
– O SENHOR É FAMOSO POR SUA EXPRESSÃO 
APAIXONADA NO PRIMEIRO ATO. COMENTA-SE 

A LUZ DE ESPERANÇA QUE BRILHA EM SEUS OLHOS.
COMO CONSEGUE, CONHECENDO O HORRÍVEL DESENLACE

DO QUINTO ATO? – PERGUNTA A ENTREVISTADORA.
– NO PRIMEIRO ATO AINDA NÃO SEI – RESPONDE O TENOR.

– JÁ INTERPRETOU ESSA PEÇA 84 VEZES! 
DEVERIA CONHECER SEU FINAL TRÁGICO.

– SIM, MAS NÃO NO PRIMEIRO ATO.
– MAS VOCÊ NÃO É TOLO.

– NÃO, CREIO QUE NÃO – DIZ O CANTOR.
– MAS ÀS 20H10, NO PRIMEIRO ATO, VOCÊ DEVE SABER O

QUE VAI ACONTECER ÀS 22H30, NO QUINTO ATO. DEVE
SABER POR CAUSA DAS OUTRAS APRESENTAÇÕES.

– SIM.
– COMO CONSEGUE ENTÃO ESSA “LUZ” DE ESPERANÇA?

– NO PRIMEIRO ATO AINDA NÃO POSSO 
CONHECER O QUINTO – INSISTE O CANTOR.

– A ÓPERA PODERIA TER OUTRO FINAL? – 
PERGUNTA A ENTREVISTADORA.

– CLARO.
– MAS NÃO TEVE OUTRO FINAL EM 84 APRESENTAÇÕES!

– MAS PODERIA ACABAR BEM! – RESPONDE O CANTOR
QUASE GRITANDO.



alexanderkluge: o quinto ato

RealizaçãoApoio cultural
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Alexander Kluge, o cinema alemão e europeu. Uma característica fundamental do
cinema, que grandes cineastas como por exemplo Buñuel, I. Bergmann, Rosselini, J.L. Godard
e também Kluge sempre repetem, é o fato de haver uma escuridão total durante a metade da
apresentação: 1/24 de segundos de projeção de um quadro isolado, depois 1/24 segundos de
escuridão para transportar o próximo quadro para diante da ocular etc. O olho humano não
reconhece esta escuridão, e sim vê um movimento constante, e mesmo assim ela existe. Entre
os sentidos, do ponto de vista neurológico, ocorre, independentemente de várias outras difer-
enças, uma recepção diferente do que na tela sempre clara da televisão. O filme se aproxima
do sonho, tanto noturno como diurno, ambos oriundos desta escuridão. Ao mesmo tempo está
muito próximo do mundo exterior. Se por um lado os quadros inanimados de pintores pas-
savam para a abstração na mesma época em que o filme era inventado, a câmera a princípio
só retratava o mundo exterior de forma naturalista. Desde o início, a câmera esteve ligada ao
interesse documentário e científico. Foram as primeiras sequências cinematográficas há 110
anos atrás que provaram que o cavalo levanta as quatro patas simultaneamente durante o
galope. Hoje, as câmeras de alta velocidade conseguem mostrar precisamente a explosão de
um balão e o cinema consegue expressar através da representação, encenação, superposição,
edição e montagem o “fantástico” melhor do que outras artes.

