  aqui 

 possa  servir  como  muleta  para  algum  sucesso  financeiro  ou  alguma  ambição  ficcional 

 profissional.  O  mais  legal  é  a  nossa  capacidade  de  inventar.  Nós,  eu  e  você,  inventamos.  Essa 

 é  a  verdadeira  semelhança  do  ser  humano  para  com  Deus  (BÍBLIA,  Gênesis,  1:26-27).  Tal 

 noção  está  sempre  presente  neste  trabalho:  Kar-Wai  criando  um  universo  à  partir  de  um 

 mundo  já  existente  e  essa  monografia  também  criando  uma  forma  de  olhar  para  o  universo  de 

 Kar-Wai,  pensando  naturalmente  em  consonância  a  um  contexto  mais  universal,  em  que 

 Kar-Wai  esteja  junto  a  Antonioni,  Cai  Guo  Qiang  e  David  Foster  Wallace.  Da  mesma  forma 

 que  o  diretor  cria  um  mundo  a  partir  de  inúmeras  referências  (se  pensarmos  que  Henri 

 Cartier-Bresson  e  Richard  Avedon  foram  suas  influências  na  adolescência,  conseguimos 

 entender  a  coexistência  entre  um  discurso  visual  cotidiano  ordinário  -Bresson-  com  uma 

 estética  absolutamente  montada  e  deslumbrante  -Avedon),  essa  monografia  também  pensa 

 dessa  forma.  Tencionar  a  obra  do  diretor  a  partir  de  inúmeras  amarrações  é  uma  ideia  de 

 colagem  que  pode  ser  metáfora  de  um  mundo  contemporâneo,  um  mundo  não  absoluto,  em 

 que  nenhum  chão  é  inalterável,  toda  a  estabilidade  é  deslocável.  Pense  estar  pisando  sobre  o 20

 The  Snail  (1953)  do  Matisse.  Kar-Wai  faz  parte  de  um  mundo  cinematográfico  que  roda  o 

 globo,  que  interfere  o  globo  e  é  interferido  por  ele.  Aqui  se  faz  presente  a  discussão  de 

 Foucault  no  texto  O  que  é  um  autor?  Dentre  inúmeras  argumentações,  a  questão  pautada  é 

 que  quando  se  lê  um  poeta,  se  lê  na  verdade  uma  infinidade  de  poetas.  Ao  assistir  Woody 

 20  “...Dificilmente  existirá  conceito  que  defina  de  modo  mais  universal  as  condições  e  o  potencial  da 
 Arte  de  nosso  século  do  que  o  da  colagem."  A  frase  de  W.  Spies  dá  conta  de  mostrar  como  a  dita 
 pós-modernidade  é  vista,  muitas  vezes,  como  uma  colagem,  a  partir  dessa  coexistência  de 
 incontáveis identidades fragmentadas. 
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 Allen,  assistimos,  de  certa  forma,  a  Grouncho  Marx,  Ingmar  Bergman,  Buster  Keaton, 

 Tchekhov,  Cole  Porter,  Fellini.  Do  mesmo  modo  que  ao  vermos  a  Catedral  de  Notre  Dame, 

 estamos  vendo  não  só  a  criação  do  arquiteto  a  partir  do  nada,  mas  sua  sabedoria  em 

 consonância  com  uma  época  em  que  a  economia  prosperava  e  os  burgueses  queriam  ser 

 vistos,  exibir  suas  roupas,  casas,  etc.  Na  necessidade  de  ser  visto,  o  gótico  apareceu.  O  baixo 

 preço  do  vidro  possibilitou  os  vitrais  gigantes  e  coloridos.  Notre  Dame  é  uma  criação  do 

 arquiteto  e  também  de  uma  época  em  que  o  padrão  de  beleza  era  dado  pela  fórmula  “quanto 

 mais  difícil,  mais  bonito.”  Da  mesma  maneira,  a  genialidade  de  Jan  van  Eyck  não  pode  ser 

 vista  de  forma  alienada  à  criação  da  tinta  à  óleo.  O  Casal  Arnolfini  jamais  exibiria  pálpebras 

 perfeitas sem a tinta a óleo ou sem pincéis extremamente finos. 

 Reesculpir  o  olhar  sobre  o  mundo  e  sobre  si  mesmo,  tatear  sem  saber  aonde  chegar, 

 pois  sabemos  que  nunca  haverá  ponto  final  sobre  a  obra  de  Kar-Wai,  suas  paisagens 

 brilhantes  e  subconscientes  esmaecidos.  É  olhar  com  paixão  sem  medo  de  ser  tachado  de 

 deslumbrado.  É  querer  sempre  voltar  ao  primeiro  contato  que  tive  com  Amores  Expressos  ,  ser 

 assombrado  ao  me  deparar  com  um  filme  feito  do  outro  lado  do  mundo,  por  alguém  que  não 

 me  conhecia  mas  que  sabia  mais  de  mim  do  que  eu  mesmo,  que  tinha  exposto  meus 

 desassossegos  ao  mundo  e  colocado  minha  melancolia  num  produto  imortal,  inesgotável,  que 

 pode  ser  lido  e  relido.  A  crise  existencial  como  uma  eterna  fuga  para  a  frente.  O  cotidiano 

 como  uma  tragédia  alucinatória.  Tento  então  roubar  os  óculos  de  Kar-Wai.  E  os  empresto  a 

 quem  ler  essa  monografia  que,  na  verdade,  nada  mais  é  do  que  uma  neblina  que  aparece  por 

 um  pouco  de  tempo  e  se  dissipa.  Mas,  se  essa  neblina  trouxer  sentido  para  alguém,  não  me 21

 desvencilho  do  tempo  no  sentido  de  vencer  a  morte,  mas  já  posso  sonhar  com  as  imagens 

 vaporosas  de  Kar-Wai  navegando  sobre  as  brumas  de  Mac  DeMarco,  chá  Twinings  e  bolos  de 

 limão. 

 21  Referência bíblica: Tiago 4:14 
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 1. DA TRAGÉDIA HELENÍSTICA AO NIRVANA VULGAR 

 1.1. “Mata-nos na luz”: o destino assombrando uma vida gloriosa 

 Um dia disse-me que trocava de máscara sempre. 

 Tanto que já não sabia quem era. Eu só tenho 

 uma, marcada a ferro na minha carne. 

 (Fanny e Alexander, Ingmar Bergman) 

 Mímesis  .  Uma  palavra  que,  segundo  Paulo  Pinheiro,  “deveria  constar  num  dicionário 

 de  termos  gregos  intraduzíveis.  ”  O  interesse  pelo  gesto.  A  identificação  do  espectador  com 22

 o  personagem  ficcional,  inventado,  mentiroso.  A  redefinição  de  sua  própria  identidade  em 

 choque  com  o  ato  mimético.  O  seu  caráter  como  uma  espécie  de  narrativa  ficcional.  Nos 

 trilhos  das  considerações  de  Aristóteles  em  sua  “Poética”,  a  mais  apreciada  abordagem  sobre 

 a  tragédia  e  suas  estruturas,  percebemos  que  o  impulso  mimético  sempre  existiu.  Não 

 somente  como  algo  natural,  mas  necessário  a  evolução  humana.  Se  pensarmos  nas  formas 

 com  que  o  cinema  representa  o  sujeito  no  tempo  das  cavernas,  sempre  gesticulando  a  fim  de 

 transmitir  uma  mensagem,  vemos  o  uso  da  mímesis  como  uma  maneira  primária  de 

 reconhecimento.  “De  fato,  a  ação  de  mimetizar  se  constitui  nos  homens  desde  a  infância,  e 

 eles  se  distinguem  das  outras  criaturas  porque  [...]  recorrem  à  mimese  para  efetuar  suas 

 primeiras  formas  de  aprendizagem...”  (ARISTÓTELES,  2017,  p.57).  Para  além  de  uma 

 inevitabilidade  natural,  Aristóteles  suscita  o  prazer  experienciado  pelos  espectadores  ao 

 observarem  “situações  dolorosas,  em  suas  imagens  mais  depuradas...”  (ARISTÓTELES, 

 2017,  p.57).  Num  diálogo  com  tal  ideia,  Rose  Hikiji  esclarece:  “Notava  que  os  homens 

 contemplam  com  prazer  as  imagens  mais  exatas  daquelas  mesmas  coisas  que  olham  com 

 repugnância”  (HIKIJI,  2012,  p.29).  Tal  raciocínio  nos  leva  de  volta  a  pequenas  cenas  que  nos 

 perturbam  e  nos  arrebatam  com  toda  sua  violência.  Nos  planos  iniciais  de  Belle  De  Jour 

 (1967),  acompanhamos  Séverine/Belle  de  Jour  (Catherine  Deneuve)  e  Pierre  Serizy  (Jean 

 Sorel)  numa  charrete  tilintante,  cavalos  saltitantes,  passeando  num  bosque.  Um  close  nos 

 personagens  e  observamos  a  conversa:  “Devo  eu  te  dizer  um  segredo,  Séverine?  Eu  te  amo 

 mais  a  cada  dia.”  “E  eu  você,  Pierre.”  Bem,  sabemos  que  esses  não  sãos  os  princípios  pelos 

 22  (ARISTÓTELES, 2017, p.8) 
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 quais  Buñuel,  diretor  do  filme,  guia  sua  obra.  A  charrete  para,  Séverine  é  tirada  à  força  pelos 

 cocheiros  e  levada  para  o  meio  da  floresta.  Suas  mãos  são  amarradas,  erguidas  por  uma 

 corda,  sua  boca  tapada  por  um  paninho  xadrez.  Suas  costas  nuas  recebem  chicotadas. 

 Deneuve  é  filmada  em  um  vaidoso  contra-plongée  .  Pierre  acende  um  cigarro.  Um  close 

 enamorado  no  rosto  de  Deneuve:  após  a  chicotada,  ela  morde  os  lábios  molhados  de  batom. 

 Um  cocheiro  se  aproxima,  a  beija  pelas  costas.  A  expressão  no  rosto  de  Deneuve  é  rima  do 

 semblante  de  Santa  Teresa  d’Ávila  esculpida  pelas  mãos  de  Bernini  (1647-1652)  .  Se  na 23

 mimese  da  tragédia  grega  (à  qual  Aristóteles  se  referia)  o  ser  humano  se  encanta  por 

 situações  que,  na  vida  real,  seriam  assombrosas,  no  cinema  essa  potência  é  levada  às  últimas 

 consequências,  pois  a  linguagem  cinematográfica  permite  artifícios  técnicos  elaborados:  no 

 caso  do  filme  de  Buñuel,  o  zoom  ,  o  contra-plongée  ,  a  montagem  jogando  uma  cena  com  a 

 outra,  etc.  Da  mesma  forma  assistimos  a  cena  da  overdose  de  Mia  (Uma  Thurman)  em  Pulp 

 Fiction  (1994)  de  Quentin  Tarantino.  Atração  e  repulsa  estão  ali,  nos  induzindo  a  apreciar  as 

 cores  matizadas,  os  ângulos  icônicos,  a  imagem  de  Mia  deitada  com  manchas  expressionistas 

 de  sangue  em  sua  pele,  o  próprio  suspense  criado  em  torno  da  espera  da  agulhada.  Um  zoom 

 no  rosto  plástico  de  Mia,  um  zoom  na  ponta  da  agulha  pingando  adrenalina.  “A  overdose  de 

 Mia é apresentada nessa gangorra entre tensão e humor” (HIKIJI, 2012, p.119). 

 Dizer  que  você  não  gosta  de  violência  em  filmes  é  como  dizer  que  você  não  gosta  de 
 sequências  de  sapateado  em  filmes.  [...]  Se  você  assiste  a  uma  comédia,  você  lembra 
 que  riu  e  se  divertiu,  ao  contrário  de  Cães  de  Aluguel  (  Reservoir  Dogs  ),  em  que  você 
 sente  como  se  tivesse  sido  atingido  com  coronhadas  na  cabeça  por  duas  horas 
 (TARANTINO,  apud  HIKIJI, 2012, p.121). 

 Dentro  da  narrativa  ficcional  tarantinesca,  num  emaranhado  de  vetores  violentos,  Mia 

 representa  uma  potência  mimética.  “É  absurdo,  é  desenho  animado”  (  HIKIJI,  2012,  p.119)  . 

 Mais  do  que  uma  imitação  da  realidade  na  obra  literária,  a  mimesis  destapa  a  criação  do 

 poeta,  sendo,  portanto,  “tão  criativa  quanto  imitativa.”  O  feitiço  hipnotizador  da  cena  final 24

 24  (ARISTÓTELES, 2015, p.9) 

 23  “O  Êxtase  de  Santa  Teresa  D’Ávila”,  escultura  em  mármore  branca,  do  artista  italiano  Gian  Lorenzo 
 Bernini,  suscita  a  coexistência  do  sagrado  versus  profano  presente  também  no  vocábulo  “êxtase.”  Se 
 num  contexto  religioso  tal  palavra  tende  a  sintetizar  um  momento  de  absoluta  elevação  espiritual, 
 quando  deslocada  para  uma  noção  terrena,  tal  palavra  pode  significar  o  êxtase  sexual  provocado 
 pelo  orgasmo.  Ao  ver  de  perto  o  rosto  de  Santa  Teresa  esculpida  por  Bernini,  o  espectador  fica  em 
 dúvida  se  o  sentimento  traduzido  em  seu  semblante  é  de  arrebatamento  religioso  ou  orgasmo  sexual. 
 O  cupido  que  abre  suas  vestes  e  tenta  cravar  em  seu  peito  uma  flecha,  coopera  ainda  mais  para 
 essa interpretação. A atração pode ser demoníaca. 
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 de  Bonnie  and  Clyde  (1967)  ,  as  torturas  magnéticas  de  Funny  Games  (1997),  Miss 25 26

 Violence  (2013)  do  começo  ao  fim.  No  final  das  contas,  a  faceta  perversa  de  Raskólnikov  diz 

 respeito  à  natureza  humana,  que  só  considera  Taxi  Driver  (1976)  uma  obra  deslumbrante  por 

 seu  fim  .  É  dessa  forma  que  experienciamos  a  violência  cinematográfica  e  a  poesia  trágica 27

 grega. “O feio e o belo nascem lado a lado.” 28

 Aristóteles,  em  sua  “Poética”,  apresenta-nos  uma  contemplação  do  poema  mimético 

 em sua mais elevada performance: o poema trágico, aquele que providencia uma tragédia. 

 1.1.1. Invadindo a atmosfera da poesia trágica: uma simetria rente demais? 

 O que para os garotos são as moscas, nós somos para 

 os deuses: matam-nos por brinquedo 

 (O Rei Lear, William Shakespeare) 

 A gente é feliz se souber o que temer 

 (Electra, Meu Amor, Miklós Jancsó) 

 Ao  dar  um  Google  na  palavra  “tragédia”,  o  resultado  são  inúmeras  notícias 

 jornalísticas  tentando  dar  conta  dos  horrores  cotidianos  urbanos.  Suicídios,  genocídios  e 

 mortes,  sempre  associados  à  palavra,  indicam  que  o  conceito  foi  sofrendo  alterações  ao  longo 

 do  tempo,  deixando  de  exprimir  uma  transformação  etérea  nos  espectadores  das  peças  teatrais 

 gregas.  “O  conceito  de  trágico  desligou-se  da  forma  artística  vinculada  ao  helenismo  clássico 

 28  (BERGMAN, 2013, p.51) 

 27  Não  digo,  aqui,  que  Taxi  Driver  seja  reduzido  ao  seu  final  no  imaginário  dos  espectadores. 
 Suponho  apenas  que,  sem  tal  final,  o  filme  não  seria  tão  arrebatador  e  não  estamparia  as  paredes  de 
 tantos cinéfilos. 

 26  Tal  “feitiço  hipnotizador”  se  deu  também  pelo  contexto  de  lançamento  do  filme.  Bonnie  and  Clyde  é 
 consequência  da  mudança  do  sistema  de  estúdio  tradicional  hollywoodiano  ,  do  afrouxamento  das 
 normas  de  representação  de  violência,  do  fim  do  código  Hays  ,  da  influência  da  Nouvelle  Vague 
 francesa  e  seus  personagens  marginais.  Assistir  Bonnie  and  Clyde  em  1967,  era  experienciar  uma 
 violência jamais vista no cinema norte americano. É algo paradoxalmente horrível e sedutor. 

 25  Vale  pensar  que  tal  fetiche  não  se  deu  apenas  na  representação  da  violência  (que  perpassa  o  filme 
 todo  e  alcança  seu  ápice  ao  final)  mas  também  na  própria  história  em  si.  Da  biografia  de  Bonnie  e 
 Clyde:  após  terem  sido  assassinados  numa  emboscada  e  “antes  de  os  policiais  voltarem  com  um 
 caminhão  para  guinchar  o  carro  [em  que  estavam  Bonnie  e  Clyde,  mortos]  até  a  cidade  [...]  as 
 pessoas  colocam  o  braço  para  dentro  e  arrancam  pedaços  de  suas  roupas,  levam  lembranças.  Um 
 cara  até  tira  um  canivete  e  começa  a  cortar  sua  orelha.  Até  mesmo  sua  orelha  nojenta  é  famosa 
 agora, e o sujeito a quer” (SCHNEIDER, 2009, p.426) 
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 e  deixou  de  ser  entendido  como  cosmovisão”  (PICCOLI,  2012,  p.74).  Embora  “entre  nós, 

 modernos,  a  palavra  ‘tragédia”  tenha  se  tornado  “uma  expressão  costumeira  para  assinalar 

 um  acontecimento  doloroso,  catastrófico,  acompanhado  de  muitas  vítimas…”  (LIMA, 

 OLIVEIRA,  2011,  p.126),  uma  noção  está  sempre  presente:  o  fim  é  paradoxalmente  bom  e 

 ruim.  Bom  pois  há  um  resultado  positivo,  ruim  pois  o  enredo  nos  faz  torcer  para  o 

 “perdedor.”  A  música  “Tragédia”  do  Mc  Moreno  (2016),  primeiro  resultado  do  Google, 

 transmite  essa  ideia  finalizante  da  narrativa  trágica,  mesmo  que  produzida  há  mais  de  dois 

 mil  e  quinhentos  anos  após  período  helenístico  clássico.  O  eu  lírico  da  história  desce  da  moto 

 e  socorre  uma  garota  que  acabara  de  ser  atropelada  por  um  carro.  O  herói  da  narrativa, 

 expressando  determinado  cuidado,  pergunta  se  está  muito  machucada.  “Ela  me  disse  que  só 

 tava  com  a  perna  ralada  [...]  Toma  meu  número  e  liga  pra  qualquer  ajuda.”  Conversaram  por 

 telefone,  saíram  juntos,  se  apaixonaram,  se  casaram,  engravidaram.  No  final  da  gravidez,  a 

 moça  em  seu  estado  mais  belo,  foi  atingida  com  um  tiro  no  peito  por  assaltantes.  Embora  a 

 bala  tenha  sido  “fatal  e  isso  fez  ela  morrer”,  o  bebê  sobreviveu.  “E  então  ele  nasceu  em  uma 

 cena  cruel.”  Essa  é  a  catarse  (  katharsis  )  presente  em  toda  tragédia  (  traikós  )  grega.  “O  feio  e  o 

 belo nascem lado a lado.” 29

 Uma  história  carrega  as  marcas  de  onde  e  quando  surgiu.  A  tragédia  nasce  em  Atenas, 

 em  uma  Grécia  antiga  que  redireciona  suas  diretrizes  para  uma  estrutura  democrática.  Todo  o 

 teatro  grego,  mais  especificamente  a  tragédia,  é  marcado  pelo  período  do  final  do  século  VI 

 a.C.  e,  “antes  que  se  tenham  passado  cem  anos  ela  [a  tragédia]  já  tinha  silenciado  sua  voz” 

 (NANQUET,  VERNANT,  apud  PINHEIRO,  2015,  p.11).  Nesse  curto  espaço  de  tempo, 

 inúmeros  poetas  trágicos  surgiram.  Três,  sobreviventes  do  apagamento  histórico,  se 

 consagram  até  os  dias  correntes  como  os  maiores  poetas  trágicos:  Ésquilo  (525-455  a.C.), 

 Sófocles  (495-405  a.C.)  e  Eurípides  (480?-406/405  a.C.).  O  arsenal  de  obras  sobreviventes, 

 embora  pareça  extenso,  é  pouco  se  comparado  a  produção  da  época.  Das  noventa  tragédias 

 compostas  por  Ésquilo,  apenas  sete  estão  preservadas.  Das  cerca  de  cem  peças  de  Sófocles, 

 restaram  também  sete.  De  Eurípedes,  sobraram  18  das  92  que  havia  escrito  (SANTOS,  p.45). 

 Dentre  elas,  estão  inúmeras  produções,  de  inúmeros  autores,  que  queimaram,  se  perderam  ou 

 que deixaram de fazer sentido no imaginário coletivo da população. 

 Segundo  Aristóteles,  é  possível  mimetizar  por  meio  de  narrações  ou  “pela  via  do 

 conjunto  de  personagens  que  atuam  e  agem  mimetizando”  (ARISTÓTELES,  2017,  p.51).  A 

 29  (BERGMAN, 2013, p.51) 
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 mimese,  então,  acontece  na  narração  de  histórias  ou  no  ato  de  encenação,  no  drama.  O 30

 poema  dramático  é  então  compreendido  pelo  autor  como  uma  história  sem  narrador.  Ao  invés 

 disso,  nela  contém  os  personagens  mimetizando,  ou  seja,  representando  a  trama  através  de 

 ações.  Essa  é  uma  das  diferenças  essenciais  entre  tragédia  e  epopéia  (estritamente  narrativa). 

 Outra  grande  diferença  entre  as  duas  formas  poéticas  diz  respeito  à  extensão.  “...A  tragédia 

 tende,  tanto  quanto  possível,  a  se  limitar  a  um  único  período  de  sol  ou  a  exceder 

 minimamente  o  período  de  um  dia,  enquanto  a  epopéia  não  se  limita  no  tempo” 

 (ARISTÓTELES,  2017,  p.71).  Em  relação  ao  conteúdo,  há  semelhanças  entre  os  dois 

 gêneros.  Enquanto  a  tragédia  suscita  uma  única  e  intensa  narrativa  trágica,  numa  epopéia 

 podem  existir  várias  tragédias.  “...Os  elementos  que  constituem  uma  epopéia  se  encontram  na 

 tragédia,  mas  nem  todos  os  elementos  da  tragédia  se  encontram  na  epopéia” 

 (ARISTÓTELES,  2017,  p.  71).  Seu  contexto  primário  [o  das  tragédias]  são  as  dionisíacas, 

 festas  em  homenagem  a  Dioniso,  deus  sempre  ligado  a  celebrações  orgiásticas,  barris  de 

 vinho  e  noções  hedonistas.  Sob  essa  aura  está  a  peça  Dionisíacas  de  Zé  Celso  Martinez 

 Correa,  teatralizado  pelo  Teatro  Oficina  .  O  enlace  dos  corpos  pelados  performando  em  luzes 

 coloridas,  a  uva,  o  vinho,  a  música,  roupas  fluidas,  movimentos  grandiosos,  braços  abertos,  o 

 comportamento  alegre-agressivo.  A  absorção  do  descontrole,  do  prazer  às  últimas 

 consequências,  é  o  que  encoraja  a  trupe  de  Zé  Celso  e  amedronta  os  personagens  de  A  Festa 

 de  Babette  (  Babette's  Feast  ,  1987).  Em  um  contexto  religioso  de  outra  ordem,  as  irmãs 

 Martina  e  Phillipa,  juntamente  com  seus  vizinhos,  abdicaram  de  prazeres  terrenos  em  nome 

 de  uma  projeção  divina.  Suspendidas  das  percepções  dionisíacas,  hedonistas,  as  irmãs  e  os 

 vizinhos  se  rendem,  paulatinamente,  aos  prazeres  carnais  do  jantar  feito  por  Babette.  Ao 

 sentarem-se  à  mesa,  um  dos  convidados  previne:  “agora  lembrem-se  que  não  devemos 

 saborear  nada.”  Depois,  oram  de  mãos  dadas,  temerosos  pela  tentação  que  se  põe  à  frente 

 deles:  “que  meu  corpo  seja  escravo  de  minha  alma.”  Um  curto  diálogo:  “Não  digas  nada 

 sobre  a  comida”;  “Nem  uma  palavra.”  O  silêncio  evidencia  o  prazer;  está  tudo  dito  nos 

 olhares.  A  sopa  de  tartaruga,  os  Blinis  Demidoff  com  caviar,  as  codornas  sarcófagas  com 

 molho  perigourdine,  os  queijos,  o  Veuve  Cliquot  1860,  o  champanhe,  os  deixaram 

 30  Naquela  época,  a  leitura  não  era  um  hábito  entre  os  gregos.  As  histórias  eram  apenas  narradas  e 
 ouvidas.  Quem  as  lia,  em  voz  alta,  eram  os  escravos.  Um  fato  curioso  é  que  Aristóteles  era  chamado 
 por  Platão,  seu  mestre,  de  “o  leitor”,  justamente  porque  o  filósofo  estagirita  se  dedicava  à  leitura 
 (PINHEIRO In: ARISTÓTELES, 2017, p.22). 
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 constrangidos.  Ao  final  da  noite,  dançaram  de  mãos  dadas  ao  redor  do  poço.  Por  um 

 momento, o baque dionisíaco os fez esquecer que a morte os cerca. 

 Nos  escritos  de  Nietzsche  (NIETZSCHE,  2012,  p.23),  a  tragédia  é  fruto  da  poesia 

 lírica  musical  de  Dioniso,  uma  manifestação  natural,  “improvisado”  nos  termos  aristotélicos 

 (ARISTÓTELES,  2017,  p.61).  Com  o  passar  do  tempo,  tal  prática  foi  se  profissionalizando. 

 “Fixar  em  forma  artística  essa  música  natural  foi  o  primeiro  passo  em  direção  à  tragédia,  que 

 veio depois” (NIETZSCHE, 2012, p.23). 

 Uma  das  práticas  religiosas  inerentes  ao  culto  a  Dioniso  era  o  sacrifício  de  um  bode 

 em  meio  a  músicas  e  danças.  É  daí  que  vem  a  palavra  “tragédia.”  Etimologicamente,  a 

 expressão  grega  tragoidia  (tragédia),  é  formado  pela  junção  de  tragos  (bode)  e  oidé  (canto). 

 É  no  canto  do  bode,  expressão  que  evoca  o  sacrifício  do  animal  ao  deus  Dioniso,  que  a 

 tragédia  nasce  (OLIVEIRA,  p.2)  cantando,  belamente,  seu  harmonioso  horror.  A  tragédia  é, 

 portanto,  um  espetáculo  estético  descendente  de  uma  ideologia  religiosa  e  em  sua  liturgia  ela 

 pertence.  “De  um  lado,  o  lugar  sagrado,  onde  o  contato  com  os  deuses  se  realiza  através  de 

 sacrifícios,  de  outro,  a  festa…”  (PIQUÉ,  1998,  p.  202).  A  combinação  desses  dois  universos, 

 a  priori  divergentes,  faz  aflorar  uma  aura  de  transe,  um  abandono  de  seu  corpo  palpável  a  fim 

 de se dissolver no cosmo, no universo em infinita expansão. 

 A  tragédia  no  sentido  aristotélico  possui  partes  constitutivas  fixas.  São  seis:  enredo 

 (  mýthos  ),  caráter  (  ḗthē  ),  elocução  (  léxis  ),  pensamento  (  dianóia  ),  espetáculo  (  ópsis  )  e 

 melopeia  (  melopoiía  )  (ARISTÓTELES,  2017,  p.77).  A  melopeia  é  traduzida  por  Paulo 

 Pinheiro  por  “composição  do  canto”  (ARISTÓTELES,  2017,  p.12).  O  coro,  notável  por  sua 

 presença  nas  tragédias  gregas,  pode  ser  entendido  como  uma  espécie  de  juiz,  que  possui  uma 

 visão  mais  ampla  e  se  propõe  a  fazer  uma  síntese  do  que  aconteceu.  Vale  notar  que,  embora 

 possua  uma  linguagem  mais  objetiva,  o  coro  não  é  neutro  e  sim  tendencioso.  Tais  elementos 31

 próprios  à  tragédia  possuem  uma  estrutura  bem  amarrada  na  produção  narrativa  mas, 

 sobretudo,  em  seu  papel  social  .  Nessas  duas  vertentes  está  a  “definição  de  sua  essência” 32

 (ARISTÓTELES, 2017, p.71). 

 32  Sobre isso, falaremos mais tarde. 

 31  Uma  representação  contemporânea  do  coro  podemos  ver  em  Poderosa  Afrodite  (1995)  de  Woody 
 Allen.  Com  referências  à  tragédias  gregas,  o  coro  perpassa  toda  a  história  do  filme  com  sua  visão 
 mais  ampla,  indicando  caminhos,  ajudando  Lenny  Weinrib  (Woody  Allen),  e  fazendo  uma  amarra  não 
 só  da  história  contada  mas  do  contexto  trágico  grego  com  a  contemporaneidade.  Em  determinado 
 momento,  refletindo  sobre  a  relação  mãe  e  filho  a  partir  de  Édipo  e  Jocasta,  o  coro  pronuncia:  “Os 
 filhos  crescem  e  mudam-se,  às  vezes,  para  lugares  ridículos  como  Cincinnati  ou  Boise,  Idaho.  E 
 nunca mais os vemos. Deviam telefonar de vez em quando.” 
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 É  pois  a  tragédia  a  mimese  de  uma  ação  de  caráter  elevado,  completa  e  de  certa 
 extensão,  em  linguagem  ornamentada,  com  cada  uma  das  espécies  de  ornamento 
 distintamente  distribuídas  em  suas  partes;  mimese  que  se  efetua  por  meio  de  ações 
 dramatizadas  e  não  por  meio  de  uma  narração,  e  que,  em  função  da  compaixão  e  do 
 pavor, realiza a catarse de tais emoções (ARISTÓTELES, 2017, p. 71). 

 Os  personagens  necessários  para  o  sucesso  da  tragédia  devem  ser  aqueles  possuidores 

 de  caráter  e  pensamento  elevado.  Só  assim  as  ações  serão  qualificadas.  A  ação,  portanto,  é 

 parte  básica  da  tragédia.  Através  delas  (ou  seja,  das  “escolhas  ”  dos  personagens  baseado  em 33

 seu  caráter  e  pensamento,  que  o  levarão  a  um  futuro  feliz  ou  infeliz),  ou  melhor,  através  da 

 mimese  das  ações,  o  enredo  se  cria.  “...O  enredo  é  a  combinação  dos  fatos”  (ARISTÓTELES, 

 2017,  p.76).  Podemos  entender,  então,  que  toda  a  narrativa  trágica  está  absolutamente 

 firmada  na  ação  dos  personagens.  Por  mais  que  o  caráter  do  herói  seja  elevado  e  que  a  partir 

 de  tal  caráter  ele  decida  suas  ações,  não  é  nele  [no  caráter]  que  se  constitui  o  enredo  da 

 tragédia,  nem  o  desencadeamento  da  trama,  nem  o  julgamento  final  ao  qual  o  herói  será 

 submetido,  mas  sim,  nas  ações  do  herói.  Entre  as  ações  do  herói  e  seu  caráter  se  instala  um 

 abismo.  Desse  modo,  um  final  trágico  não  significa  um  castigo,  mas  sim  um  infortúnio,  uma 

 espécie  de  azar  (embora  tal  azar  não  seja  arbitrário.  Existe  uma  justificativa  por  trás)  que 

 pode  atingir  um  ser  humano  de  caráter  elevado.  Como  escreve  Paulo  Pinheiro  numa  das  notas 

 de  rodapé  (74)  da  Poética,  “...as  ações  determinam  a  ventura  e  a  desventura, 

 independentemente  do  caráter.”  Tudo  se  resume  ao  que  ele  fez,  sejam  suas  intenções  boas  ou 

 ruins,  seja  ele  consciente  ou  alienado.  Portanto,  dentre  as  seis  partes  constituintes  da  tragédia, 

 a  mais  importante  é  a  trama  dos  fatos,  “...pois  a  tragédia  é  a  mimese  não  de  homens,  mas  das 

 ações  e  da  vida”  (ARISTÓTELES,  2017,  p.  79),  que  guiará  pela  mão  os  espectadores  à 

 finalidade  da  tragédia,  “e  a  finalidade  é,  de  tudo,  o  que  mais  importa”  (ARISTÓTELES, 

 2017,  p.81).  Portanto,  quando  Aristóteles  escreve  que  “a  tragédia  é  a  mimese  de  uma  ação  e, 

 sobretudo  por  causa  da  ação,  a  mimese  de  homens  que  agem”  (ARISTÓTELES,  2017,  p.85), 

 o  autor  reitera  a  supremacia  da  ação  sobre  o  personagem  e  suas  qualidades.  Ela  é  o  fio  que 

 conduz  a  trama,  sendo  o  personagem  operado  por  ela.  “Não  se  trata,  pois,  do  agente  que 

 determina  a  ação,  mas,  ao  contrário,  da  ação  que  evoca  e  equivoca  o  agente.”  Se  Volver 34

 34  Nota de rodapé 80 (ARISTÓTELES, 2017, p.85). 

 33  Tencionamos  aqui  as  “escolhas”  do  herói  como  um  fator  fundamental  para  se  pensar  a  tragédia, 
 mas  o  vemos  como  um  ponto  não  fixo.  A  dúvida  “livre  arbítrio  versus  predestinação  divina”  é  sempre 
 presente. 
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 (2006)  tivesse  concorrido  aos  grandes  concursos  de  tragédias  tão  valorizados  pelos  atenienses 

 ,  certamente  Almodóvar  não  subiria  ao  pódio.  Se  em  termos  contemporâneos  pode-se 35

 considerar  que  o  filme  espanhol  possua  tragédia  em  seu  conteúdo,  pois  há  morte, 

 desestabilidade,  até  mesmo  peripécia  e  heroísmo,  o  final  dá  ao  espectador  aquilo  que  ele 

 almeja  pois,  ao  saber  das  nuances  que  cercam  o  desencadeamento  do  crime,  ele  torce  para  a 

 assassina.  E,  para  ela,  o  final  é  feliz.  Ao  contrário,  para  se  ter  tragédia,  é  necessário  torcer 

 para  aquele  que  terá  um  final  trágico.  Nessa  diretriz  helenística,  não  importa  se  Selma 

 Jezkova  (Björk)  precisou  matar  Bill  Houston  (David  Morse)  em  Dançando  no  Escuro 

 (  Dancer  in  the  Dark  ,  2000)  de  Lars  von  Trier.  Não  interessa  se  ela  é  um  mártir  produzido 

 pela  aspereza  contemporânea,  por  um  contexto  hostil.  Para  que  ocorra  a  tragédia,  Jezkova  (de 

 caráter  elevado)  precisa  ser  julgada  e  condenada  por  sua  ação,  e  não  por  seu  caráter.  E  é  isso 

 que acontece. 

 No  que  concerne  a  construção  dos  pensamentos  dos  caracteres  trágicos,  é  possível 

 notar  uma  composição  sempre  direcionada  para  o  discurso  político,  para  uma  estima  da 

 cidadania  num  sentido  amplo.  Coincidindo  com  o  advento  da  democracia,  o  discurso  presente 

 nos  poemas  trágicos  é  sempre  o  do  bem  estar  social.  As  decisões  do  herói,  harmonizadas  com 

 a  ética  da  época,  com  o  discurso  democrático,  com  a  intenção  do  Estado  ,  sempre  indicam 36

 uma  negação  de  si  para  atingir  um  bem  coletivo.  Um  pequeno  exemplo  dentre  inúmeros. 

 Electra  e  Orestes,  filhos  do  rei  Agamemnon  e  da  rainha  Clitemnestra,  decidem  vingar  a  morte 

 do  pai  matando  os  assassinos:  sua  própria  mãe  e  Egisto,  novo  marido  Climnestra  e  sucessor 

 de  Agamemnon  no  trono.  Após  matar  Egisto,  Orestes  teme  em  dar  fim  a  sua  própria  mãe.  O 

 diálogo  dos  irmãos  ao  verem  a  mãe  se  aproximando  é  sintomático  da  diferença  de 

 personalidades entre Electra e Orestes: 

 ORESTES Que faremos agora, irmã? Daremos a morte a nossa mãe? 
 ELECTRA Por acaso tens pena, ao vê-la? 

 36  As  tragédias  eram  patrocinadas  pelo  Estado  que  tinha  um  interesse  específico  na  sua  potência 
 didática,  pela  sua  ideologia  de  “espírito  de  comunidade  [...]  pelo  impacto  que  suas  criações  geravam 
 na formação da opinião pública” (PICOLLI, 2012, p.75) 

 35  Naquela  época,  o  estado  promovia  um  concurso  de  tragédias.  Segundo  Daigos,  o  concurso  suscita 
 um  outro  entendimento  sobre  a  sociedade  grega.  “...A  competitividade,  mediada  pelo  público  e  pelo 
 culto  aos  deuses,  administrava  as  tensões  internas  da  pólis  e  se  convertia  em  um  elemento 
 agregador  marcado  pela  festividade  e  pela  distribuição  do  mérito”  (DAIGOS,  2015,  p.125).  O 
 prestígio  dado  aos  tragediógrafos  era  medido  através  de  tais  concursos.  Sófocles,  por  exemplo, 
 venceu  24  concursos  dos  30  que  participou.  Nunca  esteve  em  terceiro  lugar.  A  história  de  Sófocles, 
 no  que  diz  respeito  a  reputação,  é  inédita.  É  o  único  entre  os  tragediógrafos  que  construiu  seu 
 prestígio enquanto vivo. Após sua morte, recebeu honras como um herói. 
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 ORESTES Oh! Como poderei eu matar aquela a quem devo a vida e a nutrição? 
 ELECTRA Exatamente como matou ela a quem foi teu pai, e também meu. 
 ORESTES  Ó  Febo!  Por  que  me  ordenaste,  pelo  oráculo  a  prática  de  um  ato  de 
 tamanha loucura? 
 ELECTRA Se Apolo se mostra insano, quem será, então, o ajuizado? 
 (EURÍPEDES, 2005, p.64) 

 A  conversa  exibe  não  só  a  obstinação  de  Electra  em  contraste  com  o  receio  de 

 Orestes,  que  teme  por  sua  própria  pele  (“serei  culpado  de  matricídio…  eu  que  nenhum  crime 

 até  agora  havia  praticado!”  (EURÍPEDES,  2005,  p.65)  mas  também  manifesta  a  noção  divina 

 dos  dois  personagens.  Na  passagem  acima,  Orestes  questiona  o  deus  Apolo.  Mais  a  frente, 

 Orestes  chega  a  duvidar  da  legitimidade  das  indicações  do  oráculo  ,  uma  blasfêmia  para  a 37

 crença da época. 

 ORESTES  Não  teria  sido  algum  espírito  infernal  quem  disso  me  persuadiu  sob  a 
 forma de uma divindade? 
 ELECTRA Um espírito infernal… sobre os altares sagrados? Ah! Não creio! 
 (EURÍPEDES, 2005, p.66) 

 Electra  convence  o  irmão  a  matar  Climnestra  e  se  torna  uma  heroína  trágica  por 

 excelência  justamente  porque  abdica  da  presença  de  sua  própria  mãe  para  fazer  justiça  .  A 38

 heroína  não  duvida  da  voz  oracular  nem  hesita,  em  momento  algum,  por  medo  individual.  Ao 

 contrário,  se  posiciona  contra  sua  própria  mãe  para  que  o  equilíbrio  se  restabeleça.  Em 

 Electra,  Meu  Amor  (  Electra,  My  Love  ,  1974)  do  húngaro  Miklós  Jancsó,  a  heroína  reitera: 

 “Eu  sou  Electra,  a  que  não  esquece.”  Ao  contrário,  dá  vazão,  o  tempo  todo,  a  sua  sede  de 

 vingança,  mesmo  com  personagens  tentando  desanimá-la.  “Um  crime  deve  ser  esquecido  e 

 não  vingado”,  diz  uma  das  personagens.  Em  outro  diálogo:  “viu  alguma  vez  um  homem 

 trocar  uma  vida  de  prazer  por  um  perigo  mortal?”  Electra  responde:  “me  olho  no  espelho  para 

 encontrar  um.”  Se  Electra  esquece,  não  há  justiça,  não  há  volta  da  harmonia.  “Se 

 esquecermos  que  Agamenon  foi  morto,  o  sol  pode  não  sair.”  Mesmo  sendo  considerada 

 38  “...Electra  não  adia  o  cumprimento  da  vingança  porque  se  mostra  indecisa  ou  de  caráter 
 fraquejante:  se  não  pune  os  assassinos  do  pai  imediatamente  e  com  as  próprias  mãos  é  porque, 
 sendo  mulher  e  sozinha,  e  estando  constrangida  pelas  armas  de  Egisto,  não  tem  nem  a  força  física 
 nem  a  oportunidade  de  agir  –  mas  sua  individualidade,  animada  pelo  pathos  ético  da  vingança,  a 
 impele  continuamente  para  uma  ação  -  que  só  é  de  fato  adiada  pelas  circunstâncias  desfavoráveis” 
 (RODRIGUES, 2005, p.88). 

 37  Quando  um  personagem  consulta  o  oráculo,  ele  procura  a  resposta  para  determinado  problema 
 que  se  instala  na  trama.  O  oráculo  significa  a  resposta  dada  por  uma  divindade,  um  deus,  a  uma 
 questão pessoal que aflige o personagem. 
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 louca,  a  heroína  toma  para  si  o  sacrifício  político:  “eu  sou  a  justiça.”  Este  é  o  pensamento  que 

 perpassa  as  narrativas  gregas  clássicas:  as  escolhas  dos  personagens  são  modelos  do  que  deve 

 ser seguido numa democracia, na  pólis  . 

 Deslocando  a  fixidez  da  palavra  justiça,  Orestes  (2015),  documentário  brasileiro  de 

 Rodrigo  Siqueira,  estabelece  um  ponto  de  partida  na  trilogia  de  Ésquilo,  que  tem  como 

 momento  solene  o  julgamento  de  Orestes.  Alicerçado  em  uma  ferida  ainda  aberta  do  país,  as 

 tormentas  da  ditadura  militar,  o  documentário  propõe  uma  hipótese.  Imagine  um  Orestes 

 brasileiro  que,  aos  seis  anos  assistiu  seu  pai,  um  agente  da  ditadura  militar,  torturar  sua  mãe, 

 uma  militante  política,  até  a  morte.  Trinta  e  sete  anos  depois  (1979),  num  Brasil  que  caminha 

 para  a  redemocratização,  Orestes,  procurando  o  restabelecimento  de  uma  harmonia,  mata  seu 

 pai.  Permeado  por  inquietantes  sessões  de  psicodrama  (psicoterapia  em  grupo),  que  tentam 

 restabelecer  a  harmonia,  o  documentário  é  segmentado  em  três  partes:  “A  traição”,  “A 

 vingança”,  “O  julgamento”,  semelhança  assombrosa  com  o  caminho  de  personagens  vividos 

 há  458  a.C.  Ao  assistir  Orestes  de  Rodrigo  Siqueira,  refleti  os  horrores  da  ditadura  militar,  a 39

 diferença  de  postura  e  comportamento  entre  pessoas  nas  sessões  de  psicoterapia,  as  sutilezas 

 de  retratos  rasgados,  de  um  quadro  kitsch  de  Jesus  Cristo,  de  uma  televisão  Phillips  em  cima 

 do  guarda-roupas.  Mais  do  que  isso,  senti  o  horror  de  entender  que  a  sombra  dos  gregos  está 

 sobre  nós  até  hoje.  Somos  eles,  em  algum  sentido.  Os  personagens  de  Kar-Wai  com  sua 

 postura  desalentada  em  relação  ao  mundo,  parecem  ter  nascido  sabendo  disso.  Parecem  saber 

 também  que  no  mundo  contemporâneo,  são  apenas  coadjuvantes,  diluídos  perante  heróis 

 hostis.  Na  narrativa  de  Ésquilo,  “Orestes  é  levado  ao  primeiro  júri  popular  de  que  se  tem 

 notícia.  Sua  absolvição  põe  fim  ao  olho  por  olho,  dente  por  dente,  e  representa  um  marco 

 civilizatório  na  cultura  ocidental”  (  Orestes  ,  2015).  Aqui,  na  meritocracia  contemporânea,  o 

 herói  é  outro.  Sem  os  deuses  e  o  destino  para  dar  conta  da  justiça  final,  o  herói  é  o  cabo 

 Anselmo,  presente  no  documentário  de  Rodrigo  Siqueira.  Anselmo,  agente  da  ditadura  militar 

 e  absolvido,  parece  estar  acima  da  lei  do  estado,  o  deus  contemporâneo.  Anselmo  não  fura 

 seus  olhos,  apenas  os  semicerra  ao  encarar  seu  destino,  seu  castigo,  sua  sina:  se  justificar  no 

 Roda Viva  . 40

 40  É importante ressaltar que deixo de lado aqui todas as complexidades que permeiam a história de 
 Anselmo. 

 39  Ano em que Ésquilo encenou a trilogia  Oréstia  . 
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 A  diretriz  política  dos  personagens  gregos  perpassa  o  papel  da  literatura  na  época.  As 

 epopéias  de  Homero,  por  exemplo,  se  consagram  como  fundamentais  no  entendimento  da 

 subjetividade  grega  pois  tentam  dar  conta  de  todas  as  situações  pelas  quais  o  sujeito  grego 

 pode  passar.  Uma  espécie  de  Bíblia.  Indicar  algum  tipo  de  conduta  e,  ao  mesmo  tempo, 

 transmitir  conforto.  “Instruir  e  deleitar”  (HORÁCIO,  p.176).  Todo  o  texto  trágico  caminha  no 

 limiar  dessas  duas  diretrizes.  Seguramente,  para  o  estabelecimento  de  uma  tragédia,  para  que 

 ela  consiga  instruir  e  deleitar,  é  necessário  que,  em  determinado  instante  da  trama,  a  sorte  do 

 herói  vire  do  avesso.  A  peripécia  (  peripetéia  )  é  a  instauração  desse  conflito,  o  momento  em 

 que  a  chave  vira  e  o  herói  percebe  que  o  rumo  natural  dos  acontecimentos  está  alterado. 

 “Trata-se  de  um  momento  em  que  se  dá  a  inversão  da  situação  do  personagem  e  este  se  torna 

 um  dos  pólos  de  uma  contradição  inconciliável”  (SANTOS,  p.56).  Recurso  que  esboçou  o 

 plot  twist  ,  exacerbadamente  usado  nas  narrativas  cinematográficas  de  todos  os  tipos.  A 

 revelação  do  espelhamento  de  Brad  Pitt  e  Edward  Norton  em  Clube  da  Luta  (  Fight  Club  , 

 1999)  de  David  Fincher,  a  ligação  biológica  entre  Luke  Skywalker  e  Darth  Vader  em  Star 

 Wars  V  (1977)  de  George  Lucas,  a  descoberta  de  que  Mi-do  é  filha  de  Oh  Dae  Su  em  Old  Boy 

 (2003)  de  Park  Chan-wook,  a  famigerada  frase  “  she’s  my  sister  and  my  daughter!”  em 

 Chinatown  (1974)  de  Roman  Polanski.  Essa  é  também  uma  tendência  muito  presente  no  final 

 dos  capítulos  de  qualquer  série  da  Netflix  ,  no  final  de  todos  os  capítulos  de  Crime  e  Castigo 

 de  Dostoiévski  e  ao  final  do  livro  de  Marcos,  no  novo  testamento  bíblico.  No  último  capítulo 

 do  livro,  há  o  maior  plot  twist  da  Bíblia:  “Maria  Madalena  e  Maria,  mãe  de  Tiago,  e  Salomé” 

 (MARCOS,  16:  1)  foram  ungir  Jesus  Cristo,  morto,  em  seu  túmulo.  Ao  chegarem  lá,  viram 

 que a pedra que fechava o túmulo havia sido revolvida. Jesus estava vivo. O livro acaba. 

 “Como  as  coisas  andam  fora  dos  eixos!  ”  (HAMLET,  1976,  p.59).  A  frase  colocada 41

 por  Shakespeare  na  boca  de  Hamlet,  mesmo  que  numa  Inglaterra  moderna  longe  da  Grécia 

 clássica,  revela  o  herói  da  trama  como  aquele  que  percebe  tal  desajuste  e  toma  para  si  a 

 responsabilidade  de  recolocar  o  tempo  nos  eixos.  “Oh  tarefa  de  irritar,  /  Ter  eu  nascido  para 

 pô-las  [as  coisas]  no  lugar!”  (HAMLET,  1976,  p.59).  Após  firmado  o  conflito,  o  herói  busca 

 respostas  para  a  resolução  que,  naturalmente,  diz  respeito  a  ele  mesmo.  Aí  se  instala  a 

 “reviravolta  e  o  reconhecimento  ”,  o  momento  em  que  o  herói  se  reconhece  como  agente 42

 ativo  na  ação  que  desencadeou  a  peripécia,  o  conflito.  “Ele  reconhece  que  cometeu  um 

 42  Título do 11° capítulo da Poética 
 41  “O tempo está fora dos eixos”, em outras traduções. 
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 terrível  erro  (  harmatía  )  impulsionado  por  sua  desmedida  (  hýbris  )  e  aceita  o  retorno  à  ordem, 

 nem  que  para  isso  deva  pagar  com  seu  próprio  sangue  ou  com  a  morte  daqueles  que  lhe  são 

 queridos”  (SANTOS,  p.56).  A  hýbris  se  configura,  então,  como  um  crime,  uma  violação  das 

 leis  da  pólis  e  uma  insubmissão  em  relação  aos  deuses.  Essa  perda  do  métron  “constitui  o 43

 germe  promissor  do  trágico  [...]  A  desmedida,  ou  a  hybris  ,  como  motor  da  ação,  em 

 confronto  com  a  esfera  divina  e  coletiva  é,  pois,  o  que  caracteriza  o  trágico,  seja  no  épico,  no 

 drama  ou  na  “vida  real”  (COSTA,  2015,  p.20).  Mais  do  que  isso,  o  reconhecimento  diz  de  sua 

 própria  definição  de  identidade,  de  quem  se  é.  Um  olhar  no  espelho  de  forma  profunda, 

 reconfigurando  sua  visão  sobre  si  mesmo.  Tal  intensidade  é  metáfora  de  qualquer  reflexão 

 identitária  humana.  Na  medida  em  que  o  ser  humano  reflete  quem  ele  é  e  onde  está  fixada  sua 

 âncora identitária, seu olhar sobre si vai se alterando.  Ad infinitum  . 

 “De  fato,  tal  combinação  entre  reconhecimento  e  reviravolta  nos  conduzirá  à 

 compaixão  ou  ao  pavor  (pois  a  tragédia  é,  como  se  estabeleceu  por  princípio,  a  mimese  das 

 ações  que  suscitam  tais  emoções)”  (ARISTÓTELES,  2017,  p.107).  O  final  de  toda  tragédia  é, 

 portanto,  a  catástrofe  (  sparagmós  )  que  só  é  possível  pela  sucessão  de  eventos  que  se  dá 

 através  da  combinação  dessas  duas  partes  do  enredo  (peripécia  e  reconhecimento).  Essa 

 terceira  parte,  que  suscita  compaixão  e  pavor,  é  o  que  Aristóteles  chama  de  “comoção 

 emocional”  (ARISTÓTELES,  2017,  p.107).  Tal  catástrofe  vem  sempre  acompanhada  do 

 restabelecimento  da  ordem.  Longe  de  ser  uma  arbitrariedade  narrativa,  esse  reequilíbrio  na 

 vida  social  comum  só  acontece  porque  houve  a  catástrofe,  ou  seja,  porque  o  herói  abdicou  de 

 si  mesmo  para  erradicar  a  situação  de  instabilidade  da  pólis  .  Assim,  o  discurso  é  claro,  há 

 uma  moral  da  história:  transparece  “através  desta  ocorrência  [a  volta  do  equilíbrio,  a  solução 

 do  problema]  a  preexistência  de  uma  lei,  seja  ela  da  natureza,  seja  ela  divina,  seja  ela  uma 

 estrutura  social  rígida.  O  indivíduo  nunca  sai  vitorioso  numa  obra  de  arte  literária  trágica” 

 (CÉZAR  apud  SANTOS,  p.57).  Para  que  exista  tragédia,  comoção  emocional,  Jack  Dawson 

 (Leonardo  DiCaprio)  precisa  morrer  ao  final  de  Titanic  (1997)  e  Rose  DeWitt  Bukater  (Kate 

 Winslet)  precisa  viver.  Assim,  os  dois  não  se  encontrarão  nem  na  terra,  nem  no  infinito.  Mais 

 do  que  isso,  Jack  Dawson  morre  para  que  haja  um  restabelecimento  na  ordem  social 

 43  O  métron  é  uma  linha  invisível,  uma  fronteira  que  separa  o  mundo  terreno  do  plano  divino.  Quando 
 os  heróis  tentam  ultrapassar  essa  linha,  ou  seja,  se  igualar  aos  deuses,  é  como  se  eles 
 ultrapassassem  o  métron  .  Quando  Antonius  Block  convida  a  Morte  para  jogar  xadrez  em  O  Sétimo 
 Selo  (1957)  do  sueco  Ingmar  Bergman,  ele  está  se  equilibrando  na  linha  invisível  do  métron  .  Mas,  ao 
 colocar  os  pés  à  frente  da  fronteira,  ou  seja,  tentar  trapacear  a  Morte,  se  tornar  imortal,  se  igualar  ao 
 divino, a Morte o pega pela mão e o leva numa performance espantosamente bela. 
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 capitalista  contemporânea.  A  peripécia  se  instala  quando  a  classe  alta  se  mistura  à  classe 

 baixa,  quando  a  linha  invisível  quebra  e  a  garota  rica  entediada  se  apaixona  pelo  espírito  fresh 

 do  garoto  pobre.  A  ordem  capitalista  é,  então,  desajustada.  A  catástrofe  acontece.  O  navio  (o 

 sistema)  quebra.  O  pobre  morre,  se  sacrifica.  Rose  volta  aos  espartilhos  apertados.  Após  a 

 catástrofe, a harmonia, a estrutura social rígida, é restaurada. 

 Através  da  Poética,  Aristóteles  afirma  que  a  catarse,  a  purificação  das  emoções  dos 

 espectadores,  através  de  “acontecimentos  que  suscitam  pavor  e  compaixão  [...]  contra  a  nossa 

 expectativa”  (ARISTÓTELES,  2017,  p.101)  é  a  finalidade  da  tragédia.  Sendo  assim,  não 

 interessam  à  narrativa  trágica  heróis  virtuosos  que  cresçam  e  alcancem  glória,  nem  heróis 

 bondosos  que  passam  da  bonança  para  a  desgraça,  nem  heróis  maus  que  passam  a  ter  sorte  e 

 alcançam  algum  sucesso,  nem  heróis  cruéis  que  pagam  pelos  seus  crimes.  Segundo  o  autor, 

 para  despertar  pavor  e  compaixão,  horror  e  piedade,  fazendo  com  que  os  espectadores 

 purifiquem  suas  emoções,  expurguem  suas  próprias  angústias,  o  herói  precisa  somente  errar 

 (  hamartía  ).  O  mote  que  desencadeia  todo  o  enredo  é  a  falha  cometida  pelo  herói  que  é 

 alienado  às  consequências  e  a  gravidade  de  seu  deslize.  O  sujeito  então  “...chega  à 

 adversidade  não  por  causa  de  sua  maldade  e  de  seu  vício,  mas  por  ter  cometido  algum  erro” 

 (ARISTÓTELES,  2017,  p.113).  Para  cumprir  seu  objetivo  final,  a  tragédia  precisa  suscitar  no 

 público  “...que  se  deixou  empolgar  pelas  paixões  expressas,  um  gozo  que,  no  final  do 

 espetáculo,  dá  impressão  de  libertação  e  de  calma,  de  apaziguamento,  [...]  escoamento  do 

 excesso  de  emoções”  (CAPELLE,  VOILQUIN  apud  SANTOS,  p.57).  Estes  (peripécia, 

 reconhecimento,  catástrofe)  são  os  três  traços  fundamentais  que  compõem  o  enredo  (  mýthos  ) 

 fundamental à tragédia. 

 A  fim  de  percebermos  melhor  como  tais  orientações  são  circunscritas  numa  tragédia, 

 veremos,  minimamente,  aquela  que  Aristóteles  considerou  como  a  mais  bela  tragédia.  Em 

 inúmeras  partes  da  Poética,  o  autor  cita  Édipo  Rei  ,  de  Sófocles,  como  obra  exemplar  .  Vale 44

 lembrar  que,  assim  como  todas  as  outras  narrativas  gregas  clássicas,  a  história  de  Édipo 

 sempre  existiu  no  imaginário  coletivo  da  população.  Tais  mitos  populares,  de  origem 

 anônima,  eram  contados  verbalmente,  de  geração  em  geração,  consagrando  o  mito  como  algo 

 44  Alguns  momentos  em  que  Aristóteles  evoca  Édipo  Rei  como  uma  tragédia  molde  “...como  ocorre 
 no  Édipo”  (ARISTÓTELES,  2017,  p.105);  “...como  ocorrerá  com  todo  aquele  que  for  afetado  pela 
 escuta  do  mito  de  Édipo”  (ARISTÓTELES,  2017,  p.119);  “...como  no  Édipo,  de  Sófocles” 
 (ARISTÓTELES,  2017,  p.121);  “...como  no  Édipo  de  Sófocles”  (ARISTÓTELES,  2017,  p.131); 
 “...como no caso de Édipo…” (ARISTÓTELES, 2017, p.195); etc. 
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 muito  maior  e  anterior  às  tragédias.  Sófocles  não  foi  o  primeiro  a  tratar  do  mito  de  Édipo,  ele 

 apenas  se  apropriou  de  uma  das  histórias  desse  grande  arsenal  mítico  presente  na  cultura 

 grega  que  serviam  como  testemunhas  da  relação  entre  os  homens  e  os  deuses.  Entretanto,  os 

 os  grandes  tragediógrafos  fizeram  uma  releitura  de  tais  contos,  a  partir  de  sua  visão 

 poética-mimética,  em  consonância  com  sua  contemporaneidade.  Quando  o  filme  Tróia  (  Troy  , 

 2004)  de  Wolfgang  Petersen  foi  lançado,  inúmeros  críticos  ficaram  insatisfeitos  com  a  nova 

 roupagem  dada  à  história  de  Homero.  A  presença  dos  deuses,  por  exemplo,  embora  esteja  na 

 construção  da  mentalidade  dos  personagens  (“que  os  deuses  decidam  a  quem  cabe  a  glória” 45

 ),  são  excluídas  da  imagem  cinematográfica.  A  neblina,  tão  importante  na  construção  do 

 destino  dos  heróis,  é  também  esquecida.  Entretanto,  é  um  direito  do  autor  excluir  ou  recriar 

 determinadas  cenas,  personagens,  situações,  tal  como  Jean-Paul  Sartre  fez  em  As  Moscas  , 

 Eugene  O’Neill  em  Mourning  becomes  Electra  e  Hugo  von  Hofmannsthal  em  Elektra,  todos 

 confeccionando  a  história  eternizada  por  Eurípedes.  Uma  vez  que  os  mitos  foram 

 consagrados,  é  preciso  atualizá-los.  É  natural  que  haja  uma  “necessidade  dos  homens  de 

 produzir  mitos  e,  uma  vez  estabelecidos,  manipulá-los”  (TOMAZ,  2011,  p.73).  Igualmente, 

 Sófocles se apropriou e aperfeiçoou o mito de Édipo. 

 1.1.2.  Édipo  em  metamorfose:  fascínio  pela  verdade,  arquétipo  comunitário,  destino 

 inevitável 

 -  Por que te dá tanto horror ser amante de tua 

 mãe? Por que? Muitos homens sonharam com 

 isso 

 -  A verdade deve ser buscada 

 (Édipo Rei, Pasolini) 

 Há  uma  cena  no  início  Édipo  Rei  (1967)  do  italiano  Pier  Paolo  Pasolini,  em  que 

 Jocasta  (Silvana  Mangano),  após  dar  à  luz  Édipo,  caminha  com  o  recém-nascido  nos  braços 

 em  um  campo  verdejante.  Estão  posicionados,  mãe  e  filho,  no  meio  da  cena.  Ao  lado 

 esquerdo,  o  sol  irradia  o  ambiente.  Ao  direito,  a  sombra  das  árvores  cria  uma  área  escura. 

 Mãe  e  filho  caminham  no  limiar  desses  dois  mundos,  luz  e  sombra,  bem  e  mal,  caráter  e 

 45  TRÓIA, 2004, 31min.57 
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 destino  .  Após  essa  cena,  a  mãe  senta-se  com  seu  filho  na  grama  e  o  amamenta.  Jocasta,  após 46

 observar  Édipo  sugando  seu  leite  com  certa  avidez,  olha  para  a  câmera.  Quebra  a  quarta 

 parede.  Nos  encara.  Calmamente,  sua  expressão  vai  mudando.  O  semblante  sereno  se 

 reconfigura  numa  fisionomia  temerosa,  como  se  lhe  viesse  à  mente  a  visão  do  destino  e  lhe 

 assombrado.  A  visão  da  reviravolta.  Estão  ali,  no  limiar  entre  luz  e  sombra,  mãe  e  filho, 

 marido  e  mulher,  começo  e  fim,  o  formato  e  a  alma  do  que  Aristóteles  considerou  como  “a 

 mais bela modalidade de reconhecimento...” (ARISTOTELES, 2017, p.107). 

 “A  ação  passa-se  em  Tebas  (Cadméia),  diante  do  palácio  do  Rei  Édipo  [...]  O  povo 

 está  ajoelhado  em  torno  dos  altares,  trazendo  ramos  de  louros  ou  de  oliveira  [...]  Abre-se  a 

 porta  central;  Édipo  aparece,  contempla  o  povo...”  Por  mais  que  a  primeira  imagem  da 47

 tragédia  evidencie  sua  grandiosidade,  tal  situação  é  comum  à  filmes  hollywoodianos 

 contemporâneos.  O  rei  no  alto,  seu  séquito  em  volta,  o  povo  clamando  embaixo  .  Nesse 48

 momento,  o  sacerdote  explica  a  Édipo:  “Tu  bem  vês  que  Tebas  se  debate  numa  crise  de 

 calamidades  [...]  o  deus  maléfico  da  peste  devasta  a  cidade  e  dizima  a  raça  de  Cadmo.” 49

 Édipo  assume  então  a  posição  de  herói  e  se  dedica  a  resolver  o  problema.  Envia  seu  cunhado 

 Creonte  para  o  templo  de  Apolo  consultar  o  oráculo.  Ao  regressar  da  consulta  divina,  Creonte 

 afirma:  “Urge  expulsar  o  culpado,  ou  punir,  com  a  morte,  o  assassino,  pois  o  sangue  maculou 

 a  cidade.”  Ou  seja,  para  a  erradicação  da  peste,  é  preciso  purificar  a  cidade  incriminando  o 50

 assassino  da  morte  de  Lacaio,  último  rei  de  Tebas  antes  de  Édipo.  O  herói,  então,  parte  para  a 

 aventura  que  sustentará  a  composição  (  poiésis  )  do  enredo  da  tragédia  (  tragoidías  ).  “Havemos 

 de  voltar  à  origem  desse  crime,  e  pô-lo  em  evidência.”  Ao  percorrer  os  caminhos  que  a 51

 história  o  leva,  Édipo  encara  as  evidências  de  sua  culpa.  Em  determinado  momento,  o 

 Corifeu  o  revela:  “diziam  que  Laio  foi  morto  por  uns  viajantes  .”  Logo  após  entra  Tirésias, 52

 que  o  Coro  considera  “o  divino  profeta,  o  único,  entre  todos  os  homens,  que  sabe  desvendar  a 

 52  (SÓFOCLES, p.21) 
 51  (SÓFOCLES, p.13) 
 50  (SÓFOCLES, p.11) 
 49  (SÓFOCLES, p.6) 

 48  Basta  imaginar  a  cena  em  que  Immortan  Joe  de  Mad  Max:  Fury  Road  joga  água  para  o  povo 
 sedento. 

 47  (SÓFOCLES, p.5) 

 46  Para  pensar  as  ressonâncias  dessa  cena  em  toda  a  história  edipiana,  é  importante  ter  em  mente 
 que  luz  e  sombra  não  se  anulam,  mas  inventam  uma  à  outra.  Só  há  doce  se  houver  amargo.  Além 
 disso,  a  noção  das  narrativas  ficcionais  gregas  parecem  dizer  que  a  vida  é  feita  de  uma  oscilação 
 entre o claro e o obscuro, metaforicamente, o bem e o mal, a felicidade e a tristeza. 
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 verdade.”  Édipo,  confrontado  por  Tirésias  que  se  negava  a  contar  as  “revelações  oraculares 53

 dos  pássaros  ”,  se  irrita  e  diz  que  acusaria  Tirésias  de  cometer  o  crime.  Tirésias  então,  se 54

 dirigindo  a  Édipo,  declara:  “...a  partir  desse  momento,  não  dirijas  a  palavra  a  nenhum  destes 

 homens, nem a mim, porque o ímpio que está profanando a cidade ES TÚ.  ” 55

 Pouco  a  pouco,  as  histórias  vão  sendo  desveladas.  Em  uma  conversa  com  Édipo, 

 Jocasta,  sua  esposa  e  rainha  de  Tebas,  relembra  que  “um  oráculo  outrora  foi  enviado  a  Laio  ” 56

 levando  a  revelação  de  que  o  destino  do  então  rei  de  Tebas  seria  “o  de  morrer  vítima  do  filho 

 que  nascesse  do  casamento.”  Então  Laio  ordenou  que  amarrassem  os  pés  do  recém-nascido 57

 e  o  matassem.  Jocasta  tenta  acalmar  Édipo  dizendo  que,  além  do  tal  filho  estar  morto,  Lacaio 

 foi  assassinado,  na  verdade,  por  “salteadores  estrangeiros,  numa  encruzilhada  de  três 

 caminhos.”  Édipo,  lembrando  de  seu  passado,  diz:  “Como  essa  narrativa  me  traz  dúvida  ao 58

 espírito,  mulher!  Como  me  conturba  a  alma!...”  Ao  descobrir  a  época  e  o  local  em  que  Lacaio 

 havia  sido  morto,  como  era  sua  aparência,  qual  era  sua  idade,  com  quem  ele  viajava,  Édipo 

 fica  ainda  mais  preocupado.  “Ai  de  mim!  Receio  que  tenha  proferido  uma  tremenda  maldição 

 contra  mim  mesmo,  sem  o  saber!”  Outras  revelações  vão  aparecendo  no  decorrer  da  trama. 59

 Édipo  se  lembra  do  dia  em  que  um  homem  embriagado  num  festim  o  insultou,  dizendo  que 

 era  filho  adotivo  de  Políbio  e  Mérope,  o  casal  que  acreditava  ser  seus  verdadeiros  pais. 

 Sabendo  disso,  Édipo  foi  ao  templo  de  Delfos.  Apesar  de  Apolo  não  ter  respondido  suas 

 dúvidas,  o  deus  anunciou  uma  série  de  desgraças:  “que  eu  estava  fadado  a  unir-me  em 

 casamento  com  minha  própria  mãe  [...]  que  seria  o  assassino  de  meu  pai,  daquele  a  quem 

 devia a vida.” 60

 Conversando  com  o  mensageiro,  Édipo  descobre  que  ele  era  o  bebê  que  havia  sido 

 levado  para  a  morte  a  mandado  de  Laio.  Diz  o  mensageiro:  “Eu  te  desamarrei;  tu  tinhas  as 

 extremidades  dos  pés  furadas.”  Mas  só  após  conversar  com  um  velho  servo,  Édipo  teve  a 61

 61  (SÓFOCLES,  p.73)  Tal  passagem  diz  também  de  outra  forma  de  reconhecimento  (uma  das 
 características  da  tragédia,  o  conceito  de  reconhecimento  já  foi  explicitado  anteriormente).  No 
 “Reconhecimento”,  16°  capítulo  da  Poética  de  Aristóteles,  o  autor  escreve  sobre  o  reconhecimento 
 através  dos  signos  que,  segundo  ele,  é  o  “menos  artístico”  entre  os  tipos  de  reconhecimento 

 60  (SÓFOCLES, p.57) 
 59  (SÓFOCLES, p.53) 
 58  (SÓFOCLES, p.52) 
 57  (SÓFOCLES, p.52) 
 56  (SÓFOCLES, p.51) 
 55  (SÓFOCLES, p.25) 

 54  (SÓFOCLES, p.22). A figura dos pássaros, na Grécia antiga, poderia significar a presença dos 
 deuses. 

 53  (SÓFOCLES, p.21) 
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 certeza:  “Oh!  Ai  de  mim!  Tudo  está  claro!  [...]  Tudo  me  era  interdito:  ser  filho  de  quem  sou, 

 casar-me  com  quem  me  casei…  e…  e…  eu  matei  aquele  a  quem  eu  não  poderia  matar.”  Ao 

 se  reconhecer,  Édipo  fura  seus  olhos:  “Não  quero  mais  ser  testemunha  de  minhas  desgraças, 

 nem  de  meus  crimes!”  Édipo,  então,  abre  as  portas  do  palácio  e  sai  rumo  ao  exílio.  A  peste  é 

 erradicada. 

 A  peste  é  um  elemento  fundamental  que  dá  o  start  a  peripécia  ,  introduzida  já  no 62

 início  da  narrativa.  No  filme  de  Pasolini,  a  montagem  coloca  os  horrores  da  peste  logo  após 

 ao  ato  sexual  incestuoso  entre  Édipo  e  Jocasta.  Assistimos,  por  quase  três  minutos,  pessoas 

 mortas,  profundamente  feridas,  crianças  abandonadas,  urubus,  deserto.  Ao  buscar  respostas 

 para  a  peste  (ou  seja,  o  conflito  a  ser  reparado)  que  assola  Tebas,  Édipo  se  confronta  com 

 Tirésias  que  lhe  acusa  de  ser  o  verdadeiro  culpado,  o  assassino  de  Laios.  A  partir  daí,  o  curso 

 dos  acontecimentos  é  alterado.  Se  Édipo  procurava  soluções  externas  para  o  bem  estar 

 comum,  agora  ele  passa  a  olhar  para  si  mesmo,  descobrir  quais  ações  ele  realizou  sem  se  dar 

 conta  da  gravidade  delas.  Ao  acompanharmos  Édipo  nessa  trajetória,  percebemos  seu  caráter 

 e  sua  obstinação  pela  busca  da  verdade  absoluta,  sem  se  importar  com  as  consequências  que 

 tal  verdade  acarretará.  Já  na  primeira  cena,  vemos  que  Édipo  já  havia  mandado  seu  cunhado, 

 Creonte,  para  consultar  o  oráculo  sobre  o  que  ele  poderia  fazer  para  salvar  a  cidade 

 (SÓFOCLES,  p.8).  Percebemos  o  herói  não  só  como  compromissado  com  seu  dever  perante  a 

 sociedade  mas  como  alguém  que  está  sempre  um  passo  à  frente.  Ele  possui  a  sabedoria, 

 esperteza e inteligência inerentes ao poder político inerente a ele. 

 Ao  saber  das  novidades  trazidas  por  Creonte,  Édipo  imediatamente  obedece  ao 

 oráculo  que  havia  indicado  o  exílio  do  assassino  de  Laio  como  a  solução  para  o  extermínio  da 

 peste.  Há  uma  injustiça,  um  desequilíbrio,  e  para  que  a  harmonia  volte  a  Tebas,  é  necessário 

 “colocar  o  tempo  nos  eixos.”  Quando  o  adivinho  (Tirésias)  se  recusa  a  dizer  a  Édipo  quem 63

 seria  o  verdadeiro  assassino  de  Laio,  Édipo  insiste  até  o  fim,  demonstrando,  mais  uma  vez,  a 

 sede  de  verdade  (SÓFOCLES,  p.25).  Quando  Jocasta  percebe  a  seriedade  da  situação,  ela 

 tenta  influenciar  Édipo  a  abandonar  a  busca  pela  verdade,  inclusive  blasfemando  contra  os 

 63  Frase dita por Hamlet, referenciada anteriormente. 
 62  O primeiro elemento (trabalhado anteriormente) para a consolidação de uma tragédia 

 presentes  nas  tragédias.  A  cicatriz  de  Édipo  como  signo  de  sua  identidade,  desencadeando  o 
 reconhecimento,  ecoa  na  famosa  cena  do  banho  de  Ulisses,  em  que  a  ama  Euricleia  o  reconhece 
 pela  cicatriz  no  pé.  “Próxima,  lavava  seu  senhor;  de  pronto  reconheceu  /  a  cicatriz,  a  de  quando  javali 
 com  branco  dente  o  feriu  /  ao  ir  ao  Parnasso  atrás  de  Autólico  e  seus  filhos”  (HOMERO,  XIX, 
 392-394). 
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 deuses:  “Em  tal  caso,  eu  não  daria  mais  nenhum  valor  aos  oráculos”  (SÓFOCLES,  p.60).  Em 

 outra  passagem  ela  reitera:  “O  único  meio  de  conseguir  a  tranquilidade  de  espírito  consiste 

 em  não  dar  importância  a  tais  temores”  (SÓFOCLES,  p.67).  Mais  à  frente:  “Pelas  divindades 

 mortais!  Se  tens  amor  a  tua  vida,  abandona  essa  preocupação.”  “Escuta-me!  Eu  te  suplico! 

 Não  insistas  nessa  indagação!”  (SÓFOCLES,  p.76).  Quando  Édipo  questiona  o  escravo  e  este 

 lhe  nega  a  revelação  da  verdade,  Édipo  o  ameaça  de  tortura  (SÓFOCLES,  p.83).  Mesmo  com 

 a  consciência  de  que  a  verdade  o  encaminhará  para  um  final  trágico,  mesmo  com  todos  o 

 influenciando  a  deixar  de  lado  tal  percurso,  Édipo  continua  obstinado.  Não  abandona  a  busca 

 da verdade. 

 É  através  de  tal  paixão  pela  verdade,  algo  inerente  e  inevitável  a  Édipo,  que  o  herói 

 passa  a  conhecer  quem  ele  é,  a  gravidade  de  suas  ações  e  qual  será  o  seu  destino.  Pelo 

 reconhecimento  ,  Édipo  chega  à  resposta  necessária  para  o  estabelecimento  do  bem  social 64

 comum.  Caminhando  para  o  desfecho  da  tragédia,  o  coro  contempla:  “Condoído,  eu  choro  tua 

 desgraça,  com  lamentações  da  mais  sincera  dor!  No  entanto,  para  dizer-te  a  verdade,  foi 

 graças  a  ti  que  um  dia  pudemos  respirar  tranquilos  e  dormir  em  paz”  (SÓFOCLES,  p.88).  A 

 coragem  de  ir  até  às  últimas  consequências  do  saber,  sacrificando  seu  bem  individual,  sua 

 segurança  e  conforto,  configura  Édipo  como  um  herói  por  excelência.  No  espaço  temporal  de 

 um  dia,  o  sujeito  parte  de  um  extremo  a  outro:  no  começo  da  tragédia  Édipo  é  rei  de  Tebas, 

 ponto  máximo  da  glória  humana.  No  final,  a  catástrofe  :  é  apenas  um  peregrino  sem  olhos. 65

 Um miserável. 

 A  última  fala  da  peça,  dita  pelo  Corifeu,  suscita  a  imagem  de  um  homem  que,  por 66

 mais  que  seja  absolutamente  inteligente,  tendo  decifrado  os  “famosos  enigmas”,  se  tornou 

 desgraçado.  “Assim,  não  consideremos  feliz  nenhum  ser  humano,  enquanto  ele  não  tiver 

 atingido,  sem  sofrer  os  golpes  da  fatalidade,  o  termo  de  sua  vida”  (SÓFOCLES,  p.105).  O 

 discurso  se  dá  numa  noção  de  que  não  há  como  saber  se  o  homem  é  feliz  ou  não  até  o 

 momento  de  sua  morte.  Tal  argumento  valoriza  o  final  da  vida  como  uma  maneira  de 

 entender  todo  o  passado  do  ser  humano:  ninguém  sabe  quem  se  é,  o  que  seria  capaz  de  fazer, 

 até  a  hora  última  de  sua  vida.  No  emaranhado  de  pensamentos  de  O  Som  e  a  Fúria  de 

 Faulkner,  uma  frase  salta  aos  olhos:  “O  pai  disse  que  o  homem  é  o  somatório  de  suas 

 66  Em  grego  significa  “topo  da  cabeça.”  É  o  chefe  do  coro,  aquele  que  ocupa  o  lugar  mais  alto  e  o 
 único que pode interagir com os atores. 

 65  O terceiro elemento (trabalhado anteriormente) para a consolidação de uma tragédia 
 64  O segundo elemento (trabalhado anteriormente) para a consolidação de uma tragédia 
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 desgraças”  (FAULKNER,  2015,  p.95).  E  é  exatamente  nessa  chave  da  percepção  do  final 

 como  uma  maneira  de  condensar  toda  a  vida  de  um  ser  humano,  que  Édipo  é  consagrado 

 como  herói.  Édipo  assume  seu  erro,  aceita  uma  punição  desproporcional  ao  crime  que 

 cometeu,  fura  seus  olhos  indignado  com  sua  ignorância,  abdica  de  si  mesmo  para  salvar  a 

 cidade, deixa de lado a glória em nome da justiça. Eu escolheria o conforto. 

 Tudo  se  pronuncia,  então,  nessa  complexa  coexistência  entre  terreno  e  divino,  homens 

 e  deuses,  livre  arbítrio  e  destino.  Tentar  entender  por  completo  o  que  tal  correlação  significa 

 para  os  gregos  é  arbitrário.  Há  coisas  que  podem  ser  justificadas  mas  sempre  haverá  algo  que 

 escapa.  A  história  de  Édipo  parece  estabelecer  um  vínculo  entre  esses  dois  planos,  humano  e 

 divino,  embora  nenhum  deles  tenha  poder  absoluto  sobre  o  outro,  pois,  coexistem,  ao  mesmo 

 tempo,  as  escolhas  do  herói  e  a  visão  dos  deuses.  Na  teia  de  ideologias  presentes  na  tragédia 

 sofocliana,  vemos  que,  em  determinado  momento,  a  validade  profética  dos  deuses  é 

 questionada,  a  autoridade  do  oráculo  é  posta  em  cheque.  Contudo,  no  final  das  contas,  a 

 previsão  divina  foi  cumprida.  Num  primeiro  olhar,  pensamos  que  o  discurso  é  irrefutável:  os 

 deuses  sempre  vencerão  o  homem  que  são  apenas  marionetes  de  seres  superiores.  Mas  resta 

 uma  dúvida  suspensa.  O  destino  do  herói  é  uma  predestinação  divina  ou  uma  simples 

 previsão  pelo  oráculo?  Ou  seja,  o  destino  é  predestinado  pelos  deuses  ou  os  deuses,  que 

 detêm  conhecimento  superior,  apenas  prevêem  o  futuro,  relatam  as  escolhas  que  o  herói 

 tomará  por  conta  própria?  Seja  a  resposta  uma  ou  outra  e,  embora  os  deuses  não  apareçam 

 diretamente  em  Édipo  Rei  como  nas  demais  poesias  gregas,  há  uma  constatação  que 

 sobressai. Os deuses têm certeza. Se o oráculo diz, o homem fará. 67

 1.1.3. Na névoa não há tragédia 

 Sobre  o  homem  há  uma  constelação  de  deuses.  Essa  é  a  experiência  de  poesia  em  sua 

 primeira  performance.  Na  Ilíada,  de  Homero  ,  primeiro  texto  (até  onde  se  sabe)  da  cultura 68

 ocidental,  vemos  as  narrativas  heróicas  num  mundo  em  que  coabitam  homens,  deuses  e 

 68  Pensemos  Homero  como  uma  espécie  de  ficção  literária.  Embora  não  há  provas  concretas  de  que 
 ele  existiu,  tais  versos  são  atribuídos  a  ele.  Considerado  o  início  da  da  literatura  ocidental,  tudo  o  que 
 é escrito depois, o tem como origem e referência primária. 

 67  É  interessante  pensar  nesse  contraponto  entre  “dizer”  e  “fazer.”  O  oráculo  diz  o  que  Édipo  fará. 
 Essa  é  a  grande  diferença  entre  Deus  e  o  homem.  “E  disse  Deus:  haja  luz;  e  houve  luz”  (BÍBLIA, 
 Gênesis, 1:3). Para Deus, a palavra basta. 
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 semideuses.  Ao  contrário  de  Édipo  Rei  ,  visto  anteriormente,  em  Homero  têm-se  a  vida  dos 69

 homens  e  dos  deuses  entrelaçada.  Isso  não  significa,  contudo,  que  a  possibilidade  de  escolha 

 inerente  ao  sujeito  sofocliano  é  inédita.  Tal  noção  já  existe  em  Homero.  Embora  [em 

 Homero]  o  plano  divino  interaja  com  o  mundano,  tendo  deuses  como  agentes,  presentes 

 fisicamente  e  amparando  os  personagens  da  trama,  eles  agem  com  uma  certa  esperteza, 

 deixando  espaço  para  as  ações  humanas.  “Os  deuses  se  interessam  pelos  assuntos  humanos  e 

 dão  suas  orientações,  mas  entre  o  sinal  e  o  entendimento  (entre  a  sugestão  mais  ou  menos 

 velada  e  a  ação)  existe  sempre  um  espaço  aberto  preenchido  pela  experiência  da 

 indeterminação  e  pela  incerteza”  (FRADE,  2017,  p.5).  No  verso  207  do  canto  1  de  Ilíada,  a 

 deusa  Palas  Atena  claros-olhos  indica:  “Para  pôr  fim  ao  teu  furor  (caso  obedeças)  eu  vim  /  do 

 céu…”  A  partir  daí,  a  deusa  explica  suas  orientações  e  transmite  acontecimentos  futuros  a 

 Aquiles.  Ou  seja,  ela  argumenta.  A  expressão  “caso  obedeças”  indica  que  cabe  a  Aquiles 

 obedecer ou não. Ele tem uma escolha. 

 Esse  enlace  sustenta  uma  narrativa  permeada  por  imagens  extraordinárias,  somente 

 possíveis  num  lugar  superior  à  realidade.  Os  desenhos  criados  na  mente  do  leitor  de  Ilíada, 

 através  de  um  salto  de  abstração,  são  imortais.  Aquiles  arrastando,  todos  os  dias,  o  corpo  de 

 Heitor  suspendido  num  carro  puxado  por  cavalos,  ao  redor  do  túmulo  de  Pátroclo 

 (HOMERO,  XXIV,  1-54);  Zeus  e  todos  os  outros  deuses  em  um  banquete  no  meio  do  Oceano 

 (HOMERO,  I,  423-424);  Aquiles,  na  praia  do  mar  cinzento  isolado  dos  amigos,  chorando  no 

 colo  de  sua  mãe,  a  deusa  Tetis  (HOMERO,  I,  348-356).  Como  esquecer  tais  imagens? 

 Navegando  dentro  dos  15.000  versos,  nos  deparamos  com  cenas  brutais  e  delicadas.  Aquiles, 

 que  trata  seus  inimigos  como  animais,  é  o  mesmo  que  se  comove  ao  encontrar  o  pai  de 

 Heitor,  seu  grande  inimigo  (HOMERO,  XXIV,  485-526)  numa  das  passagens  mais  belas  de 

 toda  a  poesia.  Convém  insistir  que  existe  algo  de  excepcional  nessas  narrativas.  Algo  que 

 violenta  (no  sentido  de  deixar  de  lado)  o  ordinário.  O  sujeito,  para  ser  relevante  na  trama 

 poética,  mais  do  que  ser  um  personagem  modelo,  precisa  ser  reconhecido  como  tal.  No  canto 

 XVII  da  Ilíada,  “disputavam  o  corpo  de  Pátroclo”  em  uma  batalha  que  se  travava  no  meio 70

 da  neblina:  “Mas  distinguir  não  consigo  ninguém  apropriado  para  isso  /  pois  os  cavalos  e  os 

 70  (ASIMOV, p.24) 

 69  Do  mesmo  modo  que  Édipo  Rei,  Ilíada  tem  como  ponto  de  partida  uma  peste  assoladora.  Então  o 
 oráculo é consultado 
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 homens  espessa  neblina  os  envolve”  (HOMERO,  XVII,  643-644).  Ajax,  então,  pede  ajuda 

 divina: 

 Ó pai Zeus, salva os Aqueus da neblina! 
 Faze o céu clarear, permite-nos ver com nossos olhos! 
 Mata-nos na luz, visto que é teu prazer matar- nos! 
 (HOMERO, XVII, 645-647). 

 “Mata-nos  na  luz”  é  uma  frase  que  só  poderia  ser  dita  naquela  época,  na  boca  de  tais 

 heróis.  Ájax  não  reivindica  a  vida,  ele  reivindica  um  óbito  assistido.  O  que  importa  é  que  a 

 morte  esteja  no  centro  dos  holofotes.  Mais  do  que  enfrentá-la,  se  faz  absolutamente 

 necessário  que  todos  vejam  e  reconheçam  sua  braveza  para  que  digam:  “morreu  lutando  por 

 um  bem  maior.”  Na  névoa,  ninguém  veria.  Morrer  cedo  mas  ter  uma  vida  gloriosa.  Tal 

 percepção  já  está  no  primeiro  canto,  quando  Aquiles  chora  no  colo  de  sua  mãe.  Ele  lhe  diz: 

 “Mãe,  já  que  tu  me  geraste  para  uma  vida  tão  breve,  /  pelo  menos  honra  o  Olímpio  devia  me 

 assegurar”  (HOMERO,  I,  351-353).  Aquiles  é  consciente  de  sua  vida  curta  e  heróica.  É  por 

 isso  que  ele  está  na  poesia.  Ele  não  é  ordinário.  A  sequência  de  fatos  relevantes  para  serem 

 narrados  são  grandiosos.  Nas  narrativas  clássicas  gregas,  há  deuses  em  conflito,  combates 

 monumentais,  espantosas  reviravoltas,  a  catástrofe  entre  pessoas  que  são  próximas,  um  plano 

 aberto  que  evidencia  infinitas  situações,  um  ideal  de  conduta  a  ser  seguido,  a  palavra  final. 

 Até  elementos  sutis,  vaporosos,  se  tornam  solidamente  grandiosos:  a  neblina  é  a  presença  de 

 um  deus,  de  uma  voz  absoluta  radical:  ou  mata  ou  salva  .  Tal  experiência  se  apoia  num  chão 71

 firme,  numa  narrativa  redonda,  conclusiva.  Há  um  objetivo  a  ser  alcançado,  um  problema  a 

 ser  resolvido,  um  sujeito  a  ser  moldado.  No  que  diz  respeito  aos  sujeitos,  existe  um  desejo  de 

 evolução,  uma  busca  pela  glória.  Aquiles  é  um  realizador  de  feitos,  queridinho  dos  deuses  e 

 seu orgulho é morrer lutando. Na luz radiante e não na neblina. 

 Longe  de  reduzir  tais  narrativas,  vale  pensar  que  os  paradigmas  básicos  estão  ali,  por 

 bem  ou  por  mal,  marcando  um  território,  um  espírito  de  uma  época,  uma  espécie  de  narrativa 

 específica.  A  complexidade  da  trama,  potência  que  toca  inúmeras  questões  que  permeiam  a 

 existência  de  qualquer  ser  humano,  em  qualquer  época,  coexiste  com  algo  maior  e  definidor. 

 Se  Édipo  atravessa  a  narrativa  em  busca  de  sua  identidade,  essa  crise  serve  para  que  ele  se 

 71  A presença da neblina pode matar ou salvar. Heitor mata Pátroclo através da névoa, ajuda de 
 Apolo. Quando Enéias luta com Aquiles, a névoa o salva. 
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 torne  quem  sempre  foi.  Édipo  já  está  definido  pelo  lugar  em  que  nasceu,  por  ser  filho  de 

 quem  ele  é.  E  ele  aceita  isso.  Se  coexistem  em  Ilíada  o  poder  divino  e  a  escolha  humana, 

 persiste  também  uma  voz  que  predomina  sobre  todas  as  outras:  Zeus  vê  tudo  e  faz  a  síntese 

 final.  Ao  final  de  Édipo  Rei,  o  herói  declara:  “Apolo  me  atingiu.”  Há  uma  voz  eficaz,  e  ela 

 vem do céu. 

 Apreciando  o  que  já  vimos  até  aqui,  essa  tônica  num  cosmos  fechado,  pensemos  o  céu 

 e  o  chão  dos  sujeitos  de  tais  narrativas  como  a  representação  de  céu  e  chão  em  La  Danse 

 (1909)  de  Matisse.  Se  Renoir,  em  Sunset  at  the  Sea  (1879),  pinta  um  céu  extremamente 

 expressivo  em  que  coexistem  infinitas  nuances  de  cor,  Matisse  chapa  em  seu  céu  um  tom 

 firme  e  homogêneo,  aquele  azul  de  caneta  Bic.  Da  mesma  forma,  o  chão  de  Matisse  é  uma 

 massa  verde.  Os  personagens  das  narrativas  vistas  até  aqui  pisam  em  um  concreto  firme  e 

 veem  o  céu  como  um  gabinete  de  justiça,  uma  voz  que  impõe  a  palavra  final.  Através  da 

 mimese  narrativa,  o  mundo  é  um  só;  na  mimese  de  atuação,  a  gravidade  suga  o  movimento 

 dos  sujeitos  e  cospe  um  cadáver  identitário  que  confere  ao  mundo  uma  ossatura  sempre  igual. 

 Não  apenas  morrer,  mas  viver  a  morte.  Se  mover  no  tempo  e  no  espaço  livremente,  mas  como 

 um  boomerang  que  rodopia  em  volta  de  si  mesmo,  e  que  sempre  retornará  para  o  lugar  de 

 onde  partiu.  Entre  o  céu  e  o  chão  de  Matisse,  os  personagens  contorcidos,  nús  e  vestindo 

 semblantes  tristes,  dançam  de  mãos  dadas.  Eles  sabem  que  vão  perder;  se  tiverem  sorte,  a 

 dança os tornará imortais. 72

 72  Trecho  apropriado  do  capítulo  A  Energia  da  Vida  do  livro  sobre  a  obra  de  Wim  Wenders  Olhos  não 
 se  compram,  de  Peter  Buchka.  “É  uma  luta  desigual,  essa  que  o  artista  mantém  com  a  vida.  E  ele 
 sabe que vai perder; só que, se tiver sorte, esta luta o tornará imortal” (BUCHKA, 1987, p.107). 
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 1.2. Uma obra fruto de um sujeito cansado 

 ...nossas garrafas e nossos copos, 

 maiores que nossa sede 

 (Os Olhos dos Pobres, Charles Baudelaire) 

 Um grande espetáculo! Sim, mas apenas um 

 espetáculo! 

 (Fausto, Goethe) 

 O  que  é  uma  paisagem  moderna?  Seria  um  moinho  abandonado  num  ambiente  recluso 

 em  Correspondente  Estrangeiro  (1940)  de  Hitchcock;  Ou  a  Chegada  de  um  Trem  na  Estação 

 (1989)  dos  Irmãos  Lumière;  Os  trabalhadores  explorando  garimpo  nas  imagens  de  Sebastião 

 Salgado;  As  intempéries  cotidianas  exibidas  pela  Câmera  Olho  (1924)  de  Vertov;  Riot  in  the 

 Galleria  (1909)  de  Umberto  Boccioni;  Um  fragmento  de  movimento  eternizado  por  Brassai 

 em  Lovers  in  a  Paris  Cafe  (1932);  Os  túmulos  nos  ares  de  Paul  Celan  em  Fuga  da  Morte  ;  A 

 cidade  futurista  em  Metropolis  (1927)  de  Fritz  Lang;  O  Fiat  visto  pelas  crianças  através  da 

 janela  em  Caffaro  Rorè  ,  publicidade  da  marca  de  1933;  A  luz  verde  na  casa  de  Jay  Gatsby 

 (1925);  Seriam  os  outdoors  de  Paris,  Texas  (1984)  de  Wim  Wenders;  A  famigerada  4’33’’  de 

 John  Cage  (1952);  O  suicídio  de  Evelyn  McHale  (1947);  Um  olhar  lançado  embaixo  da  saia 

 de  Chieko  num  J-Pop  Bar  em  Babel  (2006);  Anna  Wintour  atacada  por  ativistas  com  uma 

 torta  de  tofu;  A  casa  de  Paris  Hilton  roubada  por  adolescentes  viciados  na  sociedade  do 

 espetáculo;  O  plástico  e  imagético  pulo  de  Catherine  no  rio  em  Jules  et  Jim  (1962)  de 

 François  Truffaut;  A  cena  final  de  Gosto  de  Cereja  (1997)  no  limiar  entre  ficção  e  realidade, 

 quando toda a maquinaria por trás do cinema é relevada por Kiarostami? 

 Entre  o  que  é  drama  em  vão  e  o  que  é  textura  da  vida  moderna,  o  ser  humano 

 permanece  buscando  a  si  mesmo,  tentando  entender  o  que  é  a  modernidade,  quais  são  os  fios 

 elétricos  que  ligam  o  homem  ao  contexto.  Tão  grande  e  complexa  é  a  história  -ainda  em 

 progresso-  da  modernidade;  tão  impossível  é  envolvê-la  com  os  braços.  Recusando 

 estabelecer  um  recorte  temporal  absoluto,  suspendendo  uma  definição  de  sua  identidade, 

 resta-nos  elaborar  uma  sinédoque:  a  parte  pelo  todo.  Os  movimentos  dos  corpos  no  espaço 

 são  sutilezas  mais  valorosas  do  que  impor  uma  teoria  que  defina  o  “quando”,  o  “onde”  e  o 
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 “porquê”  do  surgimento  da  modernidade  e  de  sua  trama  trágica.  Mais  solene  é  contemplar 

 Setsuko  Arita  e  Heiichirô  Fukui  à  espera  do  trem,  admirando  as  nuvens  através  de  postes  e 

 fios  elétricos  em  Bom  Dia  (1959)  de  Yasujiro  Ozu.  Tão  fugaz  quanto  um  vapor,  tão  profundo 

 que se dissolve em todo o arcabouço da vida. 

 1.2.1. Progresso e movimento: o diabo não estaria dentro de nós? 

 Já não existe a velha Paris (as cidades 

 Ah! mudam mais depressa que a alma dos mortais) 

 (O Cisne, Charles Baudelaire) 

 Os carros correrão furiosamente nas ruas, colidirão 

 um contra o outro nos largos caminhos; o seu 

 aspecto será como o de tochas, correrão como 

 relâmpagos 

 (Bíblia, Naum, 2:4) 

 Don't use the brakes. Cars are made to go, 

 not to stop! 

 (Acossado, Jean-Luc Godard) 

 E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume, por cal 

 (Bíblia, Gênesis, 11:3) 

 Provocante,  a  câmera  de  Antonioni  parece  lamber  as  janelas  espelhadas  de  um  prédio 

 moderno  nos  primeiros  planos  de  A  Noite  (  La  Notte  ,  1961).  Deslizando,  de  cima  para  baixo, 

 como  uma  queda  enfeitiçada  pela  rua,  a  câmera  desnuda  a  cidade  industrial:  seus  recortes, 

 seus  blocos  de  concreto,  suas  vigas  de  ferro,  suas  construções  e  desconstruções,  seu  ritmo 

 non-stop  ,  seus  barulhos  nascidos  das  máquinas,  suas  poucas  árvores,  idênticas  umas  às 

 outras,  dispostas  em  posição  de  infantaria.  Valentina  (Monica  Vitti)  e  Giovanni  (Marcello 

 Mastroianni)  se  vêem  constantemente  encurralados  por  portas  de  madeira,  paredes  de 

 concreto,  cortinas  persianas,  carros  lustrosos,  relações  interpessoais  de  cimento.  O  ser 

 humano  dançando  Ballet  Mechanique  (1924).  Se  em  Bowl  of  Goldfish  (1912)  de  Childe 

 Hassam  ou  em  Woman  at  a  Window  (1822)  de  Caspar  David  Friedrich,  apreciamos  as 
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 mulheres  contemplando  pelas  janelas  sutilezas  coloridas  e  refrescantes,  em  uma  atmosfera  tão 

 calma  e  tão  lenta  mas  que,  se  olharmos  atentamente,  vemos  as  folhas  se  mexerem  e  o  barco 

 deslizar,  já  no  plano  em  que  Valentina  olha  a  paisagem  através  da  janela,  o  que  emerge,  pela 

 figura  dos  prédios  e  um  helicóptero  barulhento,  é  a  aspereza  de  uma  vida  simétrica, 

 matemática,  cinza  e  dura.  Uma  rima  com  as  paisagens  vistas  através  das  janelas  de  Edward 

 Hopper.  Do  lado  de  fora,  MetLife  Building  de  Walter  Gropious,  Unité  d'Habitation  de  Le 

 Corbusier,  Os  Construtores  de  Fernand  Léger,  Edifício  Seagram  de  Mies  van  der  Rohe. 

 Encontramos,  nos  dias  correntes,  evoluções  dessa  trupe  em  Zaha  Hadid,  Frank  Gehry,  Rem 

 Koolhaas,  ou  Norman  Foster.  Até  nos  brasileiros  Isay  Weinfeld  e  Marcio  Kogan.  A 

 arquitetura  moderna  do  século  XX  trás  em  suas  vísceras  uma  rejeição  ao  estilo  artístico 

 poético  e  assume  o  ponto  de  vista  utilitário,  prático.  Evolução  herdada  da  Bauhaus  ,  as  novas 

 construções  adotaram  sintomas  da  síndrome  de  Babel:  paredões  enormes  de  arranha-céus. 

 Acreditando  nesse  esquema,  não  só  monumentos  isolados  mas  cidades  inteiras  foram 

 planejadas  e  construídas  tendo  em  vista  uma  nova  forma  de  entender  o  mundo  e  gerenciar  o 

 olhar, direcionar os caminhos, controlar as relações dos sujeitos modernos. 

 A  forma  da  cidade  mudava,  de  fato,  e  a  uma  velocidade  prodigiosa  [...]  É  preciso  não 
 esquecer  que  a  obra  de  Halssmann  ,  o  traçado  amplo  das  suas  avenidas  que  não  se 73

 detinha  perante  nenhum  argumento  histórico,  foi  feita  para  constituir  um  terrível 
 memento  mori  por  intenção  e  no  coração  da  cidade  de  Paris.  Essa  obra  destruidora, 
 por  mais  pacífica  que  fosse,  ilustrava  pela  primeira  vez,  no  corpo  da  própria  cidade,  o 
 poder  da  ação  de  um  só  homem  para  destruir  o  que  gerações  haviam  construído 
 (BENJAMIN, 2017, p.195). 

 Ao  bater  o  olho  na  planta  de  Brasília,  capital  do  Brasil,  é  comum  associar  a  cidade  ao 

 formato  de  um  avião,  simetria  que  evidencia  a  história  de  seu  nascimento.  Criada  pela  ordem 

 de  Juscelino  Kubitschek  e  arquitetada  por  Lúcio  Costa  e  Oscar  Niemeyer,  a  cidade  é  resposta 

 do  anseio  de  modernidade  dos  brasileiros  nos  anos  1950.  Funcionou.  Brasília  é  escassa  em 

 espaços  públicos,  lotada  de  espaços  clinicamente  vazios.  Suas  construções  límpidas, 

 simétricas  e  gélidas  parecem  ser  construídas  por  robôs,  para  robôs.  Uma  cidade  em  que 

 73  “...Georges  Eugene  Haussmann,  prefeito  de  Paris  [...]  estava  implantando  uma  vasta  rede  de 
 bulevares  o  coração  da  velha  cidade  medieval.  [...]  Os  novos  bulevares  permitiram  o  tráfego  fluir  pelo 
 centro  da  cidade  e  mover-se  em  linha  reta,  de  um  extremo  a  outro  -  um  empreendimento  quixotesco 
 e  virtualmente  inimaginável,  até  então.  Além  disso,  eles  eliminaram  as  habitações  miseráveis  e 
 abririam  ‘espaços  livres’  em  meio  a  camadas  de  escuridão  e  apertado  congestionamento. 
 Estimularam  uma  tremenda  expansão  de  negócios  locais,  em  todos  os  níveis,  e  ajudariam  a  custear 
 imensas demolições municipais, indenizações e novas construções” (BERMAN, 2007, p.180). 
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 Formas  Únicas  de  Continuidade  no  Espaço  (1913)  de  Umberto  Boccioni  se  sentiria  mais  em 

 casa  do  que  as  personagens  das  primeiras  pinturas  do  mesmo  artista,  quando  o  italiano 

 pintava  pessoas  reais.  Toda  essa  controvérsia  alcançou  patamares  grandiosos  em  São 

 Petersburgo.  Geométrica  e  retilínea,  a  cidade  russa  foi  construída  para  ser  um  centro  de 

 comércio  e  cresceu  absurdamente  através  da  mão  de  Pedro  I  que,  além  de  impor  a 

 modernização  através  do  espaço  geográfico,  levou  teóricos  políticos,  engenheiros, 

 economistas,  imperadores,  uma  classe  de  intelectuais  e  trabalhadores  para  São  Petersburgo. 

 Sob  ameaça  de  perder  seus  títulos,  a  nobreza  foi  obrigada  a  se  instalar  na  nova  cidade  e 

 construir  palácios  megalomaníacos.  Pedreiros  e  toda  a  classe  trabalhadora  se  viram  numa 

 situação  de  trabalho  exorbitante,  “limpando  terrenos,  drenando  pântanos,  dragando  o  rio, 

 construindo  canais  e  represas,  fazendo  aterros,  cravando  estacas  no  solo  poroso  e  construindo 

 a  cidade  a  uma  velocidade  temerária”  (BERMAN,  2007).  Em  apenas  três  anos,  150  mil 

 trabalhadores  estavam  mortos  ou  enfermos.  Enquanto  isso,  Pedro  I  obrigava  mais 

 trabalhadores  do  interior  a  se  instalarem  na  cidade.  As  gigantescas  construções  deveriam 

 obedecer  ao  padrão  de  fachada  ocidental  e  as  proporções  estabelecidas  para  largura  das  ruas 

 (2:1)  e  tamanho  de  edifícios  (4:1),  “de  modo  a  dar  ao  panorama  urbano  uma  amplitude 

 horizontal  infinita”  (BERMAN,  2007).  Existe  um  simbolismo  precioso  em  relação  a  essas 

 construções:  embora  as  fachadas  fossem  rigidamente  controladas  pelo  estado,  não  haviam  leis 

 sobre  a  parte  de  trás.  O  que  era  esteticamente  rico  na  frente,  era  favela  por  trás.  O  falso 

 deslumbre moderno. 

 O  jogo  da  evolução  das  cidades  modernas  é  tomado  por  Fausto,  personagem  de 

 Goethe,  como  um  aspecto  de  seu  desenvolvimento.  Tanto  sua  persona  indiferente  à  vida  e, 

 logo  depois  de  vender  sua  alma  ao  diabo,  o  desejo  a  todas  as  experiências  humanas,  quanto  o 

 contexto  de  seu  surgimento  e  recorte  histórico  na  própria  trama  ficcional.  Racional  e  distante, 

 cercado  por  livros,  assim  como  Charles  Townley  in  his  Sculpture  Gallery  de  Johann  Zoffany, 

 Fausto  é  rico  em  exercício  intelectual  e  incensado  socialmente  como  filósofo,  cientista, 

 professor,  médico,  etc.  No  início  de  Fausto  (1926),  filme  expressionista  do  Friedrich  Wilhelm 

 Murnau,  um  anjo,  tentando  convencer  o  diabo  de  que  o  ser  humano  é  bom  e  busca  a  verdade, 

 mostra  para  a  figura  maligna  uma  cena  cotidiana:  vemos  então  Fausto  (um  dos  primeiros 

 heróis  modernos  de  meia  idade)  em  pé,  com  um  livro  na  mão,  ao  lado  de  um  globo  terrestre. 

 Ao  seu  redor,  as  pessoas  o  ouvem  atentamente:  ele  é  reconhecido  como  um  instrutor, 

 intelectual,  o  ponto  mais  alto  da  inteligência  humana.  Ao  longo  da  conversa  entre  anjo  e 
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 demônio,  vemos  na  imagem  cinematográfica  a  inteligência  sincera  e  bondosa  de  Fausto 

 (exibida  também  nas  suas  súplicas  divinas  em  favor  da  erradicação  da  peste)  coexistindo  com 

 sua  ganância  e  seu  desejo  de  “transformar  metal  comum  em  ouro.”  Está  aí  a  persona  múltipla 

 de  um  herói  que  passa  a  maior  parte  do  tempo  pensando  em  si  mesmo,  característica  que  o 

 liga  a  muitos  outros  heróis  modernos,  isolados  da  experiência  cotidiana,  das  relações 

 humanas  e  da  vida  em  seu  contato  mais  profundo.  Da  consciência  dessa  falta,  surge  a 

 inquietação: 

 Natureza infinita, como poderei agarrá-la? 
 Onde estão suas tetas, fonte de toda vida [...] 
 por quem meu coração vazio anseia (455-60). 

 Condensado  em  si  mesmo,  Fausto  não  enxerga  mais  sentido  em  uma  vida  puramente 

 intelectual,  sem  resíduo  da  experiência  do  contato  humano  e  com  tudo  o  que  o  cerca.  Através 

 do  anseio  de  desenvolver-se  completamente,  em  todas  as  suas  vertentes,  o  personagem  não 

 almeja  mais  os  bens  materiais.  O  que  pede  para  Mefistófoles,  figura  diabólica,  ninguém 

 conseguiria descrever com tanta maestria: 

 Entendamo-nos bem. Não ponho eu mira 
 na posse do que o mundo alcunha gozos. 
 O que preciso e quero é atordoar-me. 
 Quero a embriaguez de incomportáveis dores, 
 a volúpia do ódio, o arroubamento 
 das sumas aflições. Estou curado 
 das sedes do saber; de ora em diante 
 às dores todas escancaro est’alma. 
 As sensações da espécie humana em peso, 
 quero-as eu dentro de mim; seus bens, seus males 
 mais atrozes, mais íntimos, se entranhem 
 aqui onde à vontade a mente minha 
 os abrace, os tateie; assim me torno 
 eu próprio a humanidade; e se ela ao cabo 
 perdida for, me perderei com ela (1765-75). 

 Num  buraco  existencial,  observando  o  vazio  que  o  cerca,  Fausto  procura  ser  aquilo 

 que  a  modernidade  tem  em  seu  cerne:  o  desenvolvimento.  Bem,  a  fim  de  ir  direto  ao  exemplo 

 principal  que  desejo  demonstrar  através  de  Fausto  para  entendermos  o  desempenho  e  energia 

 das  cidades  modernas  (interpretação  apenas  evocada  por  mim,  mas  criada  por  Marshall 

 Berman)  vamos  deixar  de  lado  todos  os  demais  esclarecimentos  que  a  obra  poderia  nos 
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 transmitir  sobre  o  mundo  e  sujeito  modernos:  os  contextos  sociais,  a  figura  do  sino  e  a 

 evocação  da  infância  do  personagem,  a  inadequação  do  herói,  o  deslumbramento  de  Fausto 

 em  relação  aos  bens  modernos  (roupas  elegantes  e  busca  da  juventude),  a  simbólica  morte  de 

 sua  amada  Gretchen,  a  liberação  das  vontades  humanas  reprimidas,  a  inquietação  do  herói, 

 suas variações de personalidade, seu caos interior, etc. 

 A  mais  bela  imagem  de  Fausto  em  Murnau  se  dá  no  momento  em  que  o  herói  e  o 

 diabo  estão  juntos,  sentados  na  alta  montanha  dando  vazão  ao  espírito.  Em  posição  de  O 

 Pensador  ,  de  Rodin,  Fausto  contempla  as  diversas  gradações  do  vazio,  percebe  o  traço 

 específico  de  si  mesmo,  o  vapor  o  assombra.  No  livro,  antes  dessa  cena,  quase  nada  acontece 

 ao  longo  de  mais  de  cinco  mil  versos.  O  estado  entediado  de  todo  aquele  que  percebe  que  a 

 vida  absoluta  é  uma  ideia  inatingível.  Um  estado  melancólico  próprio  do  espírito  de  uma 

 época. 

 Eles  haviam  empreendido  exaustivas  viagens  através  da  história  e  da  mitologia, 
 haviam  explorado  inúmeras  possibilidades  de  experiência  e  se  viam  agora  na  estaca 
 zero,  pois  sentiam  bem  menos  vigor  do  que  quando  tudo  começou.  Mefisto  está  ainda 
 mais  deprimido  que  Fausto,  pois  parece  que  abriu  mão  de  todas  as  tentações;  ensaia 
 algumas  sugestões  digressivas,  mas  Fausto  apenas  boceja.  Aos  poucos,  porém,  Fausto 
 começa  a  se  agitar.  Contempla  o  mar  e  evoca  liricamente  sua  encapelada  majestade, 
 sua  primitiva  e  implacável  energia,  tão  penetrável  aos  esforços  humanos  (BERMAN, 
 2007, p.77). 

 Olhando  o  mar  indo  para  lá  e  para  cá,  “sem  nada  a  realizar”,  irrompe  em  Fausto  uma 

 necessidade  de  botar  a  mão  na  massa,  mudar  o  mundo  em  que  está  inserido,  “recolocar  o 

 tempo  nos  eixos”  a  partir  da  política  e  economia.  Nosso  herói  parece  agora  ver  o  mundo 74

 exterior  como  uma  extensão  de  si  mesmo,  um  braço  conectado  às  suas  inspirações  interiores, 

 sempre  pautadas  pelo  progresso,  desenvolvimento,  o  novo  e  o  moderno.  Se  ocupa  de  grandes 

 projetos  relativos  a  leva  e  trás  de  mercadorias,  embarcações,  criação  de  indústrias,  represas 

 novas  da  noite  para  o  dia,  organização  do  trabalho  capitalista,  um  novo  ritmo  cotidiano 

 analogado  aos  trâmites  da  vida  industrial,  visando  a  máquina  e  se  desviando  da  subjetividade 

 humana.  Cansado,  nem  o  diabo  aguenta  seguir  seu  ritmo  frenético  e  dinâmico.  O  que  antes 

 levara  Fausto  a  crescer  intelectualmente,  se  transformou  em  crescimento  econômico,  em 

 construção  e  destruição.  Nesse  sentido,  a  narrativa  textual  de  Goethe  é  eficaz  e  assustadora. 

 Fausto  incita  o  uso  de  todos  os  meios  disponíveis,  pretende  engajar  multidões  com 

 74  Frase de Hamlet. 
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 recompensas  ou  com  brutalidade:  “seduzam  ou  reprimam!”,  “Uma  só  mente  por  milhares  de 

 mãos  -  e  basta!”  -  frase  que  evoca  inúmeras  situações  de  governos  modernos.  Todo  esse 

 levantamento  estruturalmente  urbano  e  moderno  encontra  seu  antagonista  na  figura  de  um 

 casal  de  velhos  que  se  nega  a  submeter  sua  porção  de  terras  ao  novo  movimento,  rejeita  o 

 dinheiro  de  Fausto,  desprezando,  assim,  o  fechamento  de  seus  horizontes  proposto  pelo  novo 

 mundo  moderno.  O  “fomentador”  (como  é  conhecido  o  personagem  principal)  então, 

 “começa  a  se  cansar  de  ser  justo”  (11.2672)  e  ordena  que  Mefistófoles  dê  um  jeito  na 

 situação,  a  qualquer  custo.  Tal  ordem  generalizada,  sem  especificações  da  forma  de 

 procedimento,  é  sintoma  de  uma  violência  tipicamente  moderna:  “indireto,  impessoal, 

 mediado  por  complexas  organizações  e  funções  institucionais”  (BERMAN,  2007,  p.85).  Mais 

 tarde,  Fausto  se  assombra  ao  saber  que,  para  Mefistótoles  tirá-los  do  caminho,  botou  fogo  na 

 casa  dos  velhos  que  agora  estão  mortos.  Apesar  de  qualquer  esforço,  a  configuração  de  um 

 novo  mundo  é  sempre  violenta  ao  velho.  Fausto  e  Mefisto  não  eliminam  apenas  uma  casa  e 

 dois  seres  humanos.  Mas  extinguem  uma  forma  sincera  e  elevada  de  experienciar  o  mundo  e 

 fazer  parte  dele;  erradicam  um  olhar  sobre  a  essência  cotidiana,  impossível  de  ser 

 desenvolvido  com  a  mesma  singularidade  no  mundo  novo;  apagam  uma  vivência  firmada  em 

 hospitalidade  oferecida  a  marinheiros  náufragos  e  viajantes;  desprezam  a  contemplação  de 

 um  jardim  de  tílias,  uma  beleza  presente  na  vida  dos  velhos;  dissolvem  o  respiro  que  resistia 

 no  meio  do  caos  absurdo;  suprime  o  ordinário  e  o  banal  como  rastro  do  sublime  em  favor  dos 

 grandiloquentes  signos  da  civilização  moderna.  Empobrecem  “uma  dimensão  fundamental  do 

 saber  e  da  memória,  que  escapa  a  todas  as  competências  técnicas  e  científicas:  trata-se  da 

 transmissão  da  experiência”  (KEHL,  2009,  p.155).  Chamando  Benjamin  para  a  conversa, 

 Kehl  explica  que  a  experiência,  passada  através  de  gerações,  é  diferente  da  tradição  por  seu 

 caráter  sensitivo  em  relação  a  uma  partilha  coletiva,  a  partir  de  narrativas  familiares.  A 

 tradição,  pelo  contrário,  pretende  indicar  “o  lugar  que  cada  um  deve  ocupar  na  ordem  social” 

 (KEHL,  2009,  p.155).  Sem  um  sistema  afetivo  de  referências  rico  em  experiência,  os  sujeitos 

 modernos  ficam  passivos  em  relação  a  qualquer  coisa  que  lhes  é  apresentada,  qualquer 

 indício  do  novo  a  partir  das  configurações  técnicas  do  mundo  moderno.  “Tudo  parece 

 possível”,  afirma  Kehl,  “não  porque  o  horizonte  das  possibilidades  e  da  liberdade  tenha  se 

 alargado,  mas  porque  os  critérios  e  os  limites  que  davam  sentido  à  vida  foram  destruídos.” 

 (KEHL, 2009, p.159). 
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 Em  meio  a  história  turbulenta  e  problemática  das  cidades  modernas,  especialmente  de 

 São  Petersburgo,  um  de  seus  maiores  exemplos,  com  grandes  doses  de  exploração  do 

 trabalhador,  divergência  entre  a  cidade  e  o  restante  do  país,  aprisionamento  de  intelectuais, 

 deportação  de  estrangeiros,  revoluções  juvenis,  os  famigerados  exílio  na  Sibéria  (no  qual 

 Dostoiévski  estava  inserido),  todo  poder  emanado  do  governo,  a  busca  de  poder  pelo  povo,  o 

 reino  de  Nicolau  I  com  a  repressão  militar  em  Sebastopol,  as  mais  de  seiscentas  rebeliões 

 camponesas  contra  o  governo,  a  paralisação  do  sistema  educacional,  o  gigantesco  projeto 

 Nevski,  a  avenida  moderna  lotada  de  artesãos  pobres,  cavalheiros  nobres,  prostitutas,  dândis  e 

 boêmios,  uma  Rússia  jogada  num  pós-feudalismo  e  pré-capitalismo,  inúmeras  correntes  de 

 pensamento  emergindo,  nasce  Rodion  Românovitch  Raskólnikov.  O  que  Maria  Rita  Kehl 

 chamaria  de  um  “neurótico  moderno”  que  “suporta  mal  as  condições  de  seu  ganho  de 

 liberdade…” (KEHL, 2009, p.166). 75

 1.2.2. Uma obra fantasmagórica de si mesmo 

 E ele estava quase a cair olhos adentro, no 

 precipício de tamanho infinito escavado para dentro 

 de si mesmo 

 (O Filho de Mil Homens, Valter Hugo Mãe) 

 Quem sou eu no momento? Um zero. Que posso ser 

 amanhã? Posso ressuscitar dos mortos e recomeçar 

 a viver. Posso descobrir o homem em mim, antes 

 que esteja perdido 

 (O Jogador, Fiódor Dostoiévski) 

 No  interior  do  personagem  moderno  existe  uma  força  estética  que  transborda,  que 

 extrapola  a  forma  usual  e  comum  de  representação.  Essa  abundância  é  o  traço  mais  singular 

 das  obras  cinematográficas  do  Expressionismo  Alemão,  que  tem  em  sua  trama  performances 

 de  sujeitos  que,  ao  contrário  dos  gregos  clássicos,  são  obscuros,  inquietos  e  dão  livre  vazão  as 

 suas  dúvidas.  Em  intensa  conversa  com  o  mundo  no  qual  está  inserido,  o  subjetivo  caótico  é 

 75  Nessa passagem, Kehl não fala de Raskólnikov, mas tal sentença reflete o espírito do personagem 
 moderno. 

 59 



 traduzido  pelo  cenário  e  configurações  fotográficas  do  filme,  manipulados  a  fim  de  criar  uma 

 atmosfera  complexa  e  profunda,  que  transmite  sinais  esclarecedores  sobre  os  personagens  e  o 

 mundo  a  sua  volta  mas,  ao  mesmo  tempo,  de  forma  labiríntica,  abstrata  e,  por  vezes, 

 incompreensível.  As  janelas  assimétricas,  as  portas  tortas,  paredes  com  variados  tamanhos, 

 tetos  sinuosos,  o  violento  contraste  entre  claro  e  escuro  através  das  técnicas  de  iluminação, 

 pinturas  retorcidas  por  toda  a  cidade,  sombras  assustadoras  transmitem  um  mundo  em  que 

 nada  é  gentil  ou  benéfico.  Ao  ver  a  imagem  expressionista,  vemos  também  a  consciência  de 

 um  mundo  industrial:  os  traços  estritamente  geométricos  possuem  o  semblante  do  futurismo 

 de  Luigi  Russolo  (pensemos  em  La  Rivolta  ,  1911)  ou  Giacomo  Balla  (  Line  of  Speed  ,  1913);  a 

 destruição  da  perspectiva  e  exaltação  das  duas  dimensões  através  das  figuras  geométricas  no 

 Homem  com  Violão  de  Georges  Braque;  a  valorização  das  figuras  geométricas  na  Bauhaus 

 (pensemos  em  Zig-Zag  Chair  ,  1934,  de  Gerrit  Rietveld  ou  a  famigerada  Cadeira  Vermelha  e 

 Azul  por  Gerrit  Rietveld  projetada  em  1917  com  cores  que  emergiriam  mais  tarde  na  obra  de 

 Piet  Mondrian);  o  Pavilhão  Philips  Expo  58  de  Le  Corbusier  e  Iannis  Xenakis  que  seria 

 familiar  à  arquitetura  dos  filmes  expressionistas;  a  Macchina  Tipografica  de  Luigi  Russolo  ou 

 o  18  Happenings  in  6  parts  de  Allan  Kaprow  como  tradutores  sonoros  de  uma  estética  reta, 

 quebrada,  assimetricamente  geométricas,  modernamente  desconcertantes.  Tais  ruídos 

 labirínticos  jogam  o  ser  humano  num  lugar  infrutífero,  em  que  os  habitantes  são  descendentes 

 da  figura  do  O  Grito  (1983)  de  Edvard  Munch:  obra  que  não  apresenta  necessidade  de  ser 

 absolutamente  representativa,  que  dá  livre  vazão  ao  interior  subjetivo  e,  esse  interior,  acaba 

 corroendo  o  visual  exterior.  Tão  espinhoso  é  seu  contexto,  quão  asqueroso  são  seus 

 personagens.  O  fossilizado  conde  Graf  Orlock  em  Nosferatu,  uma  Sinfonia  do  Horror  (1922) 

 de  Murnau,  o  sonâmbulo  Cesare  de  O  Gabinete  do  Dr.  Caligari  (1920)  de  Robert  Wiene,  o 

 repulsivo  infanticida  de  M,  O  Vampiro  de  Dusseldorf  (1931)  de  Fritz  Lang,  embora  seres 

 individuais  e  independentes,  são  capazes  de  espelhar  a  base  da  vida  real  moderna,  a  tendência 

 psicológica  de  um  povo,  a  sociedade  como  um  corpo.  Nesse  percurso  de  percepção  e 

 projeção,  Robert  Wiene  filma  Raskolnikow  (1923).  Representar  tal  rastro  de  vida  é  mergulhar 

 no caos. 

 No  interior  de  si  mesmo,  acompanhado  por  um  olhar  mortificante,  Raskólnikov  se 

 ouve,  se  modifica  e  se  conscientiza  da  sua  própria  miséria.  Pelas  mãos  de  Dostoiévski,  o 

 personagem  principal  de  Crime  e  Castigo  transita  por  São  Petersburgo  assistindo  ao  caos  da 

 cidade  moderna  em  absoluta  rima  com  o  pandemônio  do  seu  subconsciente.  Situação  que 
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 ecoa  em  inúmeros  personagens  que,  a  cada  novo  conhecimento,  situação,  contexto,  mudam 

 sua  visão  sobre  o  todo.  Na  primeira  cena  do  filme  de  Wiene  vemos  o  semblante  rasgado  de 

 Raskólnikov:  olhos  fechados,  rugas  e  olheiras  fundas,  cabelo  bagunçado,  as  duas  mãos  sobre 

 o  rosto,  a  figura  do  personagem  em  evidência  sobre  um  fundo  infinito,  o  chiaroescuro 

 simbólico  criando  um  corpo  que  sobressalta  à  tela.  Seu  aspecto,  as  tabernas  que  frequenta,  os 

 diálogos  com  os  conhecidos  em  bares  obscuros,  as  ruas  por  quais  transita,  o  olhar  que  lança 

 ao  mundo  não  têm  nada  de  suave.  Especialmente  na  obra  de  Wiene,  denunciam  o  hostil 

 inerente  ao  meio.  “A  penumbra  de  São  Petersburgo  harmoniza-se  admiravelmente  com  as 

 quebraduras  psicológicas  dos  sentimentos  dos  heróis  de  Dostoiévski,  que  correm  velozes,  por 

 degraus  escorregadios  e  escarpados,  rumo  ao  desconhecido,  a  infelicidade  ou  à  morte.” 

 (GROSSMAN  apud  ZANATTO,  p.129).  É  fácil  notar  como  não  há,  em  toda  a  trama, 

 personagem  algum  que  não  possua  em  suas  expressões  sintomas  de  aflição  ou  desprazer. 

 Nesse  ar  de  desconcerto,  o  espectador  salta  para  dentro  do  personagem.  O  exterior  é  só  um 

 portal  de  entrada  para  o  que  é  verdadeiramente  importante  na  narrativa  russa:  uma  viagem  no 

 subconsciente  de  um  herói  antipático,  inseguro,  arrogante  e  que  conversa  consigo  mesmo.  A 

 cena,  tanto  do  romance  quanto  dos  inúmeros  filmes  que  o  representam,  compõe  a  imagem  de 

 um  atormentado  pobre  e  maltrapilho,  que  anda  pelas  ruas  angustiado  e  poderia  facilmente  ser 

 considerado  pelos  transeuntes  que  o  avistam  pela  primeira  vez  como  um  esquizofrênico 

 infeliz.  Estudante  jovem,  o  introvertido  e  inteligente  Raskólnikov  vai  para  São  Petersburgo, 

 na  época  capital  russa  e  enorme  centro  urbano,  buscar  emprego  para  ajudar  sua  mãe  e  irmã 

 que  vivem  no  interior,  desamparadas  após  a  morte  de  seu  pai.  Chegando  lá,  encontra  a 

 composição  de  situações  e  sentimentos  próprios  ao  sujeito  urbano  moderno.  Solidão  e  miséria 

 potencializam  sua  aura  perturbada  e  Raskólnikov  parece  ser  um  rato  que  mora  numa 

 minúscula  toca  escondida,  de  uns  seis  pés  de  comprimento,  com  móveis  amarelados  e  um  ar 

 especialmente  lúgubre.  “Era  difícil  chegar  a  maior  degradação  e  maior  desleixo:  mas,  no 

 estado  de  espírito  em  que  ora  se  encontrava,  Raskólnikov  achava  isso  até  agradável” 

 (DOSTOIÉVSKI,  2015,  p.45).  O  efeito  de  unidade  que  parece  existir  em  Raskólnikov  é  sua 

 maneira  de  habitar  a  contradição,  entender  a  incoerência  que  existe  na  identidade  do  sujeito 

 moderno  e  acessá-la  como  uma  conduta  acima  de  qualquer  ideal  de  comportamento.  No 

 capítulo  IV  da  primeira  parte  do  livro,  num  bulevar  que  “sempre  estava  deserto”, 76

 Raskólnikov  salva  uma  mulher  de  vestidinho  sedoso  de  um  estupro.  Depois  de  violentar  o 

 76  Construção estritamente ligada ao avanço moderno e ao progresso urbano. 
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 malfeitor,  discutir  com  o  policial  e  dar  vinte  copeques  à  vítima  para  ir  embora  segura  com 77

 um  cocheiro,  Raskólnikov  se  arrepende  do  ato  heróico  e  expressa  com  raiva:  “Levou  meus 

 vinte  copeques  [...]  Por  que  eu  me  meti  a  ajudar?  Eu  mesmo  não  estou  precisando  de  ajuda? 

 Tenho  eu  direito  de  ajudar?  Que  eles  se  engulam  vivos  -  o  que  é  que  eu  tenho  com  isso?” 

 (DOSTOIÉVSKI,  2015,  p.65).  Não  estamos  mais  lidando  com  um  sujeito  possuidor  de 

 valores  centrais  e  absolutos,  com  personalidades  ideais  e  responsabilidades  sociais  elevadas, 

 mas  com  um  ser  humano  que  briga  e  se  atormenta  por  uma  moral  decadente  e  princípios 

 flutuantes:  esse  é  o  ponto  no  qual  todos  os  heróis  modernos  convergem.  Os  demais 

 personagens  também  são  assim.  A  belíssima  presença  de  Sônia,  uma  prostituta  cristã;  o 

 homem  bondoso  que  salvaria  Dônia  e  a  família,  mas  acabou  se  revelando  como  aquele  típico 

 burguês  moderno  que  busca  uma  garota  que  considera  econômica  e  culturalmente  inferior, 

 para que ela lhe exalte e seja eternamente agradecida. 

 Sucumbido  entre  sonhos  e  pensamentos,  logo  na  primeira  página  do  livro  pode-se 

 captar  as  circunstâncias  nas  quais  o  personagem  se  submeterá.  “Será  que  tenho  capacidade 

 para  aquilo  ?”  (DOSTOIÉVSKI,  2015,  p.20).  Bem,  já  que  não  se  trata  de  um  livro  de  spoiler 

 pois,  desde  o  título,  sabemos  que  haverá  um  crime  e  um  castigo:  Raskólnikov  mata  duas 

 senhoras,  irmãs.  O  mais  interessante,  então,  é  como  tudo  isso  será  narrado,  escrito  e  o  que 

 tece  tais  relações,  o  que  está  por  dentro  desse  abismo.  Como  o  crime  foi  cometido  (cena 

 absolutamente  realista  e  nervosa,  da  qual  leitor  algum  jamais  esquecerá),  quem  eram  as 

 senhoras,  por  que  o  personagem  as  assassinou  e  quais  são  os  trâmites  práticos  da  história,  não 

 têm  tanta  relevância  aqui.  Tentaremos  apenas  escutar  o  tom  do  personagem  e  aquilo  que  o 

 cerca.  Escutar  o  assassinato  não  é  entender  o  propósito  nem  o  horror  do  ato,  mas  sim  perceber 

 que  o  acontecido  não  é  apenas  um  movimento  nem  um  estado  de  espírito  de  um  sujeito 

 atormentado.  É  uma  névoa  híbrida  de  exibição  de  fantasmas,  de  um  corpo  empurrado  pelo 

 vapor,  de  um  algo  intenso  e  ingovernável  que  não  é  falado  por  Raskólnikov  mas  fala  em 

 Raskólnikov.  Um  algo  que  nos  conhece  e  nos  domina,  mas  jamais  se  deixa  ser  visto,  muito 

 menos  controlado;  algo  que  não  pode  ser  conceituado  nem  narrável  de  forma  coerente  ou 

 razoável. Pode apenas deslizar sobre a alma de alguns desgraçados. 

 Característica  comum  a  europeus  do  século  XIX,  o  personagem  dostoievskiano  possui 

 uma  admiração  por  Napoleão  Bonaparte,  advinda  de  uma  noção  generalizada  e  meio  perversa 

 sobre  o  líder  político  que  não  se  define  em  pretensiosas  “grandes  feituras”  ou  em  um  savoir 

 77  Moeda russa. 
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 faire  inerente  a  Napoleão.  No  primeiro  volume  de  Guerra  e  Paz  ,  o  príncipe  Andrei  conhece 

 de  forma  inesperada  Napoleão,  seu  ídolo,  e  o  que  o  fascina  é  a  própria  imagem  do  militar 

 criada  a  priori  em  sua  mente.  A  narração,  por  Tolstói,  descreve  um  deslumbramento  que  soa 

 muito  comum  ao  frisson  que  ídolos  pop  contemporâneos  causam  em  fãs  adolescentes. 

 “Fitando  Napoleão  nos  olhos,  o  príncipe  Andrei  pensou  na  insignificância  da  grandeza,  na 

 insignificância  da  vida  [...]  e  na  insignificância  ainda  maior  da  morte…”  (TOLSTÓI,  2013, 

 p.604).  Um  outro  apaixonado  pelo  militar  é  Julien  Sorel,  personagem  de  O  Vermelho  e  o 

 Negro  de  Stendhal.  Este  me  parece  que  guarda  em  si  algo  mais  exagerado  e  paradoxal.  Ao 

 mesmo  tempo  que  Julien  professa  ódio  pelo  combatente  ,  também  guarda  numa  caixa,  dentro 78

 das  palhas  que  sustentam  seu  colchão,  o  retrato  de  Napoleão  Bonaparte.  Atrás,  no  papelão 

 branco,  frases  escritas  pelo  próprio  Julien.  “E  que  não  deixam  nenhuma  dúvida  quanto  à 

 minha  admiração  ilimitada!  E  cada  um  desses  arroubos  de  amor  tem  data!  Alguns  são  de 

 anteontem!”  (STENDHAL,  2015,  p.65),  diz  Julien  aterrorizado  com  a  quase  descoberta  da 

 caixa  pela  sra.  de  Rênal.  Ao  contrário  destes,  o  que  está  em  pauta  na  perspectiva  de 

 Raskólnikov  é  o  abismo  que  existe  entre  Napoleão  e  os  demais  seres  humanos.  O  que  faz  dele 

 um  cara  que  revira  a  lei  em  todos  os  ângulos?  O  que  faz  de  suas  transgressões  uma  espécie  de 

 nova  diretriz  para  o  povo  que  o  exalta?  Há  em  Napoleão  algo  que  o  coloca  no  centro  e  deixa 

 na  periferia  a  própria  lei:  mata  milhares  de  pessoas,  não  paga  pelos  seus  crimes  e  se  torna  um 

 herói  imortal  na  mentalidade  coletiva  da  população.  Napoleão  está  para  lá  do  limite,  e 

 Raskólnikov  não  aceita  estar  para  cá.  “Eu  precisava  saber  de  outra  coisa,  outra  coisa  me 

 impelia:  naquela  ocasião  eu  precisava  saber,  e  saber  o  quanto  antes:  eu  sou  um  piolho,  como 

 todos,  ou  um  homem?  [...]  Sou  uma  besta  trêmula  ou  tenho  o  direito  de  …”  (DOSTOIÉVSKI, 

 2015,  p.428).  Ao  sublinhar  essas  questões,  Raskólnikov  focaliza  as  tensões  que  não  apenas  o 

 levarão  a  cometer  o  crime  mas  que  será  mais  uma  vertente  que  pulsa  em  seus  pensamentos 

 perturbados.  Para  Nietzsche,  as  almas  humanas  se  dividem  em  duas  condições:  almas 

 sensoriais,  aquelas  que  são  certeiras  em  atos  heróicos,  enfrentam  batalhas  com  bravura  e 

 inteligência  em  favor  de  um  bem  comum,  e  as  almas  servis,  que  estão  ligadas  a  humildade, 

 paciência,  tolerância  e  não  reagem  a  nada.  Sua  postura  parece  dizer  que  as  coisas  estão  bem 

 como  estão.  O  Übermensch  ,  o  super  homem,  o  além-homem,  de  comportamento,  intelecto  e 

 cultura  elevada,  só  poderia  nascer  de  uma  alma  sensorial  (MUNIZ,  2015,  p.150).  Esse  é  o 

 78  Por sua posição social, seu relacionamento com a  igreja e sua disposição em se tornar padre. 
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 traço  específico  para  acessar  Festim  Diabólico  (  Rope  ,  1948)  de  Hitchcock.  Após  matar  David 

 Kentley  (Dick  Hogan),  Brandon  (John  Dall)  acende  um  cigarro,  abre  as  cortinas  e  diz,  numa 

 postura  destemida:  “Podíamos  ter  feito  com  as  cortinas  abertas,  em  plena  luz  do  dia.” 

 Conversa  sobre  copos  de  cristal  e  faz  piadas  sobre  o  morto.  Uma  postura  divergente  é 

 assumida  por  Phillip  (Farley  Granger)  que  não  se  disvincula  de  uma  expressão  facial 

 angustiante  e  atormentada.  Após  o  assassinato,  Phillip  está  sentado,  curvado,  exausto, 

 enquanto  Brandon,  em  pé,  efetua  um  movimento  como  de  um  orgasmo  nervoso.  Vemos 

 vários  gestos  simbólicos  da  diferença  entre  os  dois  amigos:  Brandon  acende  uma  luminária  e 

 Philip  pede  para  apagar;  é  Brandon  que  retira  as  luvas  do  amigo  e  o  tira  da  posição  estática, 

 sintoma  traumático,  em  que  se  encontrava  após  o  ato;  Brandon  arruma  o  sofá,  ajeita  as  velas  e 

 abre  um  champanhe  enquanto  Philip  detém  seus  olhos  arregalados  sobre  o  caixão;  Brandon 

 recebe  o  pai  de  David  enquanto  Philip,  ao  vê-lo,  quebra  uma  taça  e  machuca  sua  mão;  a 

 postura  cordial  e  aristocrática  de  Brandon  em  toda  a  duração  da  festa  e  Philip  tendo  súbitos 

 ataques  de  nervosismo  e  surtos  traumáticos.  As  condições  que  regem  os  dois  corpos  estão 

 traduzidas  também  em  suas  roupas,  acesso  visual  para  captarmos  suas  personalidades. 