Sempre que, na curta história do cinema mundial, um único diretor ou grupos de
diretores conseguem atrair a atenção para si, se trata de novas formas de expressão desta
tensão entre imagens do exterior (“realistas”) e do interior (fantásticas). Ela é o cerne de cada
renovação da história do cinema, mesmo que, como no caso do cinema “Verité” ou no início
do Neorealismo italiano, parece haver a necessidade de uma preponderância de imagens mais
objetivas, externas. O ano de 1962 serve como data de fundação de um movimento cinema-
tográfico que marcou pela segunda vez a história do cinema na Alemanha depois do assim
chamado “cinema expressionista” dos anos 20. 25 jovens diretores criaram junto ao Festival
Internacional de Curtas de Oberhausen, um festival de cinema não comercial, a assim chama-
da “Oberhausener Erklärung” (Declaração de Oberhausen), que se opunha ao “Papas Kino”,
(velho cinema alemão) ou seja, à monotonia das comédias ridículas e dos filmes de sexo da
paisagem alemã da época do “milagre econômico”. O “novo cinema alemão”, que se iniciou
aqui e que durou até aproximadamente 1982 (morte de Faßbinder), tinha como modelo a
Nouvelle Vague francesa (Godard, Truffaut, Chabrol, Rohmer) e o Neorealismo italiano (De
Santis, Rosselini, de Sica, Visconti, Antonioni). Podemos dizer, sem exageros, que Alexander
Kluge foi o “spiritus rector” do novo cinema alemão, de três formas:

GOETHE

4O cineasta e escritor Alexander Kluge pertence à mesma geração de nomes
como Fassbinder e Herzog, mas é talvez o menos conhecido veterano do Novo Cinema Alemão,
movimento que ajudou a fundar e que promoveu a realização de um cinema desvinculado da
lógica do mercado, guiado e inspirado pelas idéias, imaginação e concepção estética dos seus
criadores.

Vistas em retrospecto, essas experiências são ainda hoje consideradas revolu-
cionárias em todos os sentidos. Com a mostra Alexander Kluge - o quinto ato, o Centro Cultural
Banco do Brasil apóia iniciativas que trazem ao público autores fundamentais e, no caso de
Kluge, um dos mais importantes renovadores da linguagem cinematográfica.

Ao investir na diversidade cultural, oferecendo uma programação regular e
abrangente da produção audiovisual do mundo, o Banco do Brasil abre espaço para a análise da
evolução desse suporte artístico e promove a reflexão sobre a memória e a história do cinema.

CCBB

5



ÍNDICE:

9 O QUINTO ATO: ALEXANDER KLUGE 

NUNCA ESTEVE EM SÃO PAULO

JANE DE AMEIDA

17 A REALIDADE NÃO É REALISTA.

ALEXANDER KLUGE, O CINEMA ALEMÃO E EUROPEU 

RAINER STOLLMANN 

25 FANTASIA APLICADA: FATOS & FAKES 

RAINER STOLLMANN 

31 NOTAS SOBRE OS NICKLODEONS:

ALEXANDER KLUGE E O PRIMEIRO CINEMA 

MIRIAM HANSEN 

53 11 HISTÓRIAS DO CINEMA

ALEXANDER KLUGE

77 KLUGE E A TELEVISÃO

ARLINDO MACHADO

89 FILMOGRAFIA E SINOPSES



O QUINTO ATO: ALEXANDER KLUGE 

NUNCA ESTEVE EM SÃO PAULO

JANE DE AMEIDA



das histórias de Lebensläufe, é o argumento do filme Despedida de ontem), assim como seus
roteiros cinematográficos se tornam livros. Miriam Hansen, no ensaio Reinventando o nickelo-
deon: considerações sobre Kluge e o primeiro cinema, publicado neste volume, observa que,
quando assistiu a No perigo e na penúria, o meio-termo leva à morte, pareceu-lhe que “era a
seqüência em filme de The Public sphere and experience”.2

Kluge recebeu inúmeros prêmios literários. Três deles, pelo menos, merecem ser
destacados: o prêmio Kleist, que, iniciado em 1912 e tendo homenageado, entre outros, figu-
ras como Bertolt Brecht, foi interrompido por causa da guerra e retornou em 1985, contem-
plando justamente Alexander Kluge; o prêmio Lessing, em 1989, com discurso de saudação
de Jürgen Habermas; e o prêmio Büchner, considerado o mais renomado da Alemanha no
âmbito literário. Em 2003, pela reação publicada nos jornais alemães, a premiação de Kluge,
recebida com surpresa, foi considerada tardia.

Nos anos 1970, sua decisão de fazer programas de televisão não foi muito bem
aceita na Alemanha, já que era conhecido por suas severas críticas às novas mídias – como
era chamada na época a televisão. Essa decisão, no entanto, parecia guardar certa coerên-
cia com a posição assumida pela personagem de seu filme Artistas na cúpula do circo: per-
plexos. Leni Peickert, depois da tentativa frustrada de reformar o circo – com a proposta de
mostrar os “animais como eles autenticamente são” –, resolve trabalhar na televisão. Não
que o filme apresente claramente os motivos pelos quais o projeto não se realiza, ou o por-
quê da decisão de Leni. Apesar das metáforas diretas, como os animais sendo mostrados
como realmente são, ou da frase que inicia o filme, “Agora que eles alcançaram o topo, não
sabem mais o que fazer”, a obra não permite associações fáceis, e isso devido sobretudo
ao modo como Kluge seleciona e monta suas seqüências. O filme é estruturado basicamen-
te como um show de variedades: um documentário nazista com fundo musical dos Beatles;
entrevistas com artistas circenses e imagens antigas de circo; um encontro do conhecido
Grupo 47, formado por escritores da época, do qual Kluge fazia parte. Era também coeren-
te com a crítica que ele vinha fazendo à televisão. Miriam Hansen observa que Kluge con-
sidera a televisão não apenas programática (herança institucionalista), mas também abstra-
ta e excludente (herança da esfera pública burguesa). Desde a fundação da DCTP –
Development Company for Television Program –, em 1988, Alexander Kluge, seu diretor e
sócio fundador, tem se dedicado a produzir programas de televisão em diferentes formatos:
Prime time tem 15 minutos de duração, Dez para as onze, 24 minutos e News & stories, 45
minutos. Com a proposta de oferecer programas de alta qualidade, ainda que em “doses
homeopáticas”, Kluge apresenta os mais diversos temas, reinventado imagens, transfor-
mando palavras em poemas e utilizando todos os recursos que já havia experimentado no
cinema. Nos últimos tempos tem produzido filmes de um minuto de duração (Minutenfilme),
que são veiculados em festivais e galerias de arte.

11
Há muito a dizer sobre Alexander Kluge. Esta publicação oferece um pequeno pano-
rama da obra desse pensador que, estranhamente, é pouco conhecido em nosso país. A mos-
tra de filmes Alexander Kluge: o quinto ato, que apresenta todos os seus catorze longas-
metragens, alguns curtas e programas de televisão, exibe uma diminuta parcela da impressio-
nante produção de Kluge. Para se ter uma idéia, até o presente momento, além dos 14 lon-
gas mencionados, foram 2784 programas de televisão, 19 curtas-metragens, além de inúme-
ras obras teóricas e literárias. Há também muito a destacar em sua biografia: nascido em 1932
em Halberstadt, na Alemanha, Kluge estudou Direito, História e Música. Uma relação que se
tornou bastante estreita com Theodor Adorno, teve início quando ele passou a prestar serviços
como advogado para o Institut für Sozialforschung (Instituto de Pesquisa Social), mais conhe-
cida como Escola de Frankfurt.

E foi justamente Adorno quem o aproximou de Fritz Lang – com quem Kluge rea-
lizou sua primeira experiência no cinema – numa tentativa de dissuadi-lo de publicar um livro
com suas histórias. Nas palavras do próprio Kluge, Adorno teria dito que era “para protegê-lo
de algo pior”.1 Como se sabe, Adorno não era propriamente fã de cinema, mas julgava que,
depois de Proust, não era mais possível escrever histórias. A experiência com Fritz Lang, no
entanto, não foi das mais animadoras, e Kluge continuou escrevendo suas histórias, que
seriam mais tarde aquelas que ele próprio filmaria.