 Brandon  usa  um  terno  azul  marinho  liso  que  parece  codificar  uma  persona  interessada  em 

 transmitir  uma  atração  estética  não  comum.  O  personagem  não  se  dispõe  a  usar  o  mesmo 

 traje  que  os  demais,  não  pretende  ser  mais  um  na  multidão.  Se  interessa  em  sobressair,  estar 

 um  tom  acima  do  gosto  mediano.  Os  demais  convidados  estão  com  diferentes  tonalidades  de 

 cinza.  Isso  é  também  evidenciado  pelo  fato  de  Brandon  estar  com  um  paletó  de  abotoamento 

 duplo,  mais  moderno  e  fancy  .  É  o  único  em  toda  a  festa  que  opta  por  esse  modelo  e  o  utiliza 

 com  maestria:  deixa  o  primeiro  e  o  último  botão  abertos.  A  noção  estética  de  Philip  é  mais 

 comum.  Dando  a  sensação  de  estarmos  diante  de  um  homem  normal,  Philip  usa  um  terno  de 

 dois  botões,  marrom  com  risca  de  giz,  um  visual  simples,  morno  e  ultrapassado.  O  colete 

 parece  potencializar  Philip  como  um  sujeito  antiquado,  que  além  de  aceitar  costumes 

 arbitrários,  nem  os  percebe.  Da  mesma  forma,  sua  gravata  possui  um  ar  empoeirado, 

 enquanto  Brandon  lança  mão  de  uma  gravata  com  listras  diagonais  em  diferentes  tons  de  um 

 azul  metálico,  transmitido  uma  estética  tão  moderna  que  beira  cores  e  cortes  industriais.  O 

 super  homem  e  o  homem  comum;  o  velho  homem  e  o  novo  homem.  Nesse  sentido,  o  cigarro 

 que  sempre  acompanha  Brandon,  é,  acima  de  tudo,  um  elemento  estético  que  o  liga  a 

 inúmeros  dândis:  o  príncipe  de  Gales  Eduardo  VII,  playboy  connoisseur  da  alta  alfaiataria;  o 

 blasé  com  doses  de  alucinógenos  Yves  Saint  Laurent;  as  bonitas  gravuras  didáticas  do  século 
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 XIX  de  The  Tailor  And  Cutter  And  London  Art  Journal:  An  Index  Of  Cutting,  Fashion  And 

 Trade  ;  e  nosso  Oblómov  tardio,  Charles  Cosac.  Tais  posturas  são  dispositivos  que  transmitem 

 coerência  e  identidade  aos  personagens  enquanto,  em  suas  falas,  atestamos  quem  é  o  super 

 homem  e  quem  é  o  homem  comum.  Algumas  frases  de  Brandon:  “Assassinato  também  pode 

 ser  arte”;  “Nunca  faço  nada  que  não  seja  perfeito”;  “O  poder  de  matar  é  tão  gratificante 

 quanto  o  de  criar”;  “Bem  e  mal,  certo  e  errado  foram  inventados  para  o  homem  comum,  o  ser 

 inferior…”  Em  um  curto  diálogo,  Philip  pergunta:  “Brandon,  como  se  sentiu?”  Então 

 Brandon  exprime  a  ideia  de  super  homem  em  apenas  uma  palavra:  “quando?”  Mas  o  maior 

 engenho  da  trama  é  a  festa  que  acontece  no  lugar  do  crime  com  a  presença  do  pai  do  morto, 

 com  o  túmulo  servindo  como  mesa  de  jantar  (ideia  de  Brandon).  Mais  do  que  isso,  com 

 imagens  girando  em  torno  do  baú  e  diálogos  girando  em  torno  do  corpo.  Ao  longo  do  filme, 

 algumas  conversas  são  traçadas  em  relação  as  divergências  entre  seres  ordinários  e 

 extraordinários,  tensionando  o  assassinato  como  um  privilégio  que  “reserva-se  a  poucos 

 indivíduos  que  são  superiores.”  Ao  ouvir  tal  frase  dita  por  Rupert  Cadell  (James  Stewart), 

 Brandon  se  empolga:  “as  vítimas:  seres  inferiores  sem  importância.”  Frase  que  suscita  a 

 analogia  recorrente  entre  vítima  e  pequenos  animais.  Pensemos  na  cena  em  que  Brandon 

 conta  a  história  de  estrangulação  de  uma  galinha  por  parte  Philip,  ou  em  determinado 

 momento  de  Crime  e  Castigo  quando  penetramos  nos  pensamentos  de  Raskólnikov  e 

 descobrimos  que  ele  varava  “dias  e  noites  deitado  num  canto  pensando…  na  morte  da 

 bezerra”  (DOSTOIÉVSKI,  2015,  p.20).  O  personagem  russo,  que  comumente  associa  sua 

 vítima  a  um  verme  e  com  a  necessidade  de  se  diagnosticar  se  é  ou  não  um  homem 

 extraordinário,  comete  o  crime  e  coloca  à  prova  sua  própria  natureza.  O  que  para  um  homem 

 servil  seria  uma  terrível  transgressão,  para  Raskólnikov  era  apenas  uma  questão  de 

 aritmética:  ele  mataria  uma  velha  rabugenta  e,  com  o  dinheiro,  salvaria  a  vida  de  três  pessoas. 

 Ideia  em  consonância  com  o  utilitarismo,  teoria  advinda  da  filosofia  liberal  que  busca 

 esclarecer  a  ética  e  a  moral  não  a  partir  da  ação  em  si,  mas  das  consequências  do  ato.  Em  sua 

 teoria  geral,  uma  ação  só  é  considerada  certa  ou  errada  se  o  resultado  for  socialmente 

 benéfico  ou  não.  Em  Crime  e  Castigo  existe  um  percurso  que  busca  evocar  diversas  ideias, 

 filosofias  e  ideologias  coexistindo,  sem  nunca  uma  se  sobrepor  a  outra.  A  falta  de  uma  ideia 

 geral  e  totalmente  aceita  faz  emergir  uma  pluralidade  de  ideias  apreendidas  com  maestria  por 

 Dostoiévski.  Especialmente  no  romance  de  Dostoiévski,  presenciamos  discussões  acaloradas, 

 lemos  sobre  teorias  importantes  e  ideias  recém-nascidas,  que  nem  chegaram  a  ser 

 65 



 conceitualizadas.  É  o  que  Mikhail  Bakhtin  chama  de  “embriões  de  futuras  visões  de  mundo” 

 (BAKHTIN  apud  ADAMES,  PIRES,  2010,  p.69).  Apenas  dois  exemplos:  no  primeiro 

 capítulo  da  terceira  parte  do  livro,  Razumíkhin  critica  de  forma  raivosa  alguns  ideais 

 modernos  ;  no  primeiro  capítulo  da  quinta  parte,  lemos  ideais  de  Andrêi  Semiónovitch,  um 79

 progressista  assumido  .  Captando  essas  ideologias  individuais,  Dostoiévski  dá  um  tom  mais 80

 profundo  àquilo  que  chamamos  de  zeitgeist  .  Enquadrar  diversos  movimentos  no  espírito  de 

 uma  época  é  sempre  uma  violência,  pois  sempre  haverá  movimentos  deixados  de  lado,  que 

 perderam  força,  que  não  sobreviveram  ao  avanço  histórico,  mas  que  fizeram  parte  de  sua 

 contemporaneidade,  foram  influenciados  pelo  ar  e  deram  força  a  sujeitos  e  histórias.  No 

 romance  russo,  vemos  um  exercício  do  escritor  de  ser  mais  justo,  mais  completo  e  sincero 

 com  todas  essas  vozes  que  participaram  de  um  momento  específico  e  viraram  pó  na 

 imensidão histórica humana. 

 Como  um  relâmpago  que  ilumina  o  céu,  o  crime  é  uma  prova,  para  Raskólnikov,  de 

 sua  ordinariedade,  de  sua  natureza  comum,  e  energiza  sua  tormenta  inconsciente.  Mais  tarde, 

 o  herói  afirma:  “...então  eu  já  percebia  claramente  que  não  sou  Napoleão…” 

 (DOSTOIÉVSKI,  2015,  p.427).  Poderíamos  dizer,  então,  que  uma  diferença  essencial  do 

 homem  ordinário  em  relação  ao  extraordinário,  é  que  o  incômodo  se  instala  no  sujeito 

 comum  como  um  atalho  para  a  crise  que  o  tormenta.  Ao  contrário,  o  super  homem  tem 

 certeza  de  seu  ato  e  não  se  deixa  abalar,  não  se  arrepende,  não  encara  sua  própria  natureza.  O 

 cerne  da  questão  está  em  perceber  como  o  ato  ecoa  na  mente  do  sujeito  e  não  nos 

 encadeamentos  práticos,  judiciais  e  burocráticos.  A  partir  disso,  o  futuro  em  liberdade  de 

 Chris  Wilton  (Jonathan  Rhys  Meyers),  personagem  que  passa  ileso  pela  lei,  não  simboliza  sua 

 natureza  extraordinária.  Na  verdade,  o  protagonista  de  Match  Point  (2005)  está  preso  e 

 transtornado  em  sua  mente,  uma  cela  na  qual  jamais  conseguirá  escapar.  Igualmente, 

 Raskólnikov  tem  consciência  disso:  “Por  acaso  eu  matei  a  velhota?  Foi  a  mim  mesmo  que  eu 

 matei…”  (DOSTOIÉVSKI,  2015,  p.428).  Pistas  desse  imaginário  trágico  encontramos  logo 

 80  “Você  não  entende  nada!  Na  comuna  não  existem  esses  papéis.  E  organiza-se  a  comuna  para  que 
 não  haja  tais  papéis.  Na  comuna  esse  papel  lhe  modificaria  toda  a  essência  atual,  e  o  que  aqui  é  tolo 
 lá  se  torna  perfeitamente  natural.  Tudo  depende  da  situação  e  do  meio  em  que  o  homem  vive.  Tudo 
 depende do meio, e o próprio homem é nada” (DOSTOIÉVSKI, 2015, p.379). 

 79  “E  hoje,  o  que  nós  fazemos?  [...]  no  que  se  refere  à  ciência,  ao  desenvolvimento,  ao  pensamento, 
 aos  inventos,  aos  ideais,  aos  desejos,  ao  liberalismo,  à  razão,  à  experiência  e  tudo,  tudo,  tudo,  tudo, 
 ainda  estamos  na  primeira  classe  preparatória  do  colégio!  Nós  nos  contentamos  em  viver  da 
 inteligência  alheia  -  e  nos  impregnamos!  Não  é  verdade?  Não  é  verdade  o  que  estou  falando?  - 
 gritava  Razumíkhin,  sacudindo  e  apertando  as  mãos  de  ambas  as  senhoras  -  Não  é  verdade?” 
 (DOSTOIÉVSKI, 2015, p.214) 
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 no  início  de  Match  Point  ,  quando  Woody  Allen  coloca  nas  mãos  de  Chris  Wilton  uma  cópia 

 de  Crime  e  Castigo  ,  e  o  que  presenciamos  depois  são  metamorfoses  raskolnikovianas 

 impregnadas  de  imaginário  trágico.  A  cena  na  qual  toda  ação  perversa  culmina,  é 

 extremamente  parecida  com  a  cena  de  mesma  força  no  romance  russo.  O  prédio  no  subúrbio, 

 as  escadas  estreitas,  uma  senhora  aparece  de  surpresa,  a  tormenta  do  personagem 

 potencializada  pela  música  violenta  de  Otello  ,  ópera  de  Giuseppe  Verdi.  A  “resposta” 

 sensorial  que  toda  trama  promete,  ao  menos  subjetivamente,  é  transmitida  aqui  como  um 

 desvio  de  qualquer  “resposta”  grega  clássica,  vista  anteriormente.  A  primeira  frase  de  Match 

 Point  dá  o  tom  do  sentido  moderno  de  “respostas”:  “O  homem  que  disse  ‘prefiro  ter  sorte  a 

 ser  bom’  entendeu  o  significado  da  vida.”  A  reflexão  sobre  a  sorte  parece  transmitir  uma 

 noção  arcaica  e  banal,  até  brega  e  simplista.  Mas  é  na  apreensão  desse  sentido  aparentemente 

 mínimo  que  podemos  ilustrar  uma  das  essências  que  contaminam  os  personagens  modernos. 

 Encarnar  a  ideia  de  sorte  é  apagar  paulatinamente  a  ideia  de  Deus.  Uma  noção  chave  que 

 nunca  é  dita,  mas  flutua  dentro  da  tragédia  moderna.  Se,  como  vimos  anteriormente,  a 

 tragédia  clássica  estabelece  a  voz  absoluta  dos  deuses,  o  destino  do  qual  não  se  escapa,  o  “eu” 

 marcado  desde  a  nascença,  aqui,  tudo  isso  se  esmaece  e  a  vida  não  é  mais  uma  coexistência 

 grandiloquente  entre  plano  terreno  e  divino,  mas  um  jogo  de  tênis,  em  que  uma  “bola  bate  no 

 topo  da  rede  e  por  um  segundo  ela  pode  ir  para  o  outro  lado  ou  voltar.  Com  sorte,  ela  cai  do 

 outro lado e você ganha. Ou talvez não caia e você perca.” 81

 Um  espelho  quebrado  pode  ser  metáfora  de  diversos  deslocamentos,  principalmente 

 quando  alguém  se  vê  refletido  alí.  Em  Hamlet  (2009),  filme  televisivo  dirigido  por  Gregory 

 Doran,  o  personagem  principal  interpretado  por  David  Tennant,  se  encara  num  espelho  que 

 ele  mesmo  quebrou,  o  que  deixa  a  imagem  ainda  mais  simbólica.  Os  diversos  fragmentos  de 

 Hamlet  vistos  no  espelho  é  um  recurso  visual  importante  e  clichê  para  entendermos  o  que 

 significa  ser  um  personagem  trágico  moderno:  a  identidade  única  absoluta  está  em 

 decadência.  Para  além  do  sujeito,  a  própria  estrutura  da  tragédia  shakespeariana  é 

 fragmentada.  Ali  contém  os  diversos  gêneros  apresentados  por  Polônio:  “tragédia,  comédia, 

 história,  pastoral,  pastoral-cômica,  histórica-pastoral,  trágica-histórica, 

 trágica-cômica-histórica-pastoral,  cena  indivisível  ou  poema  ilimitado”  (KERMODE,  2006, 

 p.143).  Bem,  a  famosa  tragédia  começa  assim:  o  fantasma  do  falecido  rei  Hamlet  aparece  a 

 seu  filho,  o  príncipe  Hamlet,  dizendo  que  havia  sido  morto  pelo  irmão  Cláudio  (tio  de 

 81  Match Point  , 2005, Woody Allen 
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 Hamlet)  que  agora  estava  casado  com  sua  ex  esposa,  Gertrudes  (mãe  de  Hamlet)  e,  para 

 harmonizar  o  tempo,  cabia  ao  príncipe  da  Dinamarca  fazer  justiça,  ou  seja,  vingar  a  morte  do 

 pai.  Há  algo  aí  que  soa  como  as  tragédias  helenísticas,  vistas  no  subcapítulo  anterior:  uma 

 desarmonia  do  tempo,  uma  projeção  de  herói,  a  busca  por  vingança  e  justiça,  uma  conversa 

 com  uma  imagem  metafísica.  Laurence  Olivier,  um  dos  Hamlets  mais  aclamados,  narra,  no 

 início  de  Hamlet  (1948),  filme  no  qual  atuou  e  dirigiu,  uma  diferença  essencial  entre  a 

 tragédia  shakespeariana  e  a  clássica:  “Esta  é  a  tragédia  de  um  homem  que  foi  incapaz  de 

 tomar  uma  decisão.”  A  ideia  encarnada  aqui,  é  a  de  um  sujeito  que  não  consegue  chegar  ao 

 final  da  reflexão,  não  consegue  botar  um  ponto  final  e  ter  certeza  absoluta  dos  atos  que 

 vislumbra.  Por  mais  que  Hamlet,  no  início  da  narrativa,  projete  uma  ação  e  tome  a 

 responsabilidade  de  justiça  como  sua,  o  que  vemos  ao  longo  da  trama  é  um  eterno  postergar 

 da ação. 

 Como as coisas andam 
 Fora dos eixos 
 Oh tarefa de irritar 
 Ter eu nascido para pô-las no lugar! 
 (HAMLET, 1976, p.59). 

 Vemos  que  Hamlet  suscita  uma  noção  de  destino  predestinado,  como  se  os  caminhos 

 de  sua  vida  já  estivessem  marcados.  Ainda  assim,  o  príncipe  já  assume  um  caráter  cansado 

 em  relação  a  trajetória  do  herói  com  o  verso  “oh  tarefa  de  irritar.”  E  o  que  presenciamos  em 

 toda  a  narrativa,  são  as  turbulências  subjetivas  de  um  personagem  extremamente  reflexivo,  o 

 questionamento  da  própria  natureza  humana,  Hamlet  analisando  a  si  mesmo  e  ao  próprio 

 homem,  uma  mudança  eterna  de  pontos  de  vista,  um  percurso  pelos  pensamentos 

 hamletianos,  um  homem  sucumbindo  aos  próprios  apelos  da  subjetividade  .  Justamente  por 82

 isso,  os  monólogos  são  recursos  fundamentais  que  permitem  ao  leitor  perceber  a  evolução 

 intelectual  e  subjetiva  do  príncipe  da  Dinamarca.  Mesmo  quando  dialoga  com  os  demais 

 personagens  da  trama,  Hamlet  parece  falar  consigo  mesmo  pois  através  dessa  interação,  ele 

 também  reflete  sobre  sua  existência  e  possui  pensamentos  tão  elevados  que  não  conseguem 

 ser  digeridos  pelos  demais  personagens.  Temos  sempre  a  impressão  de  que  Hamlet  não  está 

 82  “Em  Hamlet,  o  homem  sucumbe  aos  apelos  da  própria  subjetividade”  (LEITE  apud  BUSATO, 
 TOMAZ, 2015-2016, p.410). 
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 em  sintonia  com  o  mundo  que  vive,  uma  inadequação  constante  que  possui  uma  enorme  força 

 de  evolução.  Na  adaptação  de  Olivier,  enquanto  ouvimos  suas  conversas  consigo  mesmo, 

 Hamlet  está  mudo.  Somente  através  desses  monólogos  interiores  é  possível  percebermos  a 

 experiência  hamletiana  da  vida  e  sua  linguagem  um  tanto  quanto  funesta.  “Oh,  se  esta  carne, 

 muito,  muito  poluída,  /  Pudesse  derreter-se,  transformar-se  em  água  [...]  Ou  não  tivesse  o 

 Eterno  posto  a  sua  lei  /  Contra  o  suicídio!”  (p.27);  “...cevamos  todas  as  demais  criaturas  para 

 que  nos  engordem,  e  nós  nos  cevamos  a  nós  mesmos  para  as  larvas”  (p.164);  “Eu  podia  beber 

 agora  sangue  quente  /  E  cometer  ações  tão  cruéis  que  o  dia,  ao  vê-las,  /  Havia  de  tremer” 

 (p.137);  ”Será  sangrento  o  que  eu  pensar,  daqui  por  diante,  /  Ou  tudo  o  que  eu  pensar  será 

 irrelevante”  (p.171).  Hamlet  possui  um  ar  de  melancolia  e  depressão  que  permanece  o  tempo 

 todo.  A  solidão,  a  angústia,  a  crise  existencial  parecem  sufocá-lo  pois  Hamlet,  dando  livre 

 vazão  ao  seu  pensamento,  abre  buracos  dentro  do  buraco,  reflete  sobre  um  problema  criando 

 outros problemas, um ciclo vicioso que culmina numa atmosfera mortificante. 

 Essa  perda  do  domínio  harmônico  sobre  o  “eu”  e  a  atmosfera  lúgubre  parecem 

 próprias  a  concepção  do  trágico  na  modernidade.  “O  que  caracteriza  os  gregos  é  a  ternura,  a 

 abertura  ao  estranho,  ao  passo  que  o  que  caracteriza  os  modernos  é  a  sobriedade  própria  a 

 uma  individualidade  fechada  sobre  si  mesma”  (DASTUR  apud  COSTA,  2015,  p.13).  Hamlet 

 não  é  um  personagem  bonzinho.  Ele  maltrata  sua  mãe,  se  finge  de  louco,  aflige  Ofélia 

 culminando  em  sua  morte,  mata  Polônio,  possui  ataques  de  arrogância  e  complexos  de 

 superioridade  mas,  ao  mesmo  tempo,  é  um  sujeito  frágil,  que  parece  estar  desesperado  por 

 cuidado,  que  não  consegue  se  harmonizar  com  a  vida,  que  é  atormentado  por  pensamentos 

 que  emergem  de  forma  quase  inconsciente,  imperceptível.  Hamlet  sofre  por  pensar  demais,  e 

 são  as  costuras  desse  sofrimento  que  o  inserem  no  espírito  de  uma  época.  Deixando  de  lado 

 as  certezas  divinas,  a  morte  da  tragédia  grega  resulta  na  relevância  da  filosofia  como  caminho 

 para  os  seres  humanos  entenderem  a  si  mesmos.  “O  mito,  matéria  prima  do  enredo  trágico, 

 cede  lugar  à  razão  e  à  historiografia  como  instrumentos  na  busca  de  significado  para  a 

 existência”  (COSTA,  2015,  p.21).  Nesse  sentido,  mesmo  com  diversas  diferenças  em  relação 

 à  concepção  de  trágico  grego,  Jesus  Cristo  pode  ser  visto  como  o  último  herói  trágico.  Veio 

 ao  mundo  com  um  propósito,  encara  sua  responsabilidade  e  representa  uma  relação 

 humano-divino.  Foi  tamanha  a  potência  de  seu  sacrifício  que  não  há  possibilidade  de  maior 

 profundidade  nem  a  necessidade  de  sacrifícios  animais.  Se  Jesus  é  o  cordeiro,  filho  de  Deus, 

 qualquer  sacrifício  animal  se  torna  irrelevante,  assim  como  qualquer  tragédia  se  torna 
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 arbitrária  perto  da  eficácia  da  história  cristã.  Após  o  percorrer  de  Cristo,  o  livre-arbítrio  é 

 encarado  de  forma  mais  complexa  e  o  destino  irrevogável  presente  nas  tragédias  gregas  se 

 torna  arbitrário.  Um  aspecto  essencial  para  entendermos  as  tramas  modernas  é  essa  falta  de 

 destino  divino,  é  a  noção  de  que  as  relações  se  dão  a  partir  do  percurso  humano.  Embora 

 Jesus  tenha  se  sacrificado  por  um  bem  da  humanidade,  um  destino  previamente  concebido 

 por  Deus  (e,  assim,  uma  semelhança  com  as  tragédias  gregas),  há  também  uma  ruptura:  Jesus 

 não  comete  um  ato  falho,  não  mata,  como  Édipo  matou.  Experienciamos  uma  percepção  de 

 justiça  desnivelada,  que  não  pode  ser  entendida  completamente,  que  não  pode  ser  explicada 

 em  absoluto.  Essa  ideia  de  uma  justiça  -ou  da  falta  dela-  também  é  presente  nas  tramas 

 modernas  e  a  história  de  Hamlet  parece  evidenciá-la.  Caminhando  para  o  final,  o  herói  está 

 cansado  (característica  muito  própria  aos  heróis  modernos.  Nas  epopéias  de  Homero,  por 

 exemplo,  não  há  cansaço),  não  se  interessa  mais  pela  vitória  a  qualquer  custo,  chegou  a  um 

 estado  de  amortecimento  em  relação  à  vida  e  sua  falta  de  sentido.  A  batalha  final  de  Hamlet 

 com  Laertes  culmina  na  morte  do  rei  Cláudio,  da  rainha  Gertrudes,  de  Laerte  e  do  próprio 

 Hamlet.  Qual  a  sensação  que  este  final  suscita?  Não  existe  uma  divindade  que  amarra  toda  a 

 trama  e  entregue  um  destino  para  cada  personagem  de  acordo  com  suas  ações  ou 

 personalidades?  Aqui,  os  bons  não  herdam  a  harmonia  nem  os  maus  a  desgraça.  Mais  do  que 

 isso,  a  concepção  do  que  é  ser  bom  e  do  que  é  ser  mau  é  colocada  em  xeque.  Onde  está  a 

 catarse? 

 Escrito  por  Miguel  de  Cervantes,  Dom  Quixote  ,  um  herói  que  não  realiza  ações 

 heróicas,  é  comumente  considerado,  devido  a  reflexões  de  Georg  Lukács,  como  o  primeiro 

 grande  romance,  pois  “situa-se  no  início  da  época  em  que  o  deus  do  cristianismo  começa  a 

 deixar  o  mundo;  em  que  o  homem  torna-se  solitário  e  é  capaz  de  encontrar  o  sentido  e  a 

 substância  apenas  em  sua  alma,  nunca  aclimatada  em  pátria  alguma”  (LUKÁCS  apud 

 MENEGUSSO,  2012,  p.18).  Podemos  enquadrar  o  surgimento  do  romance,  gênero  literário 

 estritamente  moderno,  no  século  XVIII,  sempre  relacionado  com  o  temporal  da  Revolução 

 Industrial  e  o  desenvolvimento  da  burguesia.  Num  contexto  em  que  saber  ler  era  privilégio  e 

 o  número  de  livros  disponíveis  era  reduzido,  as  histórias  eram  transmitidas  de  geração  em 

 geração,  lidos  em  voz  alta  na  companhia  dos  familiares.  As  pessoas  exergavam  os  livros 

 como  algo  coletivo,  que  diz  respeito  ao  todo  e  não  ao  individual.  O  mais  lógico,  então,  é  a 

 trama  literária  apresentar  instrução  e  deleite  generalizado,  narrativas  que  dizem  respeito  ao 

 todo,  que  possuam  uma  justiça  divina  e  poética,  que  educam  os  sujeitos  a  partir  de  uma 
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 história  moral  e  bem-apessoada.  Com  a  possibilidade  de  impressão  e  cópia,  através  dos 

 efeitos  da  revolução  moderna,  os  livros  se  tornam  companhia  de  burgueses  sentados  em 

 cadeiras  de  balanço.  Essa  alteração,  com  grande  peso  econômico,  social  e  cultural,  deixa  cada 

 vez  mais  escassa  cenas  como  Camões  Lendo  "Os  Lusíadas"  aos  Frades  de  São  Domingos 

 (1927)  pintada  pelo  artista  português  António  Carneiro.  A  dissolução  de  tais  momentos, 

 espelhos  de  uma  época,  coloca  em  voga  representações  individuais,  que  parecem  traduzir 

 conflitos  de  uma  esfera  subjetiva,  que  possibilita  a  apreciação  de  uma  trama  de  relações  entre 

 o  ser  humano  e  o  livro,  num  vigor  que  antes  parecia  perdido.  As  damas  impressionistas  em 

 vestidos  volumosos  e  guarda-chuvas  coloridos  em  Simplon  Pass:  Reading  (1911)  pelas  mãos 

 de  John  Singer  Sargent;  as  duas  garotinhas  de  Renoir  em  Girl  Reading  (1890)  e  The  Reader 

 (1876);  Camille  Doncieux,  primeira  esposa  de  Claude  Monet  sentada  sobre  lilases  em 

 Springtime  (1872);  Victorine  Meurent  na  Ferrovia  (1873)  por  Manet;  e,  finalmente,  Moça 

 Lendo  em  Itu  e  o  belíssimo  Repouso  do  meu  coup  de  coeur  Almeida  Júnior.  Em  subversão  ao 

 antigo  quadro  de  leitura  coletiva,  o  crescimento  da  classe  média  estabelece  um  novo 

 contexto,  um  pouco  mais  democrático.  Através  de  um  interesse  maior  pela  literatura  e 

 possibilidade  de  distribuição  de  cópias  de  livros,  a  leitura  se  transforma  em  um  movimento 

 individual,  interior  e  subjetivo.  Assim  eram  tanto  as  práticas  de  leitura,  quanto  o  conteúdo 

 dos  livros.  Na  tentativa  de  cristalizar  sua  individualidade  e  exaltar  sua  noções  culturais,  a 

 classe  média,  munida  de  uma  nova  linguagem,  se  emancipa  intelectualmente  através  de  uma 

 literatura  sentimental,  individual,  que  se  importa  com  a  subjetividade  do  personagem.  Tal 

 forma  de  criar  histórias  realçava  o  sujeito  burguês,  seus  sentimentos,  estilo  de  vida, 

 intempéries,  delicadezas  cotidianas,  conflitos  internos,  turbulências  reflexivas,  experiência 

 pessoal.  Dando  um  zoom  no  interior  de  um  ser  humano  comum,  e  não  num  herói  modelo 

 como  vimos  no  “1.1”,  vai  se  refinando  a  representação  do  sujeito  moderno  e  reiterando,  por 

 intermédio  do  romance,  uma  temperatura  humana  extremamente  profunda,  complexa,  que 

 explora  o  movimento  emocional  e  que  chama  a  atenção  para  o  “eu.”  O  leitor  passa  a  se 

 enxergar  na  leitura,  a  ler  um  texto  refletindo  sobre  si  mesmo  e  sobre  sua  relação  com  a 

 sociedade que habita. 

 Charles  Baudelaire  evidencia  as  costuras  de  um  ser  humano  que  perambula  enlevado 

 pela  inquieta  cidade  moderna  na  figura  do  dândi  e  do  flâneur  .  Num  primeiro  olhar,  talvez 

 possamos  enxergar  esses  dois  sujeitos  em  Os  Primos  (  Les  Cousins  ,  1959)  de  Claude  Chabrol. 

 No  filme  francês,  o  interiorano  Charles  (Gérard  Blain)  vai  morar  na  cidade  grande  com  seu 
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 primo  Paul  (Jean-Claude  Brialy),  um  playboy  interessado  em  mulheres,  cigarros,  bebidas  e 

 roupas  sofisticadas.  Tudo  isso  é  explícito  pelo  comportamento  vulgarmente  endinheirado  de 

 Paul,  mas  também  em  sutilezas  como  suas  mãos  arrumando  delicadamente  sua  gravata 

 borboleta  enquanto  passeia  pela  rua,  exibindo  seu  zelo  e  cuidado  com  a  aparência.  Charles,  o 

 oposto  perfeito,  sai  de  um  bar  a  procura  da  única  mulher  que  o  encantou  em  todo  o  filme, 

 entra  em  uma  livraria  e  ganha  do  dono  um  exemplar  de  Balzac:  situação  que  diz  muito  sobre 

 ele.  Os  primos  são  quase  uma  dupla  perfeita  para  entendermos  o  que  é  um  dândi  e  o  que  é  um 

 flâneur  .  Mas  podemos  captar  a  ideia  através  daquilo  que  falta.  Chama-se  dândi  um  sujeito 

 estritamente  moderno  que  desenvolve  em  seu  estilo  de  vida  uma  preocupação  com  a  estética 

 de  forma  apaixonada,  um  conforto  a  partir  da  desnaturalização  de  sua  natureza.  Segundo 

 Baudelaire,  o  dândi  personifica  tudo  aquilo  que  é  antinatural.  Mas  para  entender  tal 

 diagnóstico,  precisamos  perceber  a  ideia  específica  que  Baudelaire  tem  da  natureza.  Em 

 Sobre  a  Modernidade  ,  num  capítulo  com  o  título  muito  sintomático  Elogio  da  Maquilagem, 

 Baudelaire  explica:  “...a  natureza  não  ensina  nada  [...]  ela  obriga  o  homem  a  dormir,  a  beber, 

 a  comer  e  a  defender-se,  bem  ou  mal,  contra  as  hostilidades  da  atmosfera.  É  ela  igualmente 

 que  leva  o  homem  a  matar  seu  semelhante,  a  devorá-lo,  a  seqüestrá-lo  e  a  torturá-lo…” 

 (BAUDELAIRE,  1996,  p.56).  Para  o  poeta  francês,  é  de  comportamento  elevado  rechaçar 

 tudo  o  que  é  puramente  natural,  ou  seja,  aquilo  que  causa  horror,  e  incorporar  “o  que  é  o 

 resultado  da  razão  e  do  cálculo”  (BAUDELAIRE,  1996,  p.57):  a  beleza  e  nobreza.  Ancorado 

 na  artificialidade  está,  então,  o  dândi,  que  calcula  seu  “eu”  sempre  pautado  pela  virtude  da 

 civilização,  da  humanidade  desanimalizada  e  “...do  gosto  pelo  ideal  que  flutua  no  cérebro 

 humano  acima  de  tudo  o  que  a  vida  natural  nele  acumula  de  grosseiro…”  (BAUDELAIRE, 

 1996,  p.58).  Há  muito  de  dândi  em  Charles,  personagem  do  filme  de  Chabrol.  Além  de  um 

 certo  refinamento  elitista,  o  Charles  possui  uma  autoconfiança  em  seu  comportamento  e  uma 

 segurança  em  si  mesmo  próprias  de  um  dândi.  Mas  o  vestígio  central  pelo  qual  não  podemos 

 reconhecer  em  Charles  de  Os  Primos  um  autêntico  dândi  é  que,  para  o  personagem  da 

 Nouvelle  Vague  ,  o  dandismo  é  um  sintoma  de  sua  vulgaridade.  Ele  procura,  exageradamente, 

 por  uma  atenção  boba  e  arbitrária.  Grita  para  uma  moça  na  rua  e  quase  a  atropela,  vira-se 

 para  olhar  o  bumbum  de  mulheres  que  passam  por  ele,  seduz  a  amada  de  seu  primo  por  puro 

 gosto,  a  convence  de  não  se  relacionar  com  Paul,  e  comete  um  crime  da  forma  mais  tosca 

 possível.  Ao  contrário  disso,  um  dândi  possui  um  ar  frio  que  não  se  deixa  afetar,  provoca 

 admiração  mas  não  admira,  no  lugar  do  calor  possui  melancolia,  tem  uma  “simplicidade  no  ar 
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 de  dominação”  e,  se  comete  um  crime,  não  é  por  brincadeira  mas  alicerçado  em  movimentos 

 elevados.  Além  disso,  tudo  o  que  cerca  superficialmente  o  dândi,  desde  um  traje  até  a  escolha 

 de um esporte, está em favor de sua elevação de alma. E é aí que Charles tropeça. 

 Paul,  pelo  contrário,  possui  um  olhar  mais  intenso,  típico  de  um  flâneur  que  anda 

 pelas  ruas,  obversa  livrarias,  encosta  na  porta  de  uma  igreja,  percebe  um  significado  mais 

 profundo  naquilo  que  o  cerca.  Mas  a  ruptura  que  o  separa  de  um  flâneur  está  no  propósito 

 utilitário  disso  tudo:  Paul  está  na  cidade  grande  com  o  objetivo  específico  de  estudar  e  dedica 

 a  isso  todo  o  seu  tempo.  Ele  não  dispõe  de  uma  tarde  para  flanar  e  se  perder  na  cidade,  se 

 apaixonar  pela  multidão,  inebriar  com  o  desconhecido  e  enxergar  o  sublime  no  instante  e 

 fugidio.  Na  cena  em  que  espera  Florence  (Juliette  Mayniel)  para  um  encontro,  expressa 

 gestos  raivosos  e  decepcionados.  Não  contempla  os  passantes,  não  percebe  os  traços 

 específicos  de  uma  arquitetura,  não  aspira  a  atmosfera  urbana  moderna,  não  capta  a  alma 

 daquilo  que  o  cerca.  Ele  vê  a  rua  apenas  como  uma  configuração  utilitária:  é  ali  que 

 encontrará  sua  amada,  e  só.  Quando  desiste  da  espera,  volta  imediatamente  para  casa.  Não 

 perambula  pela  cidade,  recusa  o  convite  dos  colegas  para  ir  a  um  café,  não  enxerga  aquele 

 momento  para  além  dele  mesmo.  Não  possui  a  cidade  como  sua  casa  e  experiencia  os 

 sintomas  da  solidão  urbana  não  por  um  estranhamento  trazido  pelo  progresso,  mas  por  ser 

 rejeitado  no  exame  acadêmico.  O  flâneur  “é,  por  definição,  um  ser  dotado  de  imensa 

 ociosidade  e  que  pode  dispor  de  uma  manhã  ou  uma  tarde  para  zanzar  sem  direção”  (WHITE 

 apud  OLIVEIRA,  2014,  p.116),  assim  como  os  personagens  principais  de  O  Balão  Vermelho 

 (  The  Red  Balloon  ,  1956).  No  curta  francês  de  Albert  Lamorisse,  acompanhamos  o  vaguear  de 

 Pascal  (Pascal  Lamorisse)  com  um  balão  vermelho  pela  cidade:  correndo  atrás  do  ônibus,  se 

 escondendo  em  guarda-chuvas  alheios,  cumprimentando  freiras,  um  varredor  de  rua  e 

 transeuntes  de  trench  coat  .  Na  confusão  da  cidade  moderna,  entre  os  carros  e  a  multidão, 

 sempre  param  um  momento  para  apreciar  policiais  andando  à  cavalo,  a  monstruosidade  do 

 trem  à  vapor,  uma  padaria  exibindo  brioches  na  vitrine,  um  belo  quadro  numa  feira 

 comercial,  um  espelho  antigo,  e  todos  os  detalhes  que  lhes  dão  uma  sensação  de  vagueamento 

 pela  atmosfera.  Eles  não  possuem  um  objetivo  e,  por  isso  mesmo,  dão  livre  vazão  ao  seu 

 corpo  que  convive  num  mundo  de  mil  faces,  apreciando  um  instante  eterno  e  fugidio.  Outro 

 exemplo  de  “botânico  do  asfalto”  ,  expressão  usada  por  Benjamin  para  metaforizar  o 83

 flâneur  ,  é  Gil  Pender  (Owen  Wilson)  de  Meia  Noite  em  Paris  (  Midnight  in  Paris  ,  2011)  de 

 83  (BENJAMIN, 2017, p.39). 
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 Woody  Allen.  É  quase  clichê  associar  o  personagem  ao  herói  baudelairiano  pois  é  no 

 perambular  sem  propósito,  na  perdição  da  rua,  que  a  trama  acontece  e  Gil  percebe  os  traços  e 

 as  tessituras  específicas  de  uma  Paris  dos  anos  20  e  o  que  restou  dela.  Mas  há  outro 

 personagem  sensível  na  trama,  que  adora  o  ar  da  cidade  e  que,  justamente  por  isso,  não 

 consegue  excluir  nenhuma  informação  visual  da  tela.  A  câmera  de  Woody  Allen  é  submissa 

 aos  planos  abertos,  parece  querer  ser  engolida  pelo  todo,  não  tem  coragem  de  violentar  um 

 poste  no  canto  esquerdo,  uma  banca  de  revista  no  canto  direito.  Em  certo  sentido  é  tão 

 autônoma  e  contemplativa  que,  em  determinados  momentos,  ela  contempla  sutilezas  por  si 

 só.  No  primeiro  plano  após  o  título,  a  câmera  aprecia  as  flores  flutuando  sobre  as  águas  do 

 Jardim  de  Monet  antes  dos  personagens  entrarem  em  cena.  No  passeio  em  Versalhes  ,  antes 

 dos  personagens  aparecerem,  a  câmera  já  está  lá,  apreciando  jardins  simétricos  e  casais  ricos. 

 Da  mesma  forma  acontece  na  cena  da  festa  em  que  Gil  conhece  Scott  e  Zelda  Fitzgerald:  a 

 câmera  já  estava  lá,  esperando  por  Gil,  contemplando  um  canto  de  biombo  art  déco  ,  taças  de 

 champanhe,  leques  e  plumas  ao  som  de  Let’s  do  it  (Let’s  Fall  in  Love)  de  Cole  Porter. 

 Rebobinando  um  pouco  mais,  antes  do  título  aparecer  na  tela,  antes  de  qualquer  ator  se 

 apresentar  em  cena,  passamos  um  dia  inteiro  vivenciando  uma  experiência  de  singularidade 

 com  a  cidade  moderna:  a  câmera  nos  leva  ao  rio  Sena,  a  Torre  Eiffel  e  a  parques  ao 

 amanhecer,  ao  Grand  Palais  ,  ao  Louvre  ,  à  Place  Vendome  ,  a  becos  reclusos  com  cafés  e 

 livrarias  no  entardecer,  ao  Arco  do  Triunfo  e  as  luzes  brilhantes  estáticas  em  postes  ou  se 

 movimentando  através  de  carros  e  trens  ao  anoitecer.  Coberta  por  uma  paleta  em  tons  quentes 

 e  pelo  clarinete  de  Sydney  Bechet  em  Si  tu  vois  ma  mère  ,  sentimos  que  a  câmera  possui  um 

 olhar  apaixonado  pela  cidade.  Ela  usa  de  artifícios  para  exaltá-la,  não  tem  medo  de  apreciar  a 

 multidão,  o  movimento  das  árvores,  a  chuva  estalando  no  asfalto  por  um  tempo.  Assim,  a 

 câmera  nos  ensina  que,  no  cinema,  não  há  tempo  morto:  tudo  vira  atmosfera  impressa  em 

 reflexos de luz. 

 Na  articulação  entre  sujeito  e  sociedade,  o  vulto  de  Baudelaire  faz  soar  as  oscilações 

 subjetivas  (um  tanto  quanto  soturnas)  inerentes  a  algumas  almas  modernas,  tais  como  vistas 

 em  Goethe,  Dostoiévski,  Shakespeare,  e  muitos  outros  que  foram  omitidos  neste  capítulo.  “A 

 tolice,  o  pecado,  o  logro  e  a  mesquinhez  /  Habitam  nosso  espírito  e  o  corpo  viciam”  ; 84

 “Minha  alma  é  um  túmulo  que,  mau  celibatário,  /  Desde  sempre  percorro  e  habito  solitário”  ; 85

 85  O Mau Monge, Charles Baudelaire. 
 84  As Flores do Mal, Charles Baudelaire. 
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 “O  túmulo,  no  qual  em  sonho  me  abandono  /  -  Porque  o  túmulo  sempre  há  de  entender  o 

 poeta  -  /  nessas  noites  sem  fim  em  que  nos  foge  o  sono”  ;  “Nos  porões  de  tristeza 86

 impenetrável  /  Onde  o  Destino  um  dia  me  esqueceu”  ;  “A  morte  nos  enlaça  em  seus  sutis 87

 idílios.”  A  câmera  de  Baudelaire  parece  focar  nesse  encontro  do  herói  com  um  cotidiano 88

 aterrador,  numa  tragédia  que  acontece  na  consciência  dos  tormentos  humanos,  rompendo  com 

 os  modelos  clássicos  de  estrutura  literária  e  de  sujeito  heróico.  Tensionando  movimentos, 

 estranhamentos  de  pequenos  instantes,  Baudelaire  converge  a  essência  de  seus  escritos  nos 

 trâmites  cotidianos.  “Um  dos  paradoxos  da  modernidade,  como  Baudelaire  a  vê  aqui,  é  que 

 seus  poetas  se  tornarão  mais  profunda  e  autenticamente  poéticos  quanto  mais  se  tornarem 

 homens  comuns.  Lançando-se  no  caos  da  vida  cotidiana  do  mundo  moderno”  (BERMAN, 

 2007,  p.191).  Seu  herói  não  realiza  grandes  feituras  ou  façanhas  homéricas,  mas  apenas  se 

 deixa  levar  por  algo  que  está  dentro  dele,  sem  fornecer  resoluções  decisivas  ou  gloriosas. 

 Essa  violação  das  narrativas  grandiloquentes  e  elevadas  desestabelecidas  pelas  concepções 

 modernas  colocam  em  um  meltin  pot  Fausto,  Raskólnikov,  Hamlet,  etc,  como  heróis 89

 dissociados  da  elevação  e  crença  divina,  distantes  da  personalidade  heróica  absoluta  de 

 Édipo,  sem  bravura  e  destemor  para  encarar  grandes  aventuras,  desviado  de  certezas  e  de  um 

 um modelo moral. 

 Em  um  trajeto  de  desconfiança  em  relação  à  realidade,  a  tragédia  moderna  é  o 

 estabelecimento  de  um  mundo  não  estabelecido,  em  que  a  mudança  de  ponto  de  vista 

 constante  causa  um  cansaço  e  uma  falta  de  crença  em  um  ponto  final,  uma  perda  de 

 entusiasmo  em  relação  a  um  mundo  em  que  não  se  pode  habitar  de  forma  harmoniosa.  Todo 

 olhar  do  sujeito  moderno  implica  em  algum  tipo  de  distorção  e,  tal  distorção  em  direção  ao 

 infinito,  coloca  em  decadência  as  suas  certezas  sobre  sua  missão  no  mundo,  sobre  sua  própria 

 identidade.  Essas  intuições  amargas,  que  reununciam  diretrizes  clássicas,  ajudam  Lukács  a 

 perceber  que  o  romance  “é  a  forma  da  aventura  do  valor  próprio  da  interioridade;  seu 

 conteúdo  é  a  história  da  alma  que  sai  a  campo  para  conhecer  a  si  mesma,  que  busca  aventuras 

 89  O  conceito  de  herói,  aqui,  não  é  aquele  usualmente  relacionado  ao  sujeito  que  realiza  grandes 
 feituras  e  possui  características  extraordinárias.  Quando  falamos  de  um  herói  moderno,  estamos 
 associando  o  sujeito  que  ocupa  o  papel  principal  da  narrativa  como  o  herói  da  trama.  No  caso  das 
 narrativas  modernas  vistas  aqui,  esse  sujeito  representa  o  papel  de  herói,  ou  seja,  o  papel  principal 
 de  uma  narrativa.  Dentro  de  determinada  narrativa,  é  seu  percurso  que  está  em  foco.  Nem  por  isso 
 possui as mesmas particularidades do herói clássico. 

 88  Semper Eadem, Charles Baudelaire. 
 87  Um Fantasma, I - As Trevas, Charles Baudelaire. 
 86  Remorso Póstumo, Charles Baudelaire. 
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 para  por  elas  ser  provada  e,  pondo-se  à  prova,  encontrar  a  sua  própria  essência”  (LUKÁCS 

 apud  MENEGUSSO,  2012,  p.20).  Outras  concepções  a  partir  de  Lukács:  “O  herói  demoníaco 

 do  romance  é  um  louco  ou  um  criminoso,  em  todo  o  caso,  como  já  dissemos,  um  personagem 

 problemático”;  “A  epopeia  dá  forma  a  uma  totalidade  de  vida  fechada  a  partir  de  si  mesma,  o 

 romance  busca  descobrir  e  construir,  pela  forma,  a  totalidade  oculta  da  vida”  (LUKÁCS  apud 

 MENEGUSSO,  2012,  p.20).  Ao  final  de  Édipo  Rei  de  Pasolini,  Édipo  cego  e  desgraçado 

 vaga  desorientado  pelas  paisagens  modernas  de  concreto,  vivenciando  o  ar  moderno,  muito 

 diferente  do  que  lhe  é  natural.  Tentaremos  pintar,  então,  as  diferenças  em  relação  a  noção  de 

 sujeito, de deuses, de missão, de ideal de conduta e moral entre a tragédia clássica e moderna. 

 A  composição  dos  ambientes  gregos  helenísticos  detêm,  em  sua  narrativa,  uma 

 perfeição  plena,  um  jogo  de  comportamentos  que  aguarda  por  respostas  e,  quando  estas 

 chegam,  vêm  com  tal  força  absoluta  que  não  há  espaço  para  a  reflexão,  para  a  dúvida,  para 

 subjetividades  individuais,  nem  para  a  beleza  do  caos,  da  perdição,  da  sensação  sublime  e 

 mortificante  de  se  deixar  cair  em  queda  livre  num  abismo  infinito.  É  claro  que  não  é  possível 

 excluir  toda  subjetividade  e  crises  identitárias  humanas  das  obras  gregas.  Se  observarmos 

 Édipo  como  sujeito  de  pessoalidade  sempre  acabada  e  resolvida,  caímos  no  erro  de  suprimir 

 toda  a  sua  busca  por  suas  raízes  familiares,  pelo  lugar  onde  nasceu,  qual  é  a  história  de  seus 

 pais,  o  que  acontecera  na  sua  infância,  quais  eram  os  significados  de  suas  ações,  ou  seja, 

 quem  ele  era.  Mas  o  som  da  resposta  divina  vem  como  um  estrondo  impossível  de  ser 

 ignorado:  se  Édipo  procura  a  si  mesmo,  na  verdade,  ele  procura  quem  ele  nasceu  para  ser, 

 quem  ele  sempre  foi,  quem  está  condenado  a  se  tornar,  e  encontra  sua  identidade  como  uma 

 tatuagem  marcada  em  sua  alma,  da  qual  jamais  poderá  se  livrar.  “...O  grego  encontra 

 respostas  antes  de  formular  perguntas”  (LUKÁCS,  p.28),  afirma  Lukács.  Em  divergência, 

 Hamlet  procura  sua  identidade  numa  infinita  onda  de  possibilidades  sendo  incapaz  de  fixar 

 uma  viga,  se  questionando  o  tempo  todo  até  que  ponto  pode  haver  uma  exatidão  identitária,  o 

 que  é  a  verdade  sobre  si  e  o  que  é  delírio  melancólico.  Os  suspiros  que  rodeiam  o  final 

 trágico  shakespeariano  não  se  tratam  apenas  de  morte,  mas  de  uma  atmosfera  funesta  que 

 vinha  sendo  fermentada  desde  o  início  da  trama  e  que  jamais  será  superada  pois,  ao  contrário 

 de  Édipo  Rei  ,  a  resposta  não  chega.  A  catarse  acabou.  A  morte,  então,  não  é  o  ponto  final, 

 mas  é  um  sintoma  do  cansaço,  da  perda  do  entusiasmo  e  um  sinal  sensível  sobre  um  ser 

 humano  que  se  cansou  de  negar  a  si  mesmo  o  tempo  todo  e  experienciar  o  mundo  isolado  no 

 topo  de  uma  crise  lúgubre.  A  lógica  ficcional  divina  existente  nas  tragédias  helenísticas  é  a  de 
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 um  mundo  segurado  por  deuses  que  detêm  as  respostas  de  um  cosmos  homogêneo,  de  um  ser 

 humano  que  não  está  sozinho,  que  possui  sobre  si  um  céu  habitado  por  juízes.  “Apolo  me 

 atingiu”,  diz  Édipo  quando  percebe  sua  submissão  em  relação  a  vontade  dos  deuses.  Ao  final 

 das  tragédias  gregas,  vemos  a  consonância  de  uma  justiça  que  se  faz  plena.  Tal  percepção  é 

 alterada  na  ideia  moderna  que  desestabiliza  essa  fixidez,  que  olha  para  o  céu  não  com  o  temor 

 clássico,  mas  com  um  assombro  de  alguém  que  percebeu  sua  profundidade,  sua 

 inesgotabilidade  e  seu  infinito  desastre.  No  lugar  dos  deuses,  o  olho  humano  contempla  a 

 vastidão  do  céu  como  um  projeção  da  fundura  babélica  do  seu  “eu”  subjetivo.  Se  o  elemento 

 harmonizador  está  morto,  também  está  o  ideal  de  conduta  arquetípico.  A  “moral  da  história” 

 está  vencida.  Enquanto  o  herói  clássico  precisa  percorrer  um  longo  caminho  mas,  dentro  dele 

 não  há  nenhum  abismo  (LUKÁCS,  2007,  p.30),  o  herói  moderno  nem  pensa  em  se  purificar  e 

 deixar  seu  conforto  em  favor  de  uma  harmonia  social.  Não  que  ele  prefira  o  conforto.  Ele 

 simplesmente  não  tem  essa  opção:  o  abismo  está  dentro  dele.  O  personagem  principal 

 moderno  não  é,  em  momento  algum,  indicado  como  modelo  a  ser  seguido.  Aí  avançamos 

 para  outro  ponto.  Se  as  narrativas  helenísticas  possuem  a  ação  cravada  em  seu  cerne,  na 

 trama  moderna,  a  ação  está  em  favor  de  algo  mais  profundo:  a  apreensão  da  tragédia  através 

 do  caos  subjetivo.  O  percurso  do  herói  é  estritamente  interno.  Há  ação,  mas  seu  papel  é 

 apenas de desencadear, inflamar ou metaforizar turbulências mentais e impalpáveis. 

 Ontem  assisti  Alice  nas  Cidades  (  Alice  in  the  Cities  ,  1974)  do  Wim  Wenders.  Lembrei 

 dos  caminhos  pelos  quais  meu  pai  me  levava  na  infância.  De  quando  me  carregava  no  colo 

 pelas  ruas  de  paralelepípedo  de  Governador  Valadares,  extremamente  escuras,  iluminadas  por 

 pontuais  luzes  amareladas  de  postes  empoeirados.  “A  beleza  desse  mundo  moderno  não  é 

 imediatamente  óbvia.  Requer  esforço,  treinamento,  ascetismo”,  diz  Antoine  Vitez,  o  narrador 

 de  As  Metamorfoses  da  Paisagem  (1964)  de  Eric  Rohmer.  A  lembrança  é  um  chá  de 

 camomila  suave,  pelando  de  quente.  A  língua  arde  por  um  tempo,  e  evapora.  Uma  pintura  em 

 aquarela  numa  folha  A4  que,  de  tanta  água,  se  rasgou.  Fugi  de  casa  enquanto  minha  mãe 

 fazia  panquecas  no  prédio  de  azulejos  azuis.  Em  algum  momento  o  rosto  passou  a  ser  uma 

 bricolagem de outros rostos. No esforço de construção: ruína. Eu era muitos. 
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 1.3. Um dia comum pode ser absolutamente trágico 

 O nada, uma folha perdida, uma porta rangendo, um grunhido 

 (Pocilga, Pierpaolo Pasolini) 

 Nada acontece, ninguém vem, ninguém vai, é terrível 

 (Esperando Godot, Samuel Beckett  ) 

 Os dias passam e as noites vem, e nada acontece, e 

 sinto um pouco de solidão. Meu coração parece 

 esperar por algo 

 (Era Uma Vez em Tóquio, Yasujiro Ozu) 

 Numa  sala  cheia  de  arte,  caio  para  dentro  de  mim  mesmo,  não  tenho  fim.  Paredes 

 brancas  com  Kandinsky  coloridos.  Pura  abstração.  Sair  de  mim,  ser  incorpóreo  dilúvio  de 

 cores,  uma  intangível  Improvisação  n°  30  .  Negro  Adão  nascido  do  mármore.  Maciço, 90 91

 congelado  num  momento  fugaz,  num  gesto  nublado.  E  crianças  de  mãos  dadas,  vestidas  em 

 candy  color  ,  cortam  a  cena.  Ambiência  Alone  Together  pela  vidraça  do  botequim  Phillies  . 92 93

 Estou  lá  também.  Mão  caída  sobre  as  cordas  de  um  violão  melancólico  do  Velho  guitarrista 

 cego  ,  sapatos  batendo  nas  pocinhas  d’água  na  Rua  Parisiense,  Dia  Chuvoso  ,  pequenos 94 95

 barulhos.  Um  rio  colorido  e  uma  polinésia  pelada  ,  esboço  de  uma  paisagem  alegórica, 96

 efemeridade  eternizada  com  tinta  à  óleo.  Arco-íris  cinzento  esparramado  na  tela  ,  a  pura 97

 substância  da  tinta  escondendo  os  monstruosos  rastros  expressionistas  de  Franz  Kline.  De 

 olhos  fechados,  um  beijo  abraçado  pelos  vidrinhos  azuis  .  E  do  lado  de  cá,  aprendido  num 98

 instrumental  de  Please,  Please,  Please,  Let  Me  Get  What  I  Want  ,  “o  estado  estético  é  pura 

 suspensão.”  Não  mais  Cameron  Frye  (Alan  Ruck),  mas  eu  sou  a  criança  em  pontinhos 99

 99  RANCIÈRE, 2015, p.34. 
 98  America Windows  , 1977, Marc Chagall. 
 97  Greyed Rainbow  , 1953, Jackson Pollock. 
 96  The Day of the God  , 1894, Paul Gauguin. 
 95  Rua Parisiense, Dia Chuvoso  , 1877, Gustave Caillebotte. 
 94  Velho guitarrista azul cego,  1903, Pablo Picasso. 
 93  Nighthawks  , 1942, Edward Hopper. 
 92  Alone Together  , Chet Baker. 
 91  Adão  , 1880, Rodin. 
 90  Improvisação n° 30  , 1913, Wassily Kandinsky. 
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 iluminada  pelo  sol,  bem  no  meio  de  Uma  Tarde  de  Domingo  na  Ilha  de  Grande  Jatte  (1986). 

 A  câmera  de  John  Hughes,  em  Curtindo  a  Vida  Adoidado  (  Ferris  Bueller's  Day  Off  ,  1986), 

 intercala  um  close  no  rosto  estatelado  de  Cameron,  com  um  close  na  criança  de  George 

 Seurat.  Outro  close  mais  perto,  e  outro  mais  perto,  e  outro  mais  perto.  Epifania  em  mosaico 

 impressionista.  A  mistura  das  cores  está  no  olhar.  E,  a  cada  close  ,  vejo  menos  o  contorno  da 

 criança,  e  mais  as  pinceladas  multicores  metafóricas  do  eu  subjetivo.  Estou  ali,  desfigurado, 

 com  o  Édipo  na  cabeça  e  uma  cara  assustada.  Um  corpo  sustentado  por  ossos,  levado  pelo 

 vento,  uma  tragédia  subconsciente  escrita  em  tinta  à  óleo  pela  arte,  que  age  sozinha,  e  impede 

 qualquer  ato,  qualquer  movimento.  Não  se  trata  de  ação,  ou  da  falta  da  ação,  mas  de  poeira. 

 Bruma  que  agasalha  as  criancinhas  de  Paisagem  na  Neblina  (  Landscape  in  Mist  ,  1988); 

 delicadezas  esmaecidas  numa  madrugada  tediosa  de  sorvete  e  televisão,  ver  a  noite  com  olhos 

 silenciosos  em  Um  Lugar  Qualquer  (  Somewhere  ,  2010);  gestos  e  sutilezas  sob  um  céu  rosa 

 em  Boyhood  (2014);  o  som  das  árvores  se  mexendo  com  o  vento  em  um  parque  inglês  em 

 Blow-Up  (1966);  barcos  balançando  no  mar  e  postes  empoeirados  sobre  um  entardecer  em 

 Dawson's  Creek  ;  pés  descalços  repousando  na  varanda,  frágeis  olhos  contemplando  as 

 árvores  escuras  em  A  Colecionadora  (  La  Collectionneuse  ,  1967);  observar  a  tempestade 

 caindo  sobre  o  mar  furioso,  de  cabelos  molhados,  em  Julieta  (2016);  uma  sombra  repousada 

 numa  escada  de  madeira,  o  anoitecer  numa  sala  vazia,  a  fumaça  de  um  cigarro  deslizando 

 sobre  um  papel  de  parede  japonês  em  A  Rotina  Tem  Seu  Encanto  (  An  Autumn  Afternoon  , 

 1962);  o  murmúrio  do  lago,  o  gelo  fino  afeito  às  janelas  fechadas,  a  encosta  do  outro  lado  do 

 rio  mergulhada  na  neblina  em  Lanterna  Mágica  .  Tudo  que  farei  agora  é  sentir  os  pequenos 100

 sopros. Em algum momento, suavemente, silenciosamente, a vela vai se apagar. 

 Os  espelhos  nos  quais  a  arte  se  via  refletida,  nos  quais  a  tragédia  se  reconhecia,  estão 

 quebrados.  Não  deixaram  de  existir,  mas  há,  agora,  a  presença  da  lâmpada,  irradiação  de  luz. 

 Metáfora  elaborada  por  M.  H.  Abrams,  o  espelho  e  a  lâmpada  (2010)  são  signos  que 

 desvelam  os  traçados  das  artes  clássicas  e  modernas.  Os  acontecimentos  da  ficção  que  sempre 

 foram  construídos  através  de  uma  ideia  platônica,  não  conseguem  mais  dar  conta  de  todas  as 

 complexidades  de  um  sujeito  quebrantado  em  si  mesmo.  A  atmosfera  mortificante  das  tramas 

 estritamente  modernas  também  cansaram.  Não  mais  o  princípio  mimético  orienta  as  histórias 

 literárias,  não  mais  modelos  elevados  de  condutas  morais,  não  mais  instruir  e  deleitar  nem 

 prazer  e  educação,  não  mais  catarse,  não  mais  uma  resposta  final  como  nas  tragédias  gregas. 

 100  BERGMAN, 2013, p.95. 
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 Nem  a  desconstrução  de  tais  respostas  como  na  moderna.  Se  o  espelho  é  metáfora  de  uma 

 narrativa  que  se  dá  através  da  representação  do  mundo  real  e  da  imitação  do  sujeito  em  vigor 

 numa  tentativa  de  ser  reflexo  da  realidade,  a  lâmpada  desperta  o  clarão  intersubjetivo  que  tira 

 algo  de  dentro  para  fora.  É  menos  olhar  o  belo,  mas  olhar  o  nada  de  forma  bela  até 

 transbordar  atmosferas  líricas.  Essa  percepção  sublime  da  vivência  ordinária  só  se  torna 

 relevante  para  compor  uma  história  ficcional  através  do  romantismo  e  as  discussões  acerca  da 

 liberdade  de  criação,  da  autonomia  autoral.  Como  vimos,  superficialmente,  no  subcapítulo 

 anterior,  as  diretrizes  miméticas  evidenciadas  por  Aristóteles  começaram  a  desmoronar  no 

 século  XVIII  e  desvanecer  cada  vez  mais  no  XIX.  As  interações  que  envolvem  as  narrativas 

 se  tornam,  paulatinamente,  mais  pessoais.  Livro  na  mão,  harmonia  intimista,  afinidades 

 individuais,  priorização  do  indivíduo,  aproximação  da  realidade  interior  do  leitor.  Rastros 

 desse  movimento  podem  ser  vistos  também  na  trajetória  das  artes  plásticas.  Embora  William 

 Turner  seja  meu  romântico  favorito,  captando  em  Vapor  numa  Tempestade  de  Neve  (1842) 

 um  caos  vaporoso  de  água,  vento,  chuva,  é  em  Cézanne  que  veremos  uma  noção  da  força 

 estética  subjetiva,  individual.  Se  desviando  do  regime  acadêmico  artístico,  das  diretrizes 

 clássicas,  da  produção  pictórica  através  das  regras  tradicionais,  Cézanne  observa  que  queria 

 ser  um  “Poussin  inspirado  pela  natureza”  (GOMBRICH,  2015,  p.538).  O  pós-impressionista 

 francês  transmitia,  com  tal  reflexão,  que  desejava  a  harmonia  e  maestria  em  suas  obras  tão 

 elevadas  quanto  as  de  Poussin,  mas  buscaria  outro  caminho.  Cézanne  percorreria  as  trilhas  da 

 observação,  das  impressões  pessoais,  de  uma  natureza  que  transborda  a  representação 

 padronizada,  que  não  cabe  nos  conhecimentos  acadêmicos  estagnados.  “Também  ele  queria 

 entregar-se  às  próprias  impressões,  pintar  as  formas  e  cores  que  via,  não  aquelas  que  eram 

 fruto  de  seus  conhecimentos  porque  sobre  elas  tinha  aprendido”  (GOMBRICH,  2015,  p.538). 

 Embora  Cézanne  não  tenha  proposto  uma  ruptura  anárquica  em  relação  aos  conceitos 

 clássicos  pois,  mesmo  que  tenha  mudado  o  caminho,  possuía  o  mesmo  objetivo  de  conquistar 

 a  verdade  da  natureza  tal  como  os  clássicos,  ele  toma  para  si  uma  perspectiva  extremamente 

 pessoal  que  escapa  as  diretrizes  tradicionais:  a  lealdade  e  paixão  por  suas  próprias  impressões 

 sensíveis.  Se  pensarmos  em  Montanhas  na  Provença  (1890),  por  exemplo,  vemos  uma 

 potência  emotiva  e  afetuosa,  um  cenário  dissimulado  pela  imaginação,  expressando  o  “eu”  de 

 Cézanne  e  não  a  veracidade  absoluta  da  paisagem.  Cézanne  não  tem  medo  de  pinceladas 

 rápidas,  nem  de  movimentos  desalinhados.  A  passagem  suave  entre  luz  e  sombra  muito 

 própria  à  pintura  clássica,  aqui  é  substituída  por  mudanças  e  contrastes  bruscos  de  cores. 
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 Pessoalmente,  acredito  que,  ao  ver  Monte  Sainte-Victoire  visto  de  Bellevue  (1885),  mais 

 importante  que  procurar  uma  representação  fiel,  são  as  sutilezas  das  cores  que  parecem  ser 

 mais  individuais  do  que  reais;  mais  relevante  que  o  valor  acadêmico  do  desenho,  é  a  luz  que 

 pousa  sobre  a  paisagem,  a  placidez  e  brandura  que  emergem  em  cada  pincelada  da  tela.  A 

 impressão  de  Cézanne  chega  a  nós  através  da  percepção  dessas  pinceladas  que  escorrem 

 pelos  nossos  dedos,  que  não  são  passíveis  de  traços  exatos  nem  delimitação  absoluta  como 

 acontece  em  O  Juramento  dos  Horácios  de  Jacques-Louis  David,  mas  que  transmitem  uma 

 noção  afetiva,  um  olhar  ímpar  específico,  uma  atmosfera  fleumática  só  possível  através  do 

 exercício de pintar a impressão e o sentimento. 

 “Tornar  os  incidentes  da  vida  cotidiana  interessantes,  desenhando  neles,  de  forma 

 verdadeira  mas  sem  ostentação,  as  leis  primárias  de  nossa  natureza.”  O  trecho  de  Prefácio  a 

 Lyrical  Ballads  de  William  Wordsworth,  publicado  em  1801  (data  extremamente  sintomática 

 para  o  que  tratamos  aqui),  sugere  a  vida  comum,  os  incidentes  vazios,  os  pequenos 

 acontecimentos.  “Lançar  sobre  eles  um  certo  colorido  de  imaginação.”  Na  mesma  esteira  que 

 Wordsworth,  Virginia  Woolf  caminha  na  direção  contrária  dos  materialistas  que  se  interessam 

 por  histórias  sólidas,  buscam  uma  veracidade  concreta  na  ficção.  Se  criações  narrativas  cheias 

 de  intriga,  novelice,  dramas  humanos,  reviravoltas  surpreendentes,  relacionam-se  com  o 

 corpóreo,  o  palpável,  a  materialidade  concreta,  nada  tem  a  ver  com  os  suspiros.  “A  vida  da 

 alma  não  se  parece  com  esses  ternos  bem  cortados.  Ela  é  feita  com  uma  chuva  sempre 

 cambiante  de  acontecimentos  sensíveis”  (RANCIÈRE,  2017,  p.38).  Flutuando  sobre  átomos 

 líricos,  a  escritora  londrina  faz  emergir  poeiras  de  sutilezas,  gestos  passageiros,  mundos  sem 

 importância:  o  botânico  William  Blakes  e  a  pintora  Lily  Briscoe  passando  juntos  diante  da 

 janela  em  To  the  Lighthouse  (1927).  Cenas  ordinárias,  ações  qualquer  desencadeando  coisa 

 alguma.  Deslocamentos  internos,  fluxo  de  pensamentos  airosos,  semblantes  subjetivos, 

 impulsos  íntimos.  O  caos  vagueia  suavemente.  “  Never  did  anybody  look  so  sad  .”  Se  algo  é 

 reiterado,  é  somente  através  de  impressões.  As  combinações  de  forças  (presentes  nas  tramas 

 visitadas  nos  subcapítulos  anteriores)  são  dissolvidas  em  “uma  lágrima  que  se  formou;  uma 

 lágrima  caiu;  as  águas  oscilaram  para  cá  e  para  lá,  receberam-na  e  ficaram  de  repouso."  Um 

 xale  de  cachemir  verde  sobre  a  moldura  de  um  quadro.  Tesouras,  sedas  e  flores  sob  “uma 101

 nuvem  que  atravessa  o  sol”,  o  silêncio  caído  sobre  o  espírito.  A  luz  atingindo  as  árvores  do 102

 102  Cenas de  Mrs. Dalloway  . 
 101  Cena de  To the Lighthouse  . 
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 jardim,  tornando  as  folhas  transparentes;  uma  persiana  estremecida;  casacos  a  bater;  uma 

 sombra no caminho; paredes cheias de rachas douradas. 103

 Se  era  uma  tendência  aos  autores  anteriores  terem  certeza  das  personalidades  e 

 pensamentos  de  seus  personagens,  conservando  o  escritor  como  uma  espécie  de  dono  das 

 criaturas  ficcionais,  agora  os  personagens  são  vaporosos:  se  dissolvem  em  todo  o  arcabouço 

 da  obra.  Não  podemos  mais  pegá-los  pelas  mãos,  dizer  quem  são,  como  faziam  os  deuses  nas 

 tragédias  gregas.  Estamos  sempre  separados  por  um  véu  atmosférico  que  nos  sugere  os 

 movimentos  subjetivos.  Vemos  as  ações,  mas  elas  não  importam.  “Os  acontecimentos 

 exteriores  perderam  por  completo  o  seu  domínio”  (AUERBACH,  2015,  p.485).  Em  seu  livro 

 Mimese  ,  o  filólogo  alemão  Erich  Auerbach  nos  presenteia  com  percepções  (entre  muitas 

 outras)  acerca  da  meia  marrom  nas  mãos  de  Mrs.  Ramsay,  personagem  de  To  the  Lighthouse  : 

 enquanto  a  cicatriz  de  Ulisses  é  desencadeadora  de  trâmites  narrativos  e  um  gancho  para 

 digressões  de  pensamentos  conexas  entre  si,  a  meia  marrom  de  Mrs.  Ramsay  não  transforma 

 a  narrativa,  não  fornece  um  novo  acontecimento  surpreendente,  nem  conecta  as  três 

 digressões  da  personagem  que,  na  realidade,  são  “diferentes  no  tempo  e  no  espaço  e  também 

 diferentes  quanto  à  exata  determinabilidade  no  espaço  e  no  tempo”  (AUERBACH,  2015, 

 p.486).  A  coerência  temporal,  a  representação  verossímil  da  realidade  passaram  a  ser 

 enxergadas  de  forma  contrária  à  sua  própria  diretriz:  “a  lógica  da  verossimilhança  é  uma 

 mentira  antiartística”  (RANCIÈRE,  2017,  p.18),  comenta  o  professor  francês  Jacques 

 Rancière.  Se  as  premissas  aristotélicas  pretendiam  chegar  mais  perto  da  realidade  através  da 

 sucessão  cronológica  e  perfeita  de  ações  ou  digressões  exatas,  tais  narrativas  não  produziam 

 mais  do  que  um  afastamento  da  realidade.  Pois  qual  sujeito  é  um  mundo  fechado  e  coerente? 