Seu primeiro filme foi Brutalidade em pedra [Brutalität in Stein], feito em 1960 em
colaboração com Peter Schamoni. Trata-se de um ensaio documental sobre a arquitetura do
nazismo. Seu lançamento coincidiu com um pensamento que começava a surgir no contexto
do cinema na Alemanha Ocidental e que iria gerar o Manifesto de Oberhausen, cujos propósi-
tos principais eram: fazer filmes livres de influências comerciais e de interesses de grupos,
sem receio de correr riscos econômicos e com disposição para decretar a morte do velho cine-
ma alemão. Signatário do Manifesto em 1962, Kluge atraiu seguidores de uma geração mais
jovem que a ele se juntou ou sofreu sua influência, como Rainer Werner Fassbinder, Werner
Herzog, Volker Schlöndorff, Wim Wenders, Margarethe von Trotta, entre outros – na aventura
de repensar esse cinema de envergadura como é o alemão. Tinha início o chamado Novo
Cinema Alemão.Paralelamente a essa produção cinematográfica, e mesmo concordando com
Adorno sobre as dificuldades de fazer literatura depois de Proust (para Kluge, o problema é
que há escritos demais; “a arca de Noé está lotada”), ele continuou escrevendo suas “histó-
rias”, que foram publicadas inicialmente em 1962: Lebensläufe [Currículos] já foi traduzido
para várias línguas. Lança em seguida livros teóricos que mesclam política, sociologia e cultu-
ra e nos quais são discutidas questões como a esfera pública e a falsa consciência. Esse entre-
laçamento não ocorre apenas nos seus textos teóricos – muitos deles em parceria com Oskar
Negt – mas também nos demais campos de sua atuação. Suas questões teóricas são tam-
bém as que constroem seus filmes, e suas histórias se transformam em roteiros (Anita G., uma
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to, mas também que sua postura como intelectual de várias faces impeça uma captura esque-
mática de sua obra. Mesmo em sua terra natal, Kluge não é figura consensual. Rainer
Stollmann afirma que “a capacidade que Kluge demonstra de se expressar em diferentes for-
mas ou mídias é vista na Alemanha com certa reserva, que não é expressa abertamente” e
também que as premiações e homenagens que Kluge recebe “lhe foram concedidas não devi-
do a sua capacidade de ultrapassar os limites intelectuais, mas sim apesar dela, capacidade
essa que Kluge assumiu durante toda a vida como um princípio norteador”.

Haveria ainda muito mais a dizer sobre Kluge. A mostra Alexander Kluge: o quinto
ato, realizada em 2007, e esta publicação são apenas justas e tardias tentativas de entrar em
contato com a obra de Alexander Kluge. Com a proposta de refletir sobre o “quinto ato”, em
que ocorre o horrível desenlace da ópera no filme O poder dos sentimentos, a mostra preten-
de revelar um eixo crucial da cinematografia de Kluge: evitar a repetição das imagens crista-
lizadas em nossa mente, ambicionando inspirar outros fluxos narrativos, com multiplicidade de
atos e finais em nosso contexto brasileiro.

Esse é um ponto delicado, e Alexander Kluge nunca esteve em São Paulo. Seria
possível a um filho pequeno ajudar o pai – um motorista de caminhão, cego há seis meses e