 Qual  sujeito  pisa  sobre  um  firmamento  impecável?  Seremos  sempre  cortados  por  lacunas, 

 teremos  hiatos  que  jamais  serão  preenchidos  com  cimento,  viveremos  perpetuamente 

 rasgados  pela  falta  do  não  sei  o  quê.  E  esse  “não  sei  o  quê”,  um  nada  que  é  tudo,  faz  das 

 histórias  um  olhar  apaixonado,  um  gesto  que  se  expande  para  dentro  e  ao  infinito,  pois  o 

 subjetivo  é  profundo  o  suficiente  para  se  modificar  a  cada  instante.  Não  tem  fim.  A 

 experiência  exterior  desencadeia  não  apenas  uma  ideia  no  pensamento,  mas  “cadeias  de 

 ideias,  que  abandonam  o  seu  presente  para  se  movimentarem  livremente  nas  profundidades 

 temporais”  (AUERBACH,  2015,  p.487).  A  meia  marrom,  feita  por  Mrs.  Ramsay  para 

 presentear  o  menino  do  guarda  do  farol,  é  uma  melodia  paralela  das  madeleines  de  Proust, 

 103  Cenas de  As Ondas  . 
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 casa  de  veraneio  de  Isak  Borg,  Tintern  Abbey  de  Wordsworth.  “O  banal  torna-se  belo  como 104

 rastro do verdadeiro” (RANCIÈRE, 2009, p.50). 

 1.3.1. Salto para dentro de si: camadas de tempo e memória acumuladas 

 -Não passam de pedaços de carbono cristalizados 

 sob pressão e calor [...] 

 -Como Lágrimas. Não são nada mais que H2O com 

 traços de cloreto de sódio 

 (Um Barco e Nove Destinos, Hitchcock) 

 Sam, achava que tinha lhe dito para nunca tocar… 

 (Casablanca, Michael Curtiz) 

 I would rather not go back to the old house 

 (Back to the Old House, The Smiths) 

 A  lembrança,  nas  obras  machadianas,  exprime  um  traço  estimulante  para  pensarmos 

 sobre  objetos  e  situações  afetivas.  Uma  passagem  de  Dom  Casmurro  :  “Nisto  olhei  para  o 

 muro,  o  lugar  em  que  ela  estivera  riscando,  escrevendo  ou  esburacando,  como  dissera  a  mãe. 

 Vi  uns  riscos  abertos  e  lembrou-me  o  gesto  que  ela  fizera  para  cobri-los”  (ASSIS,  p.15).  A 

 palavra  “lembrou-me”  se  direciona  à  seguinte  questão:  é  Bentinho  que  lembra  por  si  só  ou  é 

 algo  que  entrega  a  lembrança  à  Bentinho?  Justamente  porque  não  escolhemos  data  nem  hora 

 para  lembrar  afetos,  Amory  Blaine  pede  a  Isabelle  um  objeto,  qualquer  coisa  que  o  fizesse 

 lembrar  dos  rápidos  olhares  da  amada  (FITZGERALD,  2013,  p.111)  em  Este  Lado  do 

 Paraíso  .  Na  terceira  parte  deste  primeiro  romance  de  F.  Scott  Fitzgerald,  o  escritor  nos 

 desvela  o  caráter  de  nascimento  de  tais  fluxos  subjetivos.  “Ao  despertar,  um  agradável  fluxo 

 de  consciência  apoderou-se  dele”  (FITZGERALD,  2013,  p.143).  Não  é  Amory,  o  egocêntrico 

 afeito  a  devaneios  afetivos,  que  apodera-se  do  fluxo,  mas  o  fluxo  que  se  apodera  dele.  “A 

 memória  é  uma  bênção  ambígua.  Mais  precisamente,  é  ao  mesmo  tempo  uma  bênção  e  uma 

 104  Não  digo,  aqui,  que  a  meia  de  Woolf  tem  a  exata  mesma  função  de  outros  objetos  e  situações  nas 
 quais  veremos  adiante,  mas  que  é  um  movimento  paralelo,  uma  sonoridade  familiar,  pertencem  ao 
 mesmo ar. 
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 maldição  lançada  sobre  alguém”  (BAUMAN,  2017,  p.110)  escreve  Zygmunt  Bauman,  em 

 Amor  Líquido  .  Fornecendo  uma  poderosa  prova  para  tal  reflexão,  Lady  Mary  (Michelle 

 Dockery),  no  terceiro  episódio  da  quarta  temporada  de  Downton  Abbey  ,  sente  uma  súbita 

 mudança  de  sentimentos  dentro  de  si.  Enquanto  dançava  feliz  em  seu  vestido  bordado,  viu  de 

 relance  o  gramofone  de  Matthew  Crawley  (Dan  Stevens),  seu  falecido  marido,  trazido  do 

 porão  pela  divertida  Lady  Rose  (Lily  James).  O  gramofone  está  tão  profundamente  fincado  à 

 imagem  de  Matthew  e  as  sensações  partilhadas  pelo  casal  que  o  objeto  detém  em  si  o  poder 

 de  despertar  abruptamente  sentimentos  esmagadores.  Machado,  que  se  esquiva  da  colocação 

 usual  “lembrei-me”,  alcança  um  encadeamento  de  reflexões  que  ecoam  na  obra  de  Marcel 

 Proust,  Em  Busca  do  Tempo  Perdido  -  No  Caminho  de  Swann  (1913).  Comentando  sobre  o 

 passado  e  as  memórias  do  ser  humano,  o  escritor  entende  que  tentar  evocá-lo,  é  trabalho  em 

 vão:  “...todos  os  esforços  de  nossa  inteligência  serão  inúteis.  [O  passado]  Está  escondido,  fora 

 de  seu  domínio  e  de  seu  alcance,  em  algum  objeto  material  [...]  Tal  objeto  depende  apenas  do 

 acaso  que  o  reencontremos  antes  de  morrer,  ou  que  o  não  encontremos  jamais”  (PROUST, 

 p.27).  Inspirando  clareza  à  nossa  percepção,  as  memórias,  muitas  vezes  são  iluminadas  por 

 causualidades  na  vivência  cotidiana.  Bentinho,  Amory  Blaine  e  Lady  Mary  não  lembram  por 

 si  só,  mas  algo  os  faz  lembrar.  Esse  toque  de  arrebatamento  emerge  no  narrador  de  Em  Busca 

 do  Tempo  Perdido  no  momento  em  que  um  pedacinho  de  madeleine  imersa  no  chá  amolece 

 em  sua  boca.  Desencadeamentos  triviais:  num  dia  de  inverno  sua  mãe  lhe  propõe  um  chá.  A 

 cena é absolutamente bela, cercada por atmosfera nostálgica e percepção sublime: 

 Mas  no  mesmo  instante  em  que  esse  gole,  misturado  com  os  farelos  do  biscoito,  tocou 
 meu  paladar,  estremeci,  atento  ao  que  se  passava  de  extraordinário  em  mim. 
 Invadira-me  um  prazer  delicioso,  isolado,  sem  a  noção  de  sua  causa.  Rapidamente  se 
 me  tornaram  indiferentes  as  vicissitudes  da  minha  vida,  inofensivos  os  seus  desastres, 
 ilusória  a  sua  brevidade,  da  mesma  forma  como  opera  o  amor,  enchendo-me  de  uma 
 essência  preciosa;  ou  antes,  essa  essência  não  estava  em  mim,  ela  era  eu.  Já  não  me 
 sentia  medíocre,  contingente,  mortal.  De  onde  poderia  ter  vindo  essa  alegria 
 poderosa?  Sentia  que  estava  ligada  ao  gosto  do  chá  e  do  biscoito,  mas  ultrapassava-o 
 infinitivamente,  não  deveria  ser  da  mesma  espécie.  De  onde  vinha?  Que  significaria? 
 Onde  apreendê-Ia?  [...]  É  claro  que  a  verdade  que  busco  não  está  nela,  mas  em  mim. 
 Ela a despertou mas não a conhece... (PROUST, p.28). 

 Inquietante,  na  tentativa  de  fazer  aparecer  os  sentimentos  envoltos  no  biscoitinho,  o 

 narrador  se  dirige  ao  seu  espírito  e  entende  que,  para  acessar  tal  encantamento,  sua  alma  não 

 deverá  somente  consultar,  mas  criar.  “Está  diante  de  algo  que  ainda  não  existe  e  que  só  ele 
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 pode  tornar  real,  e  depois  fazer  entrar  na  sua  luz”  (PROUST,  p.28).  A  lembrança  aparece  de 

 súbito,  como  se  tivesse  vontade  própria.  Como  se,  depois  de  despertada  pelo  objeto  afetivo, 

 escolhesse  eclodir  na  mente  do  narrador  a  qualquer  momento.  Colidir  com  aquele  sabor  é 

 reencontrar  sua  infância  nas  manhãs  de  domingo  em  Combray,  quando  sua  tia  Léonie  o  dava 

 a  petit  madeleine  imersa  na  infusão  de  chá  ou  de  tília.  A  imagem  do  biscoitinho  “tão 

 gordamente  sensual”,  estava  perdida  nas  memórias,  imersa  em  solidão  no  “imenso  edifício 

 das  recordações.”  Sua  figura  tinha  se  tornado  banal  em  tantas  confeitarias,  perdendo  sua 

 individualidade,  sua  potência  específica,  no  meio  de  várias  outras  madeleines  uniformizadas. 

 Despertar  tal  sensibilidade  é  avivar  afetos  empoeirados:  os  meses  de  verão  na  velha  casa 

 cinzenta,  as  ruas  por  onde  corria,  as  flores  do  parque  do  Sr.  Swann,  as  ninféias  do  Vivonne,  a 

 província  vista  da  estrada  de  ferro,  a  boa  gente  das  redondezas,  o  jogo  dos  japoneses,  os 

 telhados  salientes  das  pequenas  residências  que  faziam  sombra…  Um  mundo  de  sutilezas 

 dentro  de  uma  xícara  de  chá.  “O  surgimento  da  realidade  de  dentro  da  consciência 

 rememorante”  (AUERBACH,  2015,  p.488).  Esse  diálogo  consigo  mesmo  (numa  chave 

 diferente  de  Hamlet  e  Raskólnikov)  desvela  o  corpo  humano  como  a  ponta  do  iceberg  ,  uma 

 capa  que  esconde  as  intempéries  internas,  as  condições  subjetivas  em  coexistência,  o  espírito 

 que  não  cabe  em  si.  “A  moderna  representação  do  tempo  interior  [...]  de  um  artista  que, 

 encontrando-se  ele  próprio  no  objeto,  liberou-se  como  observador  do  objeto  e  enfrenta  seu 

 próprio  passado”  (AUERBACH,  2015,  p.488).  O  acontecimento  cotidiano,  pequeno  em 

 relação  a  tragédias  elevadas,  não  fornece  uma  mudança  de  roteiro,  não  delineia  o  destino  do 

 personagem.  Apenas  existe.  Sutilmente  existe.  Proust  nos  chama  a  despertar  as  múltiplas 

 filigranas que colorem nosso etéreo e subjetivo eu. 

 Num  filme  do  Bergman,  qualquer  movimento  te  faz  desabar.  “Você  nasceu  sem 

 intenção,  vive  sem  um  sentido  […]  Quando  morrer,  vai  apagar.”  A  frase  do  cineasta  sueco 

 parece  ser  inerente  a  vivência  de  Isak  Borg  (Victor  Sjöström).  O  personagem  de  Morangos 

 Silvestres  (1957)  conhece  sua  natureza  finita,  sua  corporeidade  passageira.  Não  se  importa 

 com  medíocres  ficções  mundanas:  “Título  Honorário,  que  estupidez.”  Sabe  que  é  vapor.  Aos 

 78  anos,  vive  uma  vida  de  detalhes,  sutil,  ancorada  num  cotidiano  banal,  normal,  igual.  Isak, 

 sempre  enlevado  pela  melancolia,  observa  porta  retratos,  escreve  uma  carta,  discute  com  sua 

 governanta,  veste  um  roupão,  manuseia  uns  livros…  Acontecimentos  qualquer.  A  caminho  de 

 Lund,  cidade  sueca  onde  receberá  o  Título  Honorário  da  universidade  onde  estudou,  Isak  e 

 Marianne  Borg  (Ingrid  Thulin),  sua  nora,  deixam  o  carro  numa  estradinha,  caminham  em 
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 meio  a  árvores  e  arbustos,  até  chegar  na  casa  em  que  Isak  passava  os  verões  até  os  20  anos. 

 Enquanto  Marianne  mergulha  no  lago,  Isak  repousa  ao  lado  do  canteiro  de  morangos 

 silvestres.  Ali,  observando  a  casa  abandonada,  o  jardim  descuidado,  o  vento  balançando 

 suavemente  as  árvores,  Isak  percebe  tais  cenas  se  movimentando  em  múltiplas  direções 

 internas.  A  câmera  de  Bergman  bate  um  zoom  no  rosto  contemplativo  de  Isak,  que  se 

 sobrepõe  a  árvores  balançando  com  o  vento,  que  se  sobrepõe  a  nuvens  no  céu,  que  se 

 sobrepõe  a  pequenas  folhinhas,  que  se  sobrepõe  a  imagem  de  Sara  (Bibi  Anderson)  colhendo 

 morangos  silvestres.  O  cinema  realçando  um  fluxo  interior,  desbanalizando  detalhes 

 paradoxalmente  ternos  e  agonizantes.  As  imagens  em  conjunção,  belezas  em  choque, 

 provocam  um  sentido  onírico,  lírico,  de  vapor.  Num  súbito  arroubo  de  lembranças  afogadas, 

 Isak  regressa  à  sua  infância.  Volta  ao  momento  de  oração  antes  da  refeição,  as  repreensões  de 

 sua  mãe,  a  imagem  do  aparelho  auditivo  do  tio  Aron,  as  inúmeras  interações  juvenis  ao  redor 

 da  casa  de  veraneio.  Veja  bem,  um  segredo  de  Carlos  Drummond  de  Andrade:  “uma  coisa  são 

 duas  [...]  Repare  mais  ainda.  Uma  coisa  são  inúmeras  coisas.  Sua  imagem  contém  infinidade 

 de  imagens  em  estado  de  sonho,  germinando  no  espaço  e  na  luz.”  Uma  casa  não  é  só  uma 

 casa.  São  camadas  de  tempo  e  vida  acumuladas!  São  cenas  de  relações  traçadas,  prolongadas 

 em  diversas  direções,  polvilhadas  por  sensações,  fragmentos  fotográficos,  uma  visão  que  se 

 esboça  para  dentro  de  si  mesmo,  como  uma  pintura  sem  moldura,  uma  temporalidade  em 

 suspenso, recuperação de um instante benevolente, que talvez nunca tenha existido. 

 Bolhas  temporais  voam  em  camadas  sobre  o  tempo  real  em  Lines  written  a  few  miles 

 above  Tintern  Abbey  (1798),  de  William  Wordsworth.  Se  anteriormente  a  percepção  do 

 mundo  real  se  formava  através  de  enormes  peripécias  e  uma  vida  de  experiências  concretas, 

 aqui,  a  vida  real  se  encontra  na  consciência  do  personagem  em  poucos  espaços  de  tempo. 

 Imerso  num  infinito  mundo  de  sensações,  Wordsworth  ouve  as  águas  fluindo  das  nascentes 

 nas  montanhas,  o  silêncio  do  céu  em  consonância  com  grandes  penhascos,  tufos  de  pomares 

 vestidos  em  tom  verde  perdidos  em  bosques,  um  eremita  sozinho  se  aquecendo  no  fogo  em 

 sua  caverna.  Enlevado  por  guirlandas  de  fumaça  enviadas  em  silêncio  entre  as  árvores, 

 percebemos  que  essas  paisagens,  para  o  narrador,  não  são  somente  deleitosas,  refrescantes  e 

 belas  em  si  mesmas.  São  perspectivas  afetivas  de  vida  e  memória,  entrelaçamento  de  epifania 

 e lembrança. 

 Essas belas formas, 
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 Através de uma longa ausência, não são para mim 
 Como é uma paisagem para o olho de um cego: 
 Mas muitas vezes, em quartos solitários, e no meio do barulho 
 De vilas e cidades, eu devo a eles, 
 Em horas de cansaço, sensações doces, 
 Sentido no sangue e sentido ao longo do coração; 
 E passando mesmo na minha mente mais pura 
 Com restauração tranquila: - sentimentos também 
 De prazer não lembrado: assim, talvez, 
 Como não tem influência leve ou trivial 
 Na melhor parte da vida de um homem bom, 
 Seus atos pequenos, sem nome, não lembrados… 
 (WORDSWORTH, 1798). 

 Nesse  “transbordamento  espontâneo  de  sentimentos  poderosos”  ,  de  “prazer  não 105

 lembrado”  ,  há  um  reencontro  com  um  passado  (e  assim,  consigo  mesmo)  não  tão 106

 esclarecido.  Através  dessas  beauteous  forms  ,  uma  espécie  de  beliscão  no  âmago,  o  narrador 

 nos  desvela  suas  temporalidades  interiores,  se  relacionando  com  os  escritos  de  Auerbach 

 sobre  as  teias  modernas  que  articulam  o  tempo:  “a  moderna  representação  do  tempo  interior 

 une-se  a  uma  concepção  neoplatônica,  segunda  a  qual  o  verdadeiro  arquétipo  do  objeto 

 estaria  na  alma  do  artista”  (AUERBACH,  2015,  p.488).  E  seu  olhar,  “quieto  pelo  poder  da 

 harmonia”  ,  num  corpo  adormecido,  absorve  “a  vida  real  das  coisas.”  As  tramas  de 107 108

 relações  introspectivas  que  sugerem  um  elo  entre  os  escritos  modernos  dão  um  zoom  em 

 acontecimentos  antes  ignorados.  Essa  mudança  não  significa  apenas  um  redirecionamento  do 

 foco  narrativo  clássico,  mas  uma  sinceridade  e  espontaneidade  em  relação  a  instantes  críticos 

 e  essenciais  da  vida  humana.  Tais  momentos  epifânicos  não  são  tratados  como  uma  muleta 

 para  doutrinar  os  leitores.  Ao  “enfatizar  o  acontecimento  qualquer,  não  aproveitá-lo  a  serviço 

 de  um  contexto  planejado  da  ação,  mas  em  si  mesmo”  ,  a  vida  é  transmitida  em  suas 109

 próprias  teias,  o  caráter  mais  intrínseco  da  vida  cotidiana,  uma  janela  comum  a  todos  nós. 

 Desprendido  de  uma  engrenagem,  a  vida  se  encontra  na  finura  do  detalhe  que,  se  parece 

 pouco,  na  verdade,  é  algo  absolutamente  ofuscante,  pois  reconfigura  o  próprio  eu,  que  não 

 tem  limite.  “O  que  merece  ser  contado,  não  pode  ser  mais  a  ação  de  pessoas  em  busca  do 

 poder,  da  riqueza  ou  da  glória,  mas  esses  momentos  singulares  e  imprevisíveis  em  que  o 

 109  (AUERBACH, 2015, p.497). 
 108  Tradução livre de “  We see into the life of things  ”,  trecho de  Tintern Abbey  . 

 107  Tradução livre de “  While with an eye made quiet by  the power / Of harmony…  ”, trecho de  Tintern 
 Abbey  . 

 106  Tradução livre de “  ...feelings too / Of unremembered  pleasure  ”, trecho de  Tintern Abbey  . 
 105  Prefácio ao  Lyrical Ballads  . 
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 brilho  de  uma  quimera  encontrando  o  incontrolável  de  uma  situação  perfura  a  rotina  da 

 existência.”  (RANCIÈRE,  2017,  p.55).  A  desconstrução  de  um  método,  o  quebrantar  do 

 espelho,  a  consciência  da  mudança  de  atitude  em  relação  ao  tempo,  um  autor  que  não  domina 

 seu  próprio  texto,  a  vida  que  se  desloca  lentamente,  as  digressões  dentro  de  si,  epifanias 

 inquietantes,  camadas  de  intempéries  subjetivas,  uma  experiência  intraduzível,  que  espanta 

 sem saber por quê, um eu ilegível. Isso é o trágico. 

 1.3.2. Não acontece nada. E acontece tudo. 

 Uma mulher está sentada sozinha em sua casa. 

 Sabe que não há mais ninguém no mundo: todos os 

 outros seres estão mortos. Batem à sua porta 

 (Sozinha Com Sua Alma, Thomas Bailey Aldrich) 

 Amores  Expressos  (1994),  de  Wong  Kar  Wai,  é  uma  narrativa  que  não  se  reduz  a 

 encadeamentos  de  atos  que  levam  os  personagens  a  algum  destino.  Antes  da  metade  do  filme, 

 a  história  desaparece,  e  outra  se  coloca  no  lugar.  Somos  arremessados  para  a  trama  seguinte. 

 Nossos  afetos  mudam  de  foco  e  o  efeito  de  desnorteamento  é  razoável,  porém  claro.  Dentro 

 dessa  fragmentação  narrativa  temos,  então,  duas  histórias  encadeadas,  que  se  respeitam  entre 

 si:  elas  não  estão  entrelaçadas,  uma  não  invade  a  outra  como  acontece  em  Magnólia  (1999) 

 de  Paul  Thomas  Anderson,  em  que  as  vidas  de  nove  personagens  estão  ligadas  através  de 

 acontecimentos  tragicamente  cotidianos.  Isso  não  significa  que  as  duas  histórias  de  Amores 

 Expressos  sejam  absolutamente  alienadas  entre  si.  Pelo  contrário,  a  segunda  é  um  canto 

 paralelo  da  primeira.  Essa  é  uma  característica  autoral  de  Kar  Wai.  Em  Dias  Selvagens 

 (1990),  Cinzas  do  Tempo  (1994),  Anjos  Caídos  (1995),  vemos  uma  narrativa  fragmentada, 

 uma  duplicação  das  histórias,  mas  como  uma  espécie  de  reflexo  num  espelho  embaçado.  Os 

 personagens  dessas  múltiplas  tramas  não  possuem  relação  utilitária,  mas  há  um  tom  que  liga 

 todos  eles  através  do  ar,  da  atmosfera.  Se  diferenciando  das  narrativas  clássicas,  em  Kar  Wai 

 uma  história  pode  terminar  em  qualquer  lugar,  em  qualquer  momento,  em  qualquer  toque  ou 

 afeto,  em  qualquer  esquina,  qualquer  papel  amassado  num  bar  iluminado  em  neon  azul  , 110

 110  Cena final de  Amores Expressos  (1994). 
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 qualquer  sussurro  nas  paredes  de  templos  longínquos  ,  qualquer  olhar  melancólico 111

 passeando  numa  cidade  futurista  ,  qualquer  adormecer  com  a  boca  suja  de  torta  de 112

 blueberry  num  café  recluso  em  Nova  Iorque  .  Só  assim,  com  um  final  em  aberto,  Kar  Wai 113

 pode  recomeçar  em  qualquer  grunhido  suave  e  agudo  de  uma  porta  se  abrindo  ,  qualquer 114

 passeio  embaçado  pela  noite  em  neon  de  Hong  Kong  ,  qualquer  desenho  de  canetinha  em 115

 papéis  sujos  e  amassados  .  Um  cinema  sem  começo  nem  fim,  mas  dissolvido  nos  suspiros 116

 dos encontros e desencontros. 

 Em  A  Poética  dos  Anjos  Caídos:  um  estudo  sobre  o  cinema  de  Wong  Kar-Wai  , 

 dissertação  de  Ludmila  Moreira  Macedo  de  Carvalho,  vemos  com  clareza  as  diretrizes 

 cinematográficas  do  diretor.  Num  capítulo  sobre  Amores  Expressos  ,  a  pesquisadora  explica 

 que  as  duas  histórias  presentes  na  narrativa  possuem  semelhanças  temáticas:  jovens  urbanos, 

 modernamente  solitários,  “que  buscam  o  amor  mas  são  abandonados  por  suas  namoradas 

 enquanto  ainda  estavam  apaixonados  [...]  as  histórias  se  encerram  justamente  quando  se  abre 

 uma  possibilidade  de  encontro…”  (CARVALHO,  2004,  p.98).  O  final  feliz,  comum  à 

 histórias  românticas,  é  uma  armadilha  narrativa  da  qual  Kar  Wai  se  desvia  com  maestria.  Um 

 final  fechado,  além  de  transmitir  ao  apreciador  uma  justiça  poética  irreal,  faz  com  que  todos 

 os  fios  tecidos  na  vivência  cotidiana  dos  personagens  sejam  reduzidos  a  um  desfecho 

 utilitário.  Não  é  isso  que  está  em  jogo  na  poética  de  Kar  Wai.  É  o  eu  lírico  desintegrado  num 

 mundo carente de vínculos e lotado de neon. 

 Nessa  chave,  deslocamos  o  nosso  olhar  dos  encadeamentos  de  ação  do  filme.  Mais 

 importante  que  a  perseguição  policial  ou  a  história  de  vida  da  loira  foragida,  é  o  estado 

 emocional  dos  personagens.  “A  prisão  que  ele  [o  policial]  faz  no  filme,  portanto,  não  tem 

 importância  [...]  todo  esquema  de  transporte  das  drogas,  apesar  de  ser  mostrado  com  detalhes, 

 não  ganha  nenhum  desenvolvimento  mais  adiante  na  trama”  (CARVALHO,  2004,  p.100).  É 

 dessa  maneira  que  o  espectador  se  torna  também  mais  autônomo,  podendo  se  reconhecer  nas 

 fragmentações  individuais  dos  sujeitos  representados  na  tela.  Se  antes  os  personagens  eram 

 totalmente  definidos,  com  uma  identidade  tão  própria  e  absoluta  que  expulsava  qualquer 

 interpretação,  pois  ela  já  estava  dada,  agora  o  espectador  coloca  força  no  olhar.  Através  de 

 116  Cena inicial de  Eros  (2004). 
 115  Cena inicial de  Amores Expressos  (1994). 
 114  Cena em que vemos, pela primeira vez, Su Li-zhen em  Amor à Flor da Pele  (2000). 
 113  Cena final de  Um Beijo Roubado  (2007). 
 112  Cena final de  2046  (2004). 
 111  Cena final de  Amor à Flor da Pele  (2000). 
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 uma  abstração  da  beleza,  a  intensidade  do  olhar  sobre  o  objeto  é  tão  significativo  (ou  talvez 

 mais)  quanto  o  objeto  por  si  só.  Potência  contemporânea,  o  dia  ordinário  que  pode  ser 

 absolutamente  trágico  não  acontece  quando  uma  catástrofe  vem  à  tona.  Antes  da  tragédia 

 contemporânea  ser  sobre  algo,  ou  sobre  alguém,  ela  é  em  alguém.  Se  um  professor 

 perguntasse  aos  alunos  o  que  é  a  tragédia  em  A  Aventura  (  L'avventura  ,  1960)  de 

 Michelangelo  Antonioni,  a  resposta  mais  óbvia  seria  direcionada  ao  sumiço  de  Anna  (Lea 

 Massari),  que  desaparece  em  meio  ao  mar  e,  a  partir  daí,  seus  amigos  começam  a  procurá-la 

 em  uma  pequena  ilha  de  pedras.  Mas,  dentro  da  narrativa,  esse  fato  tira  o  véu  de  inúmeras 

 inquietações  interiores  dos  personagens.  As  intempéries  subjetivas  flutuantes  arrebatam  o 

 espectador  a  ponto  de  legar  a  imagem  de  Anna  ao  esquecimento.  Dentro  de  intensas  belezas, 

 paisagens  da  Sicília,  tomadas  fotográficas  silenciosas  e  deleitosas,  a  verdade  do  filme  se 

 encontra  nas  relações  fáceis  de  serem  quebradas,  nas  identidades  diluídas  em  nada,  na 

 incomunicabilidade,  nas  crises  existenciais,  no  esquecimento  de  um  mundo  harmônico.  Após 

 as  investigações  na  ilha  não  darem  resultado  algum,  Sandro  (Gabriele  Ferzetti),  o  noivo,  e 

 Claudia  (Monica  Vitti),  a  amiga,  continuam  as  buscas  por  Anna  ao  redor  do  continente. 

 Acabam  se  apaixonando.  E  Anna  é  esquecida  por  eles  e  por  nós.  O  trágico  não  é  sobre  o 

 desaparecimento  corpóreo  de  Anna,  mas  sobre  o  esquecimento  de  sua  imagem,  a  indiferença 

 ao  seu  afeto,  a  negação  de  sua  melancolia,  e  os  movimentos  subjetivos  que  são 

 desencadeados  nos  personagens.  Se  nas  tragédias  vistas  anteriormente  o  trágico  se  instalava 

 na  ação,  aqui  não  mais.  O  trágico  está  nas  entrelinhas,  em  detalhes  simbólicos,  em  gestos 

 ilegíveis.  O  trágico  é  quando  a  Mrs.  Hughes  (Phyllis  Logan)  de  Downton  Abbey  (2010-2015), 

 mergulhada  nos  braços  de  uma  rotina  enfadonha,  se  dá  conta  de  que  sua  vida  poderia  ter  sido 

 totalmente  diferente.  Quando  Joey  Potter  (Katie  Holmes),  em  Dawson’s  Creek 117

 (1988-2003),  irrompida  por  sentimentos  sutis  e  inexplicáveis,  revela  a  Dawson  (James  Van 

 Der  Beek)  debaixo  de  árvores  afáveis:  “vivo  com  medo  de  não  fazer  nada,  não  ir  a  lugar 

 algum…”  Quando  Lucia  (Silvana  Mangano)  de  Teorema  (1968),  de  Pier  Paolo  Pasolini,  se 118

 assombra  com  suas  próprias  palavras  quando  confessa  ao  visitante  (Terence  Stamp)  que 

 nunca  teve  interesse  real  em  nada:  “não  sei  como  pude  suportar  tal  vácuo.”  Quando  Ariel 

 (Emma  Bolger)  de  In  America  (2002),  criança  pisando  de  leve  em  percepções  mundanas, 

 exterioriza  “I  miss  things”  em  um  parque  de  diversões,  logo  após  ter  assistido  E.T  (1982),  de 

 118  Dawson’s Creek  , temporada 2, episódio 2. 
 117  Downton Abbey  ,  temporada 1, capítulo 1. 
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 Spielberg.  O  trágico  é  toda  bruma  de  ebulição  interior,  pairando  na  atmosfera  encarcerada, 

 em toda gente, em toda parte, em direção ao infinito. 

 He  Qiwu  (Takeshi  Kaneshiro),  espectro  da  primeira  história  de  Amores  Expressos  , 

 pertence  a  um  grupo  específico  de  personagens  de  Kar  Wai  :  “...os  que  amam  demais, 119

 procuram  afeto  desesperadamente,  sofrem  por  amor  e  solidão  e  se  expõem  em  situações 

 patéticas…”  (CARVALHO,  2004,  p.100).  Abandonado  por  sua  namorada,  He  Qiwu 

 comprou,  todos  os  dias  durante  um  mês,  latas  de  abacaxi  (porque  May,  sua  ex,  adorava  a 

 fruta)  com  o  prazo  de  validade  sempre  no  dia  1°  de  maio.  “Juro  a  mim  mesmo  que  ou  a  May 

 muda  de  ideia  até  eu  ter  comprado  trinta  latas,  ou  se  acaba  também  a  validade  do  nosso 

 amor.”  Metáfora  de  relações  instantâneas,  com  tempo  certo  para  acabar,  os  abacaxis  enlatados 

 têm  em  si  a  potência  de  se  tornarem  objetos  afetivos,  fósseis  radioativos  ,  eco  das  situações 120

 epifânicas  de  Proust,  Isak  Borg  e  Wordsworth.  Também  testemunham  a  construção  de  um 

 sujeito  contemporâneo  pautado  pelas  latas,  uma  identidade  construída  a  partir  de  um  sistema 

 industrial,  afetos  que  circulam  ao  redor  de  objetos  capitalistas,  uma  síndrome  dos  tempos 

 modernos.  Não  que  o  personagem  esteja  absolutamente  afogado  pelo  sistema  em  vigor,  mas 

 que,  por  bem  ou  mal,  o  zeitgeist  o  assombra  sutilmente,  está  presente  nas  sutilezas  das 

 relações  humanas,  inscrito  na  verdade  existencial  contemporânea.  A  tragicidade  de  He  Qiwu 

 não  está  somente  no  ato  do  término  do  relacionamento,  mas  está  em  si  mesmo,  porque  “sua 

 dor  é  motivada  mais  pela  carência  afetiva  do  que  pela  saudade  da  ex  namorada” 

 (CARVALHO,  2004,  p.101).  Mais  que  um  acontecimento,  o  trágico  é  um  suspiro  interno, 

 interminável e sempre assombroso. 

 Uma  obra  que  busca  a  si  mesma,  Amores  Expressos  é  pautada  por  um  cotidiano 

 solitário  metropolitano,  em  que  encontros  são  acontecimentos  casuais  e  arbitrários.  O  ar  que 

 envolve  as  pequenas  ações,  uma  madrugada  comendo  saladas  e  vendo  a  cidade  reluzente, 

 uma  televisão  ligada  sem  ninguém  para  assisti-la,  tomar  Coca-Cola  em  um  bar  sujo  ,  é  um 121

 cotidiano  que  passa  despercebido,  impossível  de  ser  apreendido  no  dia  a  dia  acossado.  Até  as 

 conversas  são  tão  normais,  vazias  de  grandes  glórias,  que  se  torna  difícil  abarcá-las  com  a 

 mão.  “Pra  quê  o  casaco  de  chuva?”,  pergunta  a  garçonete.  “Acho  que  irá  chover.”  Tal 

 121  Cenas de  Amores Expressos  (1994). 
 120  MARKS, Laura U. 

 119  Segundo  Ludmila  Moreira  Macedo  de  Carvalho,  o  diretor  chinês  trabalha  com  dois  tipos  de 
 personagens:  os  que  amam  demais,  e  os  que  recebem  mas  ignoram  esse  amor.  “Os  desencontros 
 entre  os  dois  tipos  de  personagens,  como  foi  dito,  é  o  que  movimenta  a  narrativa  na  maioria  dos  seus 
 filmes” (CARVALHO, 2004, p.101). 
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 resposta,  tão  normal,  saída  da  boca  da  mulher  loira  absolutamente  imponente  e  misteriosa, 

 sem  passado  nem  futuro,  é  tão  banal  que  não  conseguimos  entender.  Parece  que  perdemos 

 alguma  pista.  Parece  que  há,  na  fala,  uma  mensagem  codificada,  que  em  algum  momento  irá 

 ser  apreendida.  Mas  não.  Sua  banalidade  é  toda  sua  essência.  E  é  aí  que  está  a 

 grandiloquência  da  sua  pequenez.  “O  sublime  no  banal.  A  leveza  no  cotidiano.  Eclipse  do 

 sujeito,  do  autor  diante  do  mundo”  (LOPES,  2007,  p.11).  E  a  obra  continua,  se  dissolvendo 

 em  “devaneios  e  impressões.  Pequenas  ondas.  Vestígios.  Pegadas.  Não  há  tempo  para 

 perceber  de  todo”  (LOPES,  2007,  p.11).  O  sublime  é  então  captado  na  beleza  fugaz  dos 

 momentos  passageiros,  “possível  de  ser  identificado  na  fisionomia  do  comum”  (LOPES, 

 2007,  p.40).  Longe  da  magnificência,  da  grandiloquência  hollywoodiana,  das  interações 

 pomposas,  é  o  detalhe  que  irradia  as  narrativas  pautadas  pelo  cotidiano.  Amores  Expressos  , 

 por  ser  uma  “narrativa  mínima”  (CARVALHO,  2004),  detém  sua  atenção  aos  detalhes,  aos 

 pequenos  comportamentos,  fumar  de  cabeça  baixa  encostado  numa  loja  de  brinquedos  . 122

 Imagens  fortes,  sutis  e  extremamente  íntimas,  dignas  de  personagens  que  exprimem  “seus 

 sentimentos  através  de  olhares,  gestos  e  movimentos  incessantes”  (CARVALHO,  2004, 

 p.104). 

 Indo  de  encontro  a  noção  de  sublime  em  Kant,  as  interações  dos  personagens  de 

 Amores  Expressos  com  o  mundo  e  o  estilo  cinematográfico  que  os  captura  são  capazes  de 

 suscitar  sensações  cambiantes  entre  prazer  e  angústia,  beleza  e  horror.  Nessa  contradição  de 

 emoções  delirantes,  está  o  sublime.  Muito  diferente  da  catarse  que  tem  em  si  a  função  de 123

 proporcionar  ao  espectador  uma  espécie  de  volta  da  harmonia  perdida  e  ensinar  aos  cidadãos 

 o  horror  de  uma  descrença  em  relação  aos  deuses,  aqui,  o  sublime,  quando  toca,  transmite  ao 

 tocado  sua  finitude,  sua  alma  ordinária,  seu  pó.  O  efeito  colateral  é  uma  espécie  de 

 intraduzibilidade  da  experiência.  Pois  o  sublime  passa  dos  limites  da  experiência  narrável,  se 

 instala  no  plano  das  ideias,  do  olhar  exaltado  por  sentimentos  paradoxais.  A  evocação  dessas 

 sensações  conflituosas  é  o  que  difere  o  sublime  do  belo.  Para  Kant,  experienciar  o  belo  é  fruir 

 de  um  olhar  apaixonado,  é  o  prazer  inteiro,  é  sentir  um  punch  no  ânimo.  Já  o  sublime  é  a 

 coexistência  de  sensações  inconciliáveis.  Prazer  e  desprazer.  Mais  que  isso,  a  experiência 

 sublime  isola  a  pureza  do  belo  e  dá  livre  vazão  a  entrelaçamentos  inexplicáveis,  algo  que  não 

 123  Pauto  essa  diferença  pois  a  mistura  de  sentimentos  paradoxais,  prazer  e  horror,  pode  ser 
 confundida com a noção de catarse vista anteriormente, nas narrativas gregas. 

 122  Cena de  Amores Expressos  (1994). 
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 se  pode  apreender  totalmente.  O  infinito,  o  ilimitado,  as  partes  que  faltam.  Não  é  próprio  do 

 sublime  um  abraço  forte,  que  abarca  toda  a  circunferência  corporal  do  abraçado,  mas  um 

 toque  esbarrado,  trombar  no  meio  da  rua;  não  um  beijo  intenso  mas  a  apreciação  da  textura 

 árida  de  um  lábio  se  encostando  no  outro;  não  olhar  a  amada  iluminada  por  um  holofote,  mas 

 apreciar  suas  nuances  incandescidas  pelo  espectro  lunar.  O  belo  é  calmaria,  o  sublime  é  a 

 perda  do  fio  da  meada.  O  temor  causado  por  essa  atmosfera  inapreensível  de  atração  e  horror 

 não  oferecem  uma  ameaça  real  à  saúde  mental  ou  física  do  sujeito,  mas  o  paralisa.  Faz  a 

 vítima  da  experiência  sublime  olhar  para  dentro  de  si  e  enxergar  seu  próprio  horror,  sua 

 finitude,  ver  que  o  clarão  logo  se  apaga.  Através  desse  olhar  interior  abre-se  um  prisma 

 identitário,  um  sintoma  de  reconhecimento.  O  temor  ao  sublime  é  então  sedutor.  Uma  espécie 

 de  ímã  que  faz  o  sujeito  ser  arrebatado  pelo  temível  que  irradia  dentro  de  si.  “Do  belo  da 

 natureza  temos  que  procurar  um  fundamento  fora  de  nós;  do  sublime,  porém,  simplesmente 

 em  nós...”  (KANT  apud  LAGO,  2014).  Uma  beleza  estonteante,  que  te  atrai,  mas  pode  te 

 afogar. 

 Nas  sutilezas  cotidianas  de  Amores  Expressos  ,  os  ossos  estremecem.  Justamente  por 

 se  tratar  de  uma  narrativa  ordinariamente  cotidiana,  encontros  acidentais,  amores  que  nunca 

 se  resolvem,  o  espectador  consegue  se  encontrar  emocionalmente  nos  sujeitos  de  Hong  Kong. 

 As  obras  de  Kar-Wai  parecem  feitas  para  que  atravessemos  o  corpo  dos  personagens  e  os 

 enxerguemos  por  dentro.  Faye  (Faye  Wong),  a  garota  com  comportamento  adolescente 

 ingênua  da  segunda  história,  tem  em  si  o  potencial  de  extrapolar  sua  alma  para  fora.  Sua 

 forma  de  vivenciar  o  cotidiano  exprime  algo  de  alegre  e,  ao  mesmo  tempo,  solitário. 

 Trabalhando  num  bar  sujo,  servindo  clientes,  enchendo  tubos  de  ketchup,  limpando  a 

 máquina  de  refrigerante  ou  observando  um  policial  bonitinho  enquanto  se  refresca  na  frente 

 de  um  ventilador,  Faye  é  a  sombra  de  inúmeros  adolescentes  que  ouvem  música  alta  para 

 bloquear  pensamentos,  que  sonham  em  conhecer  a  Califórnia,  que  alimentam  um  amor 

 platônico  até  às  últimas  consequências.  Ao  olhar  os  personagens  kar-waianos  estamos,  na 

 verdade,  olhando  a  nós  mesmos.  Nossa  vida  rotineira,  nosso  tempo  esvaindo  de  nossas  mãos, 

 nossa  dimensão  problemática.  Esse  é  o  assombro  sublime  impresso  nas  paisagens 

 kar-waianas: o eco de nós mesmos, a insignificância de nossos atos. 

 A  música  que  a  acompanha  por  toda  a  narrativa,  California  Dreamin’  de  The  Mamas 

 &  The  Papas  ,  expressa  o  sonho  californiano  em  um  dia  feio,  rotineiro.  “Todas  as  folhas  estão 

 marrons  e  o  céu  está  cinza  [...]  Eu  estaria  protegido  e  aquecido  se  estivesse  em  Los  Angeles.” 
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 Essa  necessidade  de  escapar  da  mesmice  desvela  um  caráter  comum  a  todos  os  personagens 

 kar-waianos.  O  tédio,  de  essência  imperceptível,  é  um  golpe  certeiro  nos  sujeitos 

 contemporâneos.  A  tragédia  contemporânea  paira  sob  o  ar  suave  do  dia  a  dia.  No  delicado  e 

 perturbador  Não  Matarás  (1988)  de  Krzysztof  Kieślowski,  Jacek  Lazar  (Mirosław  Baka),  um 

 tanto  quanto  amortecido  na  coletividade  urbana,  perambulando  sobre  a  cidade  moderna,  toma 

 um  táxi  e,  em  um  instante  qualquer,  mata  o  taxista.  Numa  pintura  trágica,  qualquer  detalhe 

 desencadeia  sentimentos  angustiantes.  O  silêncio  que  perpassa  toda  a  narrativa  com  uma 

 brutalidade  aguda,  a  estética  amarelada,  esverdeada,  dando  o  tom  de  que  as  coisas  não 

 cheiram  bem,  o  cotidiano  desoladamente  industrial,  uma  Varsóvia  decadente  e  soturna:  tudo 

 transmite  a  sensação  de  que  o  espírito  contemporâneo  é  defeituoso.  A  qualquer  momento,  o 

 efeito  colateral  irrompe.  Assim,  do  nada.  Numa  postura  de  condescendência  em  relação  ao 

 seu  crime,  à  sua  pena  de  morte,  o  personagem  parece  se  consolar  pois  não  mais  lidará  com  o 

 peso  da  vida  tediosa,  sem  sentido.  O  dia  ordinário  se  tornou  absolutamente  trágico  não 

 porque  Jacek  mata  o  taxista,  não  porque  ele  experiencia  a  perversidade  ou  caminha  em 

 direção  à  morte,  mas  porque  no  interior  de  si  mesmo  há  um  tédio  que  exclui  a  glória  humana, 

 reduz  as  belezas  da  vida,  e  mergulha  o  sujeito  em  vapor.  O  assassinato  emerge  daí,  é  apenas 

 um  sintoma.  “Não  matarás”,  o  sexto  mandamento  que  Deus  entrega  a  Moisés  no  Monte  Sinai 

 (BÍBLIA,  Êxodo,  20)  não  se  direciona  apenas  aos  raivosos  inconsequentes,  mas  aos  que 

 detêm em si o murmúrio fértil e eterno do tédio. 

 “Não  sabemos  mais  fazer  com  que  o  tédio  dê  frutos”,  diz  Paul  Valéry  .  Revestido  de 124

 uma  postura  desalentada  frente  ao  mundo,  o  tédio,  um  ruído  sempre  presente  em  qualquer  ser 

 humano,  de  qualquer  época,  em  qualquer  espaço  geográfico,  é  um  tom  que  retorna  em 

 diversas  obras  de  Kar-Wai.  Embora  estivesse  presente  em  inúmeras  narrativas  pré-modernas, 

 perpassando  por  Oblómov  de  Ivan  Goncharov  até  Jó,  personagem  bíblico,  foi  na  modernidade 

 que  o  tédio  passou  a  ser  pensado  e  conceituado.  Tais  encadeamentos  não  são  arbitrários.  O 

 tédio  se  tornou  um  “importante  conceito  organizador  de  sentido  para  o  sujeito  moderno  nas 

 descrições  de  si  mesmo  e  de  suas  experiências”  (OLIVEIRA,  2014,  p.26).  Se  a  experiência 

 moderna,  como  vimos  no  “1.2”  veste  o  sujeito  com  uma  roupagem  de  desamparo,  o  tédio  é 

 um  fio  que  liga  a  postura  desalentada  de  Hamlet  (vide  as  famigeradas  poses  e  expressões 

 tediosas  e  reflexivas  de  Laurence  Olivier),  Werther,  Baudelaire  (familiaridade  expressa  em 

 seu  poema  Tédio  ),  aos  personagens  kar-waianos.  Mas  em  outra  chave.  Nos  personagens 

 124  (VALÉRY, Paul  apud  BAUMAN, Zygmunt, 2001, p.7). 
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 modernos  o  tédio  parece  configurar  uma  postura  fantasmagórica,  mortificante,  pois  ali  o 

 sintoma  é  apenas  mais  um  componente  de  uma  alma  absolutamente  perturbada  entre 

 reflexões  existenciais,  pensamentos  teóricos,  uma  certa  negação  de  Deus,  etc.  Já  em  Kar-Wai, 

 o  tédio  parece  ser  essência  específica  de  diversos  personagens.  A  vida  cotidiana,  atravessada 

 por  situações  repetidas,  ritualísticas,  o  dia  a  dia  maçante,  exatamente  igual,  é  o  que 

 desencadeia  o  tédio  ao  longo  do  corpo  dos  personagens.  Situados  em  outro  tempo,  em  um 

 capitalismo  tardio,  sociedade  espetacularizada  e  todos  esses  burburinhos  contemporâneos,  os 

 sujeitos  de  Kar-Wai  estão  amortecidos  por  uma  vida  acelerada,  correndo  para  lugar  algum.  Os 

 deslumbramentos  da  modernidade,  a  pirotecnia  capitalista,  o  choque  de  luzes  e  propagandas 

 nas  ruas,  ao  invés  de  aguçar  no  sujeito  um  gosto  pelo  novo,  na  verdade,  produz  uma 

 indigestão  subjetiva.  Não  há  mais  tempo  para  mastigar.  Tudo  é  engolido  a  seco.  E  aí  o  sujeito 

 se  paraliza.  Nada  mais  o  assusta,  nada  mais  o  seduz.  De  tudo  ele  já  viu,  todas  as  coisas  já 

 conhece,  pois  tudo  se  torna  repetição.  Objetos  vapor.  Que  serão  substituídos  por  outros  em 

 pouco  tempo,  assim  como  as  relações.  É  como  se  a  aceleração  inerente  ao  espírito  da  época 

 deixasse  os  personagens  amortecidos,  em  constante  desalento  em  relação  a  tudo  que  os  cerca. 

 E  “o  que  acaba  por  emergir  é  a  agonia,  desesperança  quanto  ao  futuro  e  a  necessidade 

 imediata  de  preenchimento  do  tempo”  (OLIVEIRA,  2014,  p.24).  Enquanto  lá  fora  o  trânsito 

 estourava  num  rugido,  Faye  e  Cop  663  (Tony  Leung  Chiu-Wai)  permanecem  em  posições 

 tediosas.  Ela  com  a  cabeça  deitada  nos  braços.  Ele  tomando  lentamente  um  copo  de  café.  O 

 abismo  entre  o  espírito  urbano  e  o  espírito  dos  personagens  é  evidenciado  através  de  um 

 recurso  cinematográfico:  enquanto  as  pessoas  se  movimentam  aceleradamente  na  rua,  como 

 se  fossem  borrões  de  fantasmas  correndo  em  todas  as  direções,  Faye  e  Cop  663  se  encontram 

 tão  amortecidos  que  é  quase  possível  entender  o  que  significa  ser  humano  na 

 contemporaneidade.  Esse  alargamento  da  noção  temporal  subjetiva  e  individual  nos  leva  a 

 adentrar  o  interior  dos  personagens,  conhecê-los  um  pouco  mais  através  da  acentuação  de  seu 

 estado  de  espírito.  Tal  coexistência  de  temporalidades  dá  conta  de  expressar  a  cacofonia  da 

 modernidade  e  quais  são  os  fios  que  tecem  o  dia  ordinário  que  pode  se  tornar  absolutamente 

 trágico. 
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 FIGURA 2  - O desalento de Cop 663 e Faye em dissonância  com o frenesi urbano. 
 Fonte  :  Amores Expressos  , Wong Kar-Wai, 1994. 

 Envolvidos  pela  nuvem  anfêmera,  os  sujeitos  de  Kar-Wai  são  testemunhos  de  uma 

 tragédia  envolta  pelo  subconsciente.  Essa  ideia  parece  ser  reiterada  ao  longo  da  obra  do 

 diretor,  inundada  de  acontecimentos  insignificantes,  perdidos  na  trama  da  vida  banal.  Talvez 

 por  esse  discurso  do  comum,  é  recorrente  que  amigos  me  perguntem,  ao  ver  os  filmes  do 

 diretor  indicados  por  mim,  do  que  o  filme  está  falando.  Num  restaurante  com  um  grupo  de 

 amigos  da  faculdade,  uma  amiga  se  direciona  a  mim:  “vi  o  filme..”  Logo  após  uma  cara  de 

 paisagem,  pergunta:  “e  aí?”  Outra  vez,  assistia  Amor  à  Flor  da  Pele  com  meus  pais  e  um  tio, 

 na  casa  dos  meus  avós.  Quando  o  filme  chega  ao  fim,  todos  dão  uma  espécie  de  risada  irônica 

 como  se  dissessem:  “acabamos  de  ver  nada.”  Mais  tarde,  voltando  para  casa,  meus  pais 

 expressam  uma  espécie  de  inquietação:  “e  esse  filme,  hein?”,  diz  minha  mãe.  “Não  acontece 

 nada,  né?”,  diz  meu  pai.  A  nossa  incapacidade  de  enxergar  o  “nada”,  de  entender  sua 

 importância  e  nos  dissolvermos  em  seu  conteúdo,  não  é  mais  forte  do  que  a  experiência 

 estética  com  o  objeto  fílmico.  Embora  tenha  acontecido  “nada”,  o  filme  não  voltou.  Pelo 

 contrário,  encostou  em  meus  pais  e  ficou  ali,  sussurrando,  os  tocando  com  finas  mãos.  Nessas 

 conversas,  sempre  tento  explicar  que,  na  verdade,  eu  também  não  sei.  Sou  incapaz  de 

 entender  por  completo  o  discurso  de  tais  filmes,  o  conteúdo  específico  de  cada  cena,  nem  sei 

 ler  alguma  revelação  nas  entrelinhas.  Me  pergunto,  aliás,  se  algumas  obras  foram  feitas  para 
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 serem  entendidas.  É  um  erro  tentar  pegar  Amores  Expressos  pelos  chifres.  É  um  erro  achar 

 que  sabemos  o  que  o  filme  quer  dizer,  ou  indicarmos  o  que  o  diretor  quis  dizer.  É  um  erro, 

 também,  acreditar  que  o  próprio  diretor  sabia  o  que  queria  dizer.  A  arte  é  autônoma,  vive  por 

 si  só,  pisa  onde  quer,  rola  na  maré.  O  sublime  se  instala  aí:  “...um  testemunho  do  encontro 

 com  o  irrepresentável  que  desconcerta  todo  o  pensamento”  (RANCIÈRE,  2009,  p.12).  Nas 

 sombras  de  Su  Li-zhen  e  Chow  Mo-wan  em  ruas  mal  iluminadas,  encontros  e  desencontros 

 salpicados  pela  chuva.  Contemplação  de  atmosfera.  Bem,  é  claro  que  no  filme  acontecem 

 coisas.  Existe  ação,  existe  conversa,  voz  off  ,  etc.  O  que  todos  querem  saber,  na  verdade,  é 

 porque  tais  ações,  tais  conversas,  tais  diálogos  internos  merecem  ser  elevados  ao  status  de 

 arte,  merecem  ser  trama  de  um  filme.  Já  vimos,  anteriormente,  alguns  ganchos  que  nos 

 ajudam  a  entender  como  o  cotidiano  se  tornou  grandiloquente,  como  as  digressões  internas 

 são  infinitamente  profundas,  como  essas  questões  são  muito  recentes  e  como  as  narrativas 

 kar-waianas  se  dialogam  com  tudo  isso.  Mas  o  subtítulo  “não  acontece  nada.  E  acontece 

 tudo”  não  se  direciona  somente  a  noção  de  que  há  uma  falta  de  ação  (não  acontece  nada)  e 

 um  murmúrio  no  subconsciente  (e  acontece  tudo).  Também  não  se  dirige  somente  ao  tecido 

 da  vida  que  nunca  dorme,  aos  afetos  que  nos  tocam  no  rosto,  as  tramas  múltiplas  e  agitadas 

 da  vida  comum,  aos  burburinhos  de  pontos  luminosos  da  vivência  ordinária  se  movimentando 

 em  todas  as  direções.  É  tudo  isso.  Mas  há  trâmites  que  estão  por  baixo,  brigando  entre  si. 

 Pontos de vista que criam fenômenos. 

 As  múltiplas  filigranas  que  compõem  a  atmosfera  de  Kar-Wai  é  mais  do  que 

 aproximar  arte  do  cotidiano.  É  um  som  político,  que  guarda  em  si  as  notas  de  diversas  formas 

 de  habitar  o  mundo.  Partilha  do  Sensível.  O  desenho  do  ser  humano  comum,  ar  pertencente  a 

 qualquer  quarto  recluso,  qualquer  alma  vaporosa,  é  a  evidência  daquilo  que  é  comum  a  todos, 

 mas  também  daquilo  que  é  individual.  “Uma  partilha  do  sensível  é,  portanto,  o  modo  como  se 

 determina  no  sensível  a  relação  entre  um  conjunto  comum  partilhado  e  a  divisão  de  partes 

 exclusivas”  (RANCIÈRE,  2009,  p.7).  Se  processos  históricos,  culturais,  mercadológicos 

 apagaram  as  teias  do  comum,  partilhar  o  sensível  é  se  aproximar  de  uma  estética  política  que 

 faz  emergir  rostos  que  abrem  janelas  ,  que  esbarram  em  pessoas  em  feiras  urbanas,  que 125

 comem  um  McDonalds  sentado  na  rua  .  Momentos  nada,  que  passam.  Mas,  se  filmados, 126

 possuem  a  potência  sublime  e  grandiloquente  da  pequenez  de  gestos  qualquer.  A  partilha  sutil 

 126  Cenas de  Amores Expressos  (1994). 
 125  Cena de  Amor à Flor da Pele  (2000). 
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 e  azulada  de  Ohayo  de  Satoshi  Kon  se  torna  mais  radical  do  que  obras  construídas  por 

 grandes ruminações conceituais, apurados tecnicismos ou pirotecnias explosivas. 

 “A  nova  maneira  de  contar  histórias  [...]  é,  antes  de  mais  nada,  uma  maneira  de  dar 

 sentido  ao  universo  ‘empírico’  das  ações  obscuras  e  dos  objetos  banais”  (RANCIÈRE,  2009, 

 p.55).  Tal  postura  política  se  distancia  de  uma  estetização  da  política,  inerente  à  “era  das 

 massas”,  como  constatou  Walter  Benjamin  através  de  seus  estudos  em  relação  ao  nazismo  na 

 Alemanha.  Pelo  contrário,  “essa  estética  não  deve  ser  entendida  no  sentido  de  uma  captura 

 perversa  da  política  por  uma  vontade  de  arte…”  (RANCIÈRE,  2009,  p.16).  Mas  como  “o 

 sistema  de  formas  a  priori  determinando  o  que  se  dá  ao  sentir.  É  um  recorte  dos  tempos  e  dos 

 espaços,  do  visível  e  do  invisível,  da  palavra  e  do  ruído  que  define  [...]  o  lugar  e  o  que  está 

 em  jogo  na  política  como  forma  de  experiência.”  (RANCIÈRE,  2009,  p.16).  Se  moldarmos 

 nossa  visão  para  enxergar  o  ponto  de  vista  estético,  chegamos  a  conclusão  de  que  a  arte 

 tradicional  está  mais  próxima  da  vida,  pois  busca  representá-la  de  forma  verossímil,  enquanto 

 a  arte  moderna  busca  a  si  mesma.  Do  ponto  de  vista  político,  entretanto,  as  narrativas 

 gloriosas  e  exorbitantes  da  arte  clássica  se  situam  tão  longe  dos  tecidos  da  vida  comum  que 

 acabam  causando  o  efeito  contrário  (FREITAS,  2005,  p.  217).  Buscar  o  político  de  Rancière  é 

 captar  que  “a  arte  não  é  política  porque  se  dirige  aos  temas  políticos  do  mundo  e  busca 

 configurá-los  esteticamente  pela  mediação  dos  recursos  expressivos  que  dispõe”,  mas  porque 

 “desloca  um  corpo  do  lugar  que  lhe  era  designado  ou  muda  a  destinação  de  um  lugar” 

 (RANCIÈRE,  1996,  42).  Se  antes  tal  corpo  não  era  relevante  para  protagonizar  um  lugar 

 artístico  elevado,  agora,  através  de  um  deslocamento,  da  mudança  da  destinação  de  um  lugar, 

 qualquer  corpo  é  uma  beleza.  A  arte  é  política  quando  o  andar  do  ser  comum  vira  dança, 

 quando  brincamos  de  aviãozinho  com  o  Cop  663  em  Amores  Expressos  ,  quando  vemos  os 

 porta  retratos  de  pessoas  qualquer  em  Amor  à  Flor  da  Pele,  quando  um  mundo  de  relações 

 está  inserido  em  passinhos  de  dança  numa  cozinha  suja  em  Felizes  Juntos  ,  em  “uma  época 

 em  que  qualquer  um  é  considerado  como  cooperando  com  a  tarefa  de  fazer  história”  (p.59). 

 Isso  é  abrir  os  olhos:  um  movimento  sutil,  banal,  mas  que  desvela  o  absoluto  diante  de  si. 

 Tais  narrativas  existem  para  prolongar  nossa  percepção.  A  estética  política,  a  partilha  do 

 sensível  ,  leva  à  areia  o  que  está  afogado,  distribui  o  sensível  para  aqueles  que  sempre 

 estiveram  fora  dele,  partilha  lâmpadas  com  os  invisíveis  que  sempre  vaguearam  pela 

 escuridão. 
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 1.4. “Ser ou não ser”: o verbo hamletiano no infinitivo 

 O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará 

 novamente; não há nada novo debaixo do sol 

 (Bíblia, Eclesiastes, 1:9) 

 Em  que  medida  cabe  a  nós  recortar  perspectivas  e  encaixá-las  onde  parecem  ser  mais 

 intrínsecas?  Observemos  o  percurso  desse  primeiro  capítulo.  O  mundo  parece  dividido  em 

 três,  e  cada  parte  apresenta  traços  exclusivos,  identidades  específicas.  O  primeiro  mundo  é 

 um  chão  firme,  o  segundo  mundo  é  um  chão  inconstante,  e  o  terceiro  mundo  é  um  eterno 

 flutuar.  Ao  tentar  perceber  o  traço  específico  de  cada  zeitgeist  ,  utilizamos  uma  câmera 

 limitada.  Cada  enquadramento  ilumina  algumas  percepções,  e  violenta  outras.  É  o  que 

 Dostoiévski  parece  dizer  em  suas  narrativas  repletas  de  reflexões  e  personagens  de  todos  os 

 tipos:  não  damos  conta  de  representar  uma  época,  sempre  há  vozes  que  escapam.  Se  esse 

 esforço  é  burburinho  em  vão,  tudo  o  que  fazemos,  então,  é  mensurar  fiapos  desses  espíritos. 

 Por  exemplo,  quando  ouvimos  os  sons  da  atmosfera  fantasmagórica  das  tramas  modernas  no 

 “1.2”,  é  equivocado  que  fechemos  essa  época  em  uma  única  percepção,  reduzindo  inúmeras 

 histórias  e  vivências  à  ideia  de  que  a  narrativa  moderna  é  “uma  obra  fruto  de  um  sujeito 

 cansado.”  David  Copperfield  ,  romance  de  Charles  Dickens,  é  também  uma  narrativa  moderna 

 (1850),  mas  longe  do  ar  lúgubre  de  Hamlet,  Raskólnikov,  Julien  Sorel,  etc.  Se  percebemos 

 que  as  tramas  modernas  se  afastam  da  justiça  poética,  David  Copperfield  termina  em 

 harmonia,  um  final  feliz,  percepções  belas  entre  um  casal  romântico.  Se  entendemos  a  crise 

 de  identidade  como  algo  inerente  às  tramas  modernas,  como  explicamos  Édipo  buscando  a  si 

 mesmo,  ao  longo  da  tragédia  de  Sófocles?  Do  mesmo  modo,  nos  questionamos  se  a 

 melancolia,  o  tédio,  a  crise  existencial  e  os  demais  sintomas  tratados  neste  “1.2”,  são 

 realmente  inerentes  à  modernidade,  pois  eles  integram,  também,  épocas  longínquas.  Bem,  a 

 mais  famosa  frase  shakespeariana  “ser  ou  não  ser”,  nos  propõe  uma  percepção  para  tais 

 inquietações. Na primeira cena do terceiro ato, presenciamos o solilóquio de  Hamlet  . 

 Ser  ou não  ser  , eis a questão: será mais nobre 
 Em  nosso  espírito sofrer pedras e setas 
 Com que a Fortuna, enfurecida,  nos  alveja, 
 Ou  insurgir-nos  contra um mar de provações… (grifos  meus) 
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 (SHAKESPEARE, 1976, p.108). 

 A  potência  estética  e  narrativa  do  trecho  é  incensada,  mas  o  que  nos  interessa  aqui,  é  a 

 sua  forma  de  escrita.  É  mais  usual  que  a  conversa  consigo  mesmo  seja  escrita  sempre  no 

 pronome  pessoal  “eu”,  primeira  pessoa  do  singular.  Mas,  nessa  passagem,  Hamlet  fala  na 

 primeira  pessoa  do  plural:  “nós.”  Assim  se  encontra  revogada  a  noção  individualista  das 

 crises  pelas  quais  Hamlet  sofre.  A  condição  humana  individual  é  deslocada  em  direção  ao 

 coletivo.  (KERMODE,  2006,  p.168).  Por  quê  Hamlet  não  fala  “sou  ou  não  sou”?  Porque  se 

 assim  fosse,  ele  estaria  falando  de  algo  exclusivo  de  sua  personalidade.  Entretanto,  o 

 personagem  abre  o  plano  de  fundo  das  crises  humanas  e  os  destina  a  todos.  Expressa  que  tais 

 inquietações  não  são  pertencentes  a  uma  só  pessoa,  a  um  só  contexto,  a  uma  só  época 

 histórica.  Mas  um  sussurro  permanente,  que  assombra  a  todos  os  que  tiveram  a  infelicidade 

 de  nascer.  O  “ser”  evoca  um  mundo  incessante,  um  ser  humano  como  um  eterno 

 espelhamento  de  si  mesmo,  infinitas  cabeças  nos  travesseiros  em  noites  intermináveis.  Mas  se 

 nada  disso  é  próprio  de  uma  temporalidade  específica,  de  um  sujeito  específico,  do  que  vale 

 os  contornos  específicos  configurados  ao  longo  deste  capítulo?  Para  alguns  esclarecimentos, 

 vamos  tentar  perceber  as  diferenças  entre  o  tédio  nos  sujeitos  de  Abbas  Kiarostami  e  os  de 

 Wong Kar-Wai. 

 O  cinema  minimalista  do  diretor  iraniano  passeia  por  cotidianos  ordinários  em  Gosto 

 de  Cereja  (1997),  acena  para  uma  mulher  nos  campos  em  O  Vento  Nos  Levará  (1999),  assiste 

 o  percurso  de  uma  maçã  verde  rolando  em  Onde  Fica  a  Casa  do  Meu  Amigo  (1987).  Entre 

 cenas  banais  e  histórias  singelas,  todos  os  personagens  possuem  não  só  momentos  de  tédio, 

 mas  uma  postura  que  exprime  uma  perda  de  entusiasmo  em  relação  à  vida.  Hossein  (Hossein 

 Rezai),  personagem  de  Através  das  Oliveiras  (1994),  sempre  com  um  semblante  de 

 amortecimento,  possui  um  amor  platônico  por  Tahereh  (Tahereh  Ladanian)  e  tenta 

 conquistá-la  em  momentos  vazios,  repletos  de  silêncio,  num  lugar  onde  nada  acontece.  Um 

 traço  comum  aos  personagens  de  Kiarostami,  Hossein  parece  ser  levado  pela  vida.  O  vento 

 atua  sobre  ele  e  não  o  contrário,  como  acontece  comumente  em  narrativas  mainstream  .  O 

 filme  não  possui  nada  de  extraordinário,  e  o  autor  parece  simplesmente  exibir  o  tecido  da 

 vida  banal.  A  curva  dos  olhos,  a  paisagem  vista  pelas  janelas  coloridas,  uma  conversa  sem 

 começo  nem  fim,  uma  senhora  entrando  por  uma  porta  de  madeira.  O  tédio,  um  fio  que 

 entrelaça  todos  os  personagens  de  Kiarostami,  é  algo  natural,  um  sintoma  com  o  qual  o  ser 
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 humano  aprende  a  coabitar.  Seria  estranho  um  personagem  de  Kiarostami  tentar  fugir  do 

 tédio,  ou  ignorá-lo,  ou  enfrentá-lo.  O  tédio  está  alí,  junto  a  todos  os  outros  membros  do 

 corpo. Abraçando a alma, a vida e a morte. 

 FIGURA 3  - Cena de  Através das Oliveiras. 
 Fonte  :  Através das Oliveiras  , Abbas Kiarostami, 1994. 

 FIGURA 4  - Cena de  O Vento nos Levará. 
 Fonte  :  O Vento nos Levará  , Abbas Kiarostami, 1999. 

 Nos  sujeitos  dos  filmes  de  Kar-Wai,  entretanto,  o  tédio  que  atravessa  todos  eles,  de 

 forma  explícita  e  óbvia,  se  torna  uma  espécie  de  doença  produzida  por  um  mundo  now  ,  em 

 que  a  overdose  de  neons,  publicidade,  aceleracionismo  capitalista,  modernidade  tardia, 

 cotidiano  turbulento,  aglomerado  de  luzes,  transeuntes,  mass  media  ,  etc,  paralisa  o  afeto 

 subjetivo  do  ser  humano.  Aquilo  pelo  qual  o  sujeito  de  Kiarostami  se  vê  cercado  é 
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 extremamente  diferente  do  que  cerca  os  sujeitos  kar-waianos.  Há  inúmeros  encadeamentos 

 possíveis  para  cada  personagem  inserido  em  cada  contexto,  porém  o  que  emerge  para  a  crista 

 da  onda,  é  a  percepção  de  que  em  Kiarostami  temos  um  sujeito  que  vivencia  o  tédio  como 

 algo natural, digno, com o qual aprendemos a coabitar. Em Kar-Wai, o tédio é uma doença. 

 FIGURA 5  - Cop 663 e o tédio como uma doença produzida  pelo tecido contemporâneo. 
 Fonte  :  Amores Expressos  , Wong Kar-Wai, 1994. 

 FIGURA 6  - Faye e o tédio como uma doença produzida  pelo tecido contemporâneo. 
 Fonte  :  Amores Expressos  , Wong Kar-Wai, 1994. 

 Enquanto  os  personagens  de  Kiarostami  parecem  entediados  por  contemplarem  as 

 mesmas  cores,  os  de  Kar-Wai  estão  impossibilitados  de  se  fixarem,  de  criar  uma  relação 

 concreta,  pois  as  cores  são  digeridas  à  seco,  rapidamente.  São  dois  pólos  distintos,  duas 
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 situações  que  carecem  de  equilíbrio,  mas  há  uma  diferença:  o  que  se  digere  à  seco  pode 

 causar uma indigestão. 

 Podemos  entender,  então,  que  as  percepções  trazidas  pelos  recortes  dizem  mais  a 

 respeito  da  proporção.  Em  qualquer  contexto  histórico  ou  geográfico,  o  tédio  se  dissolve  na 

 vivência  das  pessoas.  Mas  a  diferença  é  a  dosagem.  Se  isso  parece  pouco,  precisamos  lembrar 

 que  a  diferença  entre  veneno  e  remédio  é,  justamente,  a  proporção.  E  isso  é  profundo  o 

 bastante  para  criar  um  novo  sujeito,  uma  nova  sensibilidade  em  relação  à  vida.  Tal  diferença 

 faz  da  melancolia  o  fio  condutor  de  obras  modernas;  faz  o  tédio  ser  conceitualizado  na 

 modernidade,  pois  antes,  esses  sintomas  estavam  ali,  no  canto,  apagados  pelas  tramas 

 maiores.  O  que  fez  eles  se  tornaram  o  aspecto  principal  de  diversas  obras?  É  essa  diferença 

 de  proporção  que  faz  Hamlet  enlouquecer  Ofélia,  ou  que  faz  Julien  Sorel  atirar  na  cabeça  de 

 sua amada no 35° capítulo de  O Vermelho e o Negro  ,  de  Stendhal  . 

 Então,  quando  nos  questionarmos  desses  traços  específicos,  podemos  entender  o 

 tempo  como  um  palco  de  teatro.  Em  cada  contexto,  o  holofote  iluminará  alguns  elementos  e 

 deixará  outros  na  escuridão.  Em  determinados  momentos,  o  holofote  será  mais  forte;  em 

 outros,  mais  fraco;  em  outros,  mais  aberto,  ampliando  nossa  visão  sobre  o  mundo;  em  outros, 

 mais  fechado,  escolhendo  um  ponto  focal  para  contemplar.  Podemos,  sem  dúvida,  afirmar 

 que  traços  de  melancolia  estavam  presentes  em  Ilíada,  ou  crises  de  identidade  em  Édipo  Rei, 

 mas  em  outra  chave.  Do  mesmo  modo,  as  atmosferas  e  gestos  delicados  do  “1.3”  não  foram 

 inventadas  pelos  autores  modernos.  Mas  foi  nesse  momento  específico  que  ganharam  força  e 

 importância  visceral  no  imaginário  do  ser  humano.  Um  exemplo.  Vemos  no  texto  O  Efeito  do 

 Real  (1968)  de  Barthes  uma  análise  do  barômetro  presente  em  Um  Coração  Simples  (1877) 

 de  Flaubert.  O  objeto,  um  detalhe  descrito  pelo  francês  em  seu  conto,  não  possui  uma  função 

 utilitária  na  trama.  É  simplesmente  um  objeto  que  está  ali,  em  toda  sua  superfluidade.  “Sua 

 utilidade  é  exatamente  ser  inútil  [...]  O  real  não  precisa  ter  uma  razão  para  estar  ali” 

 (RANCIÈRE,  2017,  p.17).  Barthes  nos  mostra  que  tais  elementos  arbitrários  sempre 

 existiram,  são  inevitáveis  nas  tramas.  Muitas  vezes  servem  para  criar  uma  imagem,  um 

 ambiente,  e  só.  Diversos  detalhes  também  estavam  presentes  em  Ilíada,  mas  a  diferença 

 essencial  é  que,  nas  tramas  modernas,  esses  elementos  não  estão  salpicados  miseravelmente 

 ou esmagados por uma narrativa grandiloquente, mas são a própria narrativa. Ainda mais: 
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 Se  a  obra  realista  viola  o  princípio  estruturalista  que  bane  o  detalhe  supérfluo,  a 
 análise  estrutural,  por  seu  lado,  deve  justificar  ‘toda  a  superfície  do  tecido  narrativo.’ 
 Ela  deve,  então,  justificar  os  detalhes  supérfluos,  o  que  acaba  sendo  mostrar  que  eles 
 não são supérfluos, que eles também têm lugar na estrutura (RANCIÈRE, 2017, p.16). 

 Esses  esclarecimentos  servem  para  que  não  enxerguemos  tais  recortes  como  verdades 

 absolutas,  nem  como  artificialidades  manipuladas,  fracas  e  contraditórias.  A  busca  por 

 apreender  atmosferas  ilegíveis,  é  a  busca  para  entendermos  a  nós  mesmos.  Nesse  sentido,  o 

 recurso  de  passagem  paralela,  a  busca  por  objetos  parecidos  a  fim  de  enriquecer  nossa 

 percepção  sobre  o  objeto  central,  é  também  tentar  ler  o  ilegível.  Mais  importante  do  que 

 delimitar  regras  narrativas  e  recortes  históricos  das  tramas,  é  perceber  sussurros  familiares  em 

 algumas  histórias.  Assim,  numa  conversa  entre  diversos  objetos,  sujeitos,  semblantes  e 

 ambientes,  as  percepções  de  cada  subcapítulo  foram  sendo  escoradas  em  argumentos.  Ainda 

 assim, percepções. 
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 2.  TATEANDO  MINHA  PRÓPRIA  FICÇÃO  IDENTITÁRIA  ATÉ  CHEGAR  A 

 LUGAR NENHUM 

 2.1. O céu estatelado, o chão um abismo, um horizonte a perder de vista 

 -Eu sinto que o chão está tremendo onde estou. Que 

 tudo no que acredito será testado e ridicularizado 

 nos próximos anos. 

 -Sr. Carson, testam o sistema desde que os romanos 

 partiram. 

 -Suponho que isso seja verdade. A natureza da vida 

 não é permanente, mas inconstante. 

 -Isso. Mesmo se isso soa meio repugnante 

 (Downton Abbey, T.5, Ep.1) 

 Como  compreender  rupturas  ásperas  que  desbocam  espontaneamente  no  interior  dos 

 nossos  tempos?  Mas  o  tempo,  que  não  é  inocente,  sopra  suas  ficções  para  dentro  dos  nossos 

 corações  e  por  isso  Paul  Valéry  diz  que  interrupção  e  incoerência  se  tornaram  necessidades 

 reais  para  aqueles  que  se  alimentam  de  “estímulos  constantemente  renovados.”  “E  se  o  tempo 

 for  a  doença?”  pergunta  o  narrador  de  Asas  do  Desejo  (  Wings  of  Desire  ,  1987).  E  é  nesse 

 tempo,  tempo  de  não  saber  mais  tolerar  aquilo  que  dura,  tempo  de  não  fixar  o  espaço,  de  não 

 prender  uma  identidade  nem  por  um  momento,  é  nesse  tempo  que  buscamos,  já  sem 

 esperança,  definir  o  indefinível,  sussurrar  percepções  ao  invés  de  assentar  verdades,  pisar 

 num  chão  móvel  de  metáforas  desbotadas,  tentar  enxergar  o  real  sabendo  que  tudo  é  ilusão, 

 aparência,  disfarce,  se  encarar  no  espelho  sabendo  que  o  eu  é  uma  confecção  flutuante  criada 

 por  uma  combinação  de  forças  que  eu  não  controlo.  E  tudo  está,  todos  estamos,  diante  do 

 pelotão  de  fuzilamento  das  suspeitas  contemporâneas,  tal  qual  Aureliano  Buendía, 

 recordando  aquelas  tardes  remotas  em  que  chupávamos  manga  no  quintal  de  nossas  avós, 

 num  mundo  em  que  éramos  amados.  Mas  agora  tudo  é  como  nada  pois  tudo  é  simulacro, 

 passível  de  suspeita:  até  mesmo  a  nossa  própria  existência.  Em  Neblinas  e  Sombras  (  Shadows 

 and  Fog  ,  1991),  Kleinman  (Woody  Allen)  conta  a  Irmy  (Mia  Farrow)  que  Schultz,  o  alfaiate, 

 pensa  que  não  há  nada  real  e  que  tudo  existe  unicamente  no  sonho  de  um  cão.  E  se  para  os 
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 personagens  modernos,  confusos  perante  uma  cacofonia  de  vozes  absurdas,  a  filosofia  de 

 Schultz  seria  uma  tragédia  e  eles  se  tornariam  projeções  expressionistas  da  figura  andrógina 

 de  O  Grito  de  Munch  ,  a  angústia  da  desordem,  para  nós,  de  alma  blasé  e  cansada,  nós  que 

 todos  os  filmes  já  vimos,  todas  as  teorias  já  destruímos,  todos  os  heróis  já  matamos,  para  nós, 

 que  não  nos  deslumbramos  com  nada,  apenas  nos  perguntamos:  e  daí?  E  hoje,  nesses  dias  em 

 que  deixamos  que  o  acaso  nos  conduza  e  percebemos  não  chegar  a  lugar  nenhum,  e  nesses 

 dias  em  que  depositamos  a  fé  na  razão  humana  mesmo  sabendo  que  é  inútil,  em  que  não 

 sabemos  se  realmente  somos  matéria  e  essência  ou  projeções  fantasmagóricas  que  passam  em 

 branco,  em  que  já  captamos  que  a  ordem  e  a  inesgotabilidade  do  mundo  é  dada  pela  morte, 

 em  que  nada  existe  até  nós  construirmos  sentido  e  linguagem  mas  que  ao  analisar  nossos 

 próprios  sentidos  e  linguagem  destruímos  tudo  aquilo  que  criamos  pois  tudo  o  que  criamos  é 

 frágil  e  quebradiço,  e  hoje,  nesses  dias  em  que  se  eu  me  desvencilhasse  do  firmamento 

 voando  entre  os  lençóis  do  varal,  tal  como  Remédios  de  Cem  Anos  de  Solidão  ,  e  flutuasse  por 

 locais  ermos,  decifrasse  sinais  do  universo,  encontrasse  os  “átomos  que  compõem  cada  um  de 

 nós  em  estrelas  vermelhas  gigantes  a  milhares  de  anos-luz  no  espaço”,  visse  o  Himalaia  se 

 erguendo  no  momento  em  que  a  Índia  se  chocou  violentamente  contra  a  Ásia,  me  deleitasse 

 junto  a  estrelas  luzentes  flutuando  em  infinitos  vazios  e,  lá  no  céu,  rodeado  de  penumbra, 

 procurasse  em  cada  galáxia  que  se  afasta  de  mim  em  velocidades  absurdas,  e  não  encontrasse 

 a  silhueta  ou  o  toque  invisível  de  Deus,  me  reclinaria  e,  encostado  em  poeira  cósmica, 

 pensaria: e daí? 

 É  como  se  nós  tivéssemos  sido  acordados  de  um  sonho  que  parecia  ter  um  desfecho 

 elegante.  A  modernidade  transmitiu  aos  seus  contemporâneos  a  esperança  na  narrativa  de 

 progresso  e  desenvolvimento  tão  próprias  a  sua  estrutura.  Os  avanços  tecnológicos,  o  poder 

 grandiloquente  das  máquinas,  as  filosofias  utópicas,  as  diretrizes  governamentais,  o 

 liberalismo  de  um  lado  e  o  estado  mais  fechado  do  outro,  a  informação  chegando  mais 

 facilmente  aos  cidadãos  comuns,  enfim,  todos  os  elementos  modernos  tinham  a  potência  de 

 criar  uma  sensação  de  que  o  mundo  caminhava  para  um  local  seguro,  com  sujeitos 

 inalienáveis,  uma  harmonia  social.  Na  verdade,  os  olhos  da  modernidade  nos  revelavam,  com 

 extrema  violência,  aquela  essência  de  nós  mesmos  que  nunca  soubemos  enfrentar:  “a  razão 

 humana  é  atormentada  por  questões  que  não  pode  rejeitar,  mas  também  não  pode  resolver”, 

 disse  Immanuel  Kant.  Criamos  um  mundo  sem  solução,  somos  animais  que  brigam  por  nada, 

 nosso  enredo  é  lotado  de  MacGuffin  .  Se  as  formas  de  emprego  estritamente  modernas 
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 apareciam  com  o  discurso  de  evolução  como  sujeito  integrante  de  uma  sociedade,  criaram,  no 

 entanto,  um  sujeito  que  vive  tão  “imerso  na  temporalidade  urgente  dos  relógios  de  máxima 

 precisão,  no  tempo  contado  em  décimos  de  segundo,  que  já  não  é  possível  conceber  outras 

 formas  de  estar  no  mundo  que  não  sejam  as  da  velocidade  e  da  pressa”  (KEHL,  2009,  p.123). 

 O  Carlito  (Charlie  Chaplin)  de  Tempos  Modernos  (  Modern  Times  ,  1936)  não  experiencia  seu 

 trabalho  nem  cria  algo  concreto,  repleto  de  sentido.  Ele  é  apenas  uma  tecla  produzida  pela 

 ideologia  fordista  e  passa  os  dias  numa  situação  arbitrária  e,  com  movimentos  viciosos,  ele 

 não  sabe  nem  o  que  cria.  Sua  mente  cai  num  limbo  de  abstração  pois  seu  trabalho  é 

 desvencilhado  de  sentido.  O  indivíduo  moderno  cai  na  armadilha:  se  a  modernidade  tem  um 

 discurso  de  relevância  no  ser  humano  individual,  na  verdade,  ela  própria  se  alimenta  da  força 

 individual  dos  seres  modernos  que  não  são  senhores  nem  de  seu  próprio  tempo.  Se  antes  o 

 tempo  era  ditado  pelo  sino  da  igreja,  agora  é  o  relógio  econômico  que  regula  o  deitar  e 

 levantar  dos  seres  humanos.  Diferente  do  tempo  bíblico,  em  que  há  tempo  de  costurar,  de 

 amar,  de  procurar,  de  desistir,  de  espalhar  pedras  e  de  juntá-las,  de  lutar,  de  viver  em  paz 

 (BÍBLIA,  Eclesiastes,  3,1-8),  diferente  desse  tempo  que  age  levemente  sobre  os  personagens 

 cristãos,  o  tempo  moderno  é  dinheiro.  Nessa  revolução  moderna  da  percepção  do  tempo  e, 

 justamente  por  isso,  revolução  do  mundo  e  de  nós  mesmos,  o  tempo  todo,  o  tempo  morre. 

 “Nada  causa  tanto  escândalo,  em  nosso  tempo,  quanto  o  tempo  vazio”,  escreve  Maria  Rita 

 Kehl  (2009,  p.125).  Até  o  ócio  precisa  ser  preenchido  com  uma  leitura  útil  para  a  vida 

 financeira  ou  por  horas  a  fio  deslizando  o  dedo  sobre  a  timeline  de  alguma  rede  social:  o 

 tempo  não  é  preenchido  pelo  tempo.  Quando  meu  avô,  José,  morreu  tranquilamente  em 

 Governador  Valadares,  no  interior  de  Minas  Gerais,  meu  pai,  Paulo,  saiu  da  Cenibra,  indústria 

 multinacional  de  celulose  em  que  trabalha,  e  foi  ter  com  seu  pai,  meu  avô.  Diante  da  situação, 

 meu  pai  precisou  cuidar  de  trâmites  burocráticos  judiciais  relativos  ao  enterro,  avisar  parentes 

 e  amigos  distantes,  ser  refúgio  para  sua  mãe,  minha  avó,  junto  a  outros  sete  irmãos,  passar  a 

 noite  fazendo  sala  e  comprando  comida  para  inúmeros  parentes  que  chegavam  de  todas  as 

 regiões,  atender  longas  ligações,  resolver  especificidades  do  trabalho  que  havia  deixado 

 incompleto,  entre  outros  compromissos.  Hoje  acredito  que  o  único  momento  de  luto  sereno 

 que  meu  pai  teve  naquele  dia  foi  junto  a  mim  e  a  meu  irmão  mais  novo  no  instante  em  que 

 meu  avô  estava  sendo  sufocado  por  pás  de  terra.  À  noite,  despedimos  dos  parentes  e  viajamos 

 de  volta  para  Ipatinga.  Meu  pai  dormiu  e,  no  outro  dia,  acordou  às  seis  da  manhã  para 

 trabalhar  num  lugar  lotado  de  vigas  de  aço,  homens  com  uniformes  e  capacetes  industriais, 
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 fogos  saindo  de  tubos  gigantes,  e  um  canteirinho  de  flores  esmaecidas  na  entrada.  Não  houve 

 tempo  para  o  luto  agir  sobre  seu  subjetivo,  para  passar  um  momento  em  silêncio  com  seu  pai, 

 para  sentir  a  brisa  tocando  o  rosto  na  varanda  da  casa  em  que  cresceu,  não  houve  tempo  de 

 compreender.  Quão  diferente  é  essa  cena  absolutamente  moderna  da  cena  do  episódio  bíblico 

 em  que  Jó  perde  seus  filhos.  Os  amigos  de  Jó,  vindo  cada  um  do  seu  lugar,  rasgaram  seus 

 mantos  e  assentaram-se  com  ele  na  terra  por  sete  dias  e  sete  noites  em  absoluto  silêncio,  pois 

 viram  que  a  dor  era  muito  grande.  Em  nosso  contexto  moderno,  os  quatro  amigos  estariam 

 demitidos. 

 A  supremacia  da  técnica  e  dos  avanços  maquinários  sobre  o  ser  humano  é  mais  que 

 parte  do  imaginário  formado  nos  cidadãos  modernos.  É  um  catalisador  de  mudanças 

 paradigmáticas  na  temporalidade  subjetiva  do  ser  humano,  na  sua  forma  de  viver 

 cotidianamente  e  em  suas  relações  com  o  outro.  Com  velocidade  e  força  nunca  vistas 

 anteriormente,  as  possibilidades  modernas  que,  num  primeiro  momento,  exibiam  a 

 inteligência  e  a  autoridade  dos  homens,  se  transformaram  em  grandes  males  acima  de 

 qualquer  capacidade  humana  de  controle  e  entendimento.  A  Primeira  Guerra  Mundial  “teria 

 selado  o  fim  da  capacidade  humana  de  intercambiar  experiências”  (KEHL,  2009,  p.153).  A 

 “perda  da  experiência”  produzida  pelos  horrores  da  guerra,  pela  vivência  em  trincheiras 

 rodeada  de  corpos  mutilados  numa  atmosfera  de  barbárie,  é  atestada  por  Benjamin  através  da 

 pobreza  de  experiência  comunicável  dos  soldados  que,  paralisados,  mal  conseguiam  narrar  o 

 que  viram.  “Uma  geração  que  ainda  fora  à  escola  num  bonde  puxado  por  cavalos  se 

 encontrou  ao  ar  livre  numa  paisagem  em  que  nada  permanecera  inalterado,  exceto  as  nuvens, 

 e  debaixo  delas,  num  campo  de  forças  de  torrentes  e  explosões,  o  frágil  e  minúsculo  corpo 

 humano”  (BENJAMIN  apud  KEHL,  2009,  p.154).  Para  Benjamin,  junto  com  o 

 desenvolvimento  da  técnica  surgiu  uma  nova  forma  de  miséria.  Talvez  possamos  nos 

 questionar  o  porquê  de  tal  “perda  da  experiência”  estar  estritamente  relacionada  às  guerras 

 modernas  uma  vez  que  sempre  houve  guerras,  sempre  houve  barbárie  e  corpos  dilacerados 

 por  inimigos.  Mas  a  reflexão  benjaminiana  não  constata  que  as  guerras  anteriores  foram 

 menos  brutais  ou  que  apenas  a  guerra  moderna  é  insuportável  ao  intelecto  humano,  mas  que  a 

 Primeira  Guerra  Mundial  mostra  ao  ser  humano  sua  pequenez  em  relação  ao  monstro  criado 

 por  ele  mesmo.  Pela  primeira  vez,  os  soldados  envolvidos  na  guerra  não  tinham  artimanhas 

 para  lutar  ou  se  salvar,  não  podiam  estabelecer  estratégias  nem  mecanismos  para  jogar  o  jogo 

 pois,  na  guerra  de  1914,  a  monstruosa  velocidade  e  imprevisibilidade  dos  ataques  aéreos 
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 “tornaram  supérfluas  as  qualidades  físicas  e  a  experiência  estratégica  dos  soldados”  (KEHL, 

 2009,  p.154).  Os  bombardeios  aéreos  fizeram  as  trincheiras  e  os  ensinamentos  de  treinamento 

 militar  serem  nada.  O  homem  só  podia  contar  com  a  própria  sorte.  Nenhum  espírito  consegue 

 digerir ou absorver tal situação de desnorteamento. 

 A  morte  da  experiência,  algo  [a  experiência]  passado  de  geração  em  geração,  segundo 

 Benjamin,  deixa  aberto  o  caminho  para  qualquer  coisa  que  queira  entrar  na  vivência  do  ser 

 humano.  Uma  vez  que  as  experiências  dos  nossos  pais,  avós,  etc,  não  possuem  nenhuma 

 relevância  para  o  novo  contexto  ocidental,  pois  na  modernidade  estabilidade  significa  morte, 

 qualquer  novidade  se  coloca  no  lugar  de  qualquer  experiência.  “Nas  primeiras  décadas  do 

 século  XX,  o  homem  moderno  já  se  sentia  pressionado  a  estar  sempre  disponível  para  acolher 

 o  novo,  fosse  ele  qual  fosse”  (KEHL,  2009,  p.156).  Essa  desmoralização  daquilo  que  passou 

 e  a  valorização  do  que  há  de  vir,  produziu  uma  mentalidade  coletiva  que  desembocará 

 naquilo  que  chamaremos,  mais  à  frente,  de  pós-modernidade.  É  o  fim  dos  grandes  saberes, 

 das  metanarrativas,  como  diria  Jean-François  Lyotard  -esse  fim  é  o  que  caracteriza,  também, 

 o  espírito  pós-moderno-  pois  a  experiência  “que  provê  sentido  à  vida  e  preserva  alguma 

 sabedoria  acumulada  que  nos  permita  enfrentá-la,  já  não  serve  para  nada  quando  as  novas 

 gerações  têm  de  enfrentar  um  mundo  irreconhecível  para  seus  pais  e  avós”  (KEHL,  2009, 

 p.159). 

 Mantidos  em  constante  desequilíbrio,  poucos  anos  a  frente,  o  sujeito  moderno 

 vivencia  de  forma  inédita  os  acontecimentos  da  Segunda  Guerra  Mundial.  Aqueles  que 

 acreditavam  que  o  espírito  moderno  continha  alguma  coisa  que  valesse  a  pena  preservar, 

 sofreram  mais  um  trauma.  “Cavamos  um  túmulo  nos  ares”,  poetava  Paul  Celan  em  Fuga  da 

 Morte  .  As  imagens  de  corpos  empilhados,  jogados  na  sarjeta,  as  crianças  aprisionadas  em 

 campos  de  concentração,  a  ideologia  nazifascista  direcionada  para  a  chacina  de  judeus, 

 negros  e  homossexuais,  o  bombardeamento  de  Hiroshima  e  Nagasaki,  evidenciaram  que  não 

 existe  modernidade  sem  violência  e  que  tais  perversidades  são  apenas  a  ponta  do  iceberg  :  por 

 baixo  a  briga  é  muito  maior.  Porque,  a  grosso  modo,  a  guerra  moderna  é  cada  vez  mais 

 próxima  do  ser  humano  cotidiano.  Se  antes  a  guerra  acontecia  em  locais  ermos,  agora,  além 

 de  chegar  virtualmente  a  todos  os  cidadãos  que  compram  jornais  ou  assistem  TV,  o  horror 

 acontece  enlaçado  ao  cotidiano  comum.  O  pai  de  família  que  compra  pão  na  padaria  de 

 manhã,  à  tarde  aperta  um  botão  e  mata  centenas  de  judeus  nos  campos  de  concentração,  e  à 

 noite  sopra  velas  na  comemoração  de  aniversário  de  seu  filho.  A  promessa  de  liberdade 
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 moderna  é  um  horizonte  destruído.  Os  veículos  de  comunicação  que  pretendiam  unir  as 

 pessoas  serviram  também  para  aumentar  o  abismo  entre  elas  (BERMAN,  2007,  p.246),  as 

 inovações  tecnológicas  que  poupariam  os  sujeitos  de  um  trabalho  árduo  e  daria  tempo  para  o 

 ócio  criaram,  ao  contrário,  um  sentimento  de  encurtamento  da  temporalidade  (KEHL,  2009, 

 p.168),  as  grandes  utopias,  que  “só  na  atmosfera  moderna  puderam  respirar”  (BAUMAN, 

 2007,  p.102),  se  revelaram  como  “feias  caricaturas  de  sonhos”  (BAUMAN,  2007,  p.101)  e 

 deram  espaço  à  política  individualista,  a  globalização  que  parecia  atravessar  fronteiras  e 

 estabelecer  diálogo  com  uma  pluralidade  de  comunidades,  serviu  como  muleta  para 

 multinacionais  ocidentais  explorarem  cidadãos  asiáticos  por  US$  0,10  a  hora  (  The 

 Corporation  ,  2003),  a  lógica  moderna  de  utilizar  a  razão  para  nortear  a  justiça  desembocou 

 na  descrença  de  “qualquer  padrão  universal  de  justiça”  (SIRE,  2018,  p.235).  Esse  desmanche 

 da  razão,  extremamente  relevante  para  a  passagem  da  modernidade  pesada  para  a  leve 

 (conceitos  de  Bauman),  foi  instigado  também  pela  descoberta  do  inconsciente  por  Sigmund 

 Freud.  A  tese  de  que  não  temos  a  razão  total  ao  nosso  alcance,  de  que  não  somos  movidos 

 apenas  por  aquilo  que  conhecemos  racionalmente,  que  nossas  identidades,  sexualidades, 

 vícios,  traumas,  desejos  são  formados  por  movimentos  psíquicos  do  inconsciente,  sobre  os 

 quais  não  temos  domínio,  dilui  o  sujeito  cartesiano  sempre  racional,  coerente,  que  controla  o 

 mundo  pelos  chifres.  Os  incompreensíveis  traumas  movem  a  história  de  nossos  tempos,  e 

 assim  o  ser  humano  parece  sempre  condenado  a  encarar  sua  própria  perversidade,  até  chegar 

 o momento em que a perversidade não é mais percebida. 

 2.1.1. Correr sobre as águas 

 A verdade é encontrada no fundo de um poço sem 
 fundo 

 (De Repente, no Último Verão, Joseph L. 
 Mankiewicz) 

 Na patinagem sobre o gelo, a segurança está na 
 velocidade 

 (Ralph Waldo Emerson) 

 Quando  Zaratustra  desce,  trazendo  das  montanhas  a  notícia  de  que  Deus  estava  morto 

 (em  um  paralelo  oposto  à  descida  de  Moisés)  não  apenas  fincou  no  coração  de  seu  tempo  que 
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 as  diretrizes  divinas  não  se  faziam  mais  presente  na  vida  humana.  Visto  que  a  modernidade 

 possui  em  seu  cerne  o  desencanto  e  secularização  de  tudo  aquilo  que  um  dia  havia  sido 

 sagrado  (BAUMAN,  2009,  p.61),  o  profeta  de  Nietzsche  falava  de  um  plano  de  fundo  social 

 amplo,  não  da  pessoa  do  Deus  teísta  criador  ex  nihilo  .  O  “Deus”  representado  aqui  é  metáfora 

 de  todos  os  princípios  elevados  da  sociedade.  O  que  Zaratustra  atestava  era  uma  mudança  de 

 rota, a direção para um novo tempo. 

 De  fato,  nós,  filósofos  e  “espíritos  livres”,  ante  a  notícia  de  que  “o  velho  Deus 
 morreu”  nos  sentimos  como  iluminados  por  uma  nova  aurora;  nosso  coração 
 transborda  de  gratidão,  espanto,  pressentimento,  expectativa  —  enfim  o  horizonte  nos 
 aparece  novamente  livre,  embora  não  esteja  limpo;  enfim  os  nossos  barcos  podem 
 novamente  zarpar  ao  encontro  de  todo  perigo,  novamente  é  permitida  toda  a  ousadia 
 de  quem  busca  o  conhecimento,  o  mar,  o  nosso  mar,  está  novamente  aberto,  e 
 provavelmente nunca houve tanto “mar aberto” (NIETZSCHE, 2012, p.37). 

 Em  O  Louco  ,  Nietzsche  nos  leva  a  conhecer  um  sujeito  alucinado  que  corria  pelas 

 ruas  gritando  “procuro  Deus!”  Logo  mais  ele  descobre  que  Deus  está  morto.  Esse  diagnóstico 

 é  diferente  de  “Deus  não  existe.”  Atesta,  pelo  contrário,  que,  se  um  dia  existiu,  agora  havia 

 sido  assassinado  pelos  homens:  “Nós  o  matamos…  vocês  e  eu!”,  escreve  o  filósofo  alemão. 

 Uma  essência  central  do  pensamento  nietzschiano  “é  o  que  ele  chamou  de  ‘revaloração  de 

 todos  os  valores,  uma  tentativa  de  questionar  todas  as  maneiras  habituais  de  pensar  sobre 

 ética  e  sobre  os  sentidos  e  objetivos  da  vida”  (.).  O  diagnóstico  dessa  morte  e  de  inúmeras 

 outras é o pontapé da sabedoria pós-moderna. 

 O  horizonte  que  define  os  limites  do  nosso  mundo  foi  apagado.  O  centro  que  nos 
 mantém  no  lugar  desapareceu.  Nossa  era,  que  cada  vez  mais  vem  a  ser  chamada  de 
 pós-moderna,  se  encontra  à  deriva  no  pluralismo  de  perspectivas,  na  pletora  de 
 possibilidades  filosóficas,  mas  sem  a  noção  dominante  de  aonde  ir  ou  como  lá  chegar 
 (SIRE, 2008, p.232). 

 A  consciência  de  nossa  “modernidade  tardia”  (Anthony  Giddens), 

 “supermodernidade”  (Georges  Balandier),  “modernidade  reflexiva”  (Ulrich  Beck), 

 “pós-modernidade”  (Zygmunt  Bauman),  é  marcada  pela  percepção  do  fracasso  da  promessa 

 moderna:  o  fascínio  simétrico  da  modernidade,  visto  inclusive  nas  artes  avant  garde  e  nas 

 escolas  arquitetônicas,  foi  se  deformando  até  chegar  à  consciência  assimétrica  de  Frank 
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 Gehry.  Estruturas  moldáveis,  maleáveis,  que  representam  o  espírito  fragmentado  dos  tempos 

 correntes. 

 O  ‘progresso’,  que  já  foi  a  manifestação  mais  extrema  do  otimismo  radical  e  uma 
 promessa  de  felicidade  universalmente  compartilhada  e  permanente,  se  afastou 
 totalmente  em  direção  ao  polo  oposto,  distópico  e  fatalista  da  antecipação:  ele  agora 
 representa  a  ameaça  de  uma  mudança  inexorável  e  inescapável  que,  em  vez  de 
 augurar  a  paz  e  o  sossego,  pressagia  somente  a  crise  e  a  tensão  e  impede  que  haja 
 momento de descanso (BAUMAN, 2007, p.16). 

 Por  isso  que  Lyotard  escreve  que  o  pós-moderno  é  a  “incredulidade  em  relação  a 

 metanarrativas”,  tal  como  as  grandes  utopias  modernas  que  prometiam  o  avanço  em  direção  à 

 justiça  social  plena,  ao  conhecimento  científico  pleno,  etc.  Essa  nova  etapa  embreagada  pelo 

 ceticismo  coloca  em  xeque  a  própria  existência  do  eu:  não  mais  cogito  ergo  sum  ,  não  mais  a 

 definição  do  eu  como  “uma  coisa  verdadeira  e  verdadeiramente  existente”,  como  diria  o 

 filósofo  francês  René  Descartes.  Incontáveis  são  os  processos  que  fortaleceram  essa  nova 

 estrutura: 

 A  Reforma  e  o  Protestantismo,  que  libertaram  a  consciência  individual  das 
 instituições  religiosas  da  Igreja  e  a  expuseram  diretamente  aos  olhos  de  Deus;  o 
 humanismo  renascentista,  que  colocou  o  homem  [  sic  ]  no  centro  do  universo;  as 
 revoluções  científicas,  que  conferiram  ao  homem  a  faculdade  e  as  capacidades  para 
 inquirir,  investigar  e  decifrar  os  mistérios  da  natureza;  e  o  Iluminismo,  centrado  na 
 imagem  do  homem  racional  científico,  libertado  do  dogma  e  da  intolerância,  e  diante 
 do  qual  se  estendia  a  totalidade  da  história  humana,  para  ser  compreendida  e 
 dominada (HALL, 2019, p.18). 

 Nos  tempos  líquidos,  nenhuma  “coisa  pensante”  pode  ter  certeza  de  suas  reflexões 

 pois  a  razão  humana  é  um  conceito  falido  e,  na  pós-modernidade,  nenhuma  história  ou  teoria 

 é  maior  ou  melhor  que  outra:  tudo  está  em  pé  de  igualdade  pois  antes  da  verdade  ser  a 

 verdade,  ela  é  apenas  uma  verdade  para  alguém.  Essa  autonomia  de  voz,  um  impulso  de 

 relevância  ao  individual,  traça  um  panorama  de  relativismo  conceitual  não  somente 

 direcionado  aos  dogmas  religiosos  ou  a  vozes  estabelecidas  no  status  quo  ,  mas  à  qualquer 

 coisa. Nietzsche: 

 O  que  é,  pois,  a  verdade?  Um  exército  móvel  de  metáforas,  metonímias, 
 antropomorfismos,  numa  palavra,  uma  soma  de  relações  humanas  que  foram 
 realçadas  poética  e  retoricamente,  transpostas  e  adornadas,  e  que,  após  uma  longa 
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 utilização,  parecem  a  um  povo  consolidadas,  canônicas  e  obrigatórias:  as  verdades  são 
 ilusões  das  quais  se  esqueceu  que  elas  assim  o  são,  metáforas  que  se  tornaram 
 desgastadas  e  sem  força  sensível,  moedas  que  perderam  seu  troquel  e  agora  são 
 levadas  em  conta  apenas  como  metal,  e  não  mais  como  moedas  (NIETZSCHE,  2007, 
 p.37). 

 O  que  importa,  nessa  onda  intercambiável  de  mensagens,  é  o  significado  de  cada 

 história  para  cada  pessoa  ou  cada  comunidade,  e  é  apenas  isso!  Pois  de  acordo  com  a 

 pós-modernidade,  “nada  do  que  pensamos  pode  ser  verificado  à  luz  da  realidade”  (SIRE, 

 2008,  p.240).  A  máxima  potência  humana  só  pode,  no  máximo,  fazer  uma  inferência,  pois  a 

 certeza pertence aos deuses -que estão mortos. 

 Não  acreditamos  mais  no  mito  da  existência  de  fragmentos  que,  como  peças  de  uma 
 antiga  estátua,  estão  meramente  esperando  que  apareça  o  último  caco  para  que  todas 
 possam  ser  coladas  novamente  para  criar  uma  unidade  que  é  precisamente  a  mesma 
 que  a  unidade  original.  Não  mais  acreditamos  numa  totalidade  primordial  que  existiu 
 uma  vez,  nem  numa  totalidade  final  que  espera  por  nós  numa  data  futura  (DELEUZE, 
 GUATTARI  apud  BAUMAN, 2001, p.32). 

 É  nessa  trilha  que  chega  um  enorme  trem  de  incertezas  cotidianas  até  nós.  Somos 

 tocados  pelo  ar  de  um  tempo  em  que  não  há  certeza  ou  chão  firme.  E  é  por  isso  que  não 

 temos  certeza  se  nossa  vida  é  ou  já  foi,  se  as  informações  que  recebemos  são  fatos  ou 

 deformações,  não  temos  certeza  nem  se  existem  fatos  ou  se  tudo  é  deformação,  ou  se  o  amor 

 de  nossas  vidas  continuará  conosco  até  o  findar  dos  dias,  se  as  amizades  se  fortificarão  ou 

 desmancharão  com  o  passar  dos  anos,  se  eu,  que  sou  eu,  continuarei  sendo  quando  a  tormenta 

 chegar,  se  eu  não  vou  assistir  a  um  documentário  de  1h30min  que  desconstrua  todas  as 

 minhas  estruturas  religiosas,  ou  se  aquela  memória  de  infância  é  real  ou  uma  projeção 

 construída  anos  depois,  ou  se  na  verdade  foi  um  sonho,  ou  se  tudo  aquilo  que  eu  penso  ou 

 faço  é  porque  quero  pensar  ou  fazer  ou  se  são  mensagens  do  meu  inconsciente  pulsadas  por 

 um  trauma  que  eu  nem  sei  que  tive,  ou  se  algum  dia  estarei  tranquilo  quanto  a  vida  após  a 

 morte,  ou  a  vida  na  terra,  ou  se  esses  anseios  são  inerentes  a  mim  ou  se  são  apenas 

 inquietações  construídas  pelo  imaginário  religioso  e  social.  É  o  que  Zygmunt  Bauman  chama 

 de  “viveiro  de  incertezas.”  Segundo  o  sociólogo  polonês,  vivemos  em  um  mundo  novo  e  sem 

 precedentes,  rodeado  de  desafios  inéditos.  Em  Tempos  Líquidos  ,  Bauman  aponta  raízes  para 

 essa  mudança  na  legitimação  sociocultural.  A  princípio,  a  passagem  do  estado  sólido  para  o 

 líquido,  ou  seja,  para  um  momento  em  que  “as  organizações  sociais  [...]  não  podem  mais 
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 manter  sua  forma  por  muito  tempo  [...],  pois  se  decompõem  e  se  dissolvem  mais  rápido  que  o 

 tempo  que  leva  para  moldá-las…”  (BAUMAN,  2007,  p.7).  Mas  o  que  são  os  tempos 

 líquidos?  Em  Vida  Líquida  há  uma  definição  importante  para  entendermos  o  conceito. 

 “Líquido-moderna  é  uma  sociedade  em  que  as  condições  sobre  as  quais  agem  seus  membros 

 mudam  num  tempo  mais  curto  do  que  aquele  necessário  para  a  consolidação,  em  hábitos  e 

 rotinas,  das  formas  de  agir”  (BAUMAN,  2009,  p.7).  Mais  à  frente,  ele  atesta:  “vida  líquida: 

 aquiescência  à  desorientação,  imunidade  à  vertigem,  adaptação  ao  estado  de  tontura, 

 tolerância  à  falta  de  itinerário  e  direção  e  à  duração  indefinida  da  viagem”  (BAUMAN,  2009, 

 p.10).  Uma  sociedade,  ou  um  momento,  ou  uma  forma  de  vida  em  que  “prognósticos  seguros 

 são inimagináveis”, dando livre vazão ao espírito líquido. 

 A  sensação  de  encurtamento  das  distâncias  do  globo,  a  começar  pelas  grandes 

 navegações  até  o  advento  da  internet,  transformou  um  mundo  desconhecido  num  lugar  em 

 que  não  há  terra  nulla  .  Todos  os  lugares  conhecemos  e  somos  atravessados,  o  dia  todo,  por 

 “autoestradas  da  informação”  (expressão  baumaniana).  Na  esteira  do  capitalismo,  essa 

 abertura  andou  lado  a  lado  com  a  livre  circulação  de  capital  e  mercadorias.  Dessa  forma, 

 mudanças  políticas  econômicas  e  sociais  chinesas  afetam  diretamente  a  economia  e 

 sociedades  latino-americanas,  e  essa  ligação  entra  e  sai  de  todos  os  cantos.  Por  isso  Bauman 

 escreve  que  “o  bem-estar  de  um  lugar,  qualquer  que  seja,  nunca  é  inocente  em  relação  à 

 miséria  do  outro”  (BAUMAN,  2007,  p.12).  Essa  “sociedade  aberta”,  termo  resgatado  por 

 Bauman  das  reflexões  do  filósofo  austríaco  Karl  Popper,  se  torna  cada  vez  mais  incapaz  de 

 decidir  suas  próprias  diretrizes,  tanto  pragmáticas  quanto  teóricas,  pois  não  há  mais  controle  e 

 tudo  o  que  acontece  no  mundo  chega  em  qualquer  lugar.  Se  não  fisicamente,  virtualmente. 

 “Uma  sociedade  impotente,  como  nunca  antes,  em  decidir  o  próprio  curso  com  algum  grau  de 

 certeza”  (BAUMAN,  2007,  p.13).  O  aceleracionismo  estritamente  capitalista  e  todos  os 

 avanços  da  tecnologia,  da  ciência,  das  formas  de  trabalho  e  possibilidades  de  sensações  e 

 experiências,  colocaram  o  ser  humano  contemporâneo  numa  espécie  de  patinação  no  gelo 

 interminável,  ininterrupta,  extremamente  veloz  e  constante.  A  fórmula  da  contemporaneidade 

 é  direcionada  ao  novo,  não  importa  ele  qual  seja.  O  que  importa  é  apenas  avançar,  andar, 

 correr,  patinar  velozmente,  criar  outro  e  esquecer  o  que  foi  feito  ontem.  Portanto,  a  vida 

 líquida  é  uma  “sucessão  de  reinícios”  (BAUMAN,  2009,  p.8),  “cutucada  pelo  horror  da 

 expiração”  (BAUMAN,  2009,  p.9).  O  zeitgeist  canta  o  tom:  a  vida  líquida  é  uma  vida  de  lixo. 

 Tudo  se  torna  descartável  momentos  depois  de  ter  sido  útil,  pois  só  assim  se  abre  a  passagem 
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 para  novos  objetos  de  consumo,  e  é  somente  assim  que  a  vida  líquida  se  mantém  viva.  “O 

 mercado  sofreria  um  golpe  mortal  se  o  status  dos  indivíduos  parecesse  seguro…” 

 (BAUMAN,  2009,  p.48).  Somos  apaixonados  por  lixo:  Breath  de  Samuel  Beckett,  um  rápido 

 trabalho  de  palco  em  que  ouvimos  o  som  de  uma  respiração  ofegante  assombrando  um 

 amontoado  de  lixo;  a  arte  povera  italiana  que,  por  mais  que  possua  uma  ideia  de  aproximar 

 arte  e  cotidiano,  representaria  um  amontoado  de  lixo  para  os  críticos  da  arte  de 

 desconstrução;  as  obras  milionárias  de  Vik  Muniz,  feitas  com  enormes  amontoados  de  lixo; 

 as  latinhas  de  fezes  de  Piero  Manzoni,  Merda  d’Artista  ;  espaços  lotados  por  rodas  de 

 automóveis  por  Allan  Kaprow;  as  satíricas  combine  paintings  com  jornais  velhos  e 

 embalagens  de  produtos  industrializados  de  Robert  Rauschenberg,  etc.  É  o  que  Bauman 127

 chama  de  “viver-para-a-morte.”  Pois  não  mais  se  vive  sem  uma  pilha  de  lixo  ao  lado  da 

 cama.  E  nela  se  amontoam  objetos  tecnológicos,  teorias  empoeiradas,  amores  fracassados, 

 uma  identidade  que  me  pertencia  ontem,  hoje  não  mais.  O  avanço  da  publicidade  e  de  suas 

 técnicas  dão  ao  mercado  a  potência  de  elevar  sonhos  e  desejos  dos  consumidores  em  direção 

 ao  infinito,  “a  um  estado  de  frenesi  e  alçá-los  às  nuvens”  (BAUMAN,  1998,  p.54). 

 Desejamos  aquilo  que  não  necessitamos,  aquilo  que  não  desejaríamos,  aquilo  que  só  existe 

 para  ser  desejado,  utilizado  e  descartado  -  sonhos  plásticos.  A  efemeridade  é  toda  a  sua 

 essência.  Pensemos  em  Eles  Vivem  (  They  Live  ,  1988)  de  John  Carpenter.  Num  sci-fi 

 característico  dos  anos  1980,  George  Nada  (Roddy  Pipper)  descobre  acidentalmente  óculos 

 que  desvelam  a  verdade  sobre  o  mundo:  o  planeta  está  sob  controle  de  alienígenas 

 camuflados  de  seres  humanos.  É  mais  ou  menos  assim:  sem  os  óculos,  o  protagonista  vê  uma 

 propaganda  publicitária  qualquer,  com  os  óculos,  vê  uma  mensagem  em  letras  garrafais: 

 “obedeça!”  Propagandas  de  loja  se  tornam  “consuma”,  notícias  de  jornais  se  tornam 

 “compre”,  “continue  acordado”,  “sem  pensamentos  independentes”,  “não  questione 

 autoridades”, “obedeça e se conforme”, etc. 

 Na  pós-modernidade  tudo  se  torna  mercadoria  não  só  porque  tudo  envolve  poder  de 

 compra  mas  porque  todos  os  aspectos  de  nossas  vidas  são  vivenciados  como  vivenciamos  o 

 shopping  .  Algumas  vezes  já  ouvi,  de  alguns  amigos,  que  deixaram  algumas  amizades  de  lado 

 pois  “não  lhes  acrescentavam  nada.”  Essa  visão  utilitária  dos  relacionamentos  interpessoais, 

 do  uso  de  um  corpo  ou  intelecto  enquanto  lhe  é  útil  e,  depois  de  esgotada  a  utilidade,  é  jogado 

 127  Não  quero  dizer,  com  esses  diagnósticos,  que  tais  formas  artísticas  são  ruins,  mas  que  num  olhar 
 distanciado, elas elevam aquilo que é socialmente considerado como lixo ao  status  de arte. 
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 no  lixo  como  um  papel  amassado,  expõe  a  eficácia  da  ideologia  mercadológica  sobre  o  ser 

 humano.  Lembro  de  uma  cena  em  que,  quando  criança,  esperneei  com  meu  pai  para  que  me 

 comprasse  brinquedos  novos,  pois  estava  entediado  de  brincar  das  mesmas  coisas  e,  com  o 

 nascimento  do  meu  irmão,  alguns  de  meus  brinquedos  foram  quebrados  por  ele.  Meu  pai, 

 dizendo  que  não  poderia  comprar  mais  brinquedos,  me  incentivou  a  consertar  os  objetos 

 quebrados  ou  fazer  novos,  inventar  novas  brincadeiras.  Eu  achei  aquilo  tudo  uma  situação 

 desprezível  e,  como  um  bom  filho  primogênito,  me  emburrei  e  gritei  que  não  sabia  consertar 

 brinquedos  e  que  estava  cansado  de  inventar  brincadeiras  pois  minha  mãe  incansavelmente 

 me  direcionava  a  isso  -  eu  era  sempre  incitado  a  inventar  brincadeiras  que  não  existiam. 

 Então  meu  pai  me  disse  que  em  sua  infância  ele  tinha  apenas  um  carrinho  de  rolimã 

 construído  por  ele  mesmo.  Quando  o  carrinho  quebrava,  ele  consertava.  Eu,  sujeito  de  outro 

 tempo,  não  sabia  o  que  era  consertar  algo.  Fui  sempre  impulsionado  a  jogar  fora  e  adquirir  o 

 novo.  Imagino  que  essa  divergência  possa  ser  metáfora  de  nossos  relacionamentos  líquidos. 

 Não  aprendemos  a  consertar  nada.  Nem  brinquedos,  nem  ideologias,  nem  amizades,  nem 

 amores,  nem  identidades.  Quando  nos  deparamos  com  uma  rasura,  queremos  logo  colocar 

 outro  no  lugar.  Talvez  por  isso  que,  no  meu  último  ano  do  ensino  médio,  a  professora  de 

 português,  uma  senhora  de  outro  tempo,  sofreu  olhares  indignados  e  contestações  veementes 

 de  todos  os  alunos  da  sala  quando  disse  que  perdoaria  uma  traição  e  não  deslegitimaria  o 

 caminho  que  tinha  percorrido  com  seu  amado  até  ali.  O  assunto  durou  o  resto  da  aula  e  alguns 

 momentos  do  intervalo.  A  opinião  mais  amistosa  era  “entendo,  mas  não  perdoaria.”  Parece... 

 não  sei...  mas  parece  que  nada  pode  ser  construído  pelos  sujeitos  pós-modernos  que  sobreviva 

 às  intempéries  humanas  cotidianas.  Desistimos  de  superar  conflitos,  de  relacionar  com  a 

 imperfeição,  de  coabitar  um  mundo  defeituoso,  de  recuperar  o  amor  que,  por  um  deslize,  foi 

 dado  como  perdido.  Já  era  tempo  de  entendermos  que  as  pessoas  que  nos  amam,  em  algum 

 momento,  nos  trairão,  que  nenhum  de  nossos  amigos  é  totalmente  verdadeiro,  que  ninguém 

 nos  quer  por  perto  sempre,  que  constantemente  seremos  decepcionados  por  aqueles  que  mais 

 amamos  e,  inevitavelmente,  trairemos  aqueles  por  quem  mais  temos  afeto.  E  somente 

 negando  a  possibilidade  de  cura,  de  remissão,  somente  assim  é  possível  a  liquefação  da  vida. 

 O sujeito pós-moderno está contra ele próprio. 

 A  mentalidade  que  se  forma  ao  idealizar  uma  sociedade  aberta  é  a  esperança  de  um 

 contexto  social  mais  livre.  Na  verdade,  o  que  se  cristalizou  foi  a  experiência  de  vozes 

 inconciliáveis,  conflitos  simbólicos  com  forças  indecifráveis,  e  um  intelecto  direcionado  a 

 116 



 percepção  da  vida  como  um  mercado.  Mas  se  a  vida  na  modernidade  pesada  era  também 

 pautada  pelo  desenvolvimento  e  progresso,  ou  seja,  pela  pulsão  de  dar  sempre  mais  um  passo 

 à  frente,  esquecer  o  passado  e  se  direcionar  ao  novo,  qual  a  diferença  entre  a  modernidade 

 pesada  para  a  líquida?  Na  realidade,  um  dos  conceitos  fundamentais  da  modernidade  sólida 

 era  avançar  para  chegar  a  um  lugar,  um  paraíso  no  fim  da  caminhada.  Uma  vez  que  a  utopia 

 se  mostrou  como  lugar  nenhum,  pois  etimologicamente  a  utopia  é  a  junção  das  palavras 

 gregas  eutopia  (lugar  bom)  e  outopia  (lugar  nenhum),  a  visão  do  paraíso  foi  destruída,  e 

 agora,  na  liquidez,  a  sociedade  não  é  mais  impulsionada  pela  esperança  de  um  mundo  melhor. 

 “A  necessidade  aqui  é  correr  com  todas  as  forças  para  permanecer  no  mesmo  lugar” 

 (BAUMAN,  2009,  p.11)  pois,  se  parar,  a  lâmina  de  gelo  se  quebra  e  os  sujeitos  pós-modernos 

 se afogam. 

 Admito:  o  homem  é,  acima  de  tudo,  um  animal  que  constrói,  condenado  a  buscar 
 conscientemente  um  objetivo  e  exercer  a  arte  da  engenharia,  ou  seja,  a  abrir  caminho 
 para  si  mesmo  incessante  e  eternamente,  não  importando  aonde  esse  caminho  o  leve 
 [...]  quase  sempre  leva  não  importa  aonde,  o  mais  importante  não  é  para  onde  ele  leva, 
 e  sim  que  ele  continue  a  levar  [...]  Mas  por  que  ele  também  ama  com  paixão  a 
 destruição  e  o  caos?  [...]  Não  poderia  ser,  talvez,  que  ele  ame  tanto  a  destruição  e  o 
 caos  [...]  porque  ele  mesmo,  instintivamente,  teme  atingir  o  objetivo  e  concluir  o 
 edifício  que  estava  construindo?  Como  os  senhores  podem  saber?  Talvez  ele  ame  o 
 edifício  somente  de  longe  e  não  o  ame  de  perto;  talvez  ele  ame  apenas  o  ato  de 
 construí-lo, e não viver nele… (DOSTOIÉVSKI, 2011, p.25). 

 Mais  que  chegar  a  algum  lugar,  lutamos  apenas  para  permanecer  na  corrida.  Por  isso 

 que  é  tão  recorrente  que  estudiosos  percebam  a  juventude  contemporânea  como  seres 

 hedonistas:  não  há  desejo  de  delinear  os  caminhos  para  o  futuro,  os  olhos  se  focam  no  aqui  e 

 agora.  É  nesse  mundo  que  entendemos  que  o  conhecimento  nunca  tem  fim,  que  a  cada  dia 

 recebemos  milhares  de  informações  divergentes,  que  nosso  horizonte  de  verdade  foi 

 destruído  pois  descobrimos  uma  infinitude  de  ideologias  inconciliáveis,  e  todas  as  vozes, 

 experiências,  estéticas,  foram  jogadas  no  mesmo  meltin’  pot  num  movimento  de 

 transcendência  cultural  e  agora  nossas  verdades,  nossas  ideias,  nossas  roupas,  nossos  cabelos, 

 nossas  manteigas,  foram  colocadas  em  disputa  com  as  verdades,  ideias,  roupas,  cabelos  e 

 manteigas  de  todo  o  mundo  e,  como  destruímos  qualquer  céu  e  qualquer  chão,  não  há  direção 

 certa,  não  há  voz  divina  que  ofereça  solução  nem  diretriz,  apenas  pisamos  em  chãos 

 deslocáveis.  Dentro  desses  ruídos  incessantes,  vindo  de  todos  os  lados,  aprendemos  a  negar  e, 
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 mais  que  isso,  queremos  a  negação  a  todo  instante.  Negamos  a  música  com  a  peça  4’33’’  de 

 John  Cage,  negamos  a  arte  com  os  ready  made  a  partir  de  um  objet  trouvé  de  Marcel 

 Duchamp,  negamos  a  ideia  de  representação  para  pintarmos  um  White  on  White  de  Kazimir 

 Malevich  para  depois  cortá-lo  no  meio  com  Spatial  Concept:  Expectations  de  Lucio  Fontana, 

 e  fizemos  pinturas  com  urina  em  Oxidation  de  Warhol  para  anos  depois  inserir  uma  imagem 

 de  Jesus  em  um  recipiente  com  urina  por  Andres  Serrano,  e  fizemos  mulheres  lamberem 

 geléia  em  um  Fusca  em  Household  de  Allan  Kaprow,  e  mordemos  nosso  próprio  corpo  com 

 Trademarks  de  Vito  Acconci  e  depois  atiramos  em  nosso  próprio  corpo  com  Shoot  de  Chris 

 Burden  e  desconstruímos  o  olhar  do  outro  sobre  o  nosso  corpo  com  Gillian  Wearing  em 

 Dancing  in  Peckham  ,  e  depois  desconstruímos  o  corpo  com  a  belíssima  colaboração  entre  o 

 bailarino  Merce  Cunningham  e  a  image  maker  Rei  Kawakubo,  e  depois  de  desconstruirmos  o 

 corpo,  o  estendemos  com  Sterlac  integrando  ao  corpo  um  terceiro  braço  robótico  ou 

 implantando  em  seu  braço  uma  prótese  de  orelha  humana.  “Nada  pode  ser  conhecido  com 

 segurança  e  qualquer  coisa  que  seja  conhecida  pode  ser  conhecida  de  um  modo  diferente” 

 (BAUMAN,  1998,  p.36).  Se  sempre  sonhamos  com  um  mundo  previsível,  em  que  estejamos 

 sempre  um  passo  à  frente  dos  acontecimentos  que  nos  pegariam  de  surpresa,  temos,  pelo 

 contrário,  “um  mundo  de  rosto  impenetrável”  (BAUMAN,  2007,  p.100).  Construímos  uma 

 muralha que, agora, se derrete e se torna fluida. 

 FIGURA 7  - Allan Kaprow:  Fluids. 
 Fonte  : Julian Wasser, 1967. 
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 2.1.2. Busco-me no espelho, encontro outros dentro, que se abrem em leque 

 Notas demais, meu caro Mozart 
 (Imperador José II sobre O Rapto do Serralho) 

 Se eu pudesse ser toda gente em toda parte 
 (O Céu de Lisboa, Wim Wenders) 

 O  rosto  impenetrável  de  nossos  tempos  líquidos  é  um  rosto  feito  de  patchwork  :  uma 

 bricolagem  de  identidades  inconciliáveis  que  dão  conta  de  metaforizar  o  pastiche  da  condição 

 humana  contemporânea.  Se  um  sujeito  “clássico”,  como  vimos  no  primeiro  capítulo,  só 

 enxergava  as  verdades  de  sua  própria  cultura,  seu  próprio  Deus,  suas  próprias  idiossincrasias, 

 o  sujeito  atual  não  consegue  estabelecer  tal  fixidez  pois,  agora,  ele  conhece  a  pluralidade  de 

 perspectivas  que  eram  desconhecidas  pelo  sujeito  clássico,  fechado  em  seu  próprio  mundo. 

 Longe  de  uma  identidade  unificada,  as  identidades  em  disputa  na  contemporaneidade  são 

 fragmentadas  através  do  deslocamento  das  estruturas  sólidas,  que  abalam  a  construção  do  eu. 

 No  mundo  líquido,  os  limites  de  divisão  estão  embaralhados,  e  assim,  descentralizamos  o 

 conceito  de  sexo,  classe,  gênero,  religião,  raça,  nacionalidade,  entre  outros  que  antes  eram 

 definidores das identidades dos sujeitos. 

 Em  A  Identidade  Cultural  na  Pós-Modernidade  ,  o  sociólogo  jamaicano  Stuart  Hall 

 reflete  sobre  três  concepções  de  identidade.  O  sujeito  do  Iluminismo,  em  primeiro  lugar,  era 

 unificado,  estava  alicerçado  em  seu  próprio  centro  e  seu  núcleo  interior  “emergia  pela 

 primeira  vez  quando  o  sujeito  nascia  e  com  ele  se  desenvolvia,  ainda  que  permanecendo  o 

 mesmo  -  contínuo  ou  ‘idêntico’  a  ele…”  (HALL,  2019,  p.10).  O  iluminista,  então,  era  aquele 

 que  criava  sua  identidade  em  um  lugar  de  significados  e  verdades  unificadas,  sem  brechas  ou 

 oportunidades  de  desconstrução  de  paradigmas  estabelecidos,  sem  violação  das 

 idiossincrasias  passadas  a  ele  desde  o  seu  nascimento.  Sua  perspectiva  de  realidade  levava  em 

 conta apenas seu próprio eu. 

 O  sujeito  sociológico,  num  ponto  mais  descentrado  que  o  iluminista,  fez  parte  da 

 complexidade  das  transformações  da  modernidade,  questionando  assim  o  núcleo  interior 

 absoluto  do  sujeito  do  Iluminismo.  A  formação  dessa  identidade  está  intimamente  ligada  ao 

 relacionamento  do  sujeito  com  o  mundo  a  sua  volta,  com  os  diferentes  valores  ao  redor,  numa 

 sociedade  que  catalisava  para  o  sujeito  novas  perspectivas  de  ideias,  símbolos,  imagens.  Não 
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 mais  uma  concepção  centrada  no  eu,  mas  numa  interação.  “O  sujeito  ainda  tem  um  núcleo 

 interior  que  é  o  ‘eu  real’,  mas  esse  é  formado  e  modificado  num  diálogo  contínuo  com  os 

 mundos  culturais  ‘exteriores’  e  as  identidades  que  esses  mundos  oferecem”  (HALL,  2019, 

 p.11).  A  identidade  sociológica  é  a  costura  do  sujeito  à  estrutura,  “tornando  ambos  mais 

 unificados e predizíveis.” 

 Essa  costura,  que  entrelaçava  de  forma  unificada  o  sujeito  ao  seu  contexto 

 sociocultural,  agora  sutura  inúmeras  outras  identidades,  por  vezes  discordantes,  desalinhadas, 

 incoerentes.  É  a  identidade  pós-moderna.  A  liquidez  de  Bauman  se  instala  na  construção  dos 

 sujeitos  pois  a  torrente  de  identidades  torna  o  processo  de  identificação  efêmero,  controverso, 

 fragmentado.  É  o  que  Stuart  Hall  chama  de  “celebração  móvel”:  não  há  fixidez,  e  todos  os 

 sistemas  culturais  que  nos  cercam  são  identidades  em  potencial.  “O  sujeito  assume 

 identidades  diferentes  em  diferentes  momentos,  identidades  que  não  são  unificadas  ao  redor 

 de  um  ‘eu’  coerente.  Dentro  de  nós  há  identidades  contraditórias,  empurrando  em  diferentes 

 direções…”  (HALL,  2009,  p.12).  Nessa  perspectiva,  uma  identidade  unificada  se  torna  não 

 apenas  ultrapassada,  mas  uma  fantasia.  Quanto  mais  os  movimentos  de  conflitos  simbólicos  e 

 “sistemas  de  representação  cultural”  chegam  até  nós  com  uma  inesgotabilidade  e  variedade 

 imensa,  podemos  nos  compor  de  fragmentos  de  identidade:  o  sujeito  como  um  palimpsesto  de 

 identidades  contínuo  e  temporário.  “Uma  identidade  que  só  pode  existir  como  projeto  não 

 realizado” (BAUMAN, 2001, p.41). 

 Essa  problemática  é  também  recorrente  na  reflexão  sociológica  de  Bauman.  Em  O 

 Mal  Estar  na  Pós-Modernidade  ,  vemos  que  o  polonês  não  acredita  em  uma  identidade 

 pronta,  mas  a  fazer.  Um  ponto  central  na  construção  da  identidade  dos  homens  e  mulheres 

 contemporâneos  é  que  eles  vivem  em  constante  inquietação,  uma  sensação  de  que  a 

 identidade  nunca  está,  de  fato,  estabelecida.  “Eles  sofrem,  pode-se  dizer,  de  uma  crônica  falta 

 de  recursos  com  os  quais  pudessem  construir  uma  identidade  verdadeiramente  sólida  e 

 duradoura,  ancorá-la  e  suspender-lhe  a  deriva.”  (BAUMAN,  1998,  p.38).  Em  Vida  Líquida  , 

 ele  continua  na  mesma  ótica:  não  mais  o  homem  que  escolheu  (no  passado)  mas  sim  o  homo 

 eligens  ,  ou  seja,  o  homem  que  escolhe  (no  presente).  “Um  ego  permanentemente 

 impermanente,  completamente  incompleto,  definitivamente  indefinido  -  e  autenticamente 

 inautêntico”  (BAUMAN,  2009,  p.49).  Os  acontecimentos  ou  as  escolhas  identitárias, 

 portanto,  se  tornam  também,  grosso  modo,  como  um  passeio  despretensioso  ao  shopping  .  A 

 construção  da  identidade  pós-moderna  está  estritamente  relacionada  aos  objetos  de  consumo, 
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 tanto  que  não  seria  exagero  usar  a  expressão  “personalização”  ou  “customização”  e  até 

 “glamourização”  da  identidade.  A  moda  que  sempre  desempenhou  papel  fundamental  para 

 exibir  características  de  um  povo,  esboçar  uma  certa  cultura,  delimitar  territórios,  ser 

 metáfora  de  épocas,  etc,  agora,  na  liquidez  contemporânea,  ela  se  direciona  (como  tudo  na 

 pós-modernidade,  até  a  política)  a  uma  esfera  mais  individualizada.  Nos  dias  correntes,  se 

 vestir  é  performar  um  espetáculo  diário.  Andar  pelo  shopping  procurando  novas  roupas  e 

 acessórios  é  se  preparar  para  o  show  .  Tais  “insígnias  de  identidade  prontas  para  uso”,  como 

 diria  Bauman,  não  são  apenas  artefatos  colados  arbitrariamente  mas  um  símbolo  da 

 identidade  do  eu.  No  primeiro  filme  de  Sex  and  the  City  -  O  Filme  (  Sex  and  the  City  ,  2008), 

 Carrie  Bradshaw  (Sarah  Jessica  Parker)  compra  um  big  apartamento  com  seu  noivo  e,  quando 

 entra  no  closet  reformado,  fica  deslumbrada,  e  só  se  tranquiliza  quando  coloca  seus  Manolo 

 Blahnik  lápis-lazúli  na  sapateira:  “agora  eu  acredito  que  isso  tudo  está  realmente 

 acontecendo.”  Não  basta  ter  o  apartamento,  ou  estar  no  closet  .  Carrie  precisou  se  projetar  no 

 lugar  através  de  sua  insígnia,  um  objeto  metáfora  de  sua  identidade  que  era,  na  verdade,  ela 

 mesma:  um  par  de  sapatos.  Mas  como  a  identidade  dos  sujeitos  estão  em  constante 

 deslocamento,  exige-se  mais  criatividade  dos  estilistas  e  dos  fabricantes,  mais  velocidade 

 para  criar  imagens  mais  enérgicas,  mais  dinheiro  dos  consumidores  pois  eu  não  pertenço  mais 

 àquela  roupa  que  comprei  a  seis  meses.  “O  mercado  não  sobreviveria  caso  os  consumidores 

 se  apegassem  às  coisas”  (BAUMAN,  2009,  p.48).  O  mundo  must  have  é,  na  verdade,  uma 

 overdose  de  simulacros  identitários  canonizados  pelo  consumo.  E  a  moda  e  a  identidade  não 

 são mais apenas consequências diretas da vida, da evolução das sociedades: são desejo. 

 As  novas  estruturas  do  mundo,  tal  como  um  processo  de  quebra  dos  limites  chamado 

 de  globalização,  é  apontada  por  Stuart  Hall  como  uma  das  causas  essenciais  para  as 

 mudanças  na  identidade  cultural.  “À  medida  em  que  áreas  diferentes  do  globo  são  postas  em 

 interconexão  umas  com  as  outras,  ondas  de  transformação  social  atingem  virtualmente  toda  a 

 superfície  da  Terra”  (GIDDENS  apud  HALL,  2009,  p.13).  Tal  descentralização  não  é 

 substituída  por  outra,  mas  é  colocada  em  debate  e  interconexão  com  muitas  outras,  até  que 

 emerja  a  essência  multiculturalista,  “uma  declaração  de  equivalência  de  culturas  e  postulado 

 de  sua  igualdade  ”  (BAUMAN,  2009,  p.44).  Quem  pertence  a  esse  contexto,  pertence  a 

 interação  com  a  diferença,  ao  espírito  fixado  no  descontínuo,  na  fragmentação,  na  ruptura  e 

 no  deslocamento.  Esse  modelo  identitário,  calcado  na  falta  de  um  modelo  soberano,  é 

 descendente,  além  de  todas  as  filosofias  e  acontecimentos  que  estudamos  até  aqui,  das 

 121 



 reflexões  do  pensamento  marxista,  do  trabalho  do  linguista  estrutural  Ferdinand  Saussure,  das 

 análises  de  Foucault  e  também  dos  movimentos  sociais  que  emergiram  nos  anos  1960. 

 Revoltas  estudantis,  a  luta  pela  paz,  os  protestos  pelos  direitos  civis,  os  movimentos 

 contraculturais,  a  luta  antibelicista  e  todas  as  turbulências  sociais  associadas  ao  espírito  dos 

 anos 60 fragmentaram, ainda mais, o caminho absoluto da identidade dos sujeitos. 

 Nos  anos  1960,  os  paradigmas  que  sustentavam  as  convenções  ocidentais  se 

 desestruturaram  e  apareceram  novas  vozes,  novas  lutas,  novas  roupas,  novas  comunidades 

 sociais,  novas  formas  de  viver,  novos  cabelos,  músicas,  escolas  cinematográficas,  novas 

 mensagens  sobre  tudo  aquilo  que  cercava  os  seres  humanos.  Os  jovens,  protagonistas  dessa 

 história,  se  opunham  tanto  à  política  liberal  quanto  à  “estalinista”;  desconfiavam  das 

 organizações  e  do  e  stablishment  ,  dos  governos  e  das  grandes  corporações;  performavam  o  ato 

 da  revolução  a  partir  de  movimentos  estéticos;  simbolizavam  a  queda  das  metanarrativas 

 modernas;  as  pautas  identitárias,  tais  como  o  feminismo,  a  luta  homossexual,  a  luta  racial,  a 

 luta  política,  etc,  emergiram.  De  repente,  a  identidade  homogênea  se  viu  numa  fragmentação 

 comportamental  e  todo  o  convencionalismo  era  negado.  Os  namorados  Holly  (Sissy  Spacek) 

 e  Kit  (Martin  Sheen)  de  Terra  de  Ninguém  (  Badlands  ,  1973)  de  Terrence  Malick  que,  após 

 assassinarem  o  pai  de  Holly,  fogem  em  direção  a  Montana,  é  símbolo  trágico  exemplar  desse 

 zeitgeist  .  Não  nos  interessa  mais  a  figura  e  o  símbolo  que  nossos  pais  representam:  a  morte 

 do pai é um eco da morte de Deus nietzschiana. 