1312Desde os anos 60, partindo da perspectiva de um cinema impuro, Kluge mistura
sem pudor os mais diversos materiais, como fotos, jornais, documentários antigos, entrevistas
atuais, sobrepondo diferentes “ficções”. Inclui, por exemplo, entrevistas surpresa, como a da
professora de história que vai ao congresso do SPD (Partido Social Democrata) afirmando que
gostaria de transformar a história e, no caso, junto com eles, os participantes do congresso, pois
o material de história não seria, por assim dizer, positivo o suficiente para os estudantes. Trata-
se de uma cena que mostra a atriz Alexandra Kluge, irmã do cineasta, diante de diversos políticos,
apresentando-lhes uma questão, que funciona como um recurso alegórico. Automatica-
mente, a associação que se estabelece é com a história alemã do século XX, ao ensino da qual
os estudantes e professores têm de se submeter, apesar da proximidade temporal de apenas
uma ou duas gerações. Automaticamente também se revela que a história que virá está em
grande medida sendo construída ali, em parceria com a “professora de história”. Tal procedi-
mento performático é hoje encontrado em vídeos de múltiplos formatos, em exposições de arte,
que incluem artistas como agentes na perspectiva de intervenção na vida real. Recursos tecno-
lógicos cada vez mais portáteis e baratos fazem surgir obras com tempos diversificados, proje-
ções ampliadas e diminuídas, sem falar na facilidade de se trabalhar com diferentes materiais
a partir das ferramentas do computador. As imagens em movimento de Kluge são prioritaria-
mente contemporâneas e em nada se aproximam do cinema clássico. Suas colagens com o
retorno aos primórdios do cinema revelam antes de tudo uma cadeia recalcada de sua história
que se inicia com os primeiros filmes mudos, anárquicos, incoerentes, sem formato pré-defini-
do, experimentais em suas linguagens, e que prosseguem no dadaísmo, no cinema de Vertov,
alcançando Godard como via-mestra dentro do próprio cinema. Vale lembrar que o Grupo Dziga
Vertov, parceria de Godard com Jean-Pierre Gorin, é um cinema que se aproxima muito do de
Kluge: politicamente situado, temporalmente equivalente, e estruturalmente construído de forma
a desmontar o cinema embasado na imagem do homem burguês – como se dizia na época.
Seu cinema e suas idéias, porém, avançam no sentido de estimular diálogos intensos com artis-
tas contemporâneos das mais diversas áreas, como os arquitetos Rem Koolhaas e Daniel
Libeskind, com o fotógrafo Thomas Demand ou o artista plástico Thomas Schütte. Além disso,
é possível relacionar seu cinema com as produções oriundas dos novos meios tecnológicos digi-
tais e computadorizados; afinal, é fácil perceber a liberdade e a facilidade com que se fundem
imagens por meio dos computadores. Porém, longe de construir uma colagem de bancos de
dados, como se apregoa nos meios tecnológicos, Kluge persegue uma montagem – ou edição
– que preserva a proveniência e a autonomia dos materiais.

Apesar de sua tão vasta produção e apesar das muitas homenagens em importan-
tes festivais de documentário, em universidades e instituições de arte pelo mundo afora, Kluge
continua pouco conhecido no Brasil. Pode-se supor que seus filmes, de forte fragmentação
narrativa, que obrigam o intelecto a trabalhar continuamente, motivem esse desconhecimen-



temeroso de perder o emprego –, a dirigir na cidade de São Paulo? Em entrevista no progra-
ma Dez para as onze (“Amor Cego. Conversa com Jean-Luc Godard. Minha mãe só viu filmes
mudos”), Kluge pergunta a Godard o que ele entende por “amor cego”. Godard lembra que o
amor cego dos envolvidos com a nouvelle vague os fazia amar os filmes mesmo sem tê-los
visto. Kluge lhe mostra então o desenho de um homem cego dirigindo com uma criança ao
lado, e Godard concorda que o tema do filho com o pai cego daria um bom filme. “Quem é
que dirige tão tarde, à noite? É o pai com o filho”, diz Godard.A conversa entre eles versa sobre
um segundo caminho do cinema, um guia de filmes imaginários que teria já a participação
garantida de Jean-Luc Godard. Em princípio, sim, claro que um filho pequeno poderia orientar
o pai cego, dando-lhe as coordenadas da cidade. Olhando-se para São Paulo, porém, nota-se
que as condições de dirigibilidade nessa metrópole são bem mais complexas do que em qual-
quer cidade da Europa: ruas estreitas, trânsito excessivamente carregado, risco de assalto nos
semáforos. É bem provável que, nessas condições, essa parceria durasse pouco.....