 Michelangelo  Antonioni  participa  de  tal  discussão  em  sua  obra.  Talvez  a  mais 

 simbólica  seja  Zabriskie  Point  (1970).  A  cena  de  abertura  do  longa  ajuda  a  compreender  o 

 desenvolvimento  fundamental  do  filme  e  da  contracultura:  estamos  dentro  de  um  debate 

 sobre  estratégias  de  luta  social,  cada  jovem  representando  sua  luta  identitária,  seu  grupo  de 

 pertencimento,  através  de  discursos  verbais  e  visuais.  São  inúmeras  as  direções  e 

 interpretações  traçadas  ao  longo  do  filme,  tal  como  a  exímia  análise  de  Slavoj  Žižek  sobre  a 

 grande  orgia  no  deserto,  flutuando  entre  a  subversão  da  ordem  hegemônica  e  a  incorporação 

 estética  dessa  transgressão  em  uma  ideologia  homogênea.  Mas  queria  recorrer  ao  argumento 

 da  última  cena.  Quando  Daria  (Daria  Halprin)  volta  para  a  casa  de  Lee  Allen  (Rod  Taylor), 

 após  um  devaneio  no  deserto,  e  encara  os  símbolos,  ideologias  e  relações  da  sociedade 

 estandardizada,  seu  espírito  anti-establishment  projeta  em  seu  olhar  a  explosão  da  casa.  O 

 prazer  da  destruição  é  dado  pela  câmera  lenta,  que  romantiza  as  explosões  e  a  música 

 nervosamente  orgiástica  Come  in  Number  51,  Your  Time  Is  Up  da  banda  britânica  Pink  Floyd  . 
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 Vemos  a  explosão  de  guarda-roupas,  televisão,  poltrona,  cadeiras,  jarro  de  flores,  geladeira, 

 frutas,  mesas,  caixa  de  cereal  Kelloggs  ,  sacola  de  pão  de  forma  Wonder  Bread  ,  jornais, 

 revistas,  livros  e,  quando  a  câmera  volta  desse  gozo  frenético  e  hipnotizante  e  foca  em  Daria, 

 a  vemos  sorrindo  com  placidez.  Fica  claro,  agora,  que  o  sopro  vital  dos  jovens  da 

 contracultura  dos  anos  1960  se  direcionava  a  uma  virada  de  ponta  à  cabeça  nas  diretrizes  do 

 status  quo  ,  a  uma  crítica  ao  capitalismo  e  a  sociedade  do  consumo  e  espetáculo  ocidental,  às 

 relações  empresariais,  a  estética  mediana  e  pretensiosa  da  classe  média,  etc.  No  geral,  a 

 explosão  de  todas  as  estruturas  da  ordem  ideológica,  econômica,  política  e  social  em  voga. 

 Bastava  transmitir  a  cena  das  explosões  e  encerrar  o  filme,  indicando  o  espectro 

 revolucionário  de  Daria  e,  assim,  da  contracultura.  Mas  ao  voltarmos  ao  rosto  de  Daria,  a 

 música  pára,  a  personagem  desmancha  sutilmente  seu  sorriso,  entra  no  carro  e  zarpa  rumo  ao 

 pôr  do  sol.  Se  aí  o  desfecho  da  história  parece  perder  força,  pois  interrompeu  a  atmosfera 

 orgiástica  e  propiciou  a  interpretação  de  que  todas  aquelas  explosões  eram  apenas  projeções 

 imaginárias  da  personagem,  na  realidade,  esse  desenredo  desvelou  um  caráter  próprio  das 

 silhuetas  contemporâneas:  a  verdade  está  na  fonte  de  projeção  do  olhar,  não  no  alvo  olhado. 
128

 A  problemática  apresentada  não  é  tão  nova  assim.  Quatro  anos  antes,  em  Blow  Up  - 

 Depois  Daquele  Beijo  (  Blow  Up  ,  1966),  Antonioni  passearia  por  Londres  enlevado  pelas 

 paisagens  contraculturais  e  revolucionárias  da  Swinging  London  .  Pensaremos  sobre  duas 

 passagens  dessa  obra  que  capta,  com  fineza,  o  mistério  da  verdade  e  de  nosso  olhar  sobre  a 

 verdade.  Em  determinado  momento,  Thomas  (David  Hemmings)  estaciona  seu  Rolls  Royce 

 numa  rua  comercial  e,  à  noite,  os  cidadãos  ainda  analisam  vitrines  de  lojas  que  vendem 

 objetos  domésticos  (armários  de  cozinha,  aparato  de  facas,  eletrodomésticos,  etc).  Entrando 

 involuntariamente  num  clube  underground  frequentado  por  sujeitos  desalentados  de  alma 

 blasé  ,  Thomas  passeia  por  olhos  cansados,  danças  cool,  jaquetas  metálicas,  minissaias  Mary 

 Quant,  coletes  de  verniz,  tecidos  op  art  ,  estéticas  futuristas  e  silhuetas  à  la  André  Courrèges. 

 A  atmosfera  tediosa  muda  quando  Jeff  Beck,  guitarrista  da  banda  Yardbirds  que  se  apresenta 

 no  local,  quebra  sua  guitarra  e  joga  o  braço  do  instrumento  para  a  o  público.  Os  jovens 

 apáticos  se  transformam  em  animais  vorazes  na  disputa  pelo  objeto  e  Thomas, 

 128  Não  quero  assegurar  que  tudo  é  absolutamente  relativo,  que  tudo  diz  respeito  apenas  ao 
 indivíduo,  nem  fechar  a  discussão  acerca  da  verdade  e  onde  podemos  encontrá-la.  Apenas 
 estabeleço  um  diálogo  com  as  teorias  da  contemporaneidade  vistas  anteriormente  que  parecem 
 delinear um mundo no qual não existe verdade absoluta. 
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 acidentalmente  no  meio  do  tumulto,  se  vê  com  o  objeto  de  desejo  em  suas  mãos.  Após 

 conseguir  fugir  dos  perseguidores  da  peça,  já  fora  do  clube,  Thomas  joga  o  braço  da  guitarra 

 na  rua,  como  se  fosse  um  produto  sem  valor  nenhum.  Avançaremos  agora  para  o  último  ato,  a 

 cena  final  de  Blow  Up  .  Flanando  com  a  câmera  fotográfica  nas  mãos  pelos  gramados  de  um 

 parque,  Thomas  se  esbarra  com  um  grupo  de  teatro  que  desce  do  carro,  entra  na  quadra  de 

 tênis  e  pratica  o  esporte.  O  lampejo  da  cena  está  no  lance  de  que  os  tenistas  jogam  sem  bola  e 

 sem  raquete,  efetuando,  portanto,  uma  performance  teatral  do  jogo  de  tênis,  e  não  um  jogo 

 “real.”  Enquanto  os  dois  parceiros  jogam  o  esporte,  os  outros  integrantes  da  trupe  teatral 

 assistem  à  partida,  movendo  seus  rostos  acompanhando  o  caminho  que  a  bola  percorre  de  um 

 lado  ao  outro  da  quadra.  Um  dos  jogadores  isola  a  bola  para  fora  dos  limites  do  quadro  e 

 Thomas,  que  assistia  a  cena  numa  postura  de  distância  intelectual,  agora  acompanha  o 

 percurso  da  bola  que  salta  para  longe.  Se  antes  o  personagem  estava  cético  em  relação  à  cena, 

 agora  ele  busca  a  bola  e  a  arremessa  com  toda  a  força  para  dentro  da  quadra.  Após  sua 

 expressão  de  confusa  desorientação,  a  imagem  de  Thomas  desaparece  repentinamente,  como 

 se  ele  não  fosse  real,  mas  uma  projeção.  Thomas,  aos  poucos,  foi  se  movimentando  em 

 direção  à  realidade  daquela  trupe.  O  que  para  ele  era  falso  se  tornou  verdadeiro  porque, 

 naquele  contexto,  todos  os  outros  consideravam  verdadeiro.  Uma  pedra  de  diamante  nas 

 mãos  de  uma  criança  seria  jogada  ao  canto,  esquecida  em  qualquer  lugar,  arremessada  em 

 direção  a  um  terreno  baldio.  A  criança  ainda  não  sabe  o  que  os  seres  humanos  fizeram  com  o 

 diamante:  o  transformaram  em  verdade.  Da  mesma  forma  uma  moeda  não  possui  valor 

 nenhum  até  alguém  lhes  dar  valor.  Um  braço  de  guitarra  quebrado  só  possui  valor  se  muitos 

 concordarem  que  tem  valor,  só  assim  haverá  disputa  pelo  braço  e  os  lances  serão  cada  vez 

 mais  altos.  Na  verdade,  quando  o  objeto  não  é  mais  desejado  por  ninguém,  ele  pode  ser 

 arremessado  na  lixeira  mais  próxima.  A  verdade  não  se  encontra,  então,  na  esmeralda,  no 

 braço  da  guitarra,  numa  partida  de  tênis,  mas  na  relevância  que  damos  a  ela.  É  dessa  forma 

 que  nos  relacionamos  com  as  idiossincrasias,  regras  e  costumes  sociais:  muitos  não  têm 

 relevância  em  si  mesmos,  muitos  são  arbitrários,  mas  se  a  sociedade  toda  confere  relevância, 

 naturalmente, nós também A verdade é uma ficção na qual todos acreditam. 

 As  revoluções  contraculturais  dos  anos  1960,  o  quinto  argumento  de  descentramento 

 do  sujeito  em  A  Identidade  Cultural  na  Pós-Modernidade  de  Stuart  Hall  (HALL,  2019,  p.27), 

 trouxeram  um  debate  de  desconstrução  menos  acadêmico  e  mais  cotidiano,  desmanchando  a 

 unicidade  da  cultura  nacional  pelo  viés  da  identidade  e  da  diferença.  Embora  a  globalização 
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 seja  um  processo  de  atravessamento  de  fronteiras,  integração  de  nações,  etc,  muito  discutido 

 na  contemporaneidade,  tal  fenômeno  não  é  recente.  “Entretanto,  geralmente  se  concorda  que, 

 desde  os  anos  1970,  tanto  o  alcance  quanto  o  ritmo  da  integração  global  aumentaram 

 enormemente,  acelerando  os  fluxos  e  os  laços  entre  as  nações”  (HALL,  2019,  p.40).  Essa 

 última  globalização  possui  um  impacto  de  comprimir  a  noção  de  “espaço-tempo.”  Toda  a 

 aceleração  dos  processos  e  interações  globais  encurta  distâncias  e  deforma  as  temporalidade 

 de  todo  o  globo.  O  resultado  disso  é  também  uma  diferença  na  construção  identitária,  uma 

 vez que o tempo e espaço são inerentes às culturas e às épocas. 

 Nas  sociedades  pré-modernas,  o  espaço  e  o  lugar  eram  amplamente  coincidentes,  uma 
 vez  que  as  dimensões  espaciais  da  vida  social  eram,  para  a  maioria  da  população… 
 dominadas  pela  “presença”  -  por  uma  atividade  localizada…  A  modernidade  separa, 
 cada  vez  mais,  o  espaço  do  lugar,  ao  reforçar  as  relações  entre  outros  que  estão 
 ausentes,  distantes  em  termos  de  local,  de  qualquer  interação  face  a  face.  Nas 
 condições  da  modernidade…  os  locais  são  inteiramente  penetrados  e  moldados  por 
 influências  sociais  bastante  distantes  deles.  O  que  estrutura  o  local  não  é 
 simplesmente  aquilo  que  está  presente  na  cena:  a  “forma  visível”  do  local  oculta  as 
 relações  distanciadas  que  determinam  sua  natureza  (GIDDENS  apud  HALL,  2019, 
 p.42). 

 Quão  distante  é  a  mãe  de  A  Tempestade  (1507)  de  Giorgione,  que  amamenta  seu  filho 

 acostada  na  grama  verdejante,  ao  lado  das  calmas  águas  de  um  riacho,  em  interação  com  o 

 tilintar  dos  relâmpagos  cortando  o  céu  nublado,  quão  distante  é  essa  mãe  das  mães  do  reality 

 show  Mães  e  Divas  (  Yummy  Mummies  ,  2017),  que  têm  ao  seu  dispor  um  sutiã  conectado  a 

 uma  bomba-tira-leite-dupla  que  possibilita  que  a  mãe  faça  suas  tarefas  profissionais,  pessoais, 

 religiosas,  enfim,  enquanto  tira  leite  para  a  amamentação.  “Isso  poderia  ser  bom  porque  sou 

 ocupada”,  diz  Lorinska,  uma  das  mães  do  elenco.  Quão  distante  é  o  sublime  do  Viajante 

 Diante  do  Mar  de  Nuvens  (1818),  de  Caspar  David  Friedrich,  contemplando  os  ecos  de  sua 

 alma,  os  espectros  de  seu  sopro  vital,  quão  distante  é  esse  sujeito  do  personagem  He  Zhiwu 

 (Takeshi  Kaneshiro)  de  Amores  Expressos  (  Chungking  Express  ,  1994)  de  Wong  Kar  Wai,  que 

 preenche  o  tempo  de  contemplação  e  quietude  com  as  torrentes  eletrônicas  da  televisão,  que 

 tem  uma  placa  do  McDonalds  como  a  única  grandeza  a  repousar  seus  olhos.  Quão  distante  é 

 o  sentimento  de  se  exprimir  ao  infinito  através  da  chuva  ao  entrar  em  Rain  in  Belle-Ile  (1886) 

 de  Claude  Monet,  quão  distante  da  experiência  de  Wong  Chi-Ming  (Leon  Lai)  de  Anjos 

 Caídos  (  Fallen  Angels  ,  1995)  de  Wong  Kar  Wai,  olhando  velozmente  o  asfalto  molhado  de 
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 chuva,  embaralhado  por  luzes  neon  e  o  caos  do  trânsito  moderno.  Enquanto  os  personagens 

 de  A  Lua  Nasce  no  Mar  (1822)  de  Caspar  David  Friedrich  encontram  a  si  mesmos  na  vasta 

 projeção  sublime  de  um  horizonte  infinito  d’água  sob  um  céu  borrado  pela  luz  imensurável 

 do  sol,  e  ouvem  no  fragor  das  ondas  a  beleza  de  continuar  respirando,  e  veem  no  ondular  dos 

 pássaros,  no  desalento  das  nuvens,  no  grito  das  cores,  nada  mais  senão  sopro,  e  enquanto  isso, 

 He  Zhiwu  vê  a  si  mesmo  no  reflexo  do  vidro  de  um  mercado  lotado  de  enlatados  e  comidas 

 industrializadas,  iluminado  por  ardentes  luzes  neon  embaralhadas  codificando  mensagens 

 vorazes  em  seu  intelecto,  numa  paisagem  controlada  pelo  relógio  comercial  e  as  quentes 

 imagens  da  Coca-Cola  ,  numa  multidão  caótica  de  pessoas  aglomeradas  em  espaços  urbanos, 

 num  pedaço  de  céu  atravessado  por  antenas  de  tv  e  arranha-céus  simetricamente 

 desconcertantes.  Sem  qualquer  amplitude  visual  que  expanda  o  sentido  de  ser,  num  mundo 

 individualista,  cercado  de  medo  e  anseios  mercadológicos,  aprisionado  por  construções 

 perturbadoras,  fraturadas  relações,  machucadas  identidades,  o  sujeito  contemporâneo,  parece 

 dizer  Kar-Wai,  se  amortece  pois  não  constrói  vínculo  de  pertencimento,  não  projeta  sentido 

 espiritual  no  chão  que  pisa,  na  paisagem  que  habita.  Distantes  de  um  mundo  propício  ao  viço 

 subjetivo  e  etéreo,  somos  atrofiados  pelo  processo  de  esvaziamento  de  sentido.  E  nós 

 compramos essa ideia todos os dias. 

 FIGURA 8  -  He Zhiwu encurralado pelas insígnias artificiais. 
 Fonte  :  Amores Expressos  , Wong Kar-Wai, 1994. 
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 FIGURA 9  - A imagem desvanecida de Cop 663 entrelaçada  aos objetos urbanos. 
 Fonte  :  Amores Expressos  , Wong Kar-Wai, 1994. 

 FIGURA 10  - A placa do  McDonalds  esmagando He Zhiwu. 
 Fonte  :  Amores Expressos  , Wong Kar-Wai, 1994. 

 Numa  análise  pelos  trilhos  de  Hall,  as  situações  nas  quais  estão  inseridos  os 

 personagens  de  Wong  Kar-Wai  são  testemunhas  de  um  impulso  em  direção  ao  “pós-moderno 

 global”  (2019,  p.42).  Através  dos  movimentos  globais,  que  dizem  respeito  à  disseminação  de 
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 elementos  sociais  e  mercadológicos,  espaços  comunitários  e  regionais  perdem  lugar  para  as 

 identidades  globais,  que  criam  uma  síndrome  de  homogeneização  global.  Esse  deslocamento, 

 além  de  produzir  aquela  fragmentação  de  identidades  e  substituir  a  fixidez  pelo  flutuante,  cria 

 um  cenário  de  “identidade  partilhada”,  na  expressão  de  Hall.  Quanto  mais  os  sujeitos  se 

 afastam  de  suas  identidades  nacionais  em  direção  ao  pós-moderno  global,  mais  eles  são  parte 

 dos  fluxos  culturais  hegemônicos  pois,  através  do  bombardeamento  de  informações,  trâmites 

 de  grandes  corporações,  estéticas  disseminadas  pela  televisão,  símbolos  introduzidos  pela 

 sociedade  de  massa,  enfim,  suas  identidades  vão  se  colando  a  inúmeras  outras.  No  entanto, 

 existe  um  sintoma  paradoxal  nesse  lance.  Ao  invés  de  produzir  inúmeras  vertentes 

 identitárias  que  se  apoiam  na  dessemelhança,  criam  uma  homogeneização  das  formas  de 

 vivência  e  formas  de  interagir  com  o  consumo,  com  a  cidade,  com  as  relações,  etc. 

 “‘Consumidores’  para  os  mesmos  bens,  ‘clientes’  para  os  mesmos  serviços,  ‘públicos’  para  as 

 mesmas  mensagens  e  imagens  -  entre  pessoas  que  estão  bastante  distantes  umas  das  outras  no 

 espaço  e  no  tempo”  (HALL,  2019,  p.42).  Em  Nascidos  em  Tempos  Líquidos  ,  Bauman  resgata 

 Lévi-Strauss  a  fim  de  entender  os  gestos  da  cultura:  “ele  [Strauss]  definia  a  cultura  como  um 

 contínuo  processo  de  estruturação  ,  o  cruzamento  entre  diferenciação  do  homogêneo  e 

 homogeneização do diferenciado” (BAUMAN, 2018, p.85). 

 Em  Amores  Expressos  (1994)  de  Kar-Wai  vemos  insígnias  pertencentes  a  qualquer 

 lugar  do  globo.  Mcdonalds  ,  Coca-Cola  (sempre  imponentes  no  filme),  Sprite  ,  Fanta  , 

 Guaraná  ,  Schweppes  ,  câmeras  da  Sony  ,  televisões  Panasonic  ,  caixas  de  eletrônicos  Philips  , 

 relógios  Twemco  ,  embalagens  das  camisinhas  LyfeStyles  ,  absorventes  Whisper  ,  Kodak  , 

 negativos  Kodacolor  ,  cigarros  Kent  ,  Salem  ,  eletrônicos  da  Nintendo  ,  carrinhos  de  brinquedo 

 Jaccs  Civic  ,  anúncios  da  M&Ms  ,  Heineken  ,  Pocari  Sweet  ,  enlatados  da  Del  Monte  ,  MaLing  , 

 Campbell  ,  Porthos  ,  cervejas  Sol  ,  caixas  Kellogg’s  ,  whisky  Red  Label  ,  Black  Label  ,  tubinhos 

 de  Pringles  ,  shampoo  Johnson&Johnson  ,  máquinas  de  chiclete,  de  pipoca  e  de  figurinhas, 

 regata  branca,  calças  jeans,  chinelos  de  dedo,  câmera  instantânea,  cola  bastão,  aparelho  de 

 fax,  personagens  da  Disney  ,  ursinho  de  pelúcia  Garfield  ,  o  ursinho  Pooh  ,  maquininhas  de 

 sorvete,  junk  box  ,  comidas  regionais  consumidas  em  escala  mundial  tal  como  kebab,  pizza, 

 churrasco  grego,  lanchonete  estilo  Subway,  tem  até  um  sapato  idêntico  ao  sapato  de 

 casamento  do  meu  pai  -  e  nas  paredes,  fotos  ou  calendários  de  lugares  turísticos  globais.  Na 

 casa  do  Cop  663  (Tony  Leung  Chiu-Wai),  desenhos  de  estruturas  de  grandes  barcos 

 (inclusive  uma  caixa  de  miniatura  de  Tirpetz  ),  símbolo  primeiro  da  globalização  e  do 
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 estreitamento  entre  fronteiras.  O  personagem,  evocando  uma  identidade  globalizada 

 transcultural,  brinca  atentamente  com  um  aviãozinho  de  brinquedo,  peça  sempre  presente  nas 

 cenas  de  seu  apartamento.  Outro  objeto  que  o  acompanha  nos  enquadramentos  de  câmera  é  o 

 aparelho  de  som  idêntico  ao  de  minha  infância:  aquele  JVC  preto  em  que  meu  pai  colocava  o 

 cd  de  pássaros  cantando  para  eu  dormir.  Há  tempos,  Hong  Kong  seria  um  lugar  fixado  em 

 suas  próprias  identidades,  imagens,  símbolos,  produtos  específicos.  Hoje,  numa  estrutura 

 social  mediada  pelas  mercadorias  globais,  as  distinções  culturais  da  ilha  que  poderiam  definir 

 um  espaço  fixado  em  suas  próprias  efígies,  parecem  se  vaporizar  para  dar  lugar  aos  grandes 

 sólidos  contemporâneos,  as  estéticas  hegemônicas,  os  produtos  monumentais,  os  gigantes  do 

 mercado.  “...As  identidades  se  tornam  desvinculadas  -  desalojadas  -  dos  tempos,  lugares, 

 histórias  e  tradições  específicas  e  parecem  ‘flutuar  livremente.’  Somos  confrontados  por  uma 

 gama  de  diferentes  identidades  (cada  qual  [...]  fazendo  apelos  a  diferentes  partes  de  nós)” 

 (HALL,  2019,  p.43).  Um  paralelo  aos  escritos  de  Jacques  Rancière  em  O  Fio  Perdido  :  “...um 

 mundo  sem  um  apoio  estável,  sem  circunferência  definível,  nem  identidades  bem 

 estabelecidas.  [...]  O  mundo  flutuante  é  um  mundo  em  que  as  linhas  de  divisão  entre 

 identidades  sociais  estão  embaralhadas”  (RANCIÈRE,  2017,  p.115).  Mais  que  isso,  é  um 

 mundo  em  que  a  virtualidade  compõe  as  vísceras  da  realidade.  A  natureza  é,  agora,  florescida 

 por  televisões  em  TV  Garden  (2000)  de  Nam  June  Paik,  e  a  lua,  na  verdade,  é  uma  placa  da 
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 Faye  (Faye  Wong),  He  Zhiwu  (Takeshi  Kaneshiro),  Cop  663  (Tony  Leung  Chiu-Wai) 

 e  a  mulher  de  peruca  loira  (Brigitte  Lin),  os  principais  personagens  de  Amores  Expressos  , 

 são,  cada  um  a  seu  modo,  insígnias  da  experiência  contemporânea  do  “ser”  no  espírito 

 urbano.  Os  quatro,  dentro  do  mesmo  contexto  acelerado,  conturbado,  desenfreadamente 

 mercadológico,  estão,  para  lá  e  para  cá,  sem  saber  onde  chegar,  nem  como  chegar,  nem  se 

 querem  chegar.  Nenhum  dos  personagens  parece  ter  memórias  de  um  passado.  Embora  He 

 Zhiwu  e  Cop  663  possuam  uma  ligação  íntima  com  o  passado  mas,  mesmo  assim,  um 

 passado  extremamente  recente,  todos  os  personagens  parecem  não  ter  história,  não  ter  data  de 

 nascimento,  nem  aniversário.  Parecem  não  ter  família,  nem  uma  saudade  da  casa  em  que 

 nasceu,  da  rua  em  que  aprenderam  a  andar  de  bicicleta,  onde  aprenderam  o  abc.  São 

 personagens  extremamente  profundos  em  sentimentos,  e  a  linguagem  cinematográfica  nos 

 exibe  isso,  mas  tão  superficiais  em  construção  histórica  que  parecem  se  dissolver  em  todo  o 

 129  Pesquisar por  Burger King Moon  . 
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 arcabouço  da  vida:  não  têm  um  chão  firme  para  pisar,  não  são  concretos,  não  possuem  uma 

 identidade  ancorada  em  uma  longa  construção  identitária  através  da  família,  do  lugar  em  que 

 foi  criado,  onde  aprendeu  diretrizes,  convicções,  juízos.  Não  há  um  link  entre  eles  e  um  dos 

 cenários  de  ligação  mais  profundos  de  todos  nós.  Eles  parecem  simplesmente  flutuar:  não  são 

 de  lugar  nenhum.  O  que  o  entrelaçamento  dos  quatro  evidencia,  através  de  um  tom  comum  a 

 todos  eles,  é  um  sujeito  instantaneamente  situado  no  presente.  Mas  mais  do  que  isso,  num 

 limbo  onde  não  parece  haver  vínculo  ou  pertencimento,  noção  de  espaço  nem  de  tempo,  onde 

 existe  um  alargamento  de  um  vácuo  existencial.  Se,  como  vimos  anteriormente  nos  estudos 

 de  Bauman,  “as  pessoas  que  se  movem  e  agem  com  maior  rapidez,  que  mais  se  aproximam 

 do  momentâneo  do  movimento,  são  as  pessoas  que  agora  mandam”  (BAUMAN,  2001, 

 p.152),  os  personagens  de  Amores  Expressos  são  os  rostos  mais  desprezíveis  da  cidade.  Sua 

 vulgaridade  está  em  não  buscar  nada,  enquanto  na  contemporaneidade  se  precisa  nunca  parar 

 de  buscar.  Se  a  palavra  “instantaneidade”,  muito  vinculada  aos  estudos  contemporâneos,  é 

 algo  inerente  ao  sujeito  ativamente  global  pois,  para  ele,  tudo  é  instantâneo  e  sempre  haverá 

 troca  e  busca  por  objetos  e  relações  melhores,  o  vocábulo  também  possui  o  sentido  de 

 exaustão  e  desaparecimento  de  interesse  (BAUMAN,  2001,  p.150).  “Há  apenas  momentos  - 

 pontos  sem  dimensões”  (BAUMAN,  2001,  p.150).  Para  os  sujeitos  de  Kar-Wai,  o  mundo  sem 

 fronteiras  não  é  um  mundo  em  que  se  pode  patinar  fluidamente  para  todas  as  direções,  mas 

 um  mundo  em  que  as  infinitas  combinações  de  direções,  as  infinitas  velocidades,  o  infinito 

 acúmulo  de  mensagens  codificadas  e  penetradas  no  subjetivo  humano,  fizeram  o  sujeito  se 

 paralisar. 

 É  daí  que  emerge  o  semblante  mais  comum  entre  todos  os  personagens  de  Amores 

 Expressos  .  No  capítulo  Desaceleração  subjetiva  e  despotencialização  do  trauma  na 

 contemporaneidade  do  livro  Adolescência,  Velocidade  e  Tédio  do  psiquiatra  Luis  Guilherme 

 Buchianeri,  o  mundo  contemporâneo  hipercinético  é  analisado  como  um  mundo  estritamente 

 traumático,  considerando  o  significado  de  trauma  como  a  “incidência  de  uma  profusão  de 

 estimulações  sobre  o  psíquico”  (BUCHIANERI,  2002,  p.71).  Diferente  do  mundo  moderno 

 hardware  ,  o  mundo  software  (expressões  baumanianas)  não  se  caracteriza  pelos  embates  e 

 forças  concretas,  mas  no  plano  das  ideias,  dos  valores.  Parte  desse  movimento  é  a  cada  vez 

 mais  escassa  noção  de  concretude  e  cada  vez  mais  inflamada  a  experiência  humana  na  forma 

 abstrata  ou  imaterial,  ou  seja,  a  “substituição  da  coisa  por  sua  imagem”  (BUCHIANERI, 

 2002,  p.71).  Numa  rápida  análise,  podemos  pensar  o  mundo  atual,  um  momento  em  que  não 
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 há  espaço  para  parada  e  para  reflexão,  num  mundo  sem  tédio  pois  o  tédio  está  vinculado  ao 

 parado,  ao  estagnado.  Mas  as  tecnologias,  a  mass  media  ,  o  mundo  lotado  de  objetos,  signos, 

 imagens,  afazeres,  valores,  ideologias,  etc,  numa  velocidade  sobre-humana,  criam,  pelo 

 contrário  do  que  poderia  se  supor,  a  paralisação  do  sujeito.  Segundo  Buchianeri,  “o  deixa 

 estonteado  com  o  excesso”  (2002,  p.73).  Pois  o  tédio  está  estritamente  vinculado  ao  cansaço, 

 e o cansaço está estritamente vinculado a um mundo que não é propício à parada. 

 A  velocidade  do  mundo  contemporâneo,  que  a  priori  é  vista  como  um  impulso,  um 
 estímulo  para  levar  o  ser  humano  ao  crescimento,  paradoxalmente,  torna-se 
 paralisante,  como  num  estupor  psicótico,  comportando-se  como  um  dos  agentes  do 
 antitrauma.  Um  bombardeio  tão  intenso  e  dirigido  a  um  sujeito  deveras 
 despotencializado  e  desguarnecido,  que  ultrapassa  o  limiar  de  percepção  ou,  como 
 salienta  Virílio,  gera  a  inércia  pelo  extremo  esgotamento  do  tempo  (BUCHIANERI, 
 2002, p.75). 

 A  vida  projetada  em  tais  vigas  resulta  numa  apatia  em  relação  às  relações.  Segundo 

 Buchianeri,  “o  refúgio  à  solidão,  o  desinteresse  pelo  coletivo,  o  desapreço  pelo  outro”  são 

 sintomas  antissociais  desse  trauma,  que  indicam  também  a  submissão  do  sujeito 

 contemporâneo  para  com  o  mundo  criado  por  ele  mesmo.  “Os  medos,  as  ansiedades  e 

 angústias  contemporâneos  são  feitos  para  serem  sofridos  em  solidão”  (BAUMAN,  2001, 

 p.186).  Buchianeri  se  questiona  se  o  sujeito  contemporâneo  seria  pós-traumático,  aquele  que 

 não  tem  forças  para  estar  em  situação  de  conflito,  de  choque  e  embates  que  são  pilares  da 

 construção  das  identidades  de  todos  nós.  Segundo  Bauman,  os  sujeitos  contemporâneos 

 buscam  satisfação  momentânea  e,  assim,  os  olhos  estão  fixos  no  presente.  Em  Kar-Wai 

 parece  que  até  isso  já  ficou  para  trás.  Esse  é  o  verdadeiro  sentido  da  evaporação  dos  sólidos, 

 porque  o  sujeito  em  desalento  é  o  sujeito  que  percebeu  que  não  conseguimos  pegar  o  sentido 

 da  vida  pelos  chifres.  Mais  além,  o  sujeito  de  Kar-Wai  parece  perceber  que  não  há  nada  mais 

 a  ser  feito  que  valha  a  pena.  Um  paralelo  com  a  experiência  de  Marshall  Berman  em  Brasília, 

 capital  brasileira.  “Tal  como  o  Palácio  de  Cristal  imaginado  por  Dostoiévski,  a  Brasília  de 

 Costa  e  Niemeyer  não  deixava  a  seus  cidadãos  -  e  aos  outros  brasileiros  -  ‘nada  mais  a  fazer” 

 (BERMAN, 2007, p.14). 

 O  indivíduo  já  ganhou  toda  a  liberdade  com  que  poderia  sonhar  e  que  seria  razoável 
 esperar;  as  instituições  sociais  estão  mais  dispostas  a  deixar  à  iniciativa  individual  o 
 cuidado  com  as  definições  e  identidades,  e  os  princípios  universais  contra  os  quais  se 
 rebelar estão em falta (BAUMAN, 2001, p.33). 
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 Não  mais  sabemos  lidar  com  o  vazio,  com  o  tempo,  com  o  silêncio:  temos  infinitas 

 possibilidades  para  preencher  os  espaços,  os  tempos  e  os  silêncios.  “Não  sabemos  mais  fazer 

 com  que  o  tédio  dê  frutos”,  sinalizou  Paul  Valéry.  E  através  da  primazia  da  imagem  -  “a  vida 

 desejada  tende  a  ser  a  vida  vista  na  tv”  (BAUMAN,  2001,  p.108)  -  da  velocidade  de  cortes 

 nas  produções  audiovisuais  comerciais,  das  cores  violentas  e  excitadas  dos  desenhos 

 animados,  dos  constantes  sorrisos  na  boca  das  celebridades,  das  ininterruptas  viagens  dos 

 digital  influencers  ,  do  palavrório  em  abundância  dos  debates  políticos  e  sociais  dos 

 youtubers  ,  das  generalizações  e  aminguamento  da  análise  da  vida  real  pelos  posts  no  Twitter  , 

 das  inúmeras  sensações  e  experiências  virtuais  consumidas  no  Netflix  ,  através  de  todo 

 simulacro  de  vida  real  infiltrado  nas  mentes  contemporâneas,  a  vida  do  sujeito  comum  se 

 torna  pequena,  e  diante  de  todo  aceleracionismo  obrigatório,  os  personagens  de  Kar-Wai,  que 

 não  aprenderam  a  lidar  com  o  tédio,  com  uma  vida  de  serenidade  e  leveza,  que  aprenderam, 

 pelo contrário, que parada é doença, esses personagens detêm em si a metáfora do vapor. 

 FIGURA 11  - O desalento como um tom que retorna. 
 Fonte  :  Amores Expressos  , Wong Kar-Wai, 1994. 
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 2.2. O amor evapora por nada 

 Now that I’ve met you 

 Would you object to 

 Never seeing each other again 

 (Deathly, Aimee Mann) 

 Por  quê  Jay  Gatsby  (  O  Grande  Gatsby  ,  1925)  morre?  Ofélia  (  Hamlet  ,  1599-1601), 

 Jack  Dawson  (  Titanic  ,  1997),  Romeu  e  Julieta  (  Romeu  e  Julieta  ,  1591-1595),  Tony  (  Amor, 

 Sublime  Amor  ,  1961),  Jamie  Elizabeth  Sullivan  (  Um  Amor  para  Recordar  ,  2002),  por  quê 

 eles  morrem?  Ou  melhor,  para  quê?  Essas  obras  partilham  conosco  um  amor  que  delineia  seu 

 sentido  em  um  horizonte  de  expectativa  que  invade  o  infinito.  Uma  transcendência 

 característica  da  obra  do  filósofo  grego  Platão.  Em  O  Banquete  ,  obra  datada  de  380  a.C., 

 Platão  nos  apresenta  as  esteiras  que  conduzem  as  estruturas  de  seu  pensamento.  No  banquete 

 oferecido  pelo  poeta  Agaton,  beber  e  comer  não  são  suficientes  para  comemorar  seu  triunfo 

 num  concurso  de  teatro.  Mais  que  isso,  é  preciso  preencher  (através  de  grandes  discursos 

 filosóficos)  o  banquete  com  propósitos  maiores  do  que  a  bebedice  e  a  glutonaria.  “Não  é 

 estranho,  Erixímaco,  que  para  outros  deuses  haja  hinos  e  peãs,  feitos  pelos  poetas,  enquanto 

 que  ao  Amor  todavia,  um  deus  tão  venerável  e  tão  grande,  jamais  um  só  dos  poetas  que  tanto 

 se  engrandeceram  fez  sequer  um  encômio?”  É  Fedro  quem  aponta  as  reflexões  em  direção  ao 

 amor,  tema  que,  segundo  ele,  sofre  injustiça  pois  é  esquecido  pelos  filósofos  e  poetas.  Entre 

 os  pensadores  que  refletem  sobre  o  amor  na  comemoração  está  Aristófanes  que  apresenta  o 

 mito  do  andrógino  originário.  Em  resumo,  a  história  conta  que  os  seres  humanos  possuíam 

 um  corpo  ambivalente.  Na  cabeça  haviam  duas  faces,  no  tronco  quatro  mãos  e  quatro  pernas, 

 e  dois  sexos  coabitavam  o  mesmo  corpo.  Através  dessa  configuração,  esse  ser  possuía  força  e 

 autonomia  plena  e,  se  deixando  levar  pela  consciência  de  seu  poder,  tentara  ultrapassar  o 

 horizonte  que  separa  os  deuses  dos  mortais.  Perdendo  a  noção  de  medida,  o  andrógino  quis 

 subir  ao  Olimpo  derrocar  os  deuses  e  Zeus,  o  maior  deles.  A  consequência  do  fracasso  foi  a 

 separação,  por  Zeus,  dessas  duas  forças  coabitando  o  mesmo  corpo.  O  andrógino  foi  partido 

 ao  meio:  separou-se  cabeça,  corpo  e  sexo,  dando  origem  a  separação  dos  gêneros  homem  e 

 mulher.  O  ser  unificado  tornou-se  dois  fragmentos  perdidos  de  si  mesmo,  presos  numa  ação 
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 constante  de  busca  pelo  elo  perdido:  "por  isso,  a  condição  sexual  do  ser  humano  decorre  de 

 uma  falta..."  (BARRENECHEA,  2015,  p.131).  Os  sentimentos  tão  evocados  pelo  amor,  ou 

 que  antecedem  o  amor  e  estimulam  a  procura  dele,  tais  como  tristeza,  solidão  e  carência,  são 

 sintomas  da  separação  do  andrógino,  que  está  sempre  à  procura  da  parte  que  falta,  à  procura 

 do  outro  complementar,  da  "outra  metade  da  laranja."  Outro  pensador  presente  no  banquete, 

 Sócrates,  conta  a  história  que  conheceu  através  de  Diotima,  uma  sacerdotisa.  Segundo  o 

 filósofo,  o  amor  possui  como  mãe  a  Pobreza,  símbolo  da  falta  e  necessidade  que 

 impulsionaria  a  procura  de  um  outro  complementar,  e  como  pai  o  Recurso,  detentor  de  beleza 

 e  bondade  que  solucionariam  o  buraco  da  Pobreza.  A  fusão  dessas  paisagens  complementares 

 seriam  a  origem  do  amor,  sentimento  que,  segundo  ele,  impulsiona  aos  amantes  a  procura  do 

 Belo  e  do  Bom,  eternos  e  plenos.  Os  amantes  são  colocados  em  um  caminho  que  precisam 

 percorrer.  O  sentimento  humano  que  nos  invade  ao  amar  alguém  seria  apenas  o  primeiro 

 passo  em  direção  ao  eterno,  pois  o  amante  platônico  busca  se  elevar  ao  sublime  mundo  das 

 ideias,  ao  Belo  em  si  mesmo.  O  Outro,  o  objeto  do  amor,  seria  então  a  esperança  de  uma 

 evolução  plena.  E  o  amor,  esse  ato,  seria  a  essência  de  todo  o  significado,  a  única 

 possibilidade de beleza e bondade absoluta. 

 Quando  então  alguém,  subindo  a  partir  do  que  aqui  é  belo,  através  do  correto  amor 
 aos  jovens,  começa  a  contemplar  aquele  belo,  quase  que  estaria  a  atingir  o  ponto  final. 
 Eis,  com  efeito,  em  que  consiste  o  proceder  corretamente  nos  caminhos  do  amor  ou 
 por  outro  se  deixar  conduzir:  em  começar  do  que  aqui  é  belo  e,  em  vista  daquele  belo, 
 subir  sempre,  como  que  servindo-se  de  degraus,  de  um  só  para  dois  e  de  dois  para 
 todos  os  belos  corpos,  e  dos  belos  corpos  para  os  belos  ofícios,  e  dos  ofícios  para  as 
 belas  ciências  até  que  das  ciências  acabe  naquela  ciência,  que  de  nada  mais  é  senão 
 daquele próprio belo, e conheça enfim o que em si é belo (PLATÃO). 

 O  amor  ideal  passeia  por  esse  meio  sensível,  que  dá  vazão  a  noção  de  amor  absoluto, 

 a  esperança  de  que  existe  alguém  esperando  por  nós,  uma  "alma  gêmea"  que  preencherá  todas 

 as  lacunas  de  nossas  desgraçadas  existências,  projetando  o  "eu",  o  "nós",  em  direção  ao 

 infinito  Belo  e  Bom.  Esse  é  o  amor  de  Jay  Gatsby,  que  ultrapassa,  inabalável,  décadas  e 

 guerras.  É  Nick  Carraway  que  nos  conta  essa  história  ornada  por  art  déco  .  Gatsby,  seu 

 vizinho,  compra  um  território  na  frente  da  casa  dos  Buchanan,  a  fim  de  amar  e  ser  amado  por 

 Daisy  Buchanan,  antigo  amor  de  Gatsby,  separados  por  classes  sociais  e  uma  guerra 

 avassaladora.  Agora  rico,  Gatsby  passa  momentos  silenciosos  em  seu  deque,  olhando  a  luz 

 verde  que  irradia  do  outro  lado  do  rio,  na  casa  dos  Buchanan:  uma  luz  de  esperança  do  amor 
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 ideal  platônico.  Através  de  vários  encadeamentos,  com  a  ajuda  de  Nick,  Gatsby  se 

 reaproxima  de  Daisy  e  o  amor  empoeirado  se  vivifica.  A  beleza  da  escrita  de  Fitzgerald 

 enriquece  a  sensação  de  um  amor  transcendental,  de  um  afeto  sublime  e  poderoso,  que  não 

 acaba  por  nada.  Bem,  não  há  um  final  feliz.  No  dia  em  que  fugiria  com  Daisy  pelo  caminho 

 que  percorreriam  para  o  Belo  e  Bom,  Gatsby,  à  beira  da  piscina,  foi  assassinado  por  Wilson,  o 

 marido  de  Myrtle,  amante  de  Tom  Buchanan.  Em  um  sentido  romântico,  platônico,  a  espera 

 para  o  final  da  história  era  a  espera  da  concretização  de  um  amor  pleno,  a  esperança  de  justiça 

 por  um  amante  que  reencontra  o  amor  a  qualquer  custo,  que  o  tira  das  profundezas  da 

 memória  para  colocá-lo  diante  de  si.  É,  na  verdade,  a  esperança  do  existência  do  amor.  Ao 

 menos,  dessa  noção  de  amor.  O  final  da  história  não  é  somente  o  final  do  sonho  idealista  de 

 Gatsby,  é  também  o  findar  do  sonho  de  sua  época  -vide  a  quebra  de  1929-,  e  da  noção 

 ocidental  de  amor  ideal.  Voltando  a  questão  inicial,  para  quê  Gatsby  morre?  Enquanto  Daisy 

 estava  afundada  nos  conflitos  de  seu  casamento  enfadonho,  sem  confiança  e  sem  afeto, 

 Gatsby  devolve  a  ela  o  sentido  maior  da  vida  (o  amor).  Mas  existe  alguma  forma  desse  amor 

 sobreviver?  Ou  de  ao  menos  existir  para  além  de  um  momento  apaixonado?  Gatsby,  Jack, 

 Ofélia,  etc,  não  morrem  apenas  para  desencadear  no  espectador  a  emoção  trágica  (pois  para 

 haver  tragédia,  precisa  haver  a  desgraça  de  alguém  que  simpatizamos).  Há  morte  pois  é  só 

 através  dela  que  permanece  vivo  o  amor  ideal.  Um  acidente  fatal  no  meio  do  oceano 

 (  Titanic  ),  uma  doença  incurável  (  Um  Amor  para  Recordar  ),  um  tiro  no  peito  (  Amor,  Sublime 

 Amor  )  -  essas  são  as  causas  da  morte  dos  amantes:  acontecimentos  inevitáveis.  A  noção  que 

 se  instala  aí  é  a  de  que  se  o  amor  ideal  não  acontece,  é  por  razões  e  circunstâncias  que  fogem 

 do  controle  e  culpa  dos  amantes.  Como  o  amor  foi  interrompido  -por  interferências  externas- 

 em  seu  ponto  máximo,  há  separação  corpórea  mas  há  também  a  permanência  do  afeto 

 subjetivo,  a  memória  de  um  amor  perfeito  que,  agora,  se  expande  pelo  infinito  com  a 

 esperança  de  encontro  na  transcendência.  O  que  resta,  por  exemplo,  no  imaginário  de  Rose 

 (Kate  Winslet),  após  seu  resgate  do  naufrágio  do  Titanic?  Após  muitos  anos,  a  fidalga  da 

 jeunesse  dorée  recordaria  Jack  como  o  objeto  máximo  da  paixão,  o  amante  que  a  fez 

 descobrir  as  empolgações  do  amor,  que  morreu  por  ela.  Dificilmente  algum  homem  fará  a 

 Rose  as  mesmas  proezas  que  Jack,  e  o  entrelaçamento  dos  dois  ficará  para  sempre  em  sua 

 memória  como  a  única  lasca  de  amor  verdadeiro  e  transcendental  que  ela  experimentara.  E  é 

 por  isso  que  ele  precisa  morrer.  Assumindo  as  reflexões  de  Slavoj  Žižek  sobre  Titanic  em  O 

 Guia  Pervertido  da  Ideologia  (2012),  se  Jack  continuasse  vivo,  o  amor  acabaria.  Os  amantes 

 135 



 sui  generis  só  possíveis  na  fantasia,  voltariam  para  a  realidade  banal,  se  igualando  a  todos  os 

 outros  casais  entediados,  enjoados  das  idiossincrasias  de  seus  parceiros.  A  morte  possibilita 

 que  a  visão  idealizada  de  Rose  se  perpetue  em  camadas,  ao  invés  de  se  esmaecer  até  virar 

 coisa  alguma  na  rotina  enfadonha  dos  amantes.  Sobrou  para  Rose  e  para  nós,  a  afeição  a  um 

 amor  que  passa  pelo  tempo  com  uma  inesgotabilidade  invencível,  um  amor  que  não  se  deixa 

 dominar  por  trâmites  sociais,  acidentes  humanos  ou  naturais.  Caso  contrário,  Rose  e  Jack, 

 Romeu  e  Julieta,  Jay  Gatsby  e  Daisy  Buchanan,  Jamie  Elizabeth  Sullivan  e  Landon  Carter, 

 Tony  e  Maria,  provavelmente  se  veriam  emperrados  numa  relação  desgastada  pela 

 incapacidade de coabitar o cotidiano juntos, em silêncio. 

 "Descubra  muito  sobre  uma  pessoa  e  você  perde  o  interesse."  Lembrei  dessa  frase  de 

 Anjos  Caídos  de  Wong  Kar-Wai  no  dia  dos  namorados  do  ano  de  2018.  Em  meu  quarto, 

 assistia  a  um  filme  qualquer  quando  duas  amigas,  Francielle  de  Souza  e  Evelin  Ramos, 

 tocaram  o  interfone.  Risonhas  e  alcoolizadas,  me  convidavam  a  ressignificar  o  dia  dos 

 namorados,  comemorando,  pelo  contrário,  nosso  quadro  de  solteirice.  Caminhamos,  rindo 

 muito,  ao  longo  das  ruas  de  pedra  da  cidade  de  Mariana,  iluminados  por  luzes  amareladas  de 

 postes  surrados,  portas  coloridas  entreabertas.  Chegando  num  bistrô,  perto  da  praça, 

 esperamos  na  fila  de  casais  bem  arrumados  e  cheirosos.  Enquanto  caminhávamos,  nós  três, 

 em  direção  à  mesa,  observávamos  os  amantes  que,  sentados  um  ao  lado  do  outro,  olhavam 

 para  a  frente,  estáticos,  calados.  Entendemos  o  recado,  e  passamos  a  mordiscar  as  ideias  pelas 

 bordas,  como  se  tivéssemos  medo  de  anunciar  em  voz  alta  que  o  amor  é  um  vapor.  Falando 

 baixinho,  com  as  cabeças  encostadas  sobre  a  mesa  para  que  não  nos  ouvissem  (pois  o 

 restaurante  estava  preenchido  por  silêncio),  comentamos  sobre  os  casais  ao  nosso  redor,  que 

 apenas  pareciam  vagamente  comprometidos  com  o  compromisso  de  segurar  a  mão  do  amante 

 num  dia  dos  namorados,  nada  mais.  A  nossa  suposição  -soberba,  é  claro  que  sei-  era  de  que  o 

 interior  era  um  vale  de  cinzas,  vazio  e  incompleto,  embora  o  exterior  fosse  revestido  de 

 musselina.  Observá-los,  somente  de  esguelha,  nos  dizia  que  é  definitivamente  entristecedor 

 tirar  o  véu  idealizador  das  ideias  que  consumimos  com  afinco  em  nossos  corações 

 empalidecidos.  Sentados,  ali,  começávamos  a  nos  dissolver.  Evelin  presa  a  um  amor  que 

 evaporou,  Fran  rememorando  um  amor  não  correspondido,  eu  agarrado  ao  questionamento  de 

 por  quê  nunca  amei.  Os  talheres  tilintando  e  os  saxofones  do  jazz  gemendo  aos  nossos 

 ouvidos. 
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 2.2.1. Retrato do amor parafusado numa cadência perfeita 

 O mundo está soltando faíscas no espaço 

 (Amor, Sublime Amor, Jerome Robbins, Robert 

 Wise) 

 Criar uma magia que perdue 

 (Dawson’s Creek, T.1, Ep.2) 

 No  final  do  século  XVIII,  o  amor  romântico  desponta  como  um  arrebatamento  que 

 tira  os  amantes  do  cotidiano  enfadonho,  uma  forma  de  confrontação  entre  o  sujeito  e  sua 

 realidade.  O  sentimento  surpreende  o  enamorado  e  o  faz  escapar  da  monotonia  do  conforto, 

 liberar  os  pés  do  chão,  enxergar  a  vida  de  outra  forma:  o  encanto  preso  no  logro  fundamental 

 de  amar.  “Desde  que  a  nossa  natureza  se  mutilou  em  duas,  ansiava-se  cada  um  por  sua 

 própria  metade  [...]  e  enlaçando-se  um  ao  outro,  no  ardor  de  se  confundirem,  morriam  de 

 fome  e  de  inércia  em  geral,  por  nada  querer  fazer  longe  um  do  outro”  (PLATÃO).  Um  passo 

 além  dessa  afetividade  natural,  é  a  construção  de  sua  necessidade.  Faz  parte  do  imaginário 

 humano  a  noção  de  que  há,  nas  profundezas  do  cotidiano,  uma  cara  metade  que  só 

 combinaria  com  os  recortes  específicos  de  uma,  apenas  uma,  outra  pessoa.  A  chave  perfeita 

 que  abriria  a  fechadura,  o  beijo  do  único  príncipe  encantado  que  possuiria  em  si  a  potência  de 

 acordar  a  Bela  Adormecida.  Essa  tônica  idealista,  que  cola  muito  bem,  se  entrelaça  à  visão  de 

 Sócrates  exposta  em  O  Banquete  de  Platão.  O  amor  platônico,  hoje  expressão  de  uso  comum, 

 criou  as  mais  belas  paisagens  do  amor  idealizado,  impossível  de  cristalização  tanto  na  vida 

 real,  quanto  na  própria  realidade  diegética  do  cinema.  Como  vimos  anteriormente,  é  nesse 

 impasse  que  está  toda  sua  potência.  Romeu  +  Julieta  (  Romeo  +  Juliet  ,  1996),  adaptação  de 

 Baz  Luhrmann,  resgata  a  tragédia  shakespeariana  e  lhe  veste  uma  nova  roupagem,  mas  ali 

 permanece  o  halo  que  uniu  para  sempre  dois  espíritos  inexprimíveis  do  amor.  “Hei  eu  de  crer 

 que  é  amorosa  a  morte  insubstancial  e  aqui  vos  mantêm  na  escuridão  para  sua  amante 

 serdes?”  Romeu  (Leonardo  DiCaprio),  entre  cruzes  em  neon  azul,  pensando  que  Julieta 

 (Claire  Danes)  estava  morta,  se  deita  junto  a  ela  em  seu  leito,  para  encontrá-la  na  eternidade. 

 “Aqui.  Oh,  aqui  farei  eu  o  meu  repouso  eterno.  E  soltarei  o  jugo  d’estrelas  aziadas  desta 

 carne  do  mundo  fatigada.”  Depois  de  olhá-la  pela  última  vez,  abraçar-lhe  o  último  abraço, 
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 selar-lhe  com  o  último  beijo,  Romeu  engole  o  veneno  para  com  Julieta  repousar,  pois  sua 

 alma,  inebriada  pelo  amor  platônico,  é  incapaz  de  habitar  o  mundo  sem  o  sopro  da  amada. 

 Romeu  não  viu,  pois  estava  clamando  aos  céus  enquanto  tomava  o  veneno,  mas  Julieta  havia 

 acordado  após  o  toque  do  beijo.  Enquanto  Romeu  se  deita  para  morrer  (pois  havia  tomado  o 

 veneno),  Julieta  se  levanta  para  envolvê-lo.  Nesse  movimento  sublime,  um  encontro  de  olhar 

 suspenso  no  meio  do  caminho,  Romeu  e  Julieta  se  encaram  com  assombro,  percebendo  a 

 contradição  inconciliável  em  que  se  encontram.  É  nesse  lance  de  olhar,  na  metade  exata  em 

 que  um  morre  o  outro  renasce,  que  está  contido  um  mundo  completo  nas  profundezas  dos 

 olhos  de  Romeu  e  Julieta:  a  avidez  do  amor  ultrapassa  a  existência.  É  esse  lance  de  olhar  que 

 amarra  os  amantes,  flutuantes  e  febris,  e  puxa  o  gatilho  da  arma  que  Julieta  aponta  para  sua 

 própria  cabeça  (pois  não  é  ela  quem  puxa  o  gatilho,  mas  o  amor  que  a  enleva)  -  esse  olhar, 

 que escorrega pela alma, é um olhar imortal. 

 Tal  amor  em  que  as  duas  partes  da  relação  amorosa  são  extremamente  valorizadas,  só 

 foi  possível  após  a  superação  do  amor  caritas  e  do  amor  cortês,  que  suscitavam  uma 

 insignificância  e  desvalorização  do  sujeito  que  ama.  A  valorização  individual  dos  sujeitos 

 pelo  romantismo  (PONDÉ,  2017,  p.24)  e  as  transformações  sociais  nas  ruas  da  modernidade, 

 como  vimos  no  primeiro  capítulo  deste  trabalho,  deram  vazão  aos  sentimentos 

 incomensuráveis  dos  sujeitos  que  caminham  em  direção  a  um  amor  que  transcende  a 

 existência  corpórea.  No  meio  do  caos  em  constante  ebulição  da  modernidade,  só  um  amor 

 poderia  trazer  a  leveza  e  a  significância  para  a  vida  ordinária  dos  sujeitos  fatigados.  É 

 entendível,  na  esteira  desse  pensamento,  a  necessidade  de  perda  da  própria  vida  ora  pela 

 impossibilidade  de  viver  ao  lado  do  objeto  amado,  ora  pelo  bem  do  objeto  amado,  vide  a  cena 

 final  de  Casablanca  (1942)  de  Michael  Curtiz,  em  que  Rick  Blaine  (Humphrey  Bogart) 

 abdica  da  vida  ao  lado  de  Ilsa  Lund  Laszlo  (Ingrid  Bergman)  pelo  bem  da  amada.  Através 

 desse  amor  idealizado  se  criam  intensas  cenas  de  desilusão  amorosa,  tal  como  o  amor  em 

 tragédia  de  Leandro  (Leonardo  Vieira),  personagem  da  telenovela  brasileira  Senhora  do 

 Destino  (2004-2005).  No  50°  episódio,  Nalva  (Thania  Khalill),  esposa  de  Leandro,  na 

 comemoração  de  seu  aniversário,  se  declara  para  Viriato  (Marcello  Antony),  seu  cunhado,  na 

 frente  de  toda  a  família  e  amigos.  Enquanto  ela  grita  “eu  quero  um  beijo  na  boca,  Viriato,  eu 

 sou  só  tua,  Viriato”,  todos  assistem  a  cena  boquiabertos.  Depois  do  enorme  embaraço,  que 

 envolve  ataques  de  nervosismo  de  Leandro,  Reginaldo  (Eduardo  Moscovis),  Giovanni  (José 

 Wilker),  e  o  sempre  discurso  decisivo  de  Maria  do  Carmo  (Susana  Vieira),  vemos  Leandro 
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 desolado,  solitário  e  caótico  pela  rua,  desnorteado  por  entre  os  carros  no  trânsito,  chorando  e 

 suspirando,  agarrando-se  a  postes,  cambaleando  com  as  mãos  no  peito  e  na  barriga,  correndo 

 e  se  escorando  em  carros  para  chorar.  Leandro  olha  para  os  céus  esmagando  o  rosto  com  as 

 mãos  e  grita  em  prantos  “por  quê,  meu  Deus,  por  quê?”,  numa  cena  melodramática  de  um 

 amor  tão  machucado  que  o  sujeito  perde  a  noção  de  decoro.  A  idealização  do  amor  eleva  o 

 sentimento  a  um  nível  inatingível  e,  quando  o  amor  se  mostra  falho,  a  decepção  vem  como 

 um estrondo. 

 Nesse  eixo  em  que  o  amor  é  maior  que  tudo,  o  cinema  clássico  possibilita  a  criação  de 

 uma  magia  que  perdure,  de  um  amor  que  sempre  vence  no  final.  A  afeição  à 

 “imagem-movimento”  (formada  pela  imagem-percepção,  imagem-afecção  e  imagem-ação) 130

 fomenta  uma  narrativa  que  relata  a  interação  do  herói  com  uma  ação  que  o  atinge  e,  ao  longo 

 da  duração  do  filme,  a  resolução  dessa  desarmonia.  Não  há  muito  lugar  para  desequilíbrios 

 emocionais,  contradições  narrativas,  situações  insolucionáveis,  quebras  da  linguagem 

 cinematográfica.  Por  isso,  os  personagens  clássicos  tendem  a  ser  “mais  simples  e  objetivos; 

 sua  motivação  é  clara  e  sua  personalidade  é  linear;  não  há  espaço  para  ambiguidades  e  suas 

 angústias  emocionais  são  resumidas  ao  que  tange  o  tema  do  conflito”  (ALCÂNTARA,  2013, 

 p.30).  Nessa  tangente  de  obediência  aos  preciosismos  e  regras  a  fim  de  alcançar  uma 

 narrativa  coerente  e  perfeita,  o  conteúdo  amoroso  também  se  enquadra  em  tais  diretrizes. 

 Enrijecido,  o  amor  é  uma  estrutura  em  anel,  circular,  que  perpassa  por  conflitos  simplesmente 

 para  superá-los,  que  enfrenta  adversidades  para,  no  final,  vencê-las.  Essa  trama  idealista  é  a 

 força  que  impulsiona  Roger  O.  Thornhill  (Cary  Grant)  e  Eve  Kendall  (Eva  Marie  Saint)  na 

 luta  pelo  amor.  Em  Intriga  Internacional  (  North  by  Northwest  ,  1959),  de  Alfred  Hitchcock,  o 

 amor  vence  pendurado  nas  estátuas  do  Monte  Rushmore.  Quando  a  pedra  que  sustenta  os  pés 

 de  Ive  quebra,  Roger  a  segura  pela  mão  e  pronto:  a  câmera  corta  e  os  dois  estão  no  trem,  e  o 

 trem  entra  num  túnel,  como  uma  metáfora  da  consumação  amorosa.  Em  Suspeita  (  Suspicion  , 

 1941),  também  de  Hitchcock,  mesmo  Lina  McLaidlaw  (Joan  Fontaine)  tendo  razões  para 

 romper  com  Johnnie  (Cary  Grant)  e  o  relacionamento  enfraquecido  pela  falta  de  confiança, 

 ela  implora  pela  continuidade  do  relacionamento.  Nos  últimos  dez  segundos  do  filme, 

 Johnnie  vira  o  carro  na  direção  contrária  a  que  estavam  indo,  prova  de  que  o  casal  decidiu 

 voltar para a casa, prova de que o amor não acaba. 

 130  Conceito de Gilles Deleuze, filósofo francês. 
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 Graças  a  esse  ímpeto  pelo  final  harmônico,  há,  no  meio  da  trama,  formas  idealistas 

 também  de  se  apaixonar.  O  primeiro  contato  que  Jerry  Travers  (Fred  Astaire)  tem  com  Dale 

 Tremont  (Ginger  Rogers)  em  O  Picolino  (  Top  Hat  ,  1935)  de  Mark  Sandrich,  se  dá  num 

 conflito,  pois  Dale  se  enraivece  com  os  barulhos  de  sapateado  que  vem  do  quarto  de  cima  do 

 hotel,  pelos  pés  de  Jerry.  Mas  é  esse  mesmo  motivo  que  estabelece  um  vínculo  entre  os  dois. 

 Numa  belíssima  cena,  Jerry  pulveriza  areia  pelo  chão  do  quarto  e  desliza  levemente  os  pés 

 sobre  os  grãos,  criando  uma  música  de  ruídos  relaxantes  que  ajuda  Dale,  no  quarto  de  baixo, 

 a  dormir  serenamente.  O  amor  se  cristaliza  numa  tarde  chuvosa  no  parque,  rompendo  nos 

 passos  de  dança,  a  partir  do  nada.  Jerry  começa  a  dançar  e  Dale,  aos  poucos,  entra  na  dança. 

 Ao  final  da  dança,  a  raiva  que  Dale  ainda  nutria  por  Jerry  é  transformada  em  amor.  Essa  cena 

 é  uma  nuance  que  retorna  em  A  Roda  da  Fortuna  (  The  Band  Wagon  ,  1953)  de  Vincente 

 Minnelli.  Tony  Hunter  (Fred  Astaire)  e  Gabrielle  Gerard  (Cyd  Charisse)  se  odeiam,  mas 

 precisam  realizar  um  show  na  Broadway  juntos.  Em  determinado  momento,  enquanto 

 passeiam  calados  pelo  Central  Park  à  noite,  meio  constrangidos,  olhando  para  baixo, 

 Gabrielle  faz  um  belíssimo  movimento  com  a  perna  e  gira  seu  corpo,  movimentando  sua  saia 

 plissada.  De  súbito,  Tony  a  acompanha  em  um  passo  de  dança.  Os  dois  se  posicionam,  a 

 música  começa,  e  o  amor  se  abre  numa  profundidade  que  não  se  mede,  a  partir  do  nada,  e  se 

 expande em direção ao eterno. 

 A  posição  central  do  cinema  clássico  se  desenvolve  nessa  tentativa  de  rodear  os 

 personagens  pela  atmosfera  amorosa  idealizada.  Como  os  olhos  de  Ingrid  Bergman  são 

 brilhantes  em  Casablanca  !  Como  a  pele  de  Claudette  Colbert  é  suave  em  Aconteceu  Naquela 

 Noite  (  It  Happened  One  Night  ,  1934)!  Nada  disso  é  arbitrário.  Os  sparkling  eyes  são  eficazes 

 em  transmitir  a  noção  de  uma  mulher  inocente,  que  conduzirá  o  amante  a  um  contato  visual 

 lírico.  O  soft  focus  ,  técnica  de  diminuir  o  foco  no  close  ,  tira  algumas  imperfeições  da  pele  das 

 atrizes  e  constrói  uma  imagem  onírica  da  amada.  Os  significados  construídos  pelos  artifícios 

 do  cinema  estão  no  campo  dos  sonhos,  por  isso  fogos  de  artifício  irrompem  nervosamente 

 pelo  céu  quando  John  Robie  (Cary  Grant)  beija  Frances  Stevens  (Grace  Kelly)  em  Ladrão  de 

 Casaca  (  To  Catch  a  Thief  ,  1955);  por  isso  uma  música  extremamente  melosa  emerge 

 subitamente  toda  vez  que  Ron  Kirby  (Rock  Hudson)  e  Cary  Scott  (Jane  Wyman)  se  beijam 

 em  Tudo  Que  o  Céu  Permite  (  All  That  Heaven  Allows  ,  1955);  por  isso  Tony  e  Maria,  ao 

 primeiro  contato,  se  transportam  para  um  limbo  espacial  onde  pontos  luzentes  coloridos  caem 

 levemente sobre o ar em  Amor, Sublime Amor  . 
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 2.2.2. Amor cravado ao vento 

 Que o amor saia sutilmente; que se evapore no ar; 
 que ele morra docemente e devagar. 

 (A Arte de Amar, Ouvídio) 

 Desapaixonou outra vez? 
 (Amores Expressos, Wong Kar-Wai) 

 Depois  que  vimos  Tony  Hunter  e  Gabrielle  Gerard  criarem  um  vínculo  a  partir  do 

 nada  em  A  Roda  da  Fortuna  ,  experienciamos  agora,  no  cinema  contemporâneo,  a  ausência  de 

 vínculo  mesmo  quando  existe  o  maior  motivo  possível,  tal  qual  o  amor  de  uma  mãe  e  um 

 filho  em  Dias  Selvagens  de  Wong  Kar-Wai,  um  vínculo  estabelecido  desde  a  infância,  que  se 

 desvanece  em  vapor.  A  presença  do  desequilíbrio  do  mundo  evidencia  os  caminhos  pelos 

 quais  percorre  o  cinema  contemporâneo,  que  tira  o  foco  da  ação  para  adentrar  na  experiência 

 emocional  dos  personagens.  Quando  Yuddy  (Leslie  Cheung)  afasta-se  da  porta  da  casa  de  sua 

 mãe,  pois  ela  se  recusa  a  vê-lo,  ele  nos  diz  que  “já  não  poderia  voltar.”  Yuddy  deixa  de  buscar 

 uma  solução  pois  sabe  que  os  conflitos  são  insolucionáveis.  Os  personagens  vaporosos  sabem 

 de  sua  incapacidade  para  erradicar  a  falta  de  vínculo.  Consciente  da  fragilidade  dos  laços, 

 Bauman  escreve  que  “a  definição  romântica  do  amor  como  ‘até  que  a  morte  nos  separe’  está 

 decididamente  fora  de  moda,  tendo  deixado  para  trás  seu  tempo  de  vida  útil…”  (BAUMAN, 

 2004,  p.19).  Fica  em  xeque  as  promessas  de  eternidade  e  felicidade.  Na  contemporaneidade 

 até  vínculos  superficiais  são  temíveis.  O  movimento  mais  radical  a  ser  feito  em  nossos  dias 

 não  é  mais  o  Shoot  de  Chris  Burden  ou  as  violentas  fotos  de  Araki  Nobuyoshi,  mas  o 

 tensionamento  olho-a-olho,  o  contato  humano  afetivo,  oferecido  por  Marina  Abramović  na 

 obra  The Artist is Present  . 

 Após  os  traumas  que  empurraram  transformações  em  nossa  sociedade  e  em  nossos 

 olhares  sobre  nós  mesmos,  vistos  na  primeira  parte  deste  segundo  capítulo,  a  paisagem 

 amorosa  não  se  consolida  mais  na  busca  de  um  amor  incorpóreo,  que  transcende  o  corpo 

 material.  “O  modelo  [...]  escapista  dos  românticos  não  fazia  mais  sentido  em  uma  sociedade 

 abatida  por  duas  grandes  guerras.  Hoje,  não  sabemos  se  o  que  temos  é  a  nostalgia  dos  tempos 

 das  sereias  ou  o  total  deboche  dessa  fantasia”  (ALCÂNTARA,  2013,  p.16).  O  amor 
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 acompanhou  as  definições  identitárias  que  se  tornaram  fluidas,  frágeis  e  passageiras.  Como 

 vimos  anteriormente,  a  metáfora  da  liquidez  baumaniana  dá  conta  de  um  mundo  sem 

 certezas,  em  constante  movimento.  Nessa  chave,  estabelecer  um  vínculo  com  o  sujeito  amado 

 é  fechar  as  possibilidades  de  permanecer  buscando.  Se  dedicar  ao  namoro  é  não  se  dedicar  ao 

 constante  movimento  entre  corpos,  é  excluir  o  Tinder  .  Quão  distante  das  nossas  relações 

 contemporâneas  é  a  vivência  de  David  Copperfield  ,  personagem  principal  do  romance  de 

 Charles  Dickens  que,  antes  dos  30  anos,  colocou  um  ponto  final  em  sua  busca.  Um  ponto 

 final no meio da vida. 

 Ó  Agnes,  ó  minha  amada,  que  o  seu  rosto  possa  estar  ao  meu  lado  quando  eu  de  fato 
 encerrar  a  minha  vida;  que  eu  possa,  quando  as  coisas  do  mundo  se  dissolverem  de 
 mim  como  as  sombras  que  dissipo  agora,  ainda  encontrar  você  a  meu  lado,  apontando 
 para o alto (DICKENS, 2014, p.1243). 

 Copperfield  caminha  para  o  infinito  ao  lado  do  amor  que  o  acompanhou  desde  a 

 juventude.  Isso  seria  insuportável  para  os  personagens  que  peregrinam  pelas  paisagens 

 contemporâneas,  pois  estes  detêm  em  si  um  impulso  pela  busca  de  nova  sensações,  novos 

 territórios,  novas  imagens,  novos  corpos.  Cumprida  a  missão,  vem  outra  e  se  põe  no  lugar. 

 Para  Bauman,  as  relações  amorosas  obtêm  a  forma  das  relações  de  consumo  que  tecemos  ao 

 longo  de  nossas  vidas,  elas  são  investimentos  “como  todos  os  outros:  você  entrou  com  tempo, 

 dinheiro  e  esforços  que  poderia  empregar  para  outros  fins  [...]  esperando  também  que  aquilo 

 que  perdeu  [...]  acabaria,  de  alguma  forma,  sendo-lhe  devolvido  -  com  lucro”  (BAUMAN, 

 2004,  p.28).  Enquanto  minha  avó,  na  Rosca  Seca,  interior  de  Minas  Gerais,  possuía  meia 

 dúzia  de  possibilidades  de  combinações  amorosas,  limitadas  por  uma  vida  regional,  por 

 relações  religiosas,  etc,  hoje  as  combinações  são  infinitas,  num  volume  absurdo  de  ultrapassa 

 delimitações  regionais,  identitárias,  religiosas,  etc.  Um  ser  humano  assim,  perdido  num 

 infinito  campo  de  possibilidades,  evidencia  a  noção  do  homo  consumens  ,  que  descartam 

 afetos  para  irem  ao  encontro  de  outros,  sujeitos  que  não  mais  vislumbram  o  happy  end  ,  que  se 

 dissolvem  perantes  incertezas  e  desconfianças  amorosas,  que  enxergam  a  relação  como  um 

 campo  de  batalha  para  revelar  quem  está  por  cima  e  quem  é  submisso.  “O  indivíduo 

 empoderado  do  capitalismo  ama  apenas  abstrações  que  não  implicam  nenhum  risco  ou 

 sofrimento”  (PONDÉ,  2017,  p.30).  O  medo  da  submissão  ao  amor,  de  perder-se  na  relação 

 amorosa,  de  ser  sufocado  por  regras  e  compromissos  sociais  nos  quais  o  amor  está 
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 enclausurado,  de  passar  uma  noite  em  claro  se  sentindo  rejeitado,  os  medos  do  afeto,  da 

 presença  do  Outro.  O  amor  nietzschiano,  em  que  há  um  desnorteamento  na  rotina,  um 

 descontrole  emocional  que  faz  os  sentimentos  transbordarem,  podendo  criar  paisagens 

 belíssimas  ou  catastróficas,  é  um  amor  em  desuso.  O  que  ainda  queremos  é  o  amor  kantiano, 

 em  que  um  corpo  respeitoso  encontra  o  outro  para  estabelecerem  as  direção  de  suas  vidas  em 

 conjunto,  dignidade  e  fixidez,  tal  como  George  Bailey  (James  Stewart)  e  Mary  Hatch  (Donna 

 Reed)  em  A  Felicidade  Não  se  Compra  (  It’s  a  Wonderful  Life  ,  1946),  embora  já  saibamos  que 

 o  amor  é  um  vapor,  e  que  ao  tentar  adentrar-mos  na  fixidez  clássica,  nos  enjoamos 

 rapidamente  da  figura  amada.  “O  amor  é  uma  hipoteca  baseada  num  futuro  incerto  e 

 inescrutável”  (BAUMAN,  2004,  p.23).  Por  isso  o  impulso  ao  amor  é  um  impulso  de 

 coragem,  um  tanto  quanto  heróico,  pois  ele  exclui,  com  violência,  o  logro  confortável  em  que 

 o  amante  se  encontrava  antes  de  se  enternecer  pelo  amado:  sozinho  consigo  mesmo,  a  pessoa 

 que o amante mais ama. 

 Amores  Expressos  ,  como  indica  o  nome,  se  trata  de  uma  obra  sobre  a  presença  e  a 

 falta  dos  afetos.  As  histórias  dos  personagens  principais  se  entrelaçam  através  de  atmosferas 

 de  desamor.  Ao  iniciar  da  trama,  a  correria  frenética  na  feira  noturna  e  a  câmera  nervosa  só  se 

 acalmam  quando  He  Zhiwu  se  esbarra  na  moça  de  peruca  loira.  A  câmera  lenta  aprecia  a 

 cena,  a  imagem  paralisa,  a  tela  se  escurece  em  fade  ,  e  a  partir  do  toque,  a  trama  se  envolve 

 em  calma.  Numa  narrativa  de  laços  concretos  e  duradouros,  esse  toque  evoluiria  numa  série 

 de  encadeamentos  de  incisivos  olhares  e  beijos  ardentes.  Mas  na  obra  em  questão,  esse  enlace 

 com  a  moça  é  efêmero  e  frágil.  Quando  se  encontram  de  novo,  em  um  bar,  vão  para  um 

 quarto  de  hotel  e  ali  passam  a  madrugada  sozinhos  juntos.  Embora  dividam  o  espaço  físico, 

 não  possuem  ligação  afetiva  relevante.  Zhiwu  já  tinha  nos  avisado  que  se  apaixonaria  por 

 essa  mulher,  mas  não  há  nada  na  tela  que  comprove  essa  paixão.  Parece  haver  um  encanto, 

 que  logo  se  evapora.  Sabemos  que  quando  Zhiwu  se  desapaixona,  ele  vai  correr  para  que  não 

 reste  líquido  para  as  lágrimas.  Após  a  madrugada  com  a  moça,  vemos  imagens  do 

 personagem  correndo  em  um  campo  de  futebol.  A  paixão  contemporânea  revelada  em 

 Amores  Expressos  não  suporta  longas  durações.  Uma  madrugada  tediosa  é  o  suficiente  para 

 evaporá-la.  Como  antecipação  da  evaporação  da  paixão,  antes  do  encontro  com  a  moça  de 

 peruca  loira,  Zhiwu  nos  conta  de  uma  canção  que  se  chama  O  Amor  Termina  ao  Amanhecer  . 

 “É  exatamente  como  eu  me  sinto.”  Lidamos  aqui  não  apenas  com  um  amor  líquido,  que  não 
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 estabelece  uma  viga,  mas  com  um  amor  vaporoso,  que  embora  evolua  para  uma  fixidez,  essa 

 relação pretensiosamente concreta, evapora por nada. 

 Essa  é  a  chave  da  história  amorosa  de  Zhiwu.  Seus  afetos  parecem  ter  prazo  de 

 validade,  analogia  que  se  enriquece  com  sua  interação  com  os  abacaxis  enlatados.  “Para  May 

 sou  igual  a  uma  lata  de  abacaxi.”  Girando  em  torno  de  memórias  recentes,  o  personagem 

 tenta  reativar  um  amor  evaporado,  contempla  a  varanda  de  May,  sua  ex,  e  rememora  os 

 instantes  escondidos  que  passavam  juntos.  A  senha  de  seu  beep  ,  evidencia  um  desejo  vasto, 

 mas  que  não  se  desenvolve  na  vida  de  Zhiwu.  “Te  amo  dez  mil  anos”,  antes  de  estabilizar  o 

 amor  contemporâneo  num  horizonte  duradouro,  assegura,  pelo  contrário,  a  falta.  “De  certa 

 maneira,  tudo  tem  prazo  de  validade  [...]  Haverá  alguma  coisa  que  não  tenha  limite  de 

 validade?”,  diz  o  personagem.  Em  Prazeres  Desconhecidos  (  Unknown  Pleasures  ,  2002),  de 

 Jia  Zhangke,  Qiao  Qiao  (Zhao  Tao)  e  Xiao  Wu  (Wang  Hongwei),  almoçando  juntos, 

 comparam  o  amor  a  um  macarrão  instantâneo.  O  amor  com  prazo  de  validade  é  uma  afeição 

 que  parece  ecoar  em  todos  os  personagens.  Como  símbolo  de  uma  época,  um  momento  em 

 que  a  utopia  dos  grandes  laços  não  opera  mais  no  cotidiano  nem  nas  narrativas  ficcionais,  o 

 não  encontro  amoroso  é  um  evento  um  tanto  quanto  traumático.  Por  isso  Zhiwu  não  aceita  o 

 findar  do  relacionamento,  e  procura,  incessantemente,  alguém  para  amar.  Logo  após  o 

 personagem  consumir  as  trinta  latas  de  abacaxi,  um  símbolo  da  evaporação  do 

 relacionamento  mas  também  de  seu  apego  emocional,  Zhiwu  vomita.  A  imagem  recupera 

 uma percepção que entrelaça todas as grandes histórias românticas: o amor causa indigestão. 

 No  alinhamento  desses  personagens  solitários,  coerente  com  a  trama  kar-waiana,  os 

 momentos  amorosos  mais  sublimes  não  são  os  de  grande  impacto  social  ou  aqueles  que 

 mudam  a  rota  da  vida  dos  amantes.  Tais  grandiloquências  perderam  totalmente  sua  beleza.  O 

 significado  real  da  vida  é  encontrado  na  ausência,  nos  intervalos,  nas  brechas,  decifrando  os 

 abismos  afetivos  que  corroem  por  dentro  e  atravessam  a  alma.  A  verdade  nua  do  enlace 

 contemporâneo  é  quando,  numa  belíssima  cena,  He  Zhiwu  se  volta  para  a  moça  de  peruca 

 loira,  corpo  alvo  de  seu  encanto:  “Não  precisamos  conversar.  Posso  apenas  me  sentar  com 

 você?”  A  grandeza  de  tal  instante,  vaporoso  em  suas  estruturas,  toca  a  profundeza  das 

 sensações  reclusas  numa  noite  regida  pela  melancolia,  em  um  corpo  arrepiado  pela  solidão 

 urbana.  O  eterno  enlace  contemporâneo  se  instala,  sutilmente,  em  gestos  efêmeros,  e  não  num 

 projeto  sólido  de  vida  em  conjunto.  E  os  heróis  amorosos  em  Kar-Wai  não  são  aqueles  que 
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 encontram  fogos  de  artifícios  ao  primeiro  beijo,  mas  os  que  permanecem  em  tédio  sozinhos, 

 juntos. 

 FIGURA 12  - O toque esbarrado é ponto mais alto da  trama amorosa, e não dá em nada. 
 Fonte  :  Amores Expressos  , Wong Kar-Wai, 1994. 

 O  estado  de  recusa  aos  encadeamentos  de  ação  e  a  inclinação  aos  encadeamentos  de 

 gestos  e  instantes  é  o  traço  contido  na  passagem  de  uma  história  a  outra.  Aqui,  a  troca  de 

 olhares  e  o  toque  de  almas  é  tão  notável  que  redireciona  toda  a  trama  do  filme.  Nesse  instante 

 insignificante  a  imagem  congela,  o  sons  se  emudecem,  e  o  enlace  dos  olhares  de  soslaio  é 

 eterno.  “No  nosso  ponto  mais  íntimo  estamos  a  meros  milímetros  um  do  outro.  Não  sabia 

 nada  dela.  Seis  horas  mais  tarde,  apaixonava-se  por  outro  homem.”  O  momento  poderia  se 

 justificar  pelo  vínculo  que  He  Zhiwu  e  Faye  criariam  a  posteriori  ,  visto  que  o  filme  colocou 

 tanta  importância  no  toque  esbarrado  dos  dois.  Mas  isso  não  acontece.  Esse  gesto  não 

 desencadeia  um  romance  entre  os  dois.  Zhiwu  some  do  ecrã.  A  paisagem  erma  e  deserta  do 

 amor persiste. 

 -Ela se foi. 
 -Por quê? 
 -Disse  que  queria  experimentar  uma  coisa  diferente.  Deve  ter  razão,  há  tantos  pratos 
 diferentes como homens (  Amores Expressos  , Wong Kar-Wai). 
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 Como  um  eco  da  primeira  história,  Cop  663  também  é  deixado  pela  namorada. 

 Igualmente,  é  um  tanto  quanto  equivalente  a  analogia  do  amor  à  comida.  Se  em  He  Zhiwu 

 presenciamos  os  abacaxis  como  objeto  afetivo  e  metáfora  do  fim  do  relacionamento,  aqui  os 

 alimentos  são  como  antecipações  metafóricas  da  relação  amorosa.  A  namorada  de  Cop  663  se 

 alimenta  sempre  da  mesma  salada  do  chef.  Percebendo  a  mesmice,  o  dono  do  bar  sugere  que 

 ela  “pode  querer  provar  uma  coisa  diferente.”  Então  Cop  663,  embora  meio  reticente,  a  leva 

 peixe  com  batata  frita.  Na  próxima  cena,  Cop  663  diz:  “devia  ter-me  dito  que  ela  não  gostava 

 de  salada  do  chef.”  O  jogo  dialógico  que  aqui  se  estabelece,  relaciona  diretamente  a  mesmice 

 do  cardápio  alimentar  e  a  busca  por  novos  sabores  com  a  monotonia  do  relacionamento  e  o 

 voo  em  direção  a  outros  corpos.  Analogia  que  se  enriquece  quando  Cop  663  reflete  que  “há 

 tantos  pratos  diferentes  como  homens.”  Tais  episódios  contemplam  uma  noção  de  sujeito 

 contemporâneo  que  não  se  encaixa  nas  configurações  do  duradouro,  mas  que  pula  de 

 sensação  em  sensação,  preservando  o  olhar  nas  percepções  agora.  Além  disso,  evidencia  as 

 relações  que  traçamos  num  contexto  estritamente  capitalista,  onde  os  objetos  possuem  tal 

 força  que  estabelecem  as  formas  de  relacionar  entre  os  seres  humanos.  Para  o  sujeito 

 contemporâneo,  corpos  e  sentimentos  parecem  ser  objetos,  descartáveis  quando  perdem  sua 

 utilidade. 

 Por  trás  dessa  ideia  há  uma  perspectiva  que  desponta  na  relação  de  Cop  663  com  os 

 objetos  da  sua  casa.  Em  sua  solitude,  não  bastasse  o  personagem  perceber  a  beleza  dos 

 objetos  que  o  rodeia,  ele  inclusive  os  enxerga  com  afeto.  Projeta  a  alma  de  um  ser  vivo  na 

 imagem  plástica  e  estática  dos  objetos  que  fazem  parte  de  sua  vida.  “Sabia  que  perdeu  muito 

 peso?”,  declara  ao  sabontete.  “Te  disse  que  não  chorasses”,  fala  à  flanela  molhada.  O 

 isolamento  do  personagem,  não  somente  aos  relacionamentos  amorosos  mas  também  seu 

 distanciamento  a  uma  vida  que  crie  significado  e  pertencimento,  não  se  mostra  autêntica  e 

 pura,  mas  uma  espécie  de  doença  produzida  pelos  ares  contemporâneos.  Se  antes  parecia 

 confortável  em  seu  exílio  cotidiano,  sua  relação  com  os  objetos  revelam  que  a  situação  tem 

 mais  a  ver  com  uma  insuficiência  afetiva.  Tal  escassez  subjetiva  é  evidenciada  pelo  seu 

 semblante.  Além  de  permanecer  murcho  todo  o  filme,  sua  relação  com  os  objetos  não  possui 

 faíscas  de  alegria.  Pelo  contrário,  todas  as  suas  conversas  com  o  ursinho  de  pelúcia,  uma 

 toalha  ou  uma  camiseta  são  extremamente  melancólicas,  e  sugerem  uma  necessidade  de  auto 

 motivação.  “Não  vale  a  pena  ficar  por  aí,  enfrente  a  realidade”,  estimula  a  camisa.  “Você  não 
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 deve  mudar,  mesmo  que  ela  não  volte”,  ampara  a  toalha.  Em  determinado  momento,  o 

 sintoma  de  reclusão  se  enriquece  ao  conversar  com  um  ratinho  de  pelúcia.  “Diga  alguma 

 coisa.” 

 Há  escondido  nesses  íntimos  gestos  uma  espécie  de  necessidade  de  renovação  da  vida 

 e  dos  relacionamentos  amorosos.  Inseridos  num  mundo  de  significado  e  relações  vazias,  os 

 personagens  de  Amores  Expressos  não  estão  bem.  As  configurações  de  espaço  e  sujeito  que 

 os  pertence,  não  se  desenvolve  nas  buscas  de  uma  energia  viva  e  significativa  da  vida.  O 

 mundo  de  fragmentos  industriais,  das  relações  quebradiças,  da  exclusão  de  um  passado 

 apreciável  e  um  futuro  sereno,  do  sujeito  high  tech  ,  parecem  sufocar  as  relações  interpessoais 

 e  tornar  a  possibilidade  de  projetar  um  amor  duradouro  sobre  um  rosto,  impossível.  Um  filme 

 não  é  só  um  filme.  Não  se  trata  só  do  sujeito  kar-waiano,  mas  do  semblante  de  um  mundo  e 

 das  configurações  sensíveis  que  transmitem  a  doença  da  inadequação.  Amores  Expressos 

 espelha a verdade de um mundo que, rapidamente, regressa com inevitável atração, ao nada. 

 FIGURA 13  - Sozinhos juntos. 
 Fonte  :  Amores Expressos  , Wong Kar-Wai, 1994. 
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 3.  AMORES  EXPRESSOS  :  A  NOÇÃO  VAPOROSA  DO  SUJEITO 

 CONTEMPORÂNEO NA POÉTICA DE WONG KAR-WAI 

 3.1. O que é, pois, o vapor? É a única coisa que existe 

 -Não dá pra ver nada. 

 -Olhe com atenção. 

 -Nada. 

 -Está vendo? 

 -Atrás da neblina. Atrás. Distante… Você não vê 

 uma árvore? 

 -Não. 

 -Eu muito menos. Estava brincando. 

 (Landscape in the Mist, Theo Angelopoulos) 

 Sinto como se algo incerto e vaporoso pairasse 

 diante dos meus olhos e empanasse minha visão. 

 (Em Louvor da Sombra, Junichiro Tanizaki) 

 Se  foi  há  dez  anos,  mais  ou  menos,  eu  não  sei.  Mas  um  dia  eu  e  meu  pai  brigamos 

 tanto  que  nossos  pensamentos  se  decompuseram  em  vapor,  se  dissolveram  numa  atmosfera 

 que  nunca  saberemos  como  começou,  nem  quando  findarão  os  ecos  daquele  momento.  Só  sei 

 que,  absorvidos  pela  madrugada,  acabamos  nos  deitando  na  varanda,  e  olhando  o  negro  céu 

 estrelado,  questionamos  o  mundo  flutuante,  a  vida  que  tudo  engole,  os  fundamentos  da 

 existência  perdidos  em  ramificações  infinitas,  o  significado  de  nossa  essência  em  meio  a  todo 

 o  universo  sensível.  Existe  um  jeito  vaporoso  de  ver.  Existe  um  estado  em  que  migalhas  de 

 vapor  repousam  suavemente  sobre  nossos  olhos,  e  delicadas  se  adensam  em  nossa  esfera 

 imaterial.  E  aí  podemos  ver,  assim  como  a  luz  suave  do  sol  peneirada  por  densas  nuvens 

 revela  a  neblina  que  encobre  a  paisagem  no  filme  de  Theo  Angelopoulos  (  Paisagem  na 

 Neblina  (  Landscape  in  the  Mist  ,  1988),  dessa  mesma  forma  podemos  ver  o  pó.  E  emergimos 

 do  vagar  subterrâneo  da  vida,  nos  desvencilhamos  dos  embaraços  do  cotidiano,  da 

 profundidade  da  existência  vivida  com  avidez,  e  planamos  sobre  a  superfície.  E  serenos  sem 

 propósito,  existindo  sem  perdurar,  humano  sem  devorar,  vemos  o  desdobrar  de  uma  nova 
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 paisagem,  só  possível  numa  visão  rica  em  vapor,  aquela  paisagem  que  se  alarga  no 

 imensurável  tecido  sublime  da  vida  encontrada  por  Stalker  (Alexander  Kaidanovsky),  Writer 

 (Anatoly  Solonitsyn)  e  Professor  (Nikolai  Grinko)  em  Stalker  (  Stalker  ,  1979),  de  Andrei 

 Tarkovsky.  Acolchoados  por  uma  luz  solar  rósea,  os  personagens  se  sentem  pertencentes 

 àquele lugar. 

 -Que tranquilidade. 
 -É o lugar mais tranquilo do mundo [...]. 
 -Que belo! Não há ninguém aqui. 
 (  Stalker  , Andrei Tarkovsky). 

 Com  essa  nova  paisagem  a  inundar  os  olhos,  o  mundo  visto  deitado  na  sacada 

 evapora.  E  os  prédios  de  concreto  se  evaporam,  as  torres  de  energia  se  evaporam.  E  os  carros 

 que  se  devoram  em  grandes  metrópoles,  as  pontes  que  cobrem  o  mar,  a  Grande  Esfinge  de 

 Gizé,  o  Stonehenge,  a  Muralha  da  China,  o  Taj  Mahal,  o  Harbin  Grand  Theatre  ,  a  aeronave 

 secreta  Aurora  da  Força  Aérea  Americana,  os  casos  de  solo  alterado  onde  os  UFOs  teriam 

 pousado,  as  grandes  conquistas  da  humanidade,  a  minha  necessidade  de  alcançar  uma  vida 

 gloriosa…  tudo  evapora.  E  num  instante  fugaz,  “não  sou  nada”  ,  como  diria  o  heterônimo 131

 de  Fernando  Pessoa,  Álvaro  de  Campos.  Esse  estado  de  paralisação  existencial  num  esquecer 

 das  horas  e  dos  dias,  ou  essa  epifania  que  lampeja  à  mente  a  consciência  da  efemeridade  da 

 existência  humana,  mas  sobretudo  esses  dois  movimentos  oscilando  em  conjunto  no  corpo 

 humano  material  e  imaterial  em  direção  ao  infinito,  entrelaçados  um  ao  outro,  assumindo 

 uma  substância  lírica  e  uma  forma  existencial  que  contemple  a  finitude  de  si  mesmo,  vista  de 

 fora,  da  superfície,  num  estado  de  espírito  em  que  a  serenidade  encontra  o  assombro  (no 

 sentido de deslumbramento e de espanto), é aí que te deitas em vapor. 

 2  Vaidade de vaidades, diz o Pregador; vaidade de  vaidades, tudo é vaidade. 
 3  Que  proveito  tem  o  homem  de  todo  o  seu  trabalho,  com  que  se  fadiga  debaixo  do 
 sol? 
 4  Geração vai e geração vem; mas a terra permanece  para sempre. 
 5  Levanta-se o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu  lugar, onde nasce de novo. 
 6  O  vento  vai  para  o  sul  e  faz  o  seu  giro  para  o  norte;  volve-se,  e  revolve-se,  na  sua 
 carreira, e retorna aos seus circuitos. 
 7  Todos  os  rios  correm  para  o  mar,  e  o  mar  não  se  enche;  ao  lugar  para  onde  correm  os 
 rios, para lá tornam eles a correr. 

 131  (  PESSOA, Fernando, p.387). 
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 8  Todas  as  coisas  são  canseiras  tais,  que  ninguém  as  pode  exprimir;  os  olhos  não  se 
 fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir [...] 
 14  Atentei  para  todas  as  obras  que  se  fazem  debaixo  do  sol,  e  eis  que  tudo  era  vaidade 
 e correr atrás do vento (BÍBLIA, Eclesiastes, 1:2-8, 14). 

 Salomão,  autor  de  Eclesiastes,  parece  estar  tragado  pela  vastidão  do  infinito.  Em  outra 

 tradução  (Bíblia  King  James  Atualizada),  o  Rei  de  Israel  declara:  “Que  grande  ilusão!  Que 

 grande  inutilidade!  Nada  faz  sentido!”  (BÍBLIA,  Eclesiastes,  1:2).  Numa  performance  que  se 

 assemelha  à  de  Fausto  de  Goethe,  como  vimos  anteriormente  no  “1.2”,  Salomão  possuiu 

 grandes  bens,  sensações  intensamente  prazerosas,  desenvolveu  cidades,  construiu  grandes 

 infraestruturas,  plantações,  buscou  evolução  física  e  intelectual,  alcançou  uma  vida  gloriosa, 

 mas  uma  sensação  vazia,  um  sentimento  de  inutilidade  sempre  o  assombrava.  Nem  o  halo 

 mais  profundo  conseguiu  preencher  o  espaço  imenso  que  havia  dentro  de  si,  e  como  as  flores 

 que  se  evaporam  no  poema  Harmonia  da  Tarde  de  Charles  Baudelaire,  tudo  se  perdeu,  tudo 

 se  evaporou.  Esse  constante  desvanecer,  o  mergulhar  para  dentro  de  um  vácuo  infinito,  trouxe 

 a  Salomão  a  consciência  e  a  experiência  do  vapor.  Em  digressões  sobre  o  acúmulo  de 

 sabedoria,  de  ouro  e  prata,  grandes  empreendimentos  e  obras,  obstinação  do  trabalho,  todos 

 os  caminhos  reflexivos  que  Salomão  nos  leva  chegam  a  um  mesmo  lugar:  “que  absurdo!  Que 

 futilidade!  Tudo  é  ilusão,  vaidade!  [...]  Nada  faz  sentido!  Tudo  é  inútil!”  (BÍBLIA, 

 Eclesiastes,  12:8).  Alcançar  a  nitidez  dessas  percepções  é  se  evaporar.  Aqui,  não  mais  o 

 sólido é o verossímil, mas o vapor. 132

 O  leitor  de  Eclesiastes,  se  quiser  entender  o  texto  de  Salomão  não  apenas  como  uma 

 obra  elevada  mas  um  impulso  ao  vapor,  se  arriscaria  a  abrir  a  palavra,  arrancar-lhe  o  oculto,  o 

 inexpresso.  O  significado  de  uma  palavra,  procurado  no  dicionário  para  nos  fixar  em  um 

 132  Aqui  se  instala  um  paradoxo,  pois  ao  constatar  que  o  vapor  é  o  verossímil,  naturalmente,  estamos 
 transfigurando  algo  vaporoso  em  algo  sólido,  verossímil,  verificável.  Ao  mesmo  tempo,  parece  uma 
 constatação  incoerente,  pois  quando  dizemos  que  não  mais  o  sólido  importa,  parecemos  dizer  que, 
 na  verdade,  as  constatações  de  Salomão  e  as  nossas  reflexões  acerca  do  vapor  não  são  embasadas 
 na  realidade,  não  são  sólidas.  Mas,  quando,  neste  contexto,  falamos  de  vapor,  falamos  não  do  vapor 
 em  si  mesmo,  nem  da  experiência  vaporosa,  mas  do  conceito  vapor.  O  vapor  é  em  si  mesmo,  a 
 experiência  vaporosa  é  em  si  mesma:  não  podem  se  solidificar,  não  podem  ser  escritas  num  papel,  a 
 teoria  jamais  alcançará  a  verdade  do  vapor  nem  da  experiência  vaporosa.  O  vapor  continua 
 vaporoso,  a  experiência  vaporosa  continua  vaporosa,  mas  o  conceito  pretende  ao  concreto,  a 
 solidificação  não  do  vapor,  mas  do  conceito  do  vapor.  A  criar  um  conceito  sólido,  embora  uma  solidez 
 subjetiva,  que  se  faria  concreta  aos  seres  humanos  vaporosos,  e  não  uma  solidez  objetiva,  na  qual 
 todas  as  pessoas  poderiam  ver,  apalpar,  se  apoiar.  Vemo-nos,  portanto,  diante  de  três  frentes:  há  o 
 vapor,  há  a  experiência  vaporosa,  e  há  o  conceito  vaporoso,  este  falho  e  violento,  que  tenta  traduzir  o 
 vapor  e  a  experiência  vaporosa  para  a  textura  da  consciência,  mesmo  sabendo  que  o  vapor  e  a 
 experiência  vaporosa  possuem  em  si  a  intraduzibilidade  de  si  mesmos.  Dentre  essas  três  dimensões, 
 a última é medíocre. 
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 sentido  específico,  aqui  terá  a  função  de  nos  fazer  pairar.  Em  hebraico,  “vaidade  das 

 vaidades”  seria  “  habel  habalim  .”  Em  nossa  língua,  hébel  ,  traduzido  comumente  como 

 “vaidade”,  possui  também  o  significado  original  de  “absurdo”,  “alento”,  ou  “vapor.”  Nas 

 línguas  latinas,  hébel  ,  através  da  semântica  hebraica,  pode  oferecer  as  representações  de 

 elementos  físicos  tais  como  o  vapor,  o  sopro,  as  partículas  de  vento.  Também  elementos 

 metafísicos,  tais  como  o  nada,  o  vazio,  o  zero,  o  fútil  (MARQUES,  [21--?]).  O  superlativo 

 bíblico,  após  entreaberto  em  suas  verdades,  assim  como  Adriana  Varejão  expõe  as  vísceras  de 

 uma  parede  quebrada  em  Linda  do  Rosário  ,  extrai  em  nós  as  possibilidades  comoventes  que 

 nos  consomem  quando  assumimos  a  leveza  de  um  pássaro  -  “  Il  faut  être  léger  comme 

 l’oiseau,  et  non  comme  la  plume  ”  -  e  pairamos  sobre  as  vulgares  vaidades…  vapor  de 133

 vapores, tudo é vapor. 

 Se  não  quero  da  palavra  “vaidade”  seu  sentido  pueril  (embora  isso  tudo  e  tudo  isso 

 seja  extremamente  pueril)  mas  aquilo  que  ela  carrega  por  dentro,  e  do  vento  quero  voo,  e  do 

 sopro  quero  fogo,  e  do  eterno  quero  vapor,  então  nem  Salomão  nem  nós  relacionamos 

 vaidade  com  o  desejo  humano  de  formosura,  nem  vemos  a  performance  da  vaidade  nos 

 reflexos  dos  espelhos  das  pinturas  com  temas  de  toilette  de  Vermeer,  nas  quais  belos  corpos 

 penteiam  longos  cabelos  ou  se  aformoseiam  na  companhia  de  um  brinco  de  pérola. 

 Flutuamos  em  vapor  para  falar  de  tudo,  para  fazer  sentir  o  meio  sensível  de  tudo,  para  lançar 

 o  olhar  em  direção  ao  invisível  de  onde  vem  e  para  onde  irão  se  evaporar  tudo.  É  uma 

 realidade  máxima:  tudo  é  vapor,  tudo  o  que  desejamos,  tudo  o  que  sonhamos,  tudo  o  que 

 criamos,  tudo  o  que  foi  criado,  a  somatória  de  tudo,  o  tudo  de  tudo…  é  vapor.  Encontramos 

 ecos desse deslocamento do vocábulo “vaidade” também em um poema de Lord Byron. 

 Qual é o fim da fama? É só preencher 
 Uma certa porção de papel incerto: 
 Alguns comparam isto a subir uma colina, 
 Cujo cume, como todos os montes, se perde em vapor; 
 Para isso os homens escrevem, falam, pregam e heróis matam, 
 E os bardos queimam o que eles chamam de seu “cone da meia-noite” 
 Ter, quando o original é poeira, 
 Um nome, uma imagem miserável e pior busto. 134

 134  Tradução  livre  de  What  is  the  end  of  Fame?  ’t  is  but  to  fill  /  A  certain  portion  of  uncertain  paper:  / 
 Some  liken  it  to  climbing  up  a  hill,  /  Whose  summit,  like  all  hills’,  is  lost  in  vapour;  /  For  this  men  write, 
 speak,  preach,  and  heroes  kill,  /  And  bards  burn  what  they  call  their  “midnight  taper,”  /  To  have,  when 
 the original is dust, / A name, a wretched picture and worse bust  . 

 133  “É preciso ser leve como um pássaro, e não como a pluma” (VALERY  apud  CALVINO, 1990, 
 p.28). 
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 (Lord Byron, Don Juan, Canto 1) 135

 Num  primeiro  momento,  pode  parecer  que  o  vapor  é  uma  metáfora  para  falar  da 

 efemeridade  do  mundo  e  das  coisas  do  mundo.  É  também  isso.  Mas,  sobretudo,  o  vapor  não  é 

 uma  metáfora.  Bem,  em  uma  face,  quando  falamos  do  caráter  vaporoso  das  relações 

 humanas,  das  palavras  ditas  ao  vento,  dos  desejos  e  dos  sentimentos,  quando  Clarice 

 Lispector  escreve  que  “tudo  o  que  lhe  parecera  pronto  a  ser  dito  evaporara-se,  agora  que 

 queria  dizê-lo”  (LISPECTOR,  2015,  p.139),  o  vapor  é  uma  metáfora  pois  nada  disso  é 

 concreto  no  sentido  da  fisicalidade.  Mas  há  uma  outra  face  do  vapor.  Ao  encontrar  o 

 alargamento  do  termo,  percebemos  o  vapor  em  momentos  em  que  ele  não  aparece  como 

 vocábulo,  mas  está  ali,  dissolvido  na  percepção  de  um  instante.  No  livro  de  Salmos  podemos 

 buscar  esses  momentos.  “Eis  que  fizeste  meus  dias  da  largura  de  palmos,  e  a  duração  da 

 minha  vida  é  quase  nada  diante  de  ti;  todo  ser  humano,  seja  quem  for,  não  passa  de  um  breve 

 sopro”  (BÍBLIA,  Salmos,  39:5,6);  “Como  uma  sombra  fugaz  passa  o  ser  humano  pela  vida,  e 

 fútil  é  sua  luta  fatigante”  (BÍBLIA,  Salmos,  39:6);  “Lembra-te  da  duração  da  minha  vida! 

 Criaste  em  vão  todos  os  seres  humanos?”  (BÍBLIA,  Salmos,  89:47);  “O  homem  é  semelhante 

 a  um  sopro;  seus  dias,  como  a  sombra  que  passa”  (BÍBLIA,  Salmos,  144:4).  Essa  dimensão 

 de  realidade  não  tem  a  ver  com  um  olhar  aprisionado  sobre  o  presente,  mas  um  olhar 

 absolutamente  amplo,  que  se  direciona  a  contemplar  todo  arcabouço  da  vida.  Enxergar  o 

 vapor  como  metáfora,  é  tirar  toda  a  sua  beleza  e  todo  seu  horror.  Quando  lemos  em 

 Eclesiastes  que  tudo  é  “correr  atrás  do  vento”,  nos  direcionamos  a  vislumbrar  tal  imagem 

 como  uma  metáfora,  pois  sabemos  que  dificilmente  alguém,  em  sã  consciência,  passa  seus 

 dias  correndo  na  tentativa  de  abarcar  o  vento.  Mas  essa  visão,  de  rarefeita  consistência, 

 engole  o  sentido  de  amplidão  da  percepção  de  que  o  ser  humano  corre  atrás  do  vento.  Pelo 

 contrário,  se  diluir  na  magnitude  desta  sentença  é  entender  que  o  vento  está  dentro  de  nós,  de 

 nossos  objetos,  de  tudo  o  que  criamos.  Ao  morrer,  pulverizamos,  somos  reduzidos  à  poeira. 

 Correr  atrás  do  vento  pode  ser  visto  como  metáfora  no  sentido  de  que  nós,  nossas  realizações, 

 nossos  desejos  humanos,  são  efêmeros,  mas  sua  potência  maior  está  num  plano  de  fundo  que 

 abarca  do  começo  ao  fim  da  humanidade:  tudo,  um  dia,  vira  poeira;  tudo  é  vapor  e  mais  cedo 

 ou  mais  tarde,  se  revelará  como  tal.  “Vapor  de  vapores,  tudo  é  vapor”  não  é  apenas  uma 

 metáfora,  pois  fisicamente  tudo  se  decompõe  e  se  desvanece.  Não  podemos  nos  esmiuçar  em 

 135  (BYRON  apud  LACERDA, 2008, p.158). 
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 vapor  se  não  soubermos  admirar  seu  peso,  sua  concretude  em  relação  ao  caráter  físico  do 

 mundo e de nós mesmos. 

 Esse  é  um  jogo  paradoxal.  Abstrato  e  concreto  na  mesma  medida.  Abstrato  pois  é 

 necessária  certa  dose  de  abstração  da  realidade,  é  necessário  sair  da  profundidade  do 

 cotidiano,  é  necessário  deixar  de  acreditar  na  concretude  que  está  diante  de  nossos  olhos  para 

 olhar  a  essência.  Tenho,  em  minha  mesa,  uma  belíssima  edição  das  Novelas  Exemplares  de 

 Miguel  de  Cervantes,  editada  pela  Cosac  Naify,  com  imensas  pinturas  feitas  à  mão,  matizadas 

 sobre  um  papel  que  possui  uma  textura  de  tela.  O  vapor  exige  abstração  porque  preciso 

 desacreditar  na  concretude  e  solidez  desse  livro  que  eu  vejo,  que  eu  pego,  para  enxergar  nele 

 o  vento  e  o  pó:  um  dia  esse  belíssimo  objeto  sumirá.  E  tudo  aquilo  que  enxergo,  toco, 

 converso,  beijo,  abraço,  tudo  se  revelará  insustentável  e  finito.  Mas  é  nessa  mesma  lógica  de 

 intangibilidade  que  emerge  o  concreto,  pois  através  de  um  salto  de  abstração,  eu  enxergo  a 

 verdade (o concreto) das coisas: enxergo o vapor. 
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 3.2. A lírica das paisagens embaçadas 

 Neste lago um vapor, neste lago 

 (Fogo do Final, Ana Cristina Cesar) 

 Não  há  verdade  na  luz.  Perceber  o  vapor  em  toda  sua  profundidade  é  captar  o 

 invisível,  olhar  além  daquilo  que  é  representado  com  afinco  ou  como  importante 

 desencadeador  para  as  tramas  miméticas.  Pelo  contrário,  o  vapor  se  opõe  aos  momentos 

 decisivos  da  ação,  contra  os  significados  facilmente  assimiláveis,  as  interpretações  óbvias.  O 

 vapor  é  uma  emanação  translúcida  que  se  mostra  e  se  distancia,  aparece  e  rapidamente  se 

 dissipa,  imperceptível  e  oco  no  ar.  E  é  dessa  forma,  num  respeito  a  sua  essência,  que  o  vapor 

 pode  ser  valorizado.  Se  evaporando  das  porcelanas  decoradas  em  que  os  personagens  de  A 

 Rua  da  Vergonha  (  Street  of  Shame  ,  1956)  de  Kenji  Mizoguchi  comem  macarrão,  ou  nos 

 tantos  trens  onde  acontecem  grandes  enredos  nos  filmes  de  Hitchcock,  nos  cigarros  em  que 

 Anna  Karina  aprecia  continuamente  nos  filmes  de  Jean-Luc  Godard,  ou  no  vapor  do  cigarro 

 que  encobre  a  imagem  de  Gradisca  (Magali  Noël)  e  enleva  Titta  Biondi  (Bruno  Zanin)  num 

 momento  fantasmagórico  em  Amarcord  (1973)  de  Fellini.  Nessas  paisagens,  o  vapor  está  ali 

 como  uma  silhueta  na  qual  ninguém  enxerga  seu  conteúdo,  como  um  detalhe  aparentemente 

 sem  importância.  Assim  como  Gustave  Flaubert  escreve  em  A  Educação  Sentimental  a  cena 

 em  que  Frédéric  imagina  a  Senhora  Arnoux  no  tombadilho  de  um  barco  a  vapor,  um  reflexo 

 da  primeira  vez  que  ele  a  tinha  encontrado  ,  ou  em  As  Ondas  quando  Virginia  Woolf 136

 descreve  uma  nuvem  de  vapor  se  elevando  sobre  o  bule  de  chá  .  Cenas  luminosas, 137

 passagens  belas  e  sutis  que  criam  uma  atmosfera  amável  e  elevada,  mas  o  vapor  está  ali  como 

 a  tessitura  do  real  (ave  Barthes):  não  precisa  de  uma  razão  que  justifique  sua  presença.  É 

 natural e inevitável. 

 Mas  há  também  paisagens  deleitosas,  nas  quais  o  vapor  é  visto  de  forma  mais  extensa: 

 no  vasto  silêncio  das  montanhas  úmidas  em  que  camadas  de  vapor  escorrem  para  o  céu  em 

 Labirinto  dos  Sonhos  (  Labyrinth  of  Dreams  ,  1997)  de  Sogo  Ishii,  ou  quando  Ambrose  Bierce 

 nos  deita  em  uma  “linha  sinuosa  de  neblina  num  vapor  dourado”  em  Chickamauga  , 138

 138  (BIERCE, 2004, p.344). 
 137  (WOOLF, 2011, p.25). 
 136  (FLAUBERT, 2009, 317). 
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 também  nos  vapores  obscuros  que  pairam  sobre  o  mar  e  protegem  famílias  em  Contos  da  Lua 

 Vaga  (  Tales  of  Ugetsu  ,  1953)  de  Kenji  Mizoguchi,  ou  em  Amour  Dure  ,  conto  em  que  Vernon 

 Lee  nos  leva  a  um  céu  luminoso  pela  “lua  cheia,  porém  matizado  de  vapores  cinzentos  e 

 amarelados”  ,  ou  ainda  na  “  aurora  de  verão”  que  “desperta  as  folhas  e  os  vapores  e  os 139

 ruídos”  num  cantinho  de  um  parque  em  Rastros  ,  de  Arthur  Rimbaud.  Vapores  que  nos  deitam 

 em  repouso,  que  propiciam  atmosferas  de  descanso,  alento  aos  olhos  e  a  mente,  pois  são 

 belos  e  não  necessitam  de  interpretação,  assumindo  a  potência  da  contemplação  e  do  encontro 

 com  o  inigualável.  Mas  existem  aquelas  paisagens  em  que  o  vapor  é  leve  metáfora  do  que 

 está  inscrito  na  obra.  Basta  ver  os  vapores  condensados  que  pesam  sobre  a  cidade  de  Still  Life 

 (2006)  de  Jia  Zhangke,  ou  os  densos  e  pesados  vapores  urbanos  de  O  Deserto  Vermelho  (  Il 

 Deserto  Rosso  ,  1964)  de  Michelangelo  Antonioni,  ou  o  vapor  que  emana  do  repelente  espiral 

 após  a  morte  de  Kohayagawa  Manbei  (Ganjirō  Nakamura)  em  Fim  do  Verão  (  The  End  of 

 Summer  ,  1961)  de  Yasujiro  Ozu  -  “a  vida  é  tão  frágil”,  exclama  Sazaki  Tsune  (Chieko 

 Naniwa).  O  vapor  parece  transmitir,  em  tais  momentos,  uma  atitude  em  relação  ao  mundo. 

 Ele está disposto a nos comunicar algo, ele quer se fazer ver, se fazer ouvir. 

 Há  ainda  os  vapores  espetáculo,  como  o  vórtice  de  vapor  de  Anish  Kapoor  em 

 Ascension  (Red)  ,  ou  o  Steam  Work  para  Bellingham-II  de  Robert  Morris,  ou  a  “catedral  que 

 se  move  envolta  em  vapor  /  bufando  de  pânico  /  prestes  /  a  explodir”  em  Poema  Sujo  de 140

 Ferreira  Gullar.  Imagens  que  nos  saltam  aos  olhos  pela  cena  deslumbrante  ou  pelo  assombro 

 da  fantasia.  Também  os  vapores  que  conservam  cheiros,  como  a  cena  em  que  “uma  brisa  que 

 se  agitava  levemente  soprava  um  vapor  perfumado”  em  Um  Pequeno  Herói  de 141

 Dostoiévski,  ou  os  vapores  que  “oprimiam  sentidos”  através  do  “o  odor  dos  corpos 

 arquejantes,  um  hálito  como  que  emanado  de  águas  putrefatas”  em  Morte  em  Veneza  de 142

 Thomas  Mann,  ainda  quando  Paul  Verlaine,  em  Meu  Deus  me  Disse:  Meu  filho,  Você  Deve 

 Amar  ,  “meu  amor  é  fogo  que  devora  para  sempre  /  Toda  carne  tola  evapora  como  /  um 143

 perfume…”  ,  ou  quando  um  vapor  azul  subiu  no  quarto  de  Felicidade,  e  “ela  avançou  as 144

 narinas,  inalando-o  com  uma  sensualidade  mística”  em  Um  Coração  Simples  de  Gustave 145

 145  (FLAUBERT, 1996, p.55). 

 144  Tradução  livre  de  “  Mon  amour  est  le  feu  qui  dévore  à  jamais  /  Toute  chair  insensée,  et  l'évapore 
 comme / Un parfum  …” 

 143  Tradução livre de “  Mon Dieu m'a dit : Mon fils, il  faut m'aimer  .” 
 142  (MANN, 2011, p.57). 
 141  (DOSTOIÉVSKI, 2015, p.29). 
 140  (GULLAR, p.97). 
 139  (LEE, 2004, p.315). 
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 Flaubert.  Embora  essas  imagens  sejam  paisagens  sensíveis,  uma  paisagem  de  vapor  não  é  o 

 bastante  para  ser  uma  paisagem-vapor,  ou  paisagem  vaporosa.  Imagens  que  contém  o  vapor 

 em  sua  forma  e  efígie  simplesmente,  dificilmente  poderiam  ser  vistas  para  além  de  uma 

 paisagem  de  vapor.  Nas  paisagens-vapor,  ou  paisagens  vaporosas,  não  é  a  imagem  visível  do 

 vapor  que  as  encherá  de  vapor,  mas  um  laço  subjetivo  amarrado  entre  o  sujeito  e  a  essência 

 de  si  mesmo,  a  desenvoltura  sem  esforço  do  vapor  de  nos  tocar  através  da  experiência  da 

 finitude,  na  feição  de  um  abalo  interno,  se  dedicando  a  uma  capacidade  poética  de  entrelaçar 

 sentimentos  singulares  a  um  ar  universal,  estendendo  ao  infindável  as  sombras  que  aparecem 

 e desaparecem incessantemente em todo o mundo. 

 Não  podíamos  falar,  não  ousávamos  olhar  um  para  o  outro,  pois  a  dor  era  muito 
 intensa.  Demos  as  mãos  e  dissemos  adeus,  talvez  nos  veríamos  no  próximo  verão. 
 Então  ela  se  virou  e  começou  a  correr  em  direção  à  sua  casa.  Voltei  pelos  trilhos  de 
 Varoms  e  pensei  que  se  viesse  algum  trem  naquele  momento  ele  bem  que  poderia 
 passar por cima de mim (BERGMAN, 2013, p.94). 

 Imerso  numa  paisagem  vaporosa,  Bergman  encontra  a  impressão  fulgurante  que  o 

 abala  com  serenidade.  Numa  manhã  gelada,  em  que  as  geadas  transformaram  a  paisagem 

 numa  aparência  de  vidro,  o  pequeno  Bergman  explica  a  Marta  que  não  acredita  em  amor 

 eterno  mas  num  amor  egoísta,  conta  sobre  as  tragédias  amorosas  que  irradiaram  na  literatura, 

 e  traça  um  itinerário  que  o  levaria  de  encontro  ao  vapor.  Acolchoado  pela  chuva  gelada, 

 Bergman  se  deita  sobre  a  relva  pois  se  sentira  tonto  após  a  conversa.  A  encosta  do  outro  lado 

 do  rio  mergulhada  em  neblina,  e  numa  luz  esmaecida,  imersos  num  silêncio  sobrenatural,  os 

 dois  andam  pelos  trilhos  até  Godtempel.  Até  que  se  despedem  e  Bergman  fica  sozinho, 

 vaporoso.  A  paisagem  vaporosa  que  presenciamos  diz  respeito  a  duas  definições  de  paisagem 

 que  temos  traçado  aqui.  Na  cena  de  Bergman,  somos  levados  a  uma  atmosfera  nebulosa, 

 cinza,  como  se  entrássemos  num  nevoeiro.  Lugares  reclusos  onde  o  vapor  se  deita  e  reforça  a 

 paisagem  brumal  do  espaço  e  do  desencontro  amoroso.  É  nessa  paisagem  vaporosa  exterior 

 que  Bergman  se  envolve  numa  paisagem  vaporosa  interior,  onde  a  matéria  sensível  de  si 

 mesmo  se  encontra  com  a  essência  da  vida  humana  irrepresentável,  com  o  reconhecimento  de 

 um  corpo  sustentado  por  matéria  insignificante  e  efêmera.  O  vazio  que  Bergman  experiencia 

 o  coloca  em  estado  de  indolência  e  passividade  em  relação  a  si  mesmo:  não  importaria  se  um 
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 trem  passasse  por  cima  dele  naquele  momento.  A  efemeridade  da  vida  (a  morte,  o  vapor)  lhe 

 pertence.  A  essência  vaporosa  dessa  cena  não  é  uma  propriedade  específica  do  vapor  que 

 encobre  o  lugar  em  que  Bergman  e  Marta  se  encontram,  mas  é  Bergman  reencontrando  sua 

 espessura  perdida,  é  o  vapor  se  adentrando  levemente  em  seu  espírito  através  do 

 encadeamento  de  momentos  efêmeros  com  Marta  e  com  ele  mesmo,  a  sobrecarga  subjetiva 

 da  verdade  de  um  ser  humano  vaporoso,  que  sente  o  peso  e  a  leveza  de  uma  vida  vaporosa,  de 

 um sopro que se esvai facilmente. 

 Os  traços  centrais  do  vapor,  de  uma  paisagem  vaporosa,  são  flutuantes.  Como  vimos, 

 ele  se  deita  no  invisível,  no  irrepresentável.  Em  Bergman  tudo  está  entrelaçado:  a  atmosfera 

 das  paisagens  externas,  a  grandeza  de  uma  conversa  existencial,  a  percepção  efêmera  e  vazia 

 da  vida  humana,  o  mergulho  no  vapor.  Entendendo  essa  oscilação  entre  paisagem  externa  e 

 interna,  vapor  físico  e  subjetivo,  recusar  o  procedimento  que  tenta  apreender  o  espírito  de 

 uma  época  a  fim  de  buscar  o  irrepresentável  do  interior  humano  é  -acredito-  insensatez. 

 Encontrar  um  sujeito  vaporoso  não  é  um  movimento  distante  do  desvelamento  de  uma 

 sociedade.  Mas  entender  as  estruturas  sociais  (a  paisagem  externa)  como  corpo,  e  a  percepção 

 subjetiva  do  ser  humano  (a  paisagem  interna)  como  uma  espécie  de  rebento  desse  corpo.  Esse 

 parece  ser  o  gesto  que  Guilherme  Wisnik  elabora  em  Dentro  do  Nevoeiro  ,  uma  reflexão 

 elucidativa para captarmos uma faceta da realidade recente. 

 Fundamentando-se  na  aparência  de  nublamento  da  arquitetura  contemporânea,  Wisnik 

 acolhe  uma  percepção  da  vivência  nos  dias  correntes  como  uma  paisagem  nublada,  em  que, 

 através  de  uma  espessa  neblina,  nada  é  visto  com  clareza.  O  ar  como  substância  fundamental 

 da  arquitetura  atual  é  também  o  que  caracteriza  nossa  sociedade.  Wisnik  nos  mostra,  através 

 das  reflexões  de  Alejandro  Zaera-Polo,  que  a  sociedade  da  informação  está  “mais  relacionada 

 a  não  ver  do  que  ver,  isto  é,  está  mais  relacionada  à  opacidade  do  que  à  transparência” 

 (WISNIK,  2018,  p.9).  A  volúpia  da  Time  Square  ,  por  exemplo,  enchendo  os  olhos  de  luz  e 

 informações  brilhantes,  na  verdade  cega  os  sujeitos  que  as  olham  de  relance  e  soslaio.  Da 

 mesma  forma  que  olhar  o  sol  de  frente  é  um  movimento  quase  impossível,  olhar  tais 

 propagandas  olho  a  olho,  com  sinceridade,  captando  a  verdade  desse  fulgor,  é  inviável.  Tanto 

 que,  para  ver  de  frente  a  realidade  dos  letreiros  publicitários,  John  Carpenter  coloca  um 

 óculos  em  George  Nada  (Roddy  Pipper),  personagem  principal  de  Eles  Vivem  (  They  Live  , 

 1988). 

 157 



 O  brilho  ofuscante  da  sociedade  contemporânea  revoga  o  conteúdo  primeiro  da 

 expressão  “iluminista.”  Aqui,  iluminar  significa  cegar.  Basta  ver  o  desnorteamento  de  Giselle 

 (Amy  Adams)  quando  chega  ao  mundo  real  através  de  um  bueiro,  e  irrompe  no  meio  da 

 Times  Square  em  Encantada  (  Enchanted  ,  2007).  Carregada  pela  correria  e  esmagada  pela 

 quantidade  absurda  de  informação,  a  experiência  de  Giselle  na  Times  Square  nos  evidencia 

 que  para  sobreviver  ao  mundo  contemporâneo  é  necessário  correr.  Não  dá  para  assimilar 

 nada,  não  há  tempo  para  entender,  para  buscar  o  conteúdo  das  infinitas  informações  que 

 chegam  até  nossos  olhos  e  penetram  em  nosso  subjetivo.  Num  movimento  paralelo,  David 

 Aames  (Tom  Cruise)  de  Vanilla  Sky  (2001)  e  Steve  Rogers  (Chris  Evans),  o  Capitão  América 

 em  Capitão  América:  O  Primeiro  Vingador  (  Captain  America:  The  First  Avenger  ,  2011),  se 

 chocam  na  Times  Square  diante  de  um  mundo  novo  e  sobrecarregado,  em  que  a  cacofonia  de 

 imagens  e  insígnias  violentas  têm  mais  capacidade  de  desnortear  do  que  de  estabelecer  um 

 desvelamento  claro  em  relação  à  vivência  contemporânea.  “A  Times  Square  estava  louca, 

 perturbada  e  barulhenta,  e  havia  pessoas  [inaudível]  em  todos  os  lugares,  como  gado”  ,  diz 146

 Sabrina,  uma  das  jovens  Amish  que  chega  a  Nova  Iorque  pela  primeira  vez  em  Mundo 

 Amish:  rompendo  as  regras  (  Breaking  Amish  ).  O  ser  humano  da  Times  Square  ,  símbolo  da 

 paisagem  contemporânea,  é  gado,  ou  seja,  está  envolto  em  movimentos  mecânicos,  longe  da 

 reflexão,  do  pensamento  sereno,  da  racionalidade  propriamente  humana.  Uma  visão  que 

 encontra  a  teoria  de  nublamento  proposta  por  Wisnik.  “Vivemos  em  um  momento  de  pouca 

 clareza.  A  impressão  que  temos  é  a  de  que  um  regime  geral  de  baixa  definição  do 

 pensamento  impede  que  tenhamos  entendimentos  mais  nítidos  acerca  dos  reais  embates  em 

 curso  no  mundo  atual…”  (WISNIK,  2018,  p.49).  Dentro  dessa  neblina,  as  estruturas  que 

 agenciam  o  mundo  estão  nas  nuvens.  O  dinheiro  saiu  do  toque  de  nossas  mãos  para  flutuar 

 virtualmente  em  um  cartão  de  crédito,  as  fotografias  deixaram  de  se  revelar  num  papel 

 reclinado  em  cima  de  uma  penteadeira  para  habitarem  um  pen-drive  empoeirado  no  fundo  da 

 gaveta,  o  cigarro  parou  de  produzir  fumaça  e  deu  lugar  aos  vapores  criados  pelos  vapes  (o 

 cigarro  eletrônico),  a  música  que  se  compunha  com  o  toque  de  instrumentos  musicais  deu 

 lugar  as  colagens,  distorções  digitais  e  efeitos  sonoros  do  Windows  no  movimento  estético 

 Vaporwave  ,  as  janelas  que  nos  direcionavam  ao  encontro  com  o  desconhecido  agora  é  uma 

 tela  pixelizada  que  impede  o  corpo  de  produzir  melatonina,  os  desenhos  que  as  mãos  de 

 146  “  Times Square was crazy, breaked and loud, and there were people [inaudível] everywhere like 
 cattle  .” Tradução minha. 
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 minha  mãe  faziam  nos  papéis  coloridos  enquanto  falava  ao  telefone  evaporaram  para  que 

 suas  letras  e  figurinhas  se  uniformizassem  a  todas  as  outras  letras  e  figurinhas  enviadas 

 virtualmente  pelas  redes  sociais.  Esse  céu  cibernético  que  criamos  para  invisibilizar  tudo 

 aquilo  que  encheria  ainda  mais  o  mundo,  “se  tornou  uma  metáfora  utópica  do  mundo  global, 

 invertendo,  numa  espécie  de  sublime  digital,  a  terrível  paranóia  com  a  nuvem-cogumelo 

 atômica  e  sua  ameaça  de  radiação...”  (WISNIK,  2018,  p.101).  Agora,  a  irradiação  é 

 impalpável.  Chega  em  camadas  de  led  ,  numa  violência  invisível,  configurando  traumas 

 enevoados  -  depressão,  déficit  de  atenção,  síndrome  de  burnout  são  doenças  estritamente 

 contemporâneas (WISNIK, 2018, p.63). 

 Nesse  tom  de  valorização  do  vapor,  num  movimento  de  “fluxos  imateriais”  e  “códigos 

 incorpóreos”,  expressões  de  Wisnik,  até  mesmo  a  mercadoria  e  seu  fetiche,  fixados  em  sua 

 importância  para  o  complexo  capitalista,  perderam  sua  solidez.  Embora  Engels  e  Marx 

 expressassem  grande  lucidez  ao  afirmar  a  transitoriedade  das  coisas  em  um  mundo  instável 

 quando  escrevem  que  “tudo  o  que  era  sólido  e  estável  se  desmancha  no  ar”  (ENGELS; 

 MARX,  2005,  p.43),  certamente  não  esperavam  que  tal  alegoria  deixasse  de  ser  uma 

 metáfora  para  se  corporificar  em  realidade.  No  mundo  imerso  em  neblina  high  tech  ,  gestos 

 efêmeros  e  vaporosos  são  patenteados.  Os  movimentos  realizados  pelos  dedos  dos  usuários 

 de  iPhone  ,  tais  como  o  movimento  de  pinça  que  propicia  o  zoom  e  o  deslizamento  dos  dedos 

 a  fim  da  troca  de  página,  tem  dono.  Da  mesma  forma,  a  possibilidade  de  manipular  objetos 

 tridimensionais  num  mundo  virtual  é  um  gesto  que  pertence  à  empresa  Lucent  Technologies  . 

 O  detalhe  é  que  tal  possibilidade  tecnológica  ainda  nem  existe.  A  mercadoria  ultrapassa  o  que 

 se  pode  pegar  e  levar  para  casa,  e  extrapolando  o  limite  do  concreto,  se  incorpora  em  signos 

 flutuantes  e  gestos  momentâneos.  Não  somente  a  mercadoria  é  um  vapor  (vide  o  exemplo  do 

 livro  Novelas  Exemplares  de  Miguel  de  Cervantes,  visto  anteriormente),  mas  também  o  vapor 

 é mercadoria. 
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 3.3. O mundo em fragmentos 

 A cor é mais cor, na pureza deste ar que ousa 

 desafiar os vapores, emanações e fuligens da era 

 tecnológica. E o raio de sol benevolente, pousando 

 no objeto, tem alguma coisa de carícia. 

 (Os Dias Lindos, Carlos Drummond de Andrade) 

 Olhe, até o nevoeiro está se fechando outra vez. O 

 mundo não para de se mover. Tudo está em 

 constante movimento. Não me estranha que tenha 

 náuseas. 

 (Neblina e Sombras, Woody Allen) 

 No  início  de  Amores  Expressos  ,  a  câmera  contempla  blocos  fragmentados  de  prédios 

 e  a  névoa  que  os  encobre.  Não  são  apenas  cenas  informacionais  da  ambientação  onde 

 acontecerá  a  trama.  Antes  são,  elas  próprias,  uma  história.  Os  prédios,  filmados  em  contra 

 plongée  ,  nos  colocam  em  situação  de  inferioridade  em  relação  às  estruturas  da  cidade. 

 Parecemos  estar  afogados  sob  o  poder  desses  blocos,  que  são  filmados  como  monstros.  O 

 enquadramento  dessas  construções,  que  exclui  seus  pés,  os  transformam  em  objetos 

 fantasmagóricos,  que  nasceram  do  nada,  como  um  efeito  colateral  de  um  terreno  hostil.  Não 

 sabemos  onde  começam,  sobre  o  que  se  sustentam,  não  sabemos  sua  altura  real,  não  temos 

 uma  ideia  da  grandeza  do  monstro  com  o  qual  estamos  lidando.  Seus  grandes  corpos, 

 sufocando  a  visão,  não  deixam  quase  nenhum  espaço  para  a  contemplação  de  uma  paisagem 

 etérea,  que  nos  colocaria  nas  posições  dos  personagens  de  David  Caspar  Friedrich.  O  pouco 

 respiro  que  há,  através  das  brechas  entre  as  construções,  nos  exibem  um  céu  fumacento,  um 

 tanto  opressor,  onde  o  nevoeiro  parece  impedir  a  fuga,  onde  os  barulhos  de  trovão  atestam 

 uma  percepção  da  grandeza  da  natureza  em  relação  a  nossa  pequenez,  e  onde  a  trilha  sonora 

 estranha  e  perturbadora,  compondo  o  tom  da  atmosfera,  espalha  sobre  a  paisagem  os  sopros 

 que  testificam  nossa  irrevogável  entropia.  Nesse  desvelamento  de  uma  cidade  de  formas 

 quebradiças  e  disforme,  prédios  em  zigue-zague  em  que  vigas,  antenas  e  tubos  saltam  para 

 fora,  corredores  de  luzes  e  neons  formando  paredões  que  cercam  ruas  sujas  e  fechadas, 

 passagens  labirínticas  em  que  uma  atmosfera  amorfa  toca  os  personagens  que  são  vistos 
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 como  espectros,  num  espaço  urbano  sem  começo  nem  fim,  a  cidade  parece  um  monstro 

 autônomo,  que  aprisiona  os  moradores  e  reprime  os  laços  e  a  liberdade  espiritual,  levando  ao 

 invisível  histórias  e  interações  subjetivas  serenas,  enquanto  tece  vazios  abismais  em  seus 

 habitantes.  O  ambiente  de  poluição  atmosférica,  construído  por  esses  espaços  fragmentados, 

 não  diz  respeito  somente  aos  danos  subjetivos  de  uma  cidade  sem  fôlego  puro,  mas  se 

 direciona  à  própria  poluição  proveniente  das  indústrias  e  automóveis  que  esfumaçam  Hong 

 Kong.  Cena  comum  em  espaços  urbanos  na  China,  os  rostos  tampados  por  máscaras  de 

 proteção  de  poluição  representam  um  sujeito  que  é  um  lacre  fechado  em  si  mesmo,  criando 

 uma  paisagem  de  andróides  incomunicáveis.  A  névoa  de  poluição  que  cobre  Hong  Kong  é 

 tão  expressiva  que  o  governo  instalou  painéis  estampando  a  paisagem  da  cidade  sob  um  céu 

 claro  em  que  os  prédios  e  o  rio  são  vistos  com  nitidez.  Atrás  do  painel  onde  turistas  posam 

 para fotos, a vista real é enevoada por uma bruma cinza e leitosa. 

 FIGURA 14  - Fragmentos de concreto e aço cortam a  amplidão do céu fumacento. 
 Fonte  :  Amores Expressos  , Wong Kar-Wai, 1994. 

 Kar-Wai  parece  limpar  de  Amores  Expressos  toda  lógica  de  encadeamento  de 

 acontecimentos  tão  comum  nas  narrativas  cinematográficas.  O  paradigma  das  ações  que 

 levam  a  outras  ações  tem  seu  logro  substituído  por  uma  espécie  de  caleidoscópio  em  que  uma 

 atmosfera  se  atrai  por  outra,  num  lugar  suspenso  entre  a  hegemonia  da  ação  e  a  desconstrução 
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 da  linguagem  mimética.  Logo  após  a  cena  em  que  nos  encontramos  encolhidos  perante  os 

 prédios,  vemos  He  Zhiwu  correndo  por  uma  feira  noturna.  Não  sabemos  o  por  quê,  mas  isso 

 também  não  importa.  Esse  acontecimento  não  encontrará  um  fim  ou  um  propósito  dentro  da 

 narrativa.  O  que  está  latente  aí,  é  a  atmosfera  construída  por  Kar-Wai  numa  paisagem 

 estritamente  caótica  e  meio  delirante.  O  tumulto  e  correria  da  feira  noturna,  em  consonância 

 com  o  barulho  das  buzinas  dos  carros  e  com  a  presença  claustrofóbica  dos  corredores  em 

 neon,  evocam  uma  noção  de  velocidade  preguiçosa.  Os  rápidos  passos  filmados  em  um  filtro 

 que  exibe  a  ação  em  rastros,  atrasando  a  real  velocidade  do  acontecimento,  se  encontram  num 

 lugar  de  coabitação  entre  o  frenesi  urbano  e  o  esmorecimento  de  pertencer  essa  vivência.  A 

 agilidade  mole  dessas  cenas  se  enriquece  de  uma  aura  urbe,  revestindo  a  cena  com  um 

 sentido inelutável: o nó que atrela o tecido da vida contemporânea. 

 FIGURA 15  - He Zhiwu correndo em direção ao nada. 
 Fonte  :  Amores Expressos  , Wong Kar-Wai, 1994. 

 Dentro  desse  viveiro  de  vapor,  há  também  paisagens  vaporosas  que  se  direcionam  à 

 efemeridade  de  gestos  impressos  no  ecrã  cinematográfico.  Vimos  no  “1.3”  o  nascimento  dos 

 gestos  qualquer,  dos  instantes  banais.  Esses  momentos-vapor,  capturados  pela  câmera 

 cinematográfica  e  eternizados  em  um  objeto  cultural,  são  as  paisagens  que  mais  importam  na 

 poética  de  Kar-Wai.  Em  Amores  Expressos  vemos  rostos  que  nunca  mais  retornam,  relações 

 162 



 perdidas  na  profundidade  da  vida,  os  movimentos  dos  trabalhadores  soterrados  pela 

 urbanização,  a  rua  embaçada  pelas  luzes  da  cidade.  Esse  tratamento  instituído  pela  malha  do 

 cotidiano  justifica  cenas  longas  em  que  nada  acontece  objetivamente.  Em  determinado 

 momento,  durante  aproximadamente  quatro  minutos,  descansamos  num  apartamento  junto  a 

 He  Zhiwu  e  a  mulher  de  peruca  loira.  Enquanto  ela  dorme,  ele  come  hambúrgueres  e  batatas 

 fritas,  folheia  uma  revista,  assiste  a  filmes  antigos,  escova  os  dentes,  passa  a  mão  sobre  os 

 cabelos  da  moça  e  limpa  os  sapatos  dela  com  sua  gravata  vermelha.  A  atmosfera  dessas 

 cenas,  os  ares  de  uma  noite  melancólica  em  que  a  cidade  é  vista  pela  janela  em  toda  sua 

 pequenez,  utiliza  a  potência  da  ausência  de  significado  para  fazer  despontar  a  intensidade  do 

 esmorecimento  e  o  prestígio  daquele  sujeito  que  antes  era  visto  como  descartável,  mas  agora 

 se  estabelece  como  o  herói  contemporâneo  por  excelência  através  de  sua  capacidade  de 

 sobreviver  ao  tédio  num  espaço  fechado.  Essas  cenas  “nada”,  colocam,  através  de  um 

 movimento ininterrupto de representação, a letargia inerente ao herói vaporoso. 

 A  passagem  da  cena  do  bar  para  a  cena  do  quarto  de  hotel  configura  uma 

 característica  específica  de  alguns  artifícios  de  Kar-Wai.  Simplesmentes  pulamos  de  um  lugar 

 a  outro.  Em  Felicidade  (  Happiness  ,  1998),  de  Todd  Solondz,  os  quatro  blocos  de  história  nos 

 são  apresentados  através  de  uma  rica  contextualização  de  ambientes.  Ao  conhecermos  os 

 personagens,  conhecemos  seus  bairros,  as  fachadas  de  suas  casas  e  edifícios,  as  relações 

 cotidianas  que  são  estabelecidas  pela  vizinhança  ou  nos  corredores  dos  prédios.  Além  disso, 

 a  paisagem  interna  dos  lares  são  extremamente  ricas  em  informação  visual  no  que  concerne  a 

 contextualizar  os  lugares.  Através  de  objetos,  papéis  de  parede  e  iluminação,  entendemos 

 características  dos  personagens  e  a  direção  que  a  história  vai  tomar.  Os  elementos  visuais  nos 

 concebem  um  plano  de  identificação  das  narrativas  e  contextualização  dos  personagens  num 

 panorama  amplo,  onde  a  noção  de  lugar  não  é  vazia,  mas  completa.  Sabemos  a  região,  a  casa 

 e  o  clima  do  ambiente  onde  estamos.  Em  Amores  Expressos  ,  essa  localização  não  é  tão 

 cirúrgica  no  sentido  de  nos  propiciar  um  sentimento  de  controle  da  nossa  localização.  Somos 

 arremessados,  pelos  ares  das  atmosferas,  por  lugares  impalpáveis.  Não  sabemos  onde  fica  o 

 bar,  não  conhecemos  a  fachada  do  hotel,  nem  temos  ideia  da  localização  da  casa  de  He  Zhiwu 

 ou  do  Cop  663.  Simplesmente  estamos  lá,  num  local  solto  num  vácuo  espacial,  sem  um  plano 

 de  fundo  que  segure  o  ambiente  no  concreto  e  no  verossímil.  Transição  que  se  assemelha  às 

 transições  de  ambientes  que  acontecem  como  flashes  nos  nossos  sonhos,  os  espaços  de 

 Amores  Expressos  dependem  da  sua  própria  lógica,  não  necessitam  de  serem  construídos 

 163 



 sobre  um  aparato  factual  e  de  cimento,  pois  flutuam  incorporados  à  atmosfera.  Da  mesma 

 forma,  as  ações  dos  personagens.  He  Zhiwu  escova  os  dentes  na  madrugada,  limpa  os  sapatos 

 da  moça  de  peruca  loira.  Por  quê?  Não  tem  por  que.  A  trama  está  concebida  sobre  o  vapor, 

 num  presente  perpétuo  em  que  o  encadeamento  de  significado  está  ancorado  em  vapor.  Tudo 

 parece  flutuar.  Os  ambientes  e  as  ações  dos  personagens  escapam  às  estruturas  entendíveis  e 

 limitáveis, e é por isso que apenas são: não tem começo nem fim. 

 FIGURA 16  - Lugares que flutuam no vácuo. 
 Fonte  :  Amores Expressos  , Wong Kar-Wai, 1994. 

 Conhecemos  o  espaço  íntimo  de  He  Zhiwu,  o  interior  de  sua  casa,  apenas  por  meio  de 

 um  cômodo.  Vemos  o  personagem  espremido  numa  cozinha  estreita,  sentado  num  banco  de 

 madeira  em  frente  a  uma  pequena  janela,  rodeado  por  enlatados,  um  cachorro  e  um  aquário 

 de  peixes.  O  ambiente  aparece  apenas  uma  vez.  Em  contraponto,  a  casa  do  Cop  663, 

 personagem  da  segunda  história,  é  vista  inúmeras  vezes  em  maior  complexidade.  Passeamos 

 por  todos  os  cômodos,  conhecemos  fotografias,  inúmeros  objetos  e  a  paisagem  vista  pelas 

 janelas.  Mas,  ambas  as  casas,  com  muita  ou  pouca  importância  narrativa,  são  consumidas  por 

 uma  sensação  de  claustrofobia.  Filmadas  em  quadros  fechados,  onde  lascas  de  parede  e 

 inúmeros  objetos  são  colocados  à  frente  da  visão,  vemos  fragmentos  visuais  quebrados, 

 planos  que  se  atentam  a  apenas  um  momento  da  ação  e  do  instante,  e  não  amarram  os 
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 pedaços  das  casas  a  um  ambiente  completo  e  abarcável.  Esse  sentimento  de  compressão  é 

 atenuado  pela  câmera  torta,  que  grava  imagens  distorcidas,  em  diagonal,  por  detrás  de  vultos 

 e  silhuetas  incompreensíveis,  que  filma  os  ambientes  por  entre  portas  e  janelas  ou  através  de 

 um espelho quebrado que exibe pedaços desconexos da casa. Vivenciamos migalhas. 

 FIGURA 17  - O quarto de hotel perdido flutua sobre  a cidade. 
 Fonte  :  Amores Expressos  , Wong Kar-Wai, 1994. 

 De  volta  ao  quarto  de  hotel  em  que  He  Zhiwu  e  a  moça  de  peruca  loira  passam  a 

 madrugada,  a  televisão,  muito  presente  na  cena,  como  emblema  do  mundo  imagético, 

 simboliza  a  problemática  do  globo  virtualizado.  É  a  ela  que  os  olhos  de  He  Zhiwu  mais  se 

 direcionam  durante  a  madrugada.  Posicionada  na  frente  de  um  janela,  a  relação  de  Zhiwu 

 com  o  aparelho  traduz  a  transferência  de  um  horizonte  natural  e  genuíno  (a  janela)  para  um 

 horizonte  tecnológico  (a  televisão).  Mas  quão  mais  ampla  é  a  janela  em  relação  à  tela  da  tevê, 

 esmagada  pela  grandiloquência  da  paisagem  real.  Tal  paralelo  compreende  também  a  busca 

 incessante  do  ser  humano  em  construir  arquétipos  da  natureza  ou  tentar  superá-los.  A 

 televisão  de  frente  a  janela  é  como  a  piscina  em  frente  ao  mar,  o  avião  ao  lado  do  abutre,  a 

 pelúcia  em  relação  a  pele  do  urso.  É  um  engano  pensar  que  a  televisão  sobreposta  à  janela  é 

 um  recado  arbitrário.  Pelo  contrário,  é  uma  piscadela  alegórica,  que  prenuncia  a  virtualização 

 das  relações  e  da  identidade  íntima  dos  personagens  como  um  eco  de  nós  mesmos.  Em  Tudo 
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 Que  o  Céu  Permite  (  All  That  Heaven  Allows  ,  1955),  de  Douglas  Sirk,  Cary  Scott  (Jane 

 Wyman)  ganha  de  seu  filho  uma  televisão  de  presente.  Após  perder  seu  marido  e  abdicar  de 

 seu  namoro  com  Ron  Kirby  (Rock  Hudson)  a  pedido  dos  filhos,  Cary  se  vê  estagnada  diante 

 da  tevê,  e  percebe,  através  de  seu  reflexo  na  tela,  que  o  horizonte  de  expectativa  no  qual  sua 

 vida  estaria  projetada  seria  um  traçado  virtual  em  que  as  experiências  se  articulariam  em 

 sensações  falsas  e  vulgares,  em  detrimento  da  vida  real.  Tais  imagens,  de  ambos  os  filmes, 

 sublimes  pela  contemplação  de  um  cotidiano  insignificante,  são  paisagens  indissociáveis  do 

 signo de um tempo. 

 Mas  o  que  faz  das  paisagens  de  Amores  Expressos  possuírem  o  vapor  em  seu  cerne 

 não  é  somente  a  névoa  que  encobre  Hong  Kong  ou  os  movimentos  efêmeros  que  permeiam  o 

 cotidiano,  mas  o  vapor  que  emerge  da  própria  imagem  plástica  construída  por  Kar-Wai.  Uma 

 espécie  de  atmosfera  melancólica  que  adentra  as  luzes  e  os  concretos,  os  ambientes  reclusos 

 no  meio  da  escuridão,  solitários  e  sem  esperança.  Como  um  eco  dos  personagens  que  não 

 possuem  passado  nem  futuro,  as  paisagens  manifestam  um  estado  de  entorpecimento  e  uma 

 espécie  de  preguiça  que  as  consome.  Recortadas  e  excluídas  de  um  plano  de  fundo  maior,  que 

 as  encheria  de  profundidade  histórica  e  simbólica,  as  paisagens  são  desligadas  de  um  sincero 

 valor  cotidiano.  Num  oposto  simétrico  ao  acúmulo  de  emoções  e  encadeamentos  de  vínculos 

 que  permeiam  o  Cinema  Paradiso  (1988)  por  exemplo,  os  lugares  de  Amores  Expressos  são 

 sempre  vistos  de  forma  torta,  quebrada,  por  trás  de  sombras  e  vultos.  Mas  são  essas  imagens 

 que  se  insinuam  no  profundo  tecido  da  vida,  que  partilham  um  cotidiano  letárgico  e  apagado, 

 que  penetram  nosso  espírito  como  um  fantasma  sentimental.  Cenas  que  conversam  sobre  a 

 imagem  estética  de  portas,  janelas  e  paredes  que  possuem  em  si  um  ar  de  reclusão  e 

 ordinariedade,  numa  mistura  do  real  cotidiano  com  o  ficcional  cinematográfico.  E  essas 

 paisagens  qualquer,  sujas  e  fleumáticas,  sugerem  a  consciência  do  espírito  de  um  tempo,  um 

 esfacelamento  das  grandes  paisagens  ricas  em  glória  e  significado,  o  ofuscamento  dos  lugares 

 concretos  de  valor  inquestionável.  Mas  quão  grande  é  a  profundidade  vaporosa  que  guardam 

 em  si  essas  paisagens  isoladas  e  solitárias,  que  esboçam  tristeza  e  uma  sensação  de  fim  do 

 mundo. 

 Ao  final  do  século  XX  não  há  como  escapar  de  paisagens  fin  de  siecle  que  atestam  o 

 desbotamento  da  modernidade  e  do  ser  humano  moderno.  O  neon  ,  cuja  descoberta  e  uso 

 estético  são  estritamente  modernos,  já  não  mais  encantam  os  olhos  dos  personagens  de 

 Kar-Wai.  Numa  direção  oposta,  a  imensidão  de  neons  apontando  para  todas  as  direções,  num 
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 diálogo  com  os  tubos  de  neon  embaralhados  e  fragmentados  em  Untitled  (2006)  de  Anselm 

 Reyle,  elaboram  uma  síndrome  de  exaustão  high  tech  ,  mergulhando  os  olhos  e  a  mente  numa 

 sensação  de  desconforto  e  a  impressão  de  que  a  vida  não  tem  mais  gosto.  Se  a  luminosidade 

 do  neon  abriria  espaço  para  um  mundo  colorido  e  elétrico,  agora  ela  atesta  a  virtualização  da 

 experiência  humana,  vide  as  obras  luminosas  de  Ivan  Navarro,  em  que  neon  e  vidro  criam 

 uma  espécie  de  trompe  l'oeil  fúlgido,  elaborando  o  paradoxo  profundidade-superfície.  Mesmo 

 que  carregadas  por  lustrosas  informações  visuais,  as  paisagens  de  Amores  Expressos  são 

 sempre  caracterizadas  por  aquele  vazio  abissal:  há  muito  para  ver,  mas  tudo  está  faltoso  de 

 sentido  genuíno.  Essa  essência  temporal,  o  acabar  de  um  século  que  começou  com  a  Belle 

 Epoque  e  terminou  com  o  grunge  ,  atestando  que  o  trem  da  modernidade  estava  cambaleando 

 sobre  os  trilhos,  enseja  uma  atmosfera  desguarnecida,  em  que  os  personagens,  em  desalento, 

 estão  sempre  inconscientemente  suplicando  por  algo  que  preencha  o  vazio  das  paisagens  e  de 

 si  mesmos.  Something  Strange  Happened  Here  ,  diz  o  neon  nas  obras  de  Daniel  Firman.  Após 

 o  réquiem  para  um  sonho  ,  até  a  incandescência  do  neon  se  esmaeceu.  Em  One  Hundred 147

 Live  and  Die  ,  de  Bruce  Nauman,  vemos  frases  escritas  em  tubos  de  neon:  “ame  e  morra.  Ame 

 e  viva.  Ouça  e  morra.  Ouça  e  viva.  Sorria  e  morra.  Sorria  e  viva.  Beije  e  morra.  Beije  e  viva. 

 Toque  e  morra.  Toque  e  viva.  Sinta  e  morra.  Sinta  e  viva.  Tente  e  morra.  Tente  e  viva.”  O 

 neon,  tanto  nesta  obra  de  Nauman  quanto  em  Kar-Wai,  deixou  de  exprimir  a  vivacidade  do 

 mundo  para  atestar  o  fim  natural  do  indivíduo.  A  serviço  do  vapor,  ele  incorpora  a  sensação 

 de  que  nada  importa  no  final,  e  se  estamos  aparentemente  livres  e  desvencilhados,  como  a 

 efervescência  do  neon  transmite,  na  verdade  o  vapor  é  o  estado  do  qual  não  há  escape.  Em 

 The  True  Artist  Helps  the  World  ,  outra  obra  de  Nauman  também  em  neon,  lemos  que  “o 

 verdadeiro  artista  ajuda  o  mundo  revelando  verdades  místicas.”  Este  é  o  sincero  sentido  da 

 fluorescência  de  Nauman  e  de  Kar  Wai.  Os  neons  empoeirados  de  Hong  Kong  acenam  sem 

 energia, e os personagens, com uma vaga esperança, procuram a si mesmos no vazio. 

 O  que  enche  as  paisagens  de  Amores  Expressos  de  sublime?  Talvez  o  reflexo  múltiplo 

 da  subjetividade  dos  personagens,  talvez  as  imagens  paradoxalmente  perturbadoras  e  belas. 

 Também  sua  capacidade  de  não  significarem  nada  para  a  trama  mimética,  de  escaparem  o 

 sentido,  de  viverem  asseguradas  no  efêmero.  Ao  mesmo  tempo,  são  imagens  concretas, 

 porque  são  globais,  porque  já  vimos  e  tocamos  essas  janelas,  essas  portas,  esses  produtos  que 

 147  Referência de  Requiem para um Sonho  (  Réquiem for  a Dream  , 2000), obra de Darren Aronofsky 
 que capta tal atmosfera do final de um século e começo de outro. 
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 são  vendidos  em  escala  mundial.  Essa  espécie  de  fantasmagoria  sólida,  um  concreto  que  se 

 envolve  em  vapor,  é  o  canto  paralelo  da  imagem  de  nós  mesmos,  da  vivência  contemporânea 

 em  que  o  passado  é  esquecido  e  o  horizonte  é  embaçado  pelo  nevoeiro,  o  fracasso  de  tudo  o 

 que  tentamos  incessantemente  traduzir  e  ordenar,  de  forma  que  tivéssemos,  nas  palmas  de 

 nossas  mãos,  a  chave  para  consolidar  o  vapor.  Na  verdade,  nos  vemos  impedidos  de 

 movimento.  Estamos  diante  da  obra  Untitled  ,  Marfa  project  (1996)  de  Dan  Flavin,  em  que 

 tubos  de  neon  são  colocados  no  meio  de  um  corredor,  se  estendendo  por  toda  altura  e  largura 

 da  passagem:  uma  barreira  fluorescente,  que  impede  a  caminhada.  O  neon  bloqueando  o 

 deslocamento.  Mas  o  que  enche  as  paisagens  de  Amores  Expressos  de  vapor?  A 

 traduzibilidade  de  um  mundo  que  se  sustenta  em  estruturas  vaporosas,  a  atmosfera  estética 

 envolvida  em  um  ar  de  reclusão  e  incomunicabilidade,  a  efemeridade  dos  gestos  qualquer, 

 dos  instantes  fugazes,  os  átomos  vaporosos  que  se  perderiam  nos  escritos  do  tempo,  a 

 impressão  de  que  a  vida  real  está  em  outro  lugar,  a  representação  simultânea  de  velocidade  e 

 desalento,  o  esvaziamento  de  sentido  num  mundo  lotado  de  signos,  a  evaporação  da 

 concretude  dos  relacionamentos,  o  enquadramento  de  espaços  e  lugares  sem  começo  nem 

 fim,  suspensos  em  um  vácuo  espacial,  o  desconforto  que  emerge  da  imagem  de  um  mundo 

 desarmônico  em  contraponto  ao  conforto  do  desvelamento  de  nossas  próprias  almas.  Mas, 

 sobretudo,  o  que  enche  as  paisagens  de  Amores  Expressos  de  vapor  é  sua  vocação  de  nos 

 induzir a perceber nosso corpo como uma imagem que evapora no meio da multidão. 

 Em  Cubist  Purple  Nude  (1949),  fotografia  de  Erwin  Blumenfeld,  a  silhueta  de  uma 

 moça  elabora  uma  projeção  em  neon,  como  uma  alma  se  desvelando,  saindo  do  corpo  para  se 

 dissolver  no  ar.  O  neon,  elemento  químico  gasoso,  se  quebra  e  libera  o  gás  fundamental  à  sua 

 vida. Estamos soterrados sobre este movimento: a vida é um gás. 
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 3.4. Corpo de sustento eflúvio 

 Vós vapores, acho que me elevei convosco, me 

 afastei para distantes continentes, e me 

 prostrei por lá, 

 por alguma razão, 

 Acho que soprei convosco, ventos; 

 (Saudação ao Mundo!, Walt Whitman) 

 “Todos  os  vapores  se  escoam  através  da  chaminé  do  meu  ser”  (WOOLF,  2002,  p.43). 

 Não  uma  fuga  para  um  sonho,  mas  a  incorporalidade  da  realidade  é  revelada  por  Virginia 

 Woolf  nesse  trecho  de  As  Ondas  .  Woolf  não  escreve  à  imagem  de  uma  verosimilhança 

 mediana,  mas  faz  ver  a  emoção  de  vibrações  sensíveis.  Em  desenho  semelhante,  enxergamos 

 os  personagens  de  Amores  Expressos  através  de  uma  miragem  introspectiva.  Num 

 aglomerado  de  pessoas  que,  para  o  ecrã,  são  apenas  rastros,  conhecemos  He  Zhiwu  em 

 velocidade  e  movimento.  A  forma  como  conhecemos  um  personagem  marca  nossa  relação 

 com  ele.  E  num  contexto  caótico,  o  que  a  apresentação  de  He  Zhiwu  transmite  é  o  frenesi  de 

 um  corpo  sustentado  pela  rapidez  e  pela  ação.  Mas  as  imagens  ágeis  que  solidificariam  He 

 Zhiwu  na  ação  e  num  objetivo  sólido,  são  subitamente  envoltas  por  uma  atmosfera  íntima. 

 Com  o  telefone  na  mão  e  pequenas  expressões  encantadoras,  passamos  do  fora  para  o  dentro, 

 contemplamos  o  infinito  particular  do  personagem,  e  vivenciamos  os  fragmentos  de  suas 

 relações  amorosas  quebradiças.  A  velocidade  e  o  movimento  se  mostram  superficiais  (pois  o 

 interior é desalento) e nesse desencaixe, são vencidos pelo vapor. 

 Como  vimos  anteriormente,  tanto  He  Zhiwu  quanto  os  demais  personagens  da  trama 

 são  aparições.  Não  sabemos  suas  histórias,  o  plano  de  fundo  que  os  amarra  ao  contexto,  não 

 conhecemos  seus  traumas,  suas  perspectivas  de  futuro  que,  aliás,  parecem  nem  existir.  Essa 

 espécie  de  suspensão  em  um  vácuo  histórico,  temporal  e  espacial,  que  recusa  o  assento  dos 

 personagens  em  uma  história  concreta  e  coerente,  é  o  que  traça  nossa  visão  sobre  eles.  Para 

 esses  estrangeiros  no  próprio  corpo,  a  vida  é  uma  suspensão.  Em  Les  Idées  Claires  René 

 Magritte  nos  apresenta  uma  pedra  suspensa  ao  acaso  entre  a  nuvem  e  o  mar.  Na  paisagem 

 surrealista,  os  três  estados  da  matéria:  o  líquido,  o  sólido  e  o  vaporoso.  Essa  experiência  de 

 suspensão  do  concreto,  que  soa  no  silêncio  do  corpo,  segurada  não  por  um  fio  condutor 
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 determinado  mas  pelo  invisível,  é  a  paisagem  mais  rica  e  essencial  de  nós  mesmos.  Um  corpo 

 sólido.  Mas  esse  estado  palpável  é  apenas  uma  suspensão  entre  o  início  e  o  fim,  o  líquido  e  o 

 vapor.  O  encontro  com  personagens  sem  fundura  histórica  é  a  evidência  do  vapor  que  nos 

 consome.  E  essa  perspectiva  é  reiterada  pelos  personagens  que  caminham  pela  vida  em 

 semelhança.  He  Zhiwu  e  Cop  663  estão  acossados  sobre  um  passado  recente,  presos  a  sombra 

 de  um  amor  que  evaporou.  Ambos  cambaleiam  por  instantes  tediosos  no  Chungking  Express  , 

 no  interior  de  suas  casas  ou  em  frente  a  tevê.  Ambos  possuem  relações  afetivas  com  objetos 

 de  consumo,  ambos  tomam  Coca-Cola  após  a  desilusão  amorosa,  ambos  possuem  um  aquário 

 de  peixes,  ambos  são  policiais.  Mas  o  que  os  entrelaça  em  vapor  é  a  condição  existencial  que 

 assumem  no  decorrer  do  tempo.  Enquanto  se  perdem  na  solidão  do  cotidiano,  os  movimentos 

 e  intensidades  se  dissolvem  e  “escoam  através  da  chaminé”  de  seus  corpos.  A  procura  de  He 

 Zhiwu  não  por  uma  pessoa  específica,  mas  por  qualquer  companhia,  é  um  gesto  truque  que 

 desvela  sua  própria  condição  humana,  existencial,  solitária,  e  não  seu  amor  invencível  pela  ex 

 namorada.  Zhiwu  não  procura  May,  mas  a  exclusão  de  seu  exílio  existencial.  Logo  após  os 

 sorrisos disfarçados ao telefone, a real expressão emerge. 

 FIGURA 18  - He Zhiwu e o tédio afeito às pequenas  existências. 
 Fonte  :  Amores Expressos  , Wong Kar-Wai, 1994. 
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 Cop  663  flutua  sobre  a  mesma  esfera.  Contempla  a  rua  sobre  a  calçada,  visita  o 

 Chungking  Express  ou  descansa  em  sua  casa  sempre  com  a  mesma  expressão  de  desalento. 

 Diferente  de  Zhiwu,  seu  amor  evaporado  possui  um  rosto,  e  através  de  memórias  recentes 

 conhecemos  sua  findada  relação  amorosa.  Entretanto,  esse  passado  que  desponta  no  ecrã, 

 constrói  apenas  momentos,  gestos  e  fragmentos  calcados  numa  relação  hedonista  e  de  intenso 

 prazer,  mas  sem  a  profundidade  da  relação  cotidiana,  do  amor  que  ultrapassa  barreiras,  sem  a 

 perspectiva  de  um  projeto  de  vida  em  conjunto,  percepção  tão  comum  nas  narrativas 

 clássicas.  Em  consonância  a  estrutura  de  todo  o  filme,  vivenciamos  a  relação  amorosa  de  Cop 

 663  através  de  uma  atmosfera  e  não  de  uma  história  cronológica  e  concreta  em  que  os 

 acontecimentos  amorosos  e  as  situações  de  desavença  pesam  sobre  as  ações  do  personagem  e 

 constroem  uma  narrativa  sobre  sua  imagem.  Em  compreensão  à  sua  vida  reclusa,  Cop  663 

 não  procura  desesperadamente  um  amor  a  cada  esquina,  como  Zhiwu,  mas  sua  postura 

 perante  o  cotidiano  é  de  resignação.  Parece  saber  que  todos  os  caminhos  já  foram  percorridos, 

 e que não há uma greta onde um ponto de esperança possa despontar. 

 FIGURA 19  - Copp 663 solitário no bar Califórnia. 
 Fonte  :  Amores Expressos  , Wong Kar-Wai, 1994. 

 Essa  contemplação  de  vazios,  de  climas  enfastiados  que  caracteriza  os  personagens  de 

 Kar-Wai,  simbolizam  também  uma  parcela  de  uma  geração.  Após  as  inúmeras  mudanças  e 
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 traumas  constituídas  na  biografia  da  humanidade  que  vimos  até  aqui,  na  paisagem  vaporosa  a 

 confiança  na  capacidade  de  chegar  a  algum  lugar  foi  perdida.  Não  há  mais  a  ilusão  do  final. 

 Congelar  uma  certa  configuração  da  vida,  conservar  um  delineamento  que  ofereça  a 

 harmonia  que  falta,  é  um  horizonte  perdido.  Os  personagens  de  Kar-Wai  sabem  que  a  única 

 possibilidade  reside  no  eterno  vagar.  E  isso  cansou.  Os  movimentos  de  He  Zhiwu  e  Cop  663 

 são  reflexos  equilibrados.  Pouco  importa  de  onde  vieram,  onde  vão  parar,  o  que  vão 

 conquistar,  quais  caminhos  percorrerão.  Ambos  integram  as  mesmas  nuances  da  vida.  A 

 modulação  desse  esplendor  flui  de  encontro  ao  princípio  de  que  a  vida  não  anseia  nada,  e 

 qualquer  avidez  humana  é  correr  atrás  do  vento.  Em  torno  dessas  percepções,  trilhamos  os 

 caminhos  de  Jean-Paul  Sartre,  que  promove  a  sentença  de  que  a  existência  precede  a 

 essência.  Essa  possibilidade,  que  desloca  o  senso  teísta  mas  também  as  ruminações  de 

 Diderot,  Voltaire  e  Kant,  instala  em  torno  de  cada  significado  uma  construção,  e  não  uma 

 natureza.  Através  desse  elã  existencial,  o  ser  é  um  projeto  que  se  visualiza  enquanto  sujeito,  e 

 antes  disso,  antes  da  voz  humana,  nada  há.  Todo  emaranhado  de  percepções  e  significados 

 são  vazios  de  essência,  e  seu  sentido,  solúvel  e  efêmero,  é  imposto  pelo  desejo  e  imaginação 

 do  ser  humano.  Entre  algumas  críticas  do  existencialismo,  está  o  comentário  de  que  tal  visão 

 é  um  estímulo  a  uma  condição  de  “quietismo  desesperançado”  (SARTRE,  2014,  p.19).  A 

 evocação  de  um  mundo  em  que  nada  possui  significado,  em  que  qualquer  ação  se  reduz  a 

 uma  conjunção  de  impossibilidade,  em  que  o  encontro  com  a  solução  é  impossível,  o 

 comportamento  existencialista  se  instala  na  apatia  e  no  descaso.  São  essas  cenas  que 

 enxergamos  nos  personagens  de  Kar-Wai.  O  fleuma  que  os  envolve  é  a  manifestação  de  uma 

 energia  que  engloba  o  mundo  contemporâneo  e  a  visão  real  das  coisas:  tudo  é  vapor.  He 

 Zhiwu  e  Cop  663  não  buscam  por  saídas,  não  pretendem  modificar  o  mundo.  Apenas 

 parecem  pertencer  ao  verdadeiro  e  máximo  gesto  vaporoso  da  vida.  Se  nas  tragédias  gregas 

 víamos  um  sujeito  que  enxergava  no  céu  uma  cúpula  de  deuses  julgadores,  e  nas  modernas  o 

 céu  era  um  abismo  existencial,  a  dinâmica  mental  dos  personagens  de  Amores  Expressos 

 bloqueia ambas percepções. O herói vaporoso nem olha para o céu. 

 Os  corpos  envoltos  em  vapor,  além  da  posição  de  desalento,  enxergam  a  efemeridade 

 do  mundo,  dos  terrenos,  assumindo  o  efeito  colateral  de  desalojamento.  Depois  de  um  mundo 

 cercado  por  fronteiras,  os  movimentos  de  globalização  transmitem,  nos  dias  correntes,  uma 

 falsa  sensação  de  aplainamento.  A  combinação  desse  emaranhado  de  territórios  com  a  visão 

 efêmera  do  mundo  dá  aos  personagens  o  sentimento  de  que  não  são  daqui.  Depois  de 
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 percorrerem  exaustivamente  o  mundo  todo,  o  concreto  não  os  pertence.  Estão  desalojados  em 

 cada  pátria,  pois  a  inviabilidade  de  uma  vida  harmônica,  a  impossibilidade  de  uma  relação 

 duradoura,  a  solidão  inevitável,  o  enjôo  em  relação  a  uma  vida  ilógica,  estão  instalados  em 

 todos  os  cantos  do  globo.  Não  mais  aqui  falta  sentido,  mas  em  todo  o  terreno.  Enquanto  há 

 procura, há perda. 

 Através  dessa  inevitabilidade  do  regresso  ao  nada,  irrompem  na  tela  os  rostos 

 melancólicos  tão  próprios  da  narrativa  kar-waiana.  Mas  o  fascínio  sobre  tais  rostos,  além  de 

 traduzirem  um  sentimento  tedioso  em  relação  à  vida,  como  vimos  no  capítulo  anterior,  se  dá 

 principalmente  porque,  diferente  de  narrativas  tradicionais,  tais  expressões  irrompem  do 

 nada.  Em  Casablanca  (1942)  de  Michael  Curtiz,  contemplamos  a  face  de  Ilsa  Lund  Laszlo 

 (Ingrid  Bergman)  se  desvanecer  em  melancolia.  Esse  belíssimo  instante  se  apoia  numa 

 solidez.  Para  que  Ilsa  mergulhasse  em  tristeza,  Sam  (Dooley  Wilson)  precisou  tocar  As  Time 

 Goes  By  ,  uma  canção  radioativa,  que  carregava  consigo  camadas  de  afeto  acumuladas.  A 

 expressão  de  lamento  possui  um  plano  de  fundo  rico:  uma  história  de  amor  que  se  rompeu 

 forçosamente,  deixando  máculas  e  angústias  não  resolvidas  nos  sujeitos  amorosos.  Em 

 Amores  Expressos  ,  embora  conheçamos  personagens  fraturados  por  relações  amorosas,  as 

 expressões  tristes  e,  acima  de  tudo,  a  atmosfera  melancólica  invencível,  são  potências  que  se 

 alastram  do  nada  e  se  diluem  no  vazio.  O  que  aconteceu?  Nada?  Aconteceu  o  desempenho 

 puro da vida, o silêncio após o estourar de um gêiser. 

 Retomando  as  reflexões  existencialistas,  é  preciso  fazer  justiça  aos  pensamentos  de 

 Sartre.  Em  O  Existencialismo  é  um  Humanismo  ,  o  filósofo  francês  supera  a  crítica  da 

 influência  de  desânimo  que  a  cosmovisão  existencialista  entregaria  ao  sujeito,  se 

 configurando  como  uma  filosofia  de  contemplação  burguesa,  inerte  e  inexpressiva.  “Nós 

 estamos  sós,  sem  escusas”  (SARTRE,  2014,  p.33).  Sartre  resolve  o  problema  da  apatia 

 revelando  a  direção  de  que,  se  não  existe  apoio  metafísico  e  o  ser  está  condenado  a  inventar  o 

 ser,  o  mundo  e  as  coisas  do  mundo  só  existirão  através  do  olhar  e  do  significado  inventado 

 pelo  ser,  através  da  decisão  do  ser.  Por  isso,  o  existencialismo  é  uma  filosofia  que  se  define 

 pela  ação,  pelo  fazer  e  pela  autonomia  humana.  Nessa  esteira,  é  falho  atestar  a  inevitabilidade 

 do  quietismo  no  existencialismo.  Ao  contrário,  ele  encoraja  o  ser  a  agir,  pois  é  dele  a 

 autonomia  da  ação  e  da  criação  de  significado.  Se  não  há  destino  estabelecido,  como  em 

 Édipo,  a  importância  do  percurso  de  uma  vida  está  na  ação.  Essa  extensão  filosófica  parece 

 estar  ligada  apenas  a  Faye,  personagem  que,  em  contraposição  a  Zhiwu  e  Cop  663, 
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 materializa  uma  vida  em  trânsito,  um  olhar  que  é  seduzido  pela  avidez  do  deslocamento.  No 

 mesmo  vácuo  histórico  dos  demais  personagens,  Faye  tem  uma  outra  roupagem:  ela  busca 

 por  algo.  Mesmo  que  performe  momentos  melancólicos  e  tediosos,  a  atmosfera  apática  é 

 intercalada  a  um  clima  solar,  dançante  e  alegre.  A  presença  de  Faye  é  uma  irradiação  de  luz 

 entre  as  névoas  que  sobrevoam  os  demais  personagens,  e  através  de  comportamentos  singelos 

 (como  comprar  peixinhos  coloridos),  e  elementos  em  detalhes  (tal  como  as  cores  e  as 

 misturas  de  estampas  de  suas  roupas),  a  personagem  vivencia  o  mundo  com  uma  certa  avidez. 

 Seria  enganoso,  portanto,  localizar  Faye  no  mesmo  estado  de  espírito  de  Zhiwu  e  Cop 

 663.  Em  oposto,  Faye  desenvolve  cenas  de  muita  ação,  projeta  um  futuro  na  Califórnia,  e  sua 

 figura  está  intimamente  ligada  a  cenas  dançantes  e  melódicas.  Ainda  assim,  seria  enganoso  na 

 mesma  medida,  localizar  Faye  fora  do  estado  vaporoso  em  que  fluem  os  demais  personagens. 

 Tanto  sua  avidez  quanto  sua  melancolia  são  tessituras  do  cotidiano  banal  e  escondido, 

 desenhados  por  gestos  efêmeros  e,  portanto,  vaporosos,  que  se  perdem  na  tessitura  do  tempo. 

 Sua  história  e  sua  vivência,  sem  começo  nem  fim,  pertencem  a  uma  narrativa  sem  conclusão 

 e  sem  doutrina,  consumida  pela  banalidade  e  pela  atmosfera  de  reclusão.  Por  mais  que  Faye 

 viva  em  movimento,  não  é  o  encadeamento  de  ações  que  ressoam  na  história,  mas  o 

 atravessar  de  atmosferas  que  perfuram  e  trespassam  todos  os  seus  gestos.  As  vulgares  práticas 

 de  Faye  são  ancoradas  em  vapor.  Não  há  uma  razão  para  que  ela  limpe  incessantemente  a 

 casa  de  Cop  663.  Num  primeiro  instante,  podemos  pensar  que  ela  deseja  a  atenção  do 

 personagem,  uma  possível  busca  por  um  parceiro  amoroso.  No  decorrer  do  tempo 

 percebemos  que  não  existe  um  objetivo  nessa  ação.  Nem  o  objetivo  óbvio  de  limpar  a  casa  é 

 um  objetivo,  visto  que  Faye  limpa  e  suja  na  mesma  medida.  Há  apenas  o  enérgico  preencher 

 da malha do cotidiano. 

 Califórnia,  o  lugar  do  sonho  da  personagem,  se  transforma,  ao  longo  do  filme,  numa 

 marca  que  desvela  o  caráter  e  o  desejo  de  Faye.  Embora  vislumbre  essa  projeção  de  futuro, 

 algo  que  não  existe  nos  demais  personagens,  a  vontade  de  Faye  em  ir  para  o  estado  americano 

 também  não  tem  um  objetivo  mundano.  Quando  ela  diz  a  Cop  663  que  pretende  juntar 

 dinheiro,  ele  a  pergunta:  “para  estudar?”,  “nunca  pensei  nisso”,  ela  responde.  Faye  lança  o 

 olhar  para  a  atmosfera,  e  não  para  o  palpável.  “Se  la  não  for  bonito,  mudo  de  lugar.”  Longe 

 das  intenções  materiais,  seu  desejo  não  implica  numa  evolução  profissional,  amorosa, 

 religiosa,  pessoal,  filosófica,  intelectual,  etc,  mas  num  jorrar  atmosférico.  Ela  evoca  Califórnia 

 porque  a  música  transmite  o  clima,  mas  poderia  ser  qualquer  outro  lugar.  Junto  ao  fluxo  de 
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 Zhiwu  e  Cop  663,  Faye  entende  que  não  há  do  que  escapar  e  que  a  ausência  de  sentido  é 

 invencível.  Mas,  uma  vez  que  percebe  que  todos  os  valores,  todas  as  teorias  e  idiossincrasias 

 estão  assentadas  sobre  o  vapor,  ou  seja,  são  construções  situadas  num  tempo  e  espaço 

 específico  que  tem  fim,  Faye  performa  a  vida  através  de  um  comportamento  de  busca  por  si 

 mesma  por  intermédio  da  liberdade.  Ignorando  a  desilusão,  a  personagem  percebe  o  vapor 

 inerente  à  vida,  mas  um  vapor  dinâmico.  Por  isso  ela  não  acredita  no  estruturamento  de  sua 

 vida  em  Hong  Kong,  nem  na  Califórnia,  ou  em  nenhum  outro  lugar,  mas  num  estado  que 

 passeie  por  todas  as  estradas  da  vida,  por  todas  as  atmosferas,  e  vagueie  de  halo  em  halo.  Sua 

 única possibilidade é evaporar. Faye não procura o concreto, mas o ar. 

 FIGURA 20  - Faye embaçada pelo vapor. 
 Fonte  :  Amores Expressos  , Wong Kar-Wai, 1994. 

 Em  determinado  momento,  Faye  vai  embora.  Esse  acontecimento,  como  os  demais,  é 

 vaporoso.  Não  sabemos  quando  a  personagem  conseguiu  o  dinheiro  desejado,  não  sabemos 

 para  onde  ela  foi  (imaginamos  que  seja  Califórnia),  não  a  vemos  partir,  nem  se  despedir  de 

 seu  tio.  Nenhuma  pista  é  dada,  nenhuma  imagem  de  avião  que  insinue  a  passagem,  ou  uma 

 cena  de  Faye  escrevendo  uma  carta.  Subitamente  ela  não  está  mais  lá,  mas  em  busca  de 

 outros  ventos.  Sabíamos,  entretanto,  que  seu  espírito  é  seduzido  pela  transitoriedade,  e  que  as 

 brincadeiras  com  o  avião  de  brinquedo  de  Cop  663  eram  momentos  que  esclareciam  sua 
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 persona,  ao  contrário  de  Cop  663,  que  brincava  com  os  aviões  apenas  como  projeções 

 fantasiosas  ou  saudosistas  de  sua  ex  namorada.  Na  cena  anterior  ao  desvanecimento  de  Faye, 

 a  personagem  estava  empolgada  com  a  possibilidade  de  encontro  amoroso  com  Cop  663,  que 

 a  chamara  para  ir  ao  bar  Califórnia.  Logo  quando  veríamos  o  encontro  afetivo,  Faye  evapora, 

 atestando  a  recusa  kar-waiana  aos  encontros  iluminados  por  holofotes.  Quando  reaparece,  a 

 percebemos  através  do  vapor  da  chuva,  que  embaça  sua  imagem,  transformando-a  em  um 

 borrão.  Não  vemos  uma  figura  firme  e  permanente,  mas  volúvel  e  fugaz.  Faye,  que  sempre  se 

 projetou  nas  nuvens,  agora  é  vista  de  forma  nebulosa,  como  numa  transfiguração  de  seu 

 estado,  como  se  sua  imagem  não  fosse  palpável,  apenas  pairasse  pelo  ar.  É  o  que  acontece.  O 

 findar  da  história,  com  Faye  retornando  das  nuvens  para  o  encontro  com  Cop  663,  sugere  um 

 ambiente  esperançoso,  um  ermo  impulso  à  vida  que  se  encontra  por  detrás  da  neblina,  a 

 fruição  do  último  dia  de  verão  no  lusco-fusco  da  Califórnia.  Contra  o  fluxo  angustiante  que  o 

 panorama  fin  de  siècle  oferece,  há  um  novo  ritmo  nessa  última  paisagem,  que  fornece  uma 

 abertura  fina  para  uma  nova  experiência  de  vapor,  antes  escondida  pela  neblina.  A  presença 

 de  Faye  é  passageira.  Sua  imagem,  tão  profunda  em  aura,  tende  a  se  desvanecer.  Não  apenas 

 porque  se  trata  de  um  filme  que  tem  fim,  nem  pela  sua  nova  profissão  que  assegura  uma  vida 

 em  trânsito  (Faye  se  torna  aeromoça),  mas  porque  tudo  o  que  a  permeia  são  instâncias,  gestos 

 e  climas.  Num  mundo  que  se  apresenta  sólido  e  estruturado,  Faye  atravessa  a  fronteira  do 

 coerente  racional,  não  se  limita  a  uma  possibilidade  única  de  experienciar  o  mundo 

 estruturado,  mas  se  volta  àquilo  que  não  tem  significado,  aos  semblantes  que  escapam,  aos 

 deleites  efêmeros  e  airosos.  De  volta  ao  conteúdo  narrativo,  a  presença  de  Faye  é  efêmera 

 porque  ela  regressa  a  Hong  Kong  por  apenas  um  momento,  para  logo  depois  pegar  outro  voo. 

 O  horizonte  aberto  da  última  cena  fornece  uma  atmosfera  de  serenidade  esperançosa  que  era 

 remota.  E  na  placidez  do  encontro  com  Cop  663,  a  história  termina  no  mesmo  lugar  em  que 

 começa.  Na  substância  do  ar,  nos  encontros  fragmentados,  nas  migalhas  das  ínfimas  relações, 

 na sutileza na matiz atmosférica. 

 Inundados  por  essa  sublimidade,  nos  vemos,  por  um  momento,  libertos  do 

 aprisionamento  existencial  urbano,  e  nos  colocando  em  semelhança  aos  personagens,  que  nos 

 tocam  em  intimidade,  nos  entregamos  aos  gestos  e  instantes  desprezados.  Na  atmosfera 

 afável  do  término  de  Amores  Expressos  ,  somos  acolhidos  pelo  gosto  do  quotidiano,  pois 

 agora  sabemos  que  o  fluxo  irreversível  do  tempo  e  do  espaço  banal  cinzento  esconde  o  toque 

 sublime,  as  afeições  elevadas,  as  lágrimas  finas,  o  entardecer  melancólico  e  perfumado,  as 
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 folhas  caídas,  os  movimentos  ocos,  os  entardeceres  rastejantes.  E  amanhecerá  uma  sombra  na 

 varanda,  o  amor  enlanguescido  ao  sol.  E  depois  da  pulsão  de  uma  vida  atravessada  por 

 atmosferas,  junto  ao  vento  que  balança  os  juncos  sobre  o  rio,  e  junto  as  gotas  de  chuva  mansa 

 que escorrem lentamente, vapor dos vapores, tudo é vapor. 
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 3.5. No silêncio interior, um umbral de vapor 

 I was lost as in a cloud 

 (William Wordsworth) 

 “No  ocidente  contemporâneo,  em  meio  à  primazia  da  palavra,  o  silêncio  é  o 

 inesperado,  aquilo  que  gera  a  expectativa  menos  compreendida,  o  maior  estranhamento” 

 (MIRANDA,  2014,  p.11).  A  sutileza  do  silêncio,  com  sua  capacidade  de  exprimir  o 

 inextinguível  instante,  é  incansavelmente  coberta  não  apenas  pela  palavra  dita  ao  vento,  mas 

 pelo  processo  infinito  e  incensado  de  produção  de  sentido.  A  necessidade  de  configurar  a 

 experiência  num  labirinto  de  sentidos  últimos,  suprimindo  o  inexprimível,  entrega  ao 

 conceito  de  sentido  a  única  óptica  possível  na  relação  entre  sujeito  e  objeto.  A  experiência 

 estética  se  justificaria,  então,  pela  glosa  consciente  e  racional.  Na  apreciação  de  um  prisma 

 inefável,  Hans  Ulrich  Gumbrecht  se  aproxima  do  conceito  heideggeriano  de  Gelassenheit  , 

 entendido  como  “calma  compostura”,  e  se  afasta  das  formulações  do  termo  Erkenntnis  ,  que 

 propõe  a  apreensão  do  mundo  através  da  produção  de  conceitos.  “...O  que  espero  conseguir 

 com  a  Arte  [...]  é  ficar  quieto  por  um  momento”  (GUMBRECHT,  2016,  p.34).  Nesse  sentido, 

 a  calma  e  a  compostura  seriam  passos  para  o  posicionamento  de  não  interpretação. 

 “  Gelassenheit  é  um  pré-requisito  para  o  deixar  acontecer  o  desvelamento  do  Ser” 

 (GUMBRECHT,  2016,  p.36).  Embora  tal  inclinação  seja  impossível,  pois  a  criação  de 

 sentido  é  inevitável,  para  o  autor  alemão,  Ser  significa  a  não  interpretação,  a  falta  dos  limites, 

 numa  sensação  de  completude  e  uma  destruição  das  barreiras  entre  o  sujeito  e  o  mundo.  Seria 

 a  Arte,  em  seus  movimentos  que  correm  por  dentro,  que  toca  o  íntimo  e  sublinha  em  nosso 

 subjetivo  o  invisível  da  vida,  o  prisma  de  abertura  para  “um  lampejo,  da  entrada  do  Ser,  sua 

 transição,  para  a  esfera  de  nossa  experiência  e  sentido”  (GUMBRECHT,  2016,  p.37).  Ao 

 toque  da  arte,  abre-se  um  fino  fulgor  que  possibilita  o  encontro  com  o  Gelassenheit  e  um 

 alheamento  ao  Erkenntnis  .  O  descanso  em  relação  à  produção  de  sentido,  ao  menos  por  um 

 breve  momento,  desencadeia  uma  relação  com  o  mundo  modificada,  transformada  pelo 

 toque, pela junção entre o eu e a arte, inspirando o desvelamento do Ser. 

 Esse  caminho  de  negação  da  metafísica  e  hermenêutica,  de  descanso  em  relação  à 

 procura  do  que  está  sob  a  superfície  do  ecrã,  foi  o  caminho  que  percorri,  mesmo  sem 

 conhecê-lo,  ao  experienciar  Amores  Expressos  .  Tanto  foi  que  as  cenas  e  movimentos  vistos  na 
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 tela  se  esmaeceram  em  minha  memória,  se  dissolveram  como  vapor,  e  não  consegui,  por 

 longo  tempo,  elaborar  um  desenvolvimento  consciente,  ou  ao  menos  contar  através  de 

 significados  articuláveis  o  que  eu  havia  experienciado.  Mas  como  um  átomo  de  som  íntimo 

 que  ecoa  no  vazio,  o  sentimento  de  ter  sido  afetado,  de  alguma  forma  assombrado,  deleitado 

 em  sombra  afável,  e  por  vezes  tocado  por  um  vento  gélido,  permaneceu.  Eu  não  entendi 

 Amores  Expressos  .  E  sempre  o  temi.  Sempre  tive  um  certo  receio  de  reencontrá-lo.  A  forma 

 que  eu  o  experienciei  -e  acredito  que,  a  própria  estrutura  vaporosa  do  filme  nos  leva  a  isso- 

 empurra  o  sentido  ao  abismo.  As  tentativas  de  traçar  uma  coerência  narrativa  ou  estabelecer 

 significados  para  que  aquela  história,  sem  ação  ou  sem  evolução  óbvia,  fosse  contada,  me 

 escapou.  Escapou,  mais  ainda,  a  tentativa  de  entender  o  porquê  aquilo  me  havia  tocado, 

 porque  me  identifiquei  com  uma  história  que  nem  sei  contar,  porque  ao  pensar  na  obra  eu  não 

 lembrava  de  nada,  mas  sentia  tudo.  Nesse  vácuo  havia  uma  sensação  de  completude,  e  nessa 

 interação entre sujeito e obra, algo escapou o sentido. 

 Embora  o  esforço  das  palavras  e  das  ruminações  teóricas  fossem  derrubados  pela 

 experiência  de  Amores  Expressos  ,  a  qual  se  revelará,  mais  à  frente,  vaporosa,  houve  a 

 produção  de  algo.  Em  Gumbrecht,  a  via  que  nos  leva  a  uma  relação  essencial 

 não-hermenêutica  com  o  mundo  seria  a  produção  de  presença,  e  não  de  sentido  (RIOS,  2018, 

 p.106).  “Mediada  por  nuvens  e  almofadas  de  sentido”  (GUMBRECHT,  2010,  p.  135),  a 

 produção  de  presença  permeia  nossa  relação  com  as  experiências  que  nos  tiram  da 

 profundeza  cotidiana,  mas  muitas  vezes  acontecem  no  dia  a  dia,  nas  pequenas  existências,  e 

 não  exclusivamente  na  relação  com  objetos  artísticos.  Na  esfera  dessa  percepção,  a 

 experiência  estética  é  entendida  como  um  instante  “epifânico  de  intensidade  [...]  evocando  e 

 presentificando  afetos  que  reivindicam  a  serenidade  como  disposição  corpórea  e  cognitiva 

 para  apreendê-lo,  levando-nos  a  ficarmos  quietos  por  um  momento…”  (RIOS,  2018,  p.108). 

 Imersos  nesse  estado,  podemos  ser  acolchoados  pelo  poder  e  sensação  de  presença 

 produzidos  por  Amores  Expressos  .  Afundar,  sem  perceber,  na  densidade  e  continuidade  do 

 mundo  que  nos  rodeia,  num  gesto  de  totalidade  experimentável  excêntrico  à  dinâmica 

 hermenêutica.  O  não  sei  o  quê,  que  ficou  latente  em  meu  corpo  após  a  experiência  com  a 

 obra,  esse  toque  invisível  que  se  contorce  por  dentro,  que  prossegue  ao  infinito  e  se  torna 

 inalcançável,  pois  é  indizível  e  ilógico,  no  sentido  de  que  foge  ao  significado  absoluto  e 

 óbvio,  é  o  efeito  dos  encadeamentos  de  atmosferas  e  climas  da  obra.  Amores  Expressos  é  um 

 liame  entre  ambiências  invisíveis.  O  movimento  desse  laço  entre  os  componentes  estéticos 
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 mood  e  climate  ,  com  mood  significando  uma  “sensação  interior,  um  estado  de  espírito  tão 

 privado  que  não  pode  sequer  ser  circunscrito  com  grande  precisão”  (GUMBRECHT,  2014, 

 p.12)  e  climate  se  tratando  a  “alguma  coisa  objetiva  que  está  em  volta  das  pessoas  e  sobre 

 elas  exerce  uma  influência  física”  (GUMBRECHT,  2014,  p.12),  desperta  o  Stimmung  ,  que 

 nos  enleva  em  atmosferas  e  climas  “como  nuances  que  desafiam  nosso  poder  de 

 discernimento  e  de  descrição,  bem  como  o  poder  da  linguagem  para  os  captar” 

 (GUMBRECHT,  2014,  p.12).  Ao  entendermos  Amores  Expressos  num  oposto  aos 

 encadeamentos  da  representação,  e  ao  captá-lo  pairando  no  ar  das  atmosferas, 

 compreendemos  que  através  da  linguagem  cinematográfica  as  ambiências  do  mundo  são 

 canalizadas  por  Kar-Wai  e  desaguadas  na  expressão  artística,  e  nessa  extração  do  ar,  a 

 experiência  com  a  obra  evoca  sensações  intensas  numa  atmosfera  que  nunca  se  encerra.  As 

 stimmungen  de  Amores  Expressos  ,  de  infinitos  corpúsculos  invisíveis,  nos  dissolvem  em 

 sentimentos imateriais, transformando a pompa do intelecto em uma brisa subjetiva. 

 Mesmo  consciente  de  que  a  verdade  íntima  da  experiência  estética  é  inexprimível  e 

 irrepresentável,  depois  de  um  tempo,  foi  se  desescondendo  em  mim  uma  espécie  de 

 racionalização  da  experiência  na  forma  de  um  sentimento  vaporoso  em  relação  à  vida.  O 

 temor  que  eu  sentia  perante  Amores  Expressos  não  dizia  respeito  apenas  à  grandeza  da  obra 

 em  relação  a  minha  pequenez,  mas  se  direcionava  ao  desvelamento  de  mim  mesmo.  Senti  que 

 se  tratava  de  mim,  e  me  deslocava  de  um  plano  glorioso  para  um  plano  pequeno, 

 insignificante.  Não  me  vi  como  o  herói  das  grandes  epopéias,  vigoroso  e  invencível,  mas 

 como  uma  “neblina,  que  aparece  por  um  tempo,  e  se  dissipa”  (BÍBLIA,  Tiago,  4:14).  Na 

 tessitura  desse  momento  de  silêncio  e  quietude,  no  contato  com  uma  obra  que  toca  por 

 dentro,  um  lampejo  epifânico  que  desvela  o  verdadeiro  caráter  do  eu  emerge.  Os  sentimentos 

 indizíveis  se  exteriorizaram  sob  a  forma  de  consciência  do  vapor,  e  se  transformaram  em  algo 

 concreto,  uma  verdade  que  não  me  foi  comunicada,  mas  que  fugiu  do  controle  das  barreiras 

 impostas  pelo  cotidiano  acossado,  e  emergiu.  O  vapor  exprime  sua  verdade  no  interior 

 sentimental  e  evoca  sensações  que  dissolvem  ossos  sólidos  em  partículas  de  vapor.  Depois, 

 esse  sentimento  parece  encontrar  seu  lugar,  se  enriquecer  e  saltar  para  o  consciente, 

 empanando  a  visão  com  vapor.  “Tudo  se  me  evapora.  A  minha  vida  inteira,  as  minhas 

 recordações,  a  minha  imaginação  e  o  que  contém,  a  minha  personalidade,  tudo  se  me 

 evapora” (PESSOA, 2001, p.217). 
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 O  sujeito  vaporoso  que  presenciamos  em  Kar-Wai  paira  sobre  a  vida  e  não  toca  os  pés 

 no  chão,  como  um  vapor,  pois  parece  ter  assumido  a  postura  de  finitude,  a  consciência 

 absoluta  de  que  tudo  é  vapor,  e  que  qualquer  ação  retorna  ao  pó.  Vemos  em  Carlos 

 Drummond  de  Andrade  o  vapor  aproximado  a  uma  sutil  percepção  da  morte.  “Amigos 

 mortos  revezam-se,  divertem-se  em  vapor”  (ANDRADE,  2015,  p.64).  Também  em  Charles 

 Baudelaire:  “Em  vapor  subirá  minha  alma  atormentada”  (BAUDELAIRE,  2012,  p.313).  He 

 Zhiwu  e  Cop  663  não  buscam  desenrolar  os  fios  da  vida,  mas  apenas  flutuar  a  procura  de  algo 

 que  preencha  esse  breve  momento  de  concretude  corporal.  Faye,  no  entanto,  como  vimos, 

 foge  desse  logro  pela  mesma  visão  vaporosa  do  mundo.  Escapando  à  imobilidade  e  o 

 desalento,  ela  projeta  sua  existência  sobre  a  volubilidade  e  cinesia  do  vapor,  que  penetra 

 todas  as  frestas,  que  passeia  por  qualquer  altura,  que  é  inalcançável  e  impalpável.  E  nessa 

 abertura  para  uma  paisagem  etérea  sem  congestionamento,  sua  vida  é  alongada.  Perdemos 

 seus  rastros,  pois  longe  da  vivência  cega  e  acelerada  contemporânea,  Faye  usa  a  velocidade 

 para  ser  inalcançável.  A  consciência  do  vapor  tem  a  potência  de  modelar  as  vivências  em 

 ondas.  Por  isso,  o  desalento  e  a  indiferença  são  consequências  da  experiência  vaporosa,  como 

 vimos  em  He  Zhiwu  e  Cop  663.  Mas  uma  visão  interior  ampla,  cristalizada  na  evaporação 

 dos  significados  materiais  e  frívolos,  e  direcionada  ao  contemplar  etéreo  e  sutil  de  uma  vida 

 em  identificação  com  a  alma  do  mundo,  com  a  apreciação  da  verdade  de  nós  mesmos,  é  uma 

 possibilidade  igualmente  rica  em  vapor,  que  contém  as  características  vaporosas  do 

 desvanecer  e  pertencer,  de  um  estado  efêmero  e  eterno,  de  uma  leveza  por  não  pertencer  ao 

 concreto engessado, mas um peso pela contemplação das sutilezas reais da vida. 

 Os  personagens  vistos  em  Amores  Expressos  são  corpos  sustentados  pelo  vapor.  “É 

 leve  a  criatura  vaporosa”,  escreve  Álvares  de  Azevedo  em  Meu  Anjo  .  Mas  há,  além  da 

 vivência  em  estado  vaporoso,  a  possibilidade  de  um  instante  vaporoso.  Pegando  emprestado 

 as  reflexões  de  Gumbrecht,  a  serenidade  e  o  ficar  quieto  por  um  momento  dispõe  o 

 espectador  perante  a  arte  num  estado  de  leveza  e  interação  ao  subjetivo  e  a  verdade  do 

 mundo.  Da  mesma  forma,  é  alheio  ao  vapor  o  caos  e  o  frenesi.  Sua  aura  possui  íntima  atração 

 pela  calmaria  e  sossego,  como  vemos  em  The  Prelude  ,  de  Wordsworth:  “E  nos  prados  e  nas 

 planícies  /  Jazia  toda  doçura  de  uma  aurora  comum  /  Orvalho,  vapor,  e  a  melodia  dos 

 pássaros.”  O  vapor  surge  quando,  despertado  por  essa  experiência  estética,  se  sente  ou  se 148

 148  Tradução livre de: “  And in the meadows and the lower  grounds  /  Was all the sweetness of a 
 common dawn  /  Dews, vapours, and the melody of birds  ”. 
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 percebe  a  efemeridade  da  vida,  dissolvendo  o  ser  em  vapor  infinitesimal.  A  experiência 

 vaporosa,  longe  de  ser  uma  postura  de  desprezo  em  relação  ao  mundo,  é  um  instante  em  que 

 os  olhos  se  tornam  plácidos,  vasculham  a  verdade  da  alma,  a  inteireza  da  vida,  e  empalidece 

 as fúteis edificações ante a brisa da existência. 
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 SUTILEZAS  DOS  CORPOS  NO  ESPAÇO:  UM  FIAPO  SINÉDOQUE  DO 

 SER-HUMANO DE KAR-WAI 

 Passa, lento vapor, passa e não fiques... 

 Passa de mim, passa da minha vista, 

 Vai-te de dentro do meu coração, 

 Perde-te no Longe, no Longe, bruma de Deus, 

 Perde-te, segue o teu destino e deixa-me... 

 Eu quem sou para que chore e interrogue? 

 Eu quem sou para que te fale e te ame? 

 Eu quem sou para que me perturbe ver-te? 

 Larga do cais, cresce o sol, ergue-se ouro, 

 [...] 

 Parte, deixa-me, torna-te 

 Primeiro o navio a meio do rio, destacado e nítido, 

 Depois o navio a caminho da barra, pequeno e preto 

 Depois ponto vago no horizonte (ó minha angústia!), 

 Ponto cada vez mais vago no horizonte.... 

 Nada depois, e só eu e a minha tristeza, 

 E a grande cidade agora cheia de sol 

 E a hora real e nua como um cais já sem navios, 

 E o giro lento do guindaste que, como um compasso que gira, 

 Traça um semicírculo de não sei que emoção 

 No silêncio comovido da minh'alma... 

 (Ode Marítima, Álvaro de Campos) 

 No  fino  e  imperceptível  decorrer  do  tempo,  as  coisas  do  mundo  vão  ganhando, 

 vagarosamente,  uma  espessura  densa,  uma  história  corpulenta.  Ao  mesmo  tempo  que  vão  se 

 tornando  vultos,  espectros  e  transformando-se  em  coisas  longínquas,  velhas.  O  elo  irônico 

 que  movimenta  tal  paradoxo,  essa  sensação  de  elasticidade  do  tempo,  é  inerente  a  Amores 

 Expressos  .  Olhando  para  o  ecrã,  as  imagens  kar-waianas  se  definem  exatamente  pela 

 representação  daquele  espírito  de  vida  última,  um  mundo  now  em  que  nada  parece  ser  mais 

 tecnológico,  mais  novo,  ou  mais  próprio  ao  porvir.  A  confirmação  de  um  novo  tempo,  um 

 conjunto  de  perspectivas  em  detalhes  inerente  à  realidade  terminal  da  vida  humana.  Tais 

 imagens  vão  ganhando  corpo  através  de  sua  ressonância  no  cotidiano,  das  teorias  que  as 
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 complementam,  da  repetição  da  obra  em  todo  o  mundo,  da  discussão  em  torno  da  memória, 

 do  amor,  do  sujeito,  do  neon…  Simultaneamente,  há  também  um  ponto  no  qual  a  obra  sai 

 desse  eixo  de  concretude,  e  se  torna  vaporosa  no  sentido  de  tocar  a  alma  mas  também  de  se 

 findar,  de  se  empoeirar  perante  a  incansável  roda  da  vida.  A  própria  estética  da  obra  parece 

 ter  consciência  de  sua  finitude.  Suas  imagens  empoeiradas,  suas  cenas  reclusas  e  perdidas, 

 não  localizáveis,  parecem  possuir  uma  atração  íntima  com  o  esquecimento.  Amores 

 Expressos  talvez  pareça  já  estar  corroído.  Dentro  da  lógica  do  real,  talvez  esteja  gasto.  Dos 

 anos  90  para  cá,  o  mundo  se  sustentou  em  mudanças  decisivas.  Está  tudo  diferente.  O  clima 

 que  prevalece  são  as  luzes  brilhantes  em  shoppings  higienizados  e  não  o  neon  esmaecido  na 

 escuridão,  o  sujeito  predominante  possui  dentes  postiços  e  sensações  infinitas  ao  redor  do 

 mundo,  as  relações  frágeis  talvez  não  mais  desencadeiam  um  mal  estar  mas  uma  espécie  de 

 vigor.  Se  sentíamos  o  findar  de  um  século  que  começou  embasado  numa  promessa  bela  de 

 harmonia  e  terminou  numa  atmosfera  desalentada  e  desesperançada,  os  anos  2000  parecem 

 construir um forte apache virtual intocável, belo e estridente. E o ser  millennial  gosta disso. 

 Dentro  do  labirinto  que  construímos,  das  paredes  nas  quais  estamos  encurralados,  o 

 estranho  se  torna,  constantemente,  habitual  e  involuntário.  É  automático  trocar  os 

 complementares  aminoácidos  essenciais  do  arroz  com  feijão  por  enlatados  rápidos  com 

 design  colorido,  pelos  shakes  com  sabor  morango,  que  possibilitam  uma  refeição  no  carro, 

 entre  um  compromisso  e  outro.  É  um  logro  complexo  que  se  completa:  só  é  possível  viver  a 

 vida  artificial  comendo  o  alimento  artificial,  só  é  possível  estabelecer  um  emocional  intocável 

 artificial  se  relacionando  com  amores  artificiais,  e  assim  continuamente.  São  os  “  dark 

 vapours  ”  que  oprimem  as  planícies  em  John  Keats.  Embaixo  do  nevoeiro,  do  pó  escuro  e 

 pesado  que  nos  encobre,  e  com  isso  digo  embaixo  da  poluição  que  simboliza  as  mortes  dos 

 trabalhadores  e  da  natureza  pelas  indústrias,  embaixo  dos  postes  que  atestam  uma  vida  urbana 

 num  dia  alongado  e  anti-natural,  embaixo  das  ondas  de  rádio  que  excluem  a  percepção 

 cotidiana  por  sensações  e  medos  virtuais,  embaixo  do  emaranhado  de  fios  que  rasgam  a 

 contemplação  ampla  do  eterno,  embaixo  de  tudo  o  que  tentamos  examinar  nos  capítulos 

 anteriores,  tudo  aquilo  que  impõe  a  sensação  de  que  a  vida  já  foi,  a  arte  é  a  luz  que  irrompe 

 de uma greta para provar que sol é sol e chuva é chuva. 

 O sol adormece esta tarde nas nuvens… 
 O sol adormeceu esta tarde nas nuvens. 
 Amanhã hão de vir borrasca e tarde e noite; 
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 A aurora e seus clarões de vapor obstruídos; 
 Depois noites e dias, todo o tempo eterno. 
 Passarão estes dias – passarão em turba 
 Sobre a face do mar, sobre a face dos montes, 
 Sobre os rios de prata e o bosque em rola 
 Como um hino confuso de mortos que amamos. 
 Como a face das águas e a fronte das montanhas. 
 Enrugadas e moças, e os bosques sempre verdes 
 jovens serão; e o rio das campinas 
 Traz dos montes o fluxo que oferece aos mares. 
 Mas eu que cada vez mais curvo a minha fronte, 
 Eu passo e estimulado pelo sol alegre. 
 Logo mais partirei, bem no meio da festa, 
 E sem que nada falte ao mundo imenso e belo. 
 (Victor Hugo, O sol adormece esta tarde nas nuvens.) 

 Uma  tal  representação,  que  atesta  a  luz  escondida  por  detrás  das  nuvens,  que  enlaça  a 

 aurora,  o  frescor  do  novo  dia  e  da  nova  visão  ao  vapor,  e  se  finda  com  a  sensação  serena  do 

 impulso natural do ser ao pó, é a percepção graciosa da experiência vaporosa. 

 FIGURA 21  - O cinema revela o vapor. 
 Fonte  :  Crepúsculo dos Deuses  , Billy Wilder, 1950. 
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 Para  o  ser  humano  que  habita  a  Babel  de  Cildo  Meireles,  a  graça  da  arte  é  exibir  o 

 escondido.  Em  Crepúsculo  dos  Deuses  (  Sunset  Boulevard  ,  1950)  de  Billy  Wilder,  a  luz  do 

 projetor  que  atravessa  a  sala  e  estampa  o  filme  na  parede,  espontaneamente  desvela,  nesse 

 trajeto,  uma  ebulição  de  vapor.  O  vapor  imperceptível  que  nos  envolve,  passa  a  ser  percebido 

 através  do  objeto  artístico  que  se  põe  diante  de  nós,  e  nos  invade.  Se  em  determinado 

 momento  a  vida  perde  o  sentido,  e  não  há  vida  sem  criação  de  sentido,  o  melhor  a  fazer  é 

 sentir  o  sopro  da  arte  vaporosa.  Ela  não  pretende  enganar  o  espectador  com  a  proposta  de 

 uma  vida  gloriosa  e  imortal,  e  não  entrega  à  arte  uma  ilusão  empoeirada.  Mas  faz  o  eu 

 contemplar  a  efemeridade  de  si  mesmo,  coabitar  um  corpo  paradoxalmente  sólido  e  vaporoso, 

 vislumbrar  o  deleite  na  ideia  de  morte  e  vida,  pois  se  é  próprio  ao  humano  o  morrer,  é 

 igualmente  próprio  o  nascer.  E  se  é  próprio  ao  vaporoso  a  noção  de  morte,  é  igualmente 

 próprio  a  noção  vigorosa  de  vida.  Ondulação  em  escuma.  O  vapor  não  está  mais  ligado  aos 

 trens  ou  barcos  a  vapor  como  atestava  os  pesados  ares  da  modernidade,  mas  está  nas 

 filigranas  que  compõem  as  roupas  de  papel  de  Jum  Nakao,  que  morreram  logo  após  exibirem 

 sua beleza efêmera, em  A Costura do Invisível  (2004). 

 Mas,  sabemos,  há,  em  todas  as  reflexões  desveladas  nestas  páginas,  linhas  exageradas, 

 sombras  pálidas,  espectros  incoerentes,  temas  inconciliáveis,  figuras  incongruentes.  O  tecer 

 dessas  palavras  talvez  não  tenha  sido  cirurgicamente  atentado  ao  sentido  absoluto,  aos 

 argumentos  técnicos  últimos,  mas  à  transformação  das  palavras  em  sonhos.  Se  acreditasse 

 que  o  ser  fosse  formado  do  aço,  estenderia  sob  as  palavras  uma  lâmina  metálica,  rígida  e 

 inflexível.  Mas  eu,  sendo  pó,  acredito  no  pó,  e  no  sopro  pueril,  e  no  volver  do  vapor,  e  no 

 sumir.  E  coloco  sob  as  palavras  brisa,  que  as  transforma  em  zéfiro,  e  rompe  o  lacre.  Os  seres 

 que  passeiam  por  essas  páginas  são  corpos  no  espaço,  gestos  banais  com  importância  vultosa 

 e,  justamente  por  isso,  são  apenas  fiapos.  Esmagáveis,  esquecíveis.  E  o  fio  da  vida  se 

 emaranha  em  uma  trama  que  liga  aquilo  que  chamamos  de  tudo.  É  isso  que  vemos  em  Aqui  , 

 de  Richard  McGuire.  Está  tudo  aqui!  A  relva  que  cobre  o  solo,  gramíneas  e  plantas  duráveis 

 em  8.000  a.C.  estão  aqui  junto  aos  sofás  de  tecido  verde  musgo  de  1989,  a  uma  árvores  de 

 natal  que  brilha  no  canto  sombrio  de  uma  sala  em  1960,  a  uma  índia  nadando  pelada  no  rio 

 em  1352,  a  uma  criança  entediada  em  1995,  a  uma  paisagem  ampla  de  vapores  coloridos 

 entrelaçados  em  3.000.000.000  a.C.  Nesse  fluxo,  a  teoria  do  sujeito  vaporoso  e  da 

 experiência  vaporosa,  tende  a  ser  vaporosa  em  suas  estruturas.  Pode  ser  cortada,  arremessada, 

 186 



 embalada,  chutada,  transformada  em  chuva,  em  graxa,  em  abajur,  em  tigre.  Pois  é  apenas  um 

 fiapo perdido no infinito tecido da vida. 
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