Eis o roteiro do melodrama, uma máquina que transforma metáforas de invenção
em repetição, dissolvendo as imagens em sentimentalismos óbvios. Alguns arranjos são pos-
síveis, e o melodrama pode ser usado de forma criativa, como no caso dos filmes do conter-
râneo e companheiro de Kluge, Fassbinder. Em outro contexto, o paradigma de Alexander
Kluge é a ópera, usina de sentimentos antiga e carregada de histórias-matrizes de narrativas
atuais. Kluge afirma que, nas óperas de redenção, uma mulher deve ser sacrificada no quinto
ato e que todo o seu trabalho literário e fílmico é tentar desarmar esse desenlace. Trata-se de
empregar e aperfeiçoar as técnicas brechtianas de estranhamento e incompletude para pro-
vocar um distanciamento crítico e produtivo no espectador. Kluge acredita que, no momento
em que Dom José vai esfaquear Carmem, a montagem da ópera de Bizet deveria ser inter-
rompida para que a situação fosse discutida. Mas, em que medida esse desarme pode ser
transposto para o melodrama? Isso seria certamente muito útil para nossas produções na
América Latina, pois são conhecidas as identificações em massa com as narrativas romancea-
das de nossas telenovelas e de muitos de nossos filmes, propulsoras de fantasias de ascen-
são social por meio do casamento proibido entre ricos e pobres.

Porém, nossas telenovelas e nossos filmes melo-realistas não são divididos em
atos nem temos muitos cineastas e diretores de TV tentando promover a emancipação da
audiência por meio da quebra da estrutura da linguagem melodramática. Pelo contrário, as
idéias de emancipação no Brasil nos últimos anos, não caminham nessa direção e, sim, pela
via da reflexão da realidade. Por esse caminho, cada brasileiro deve se ver refletido nas várias
personagens das tramas projetadas, e desse modo se perceber em um universo menos fan-
tasioso e mais próximo da imagem do Brasil real. Isso leva a uma estranha competição entre
a imagem do cinema e a realidade, reforçando a crença de que a imagem do cinema é uma
cópia, degradada ou superada, da realidade.
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Mas, a constatação de que Kluge nunca esteve nesta cidade vem do receio de que
suas idéias fiquem “fora do lugar”, fora de seu centro, forçando uma sobreposição de ideolo-
gias, já observada em conhecida crítica de Roberto Schwarz.

Em uma de suas histórias, O programa dos cinemas em dezembro de 1917, em
São Petersburgo e em Moscou, aqui publicada como história de número 6, Kluge nos mostra
que a revolução conseguiu acabar com a diferença de preços nos cinemas das maiores cida-
des da Rússia, futura União Soviética, mas não com a programação. Com títulos como As ondas
engoliram o segredo, Pela vida, Uma gota de sangue por cada lágrima ou Almas martirizadas,
os cinemas continuaram com a mesma programação dos anos anteriores, exibindo os melodra-
mas que tanto sucesso faziam. Ou seja, o interesse pela narrativa melodramática é mais forte
do que a proibição (que poderia derrubar uma revolução) e supera o elemento contextual – pelo
menos é o que se pode concluir da história de Kluge. Mas Kluge não se deixa desanimar.

Alguns dos filmes de Kluge já passaram por aqui, e agora todos os seus longas-
metragens vão ficar à disposição no Goethe-Institut São Paulo, em língua portuguesa. Nesta
publicação, também ficarão suas onze primeiras e cinemáticas histórias. Espera-se que seja
possível reacender a vela, reanimar o corpo semimorto, tentar (pelo menos, tentar) dirigir o
caminhão às cegas. E também pensar em apresentar uma história mais positiva aos alunos,
aprendendo a desmontar o quinto ato.

1 Entrevista para Stuart Liebman, em “Interview with
Alexander Kluge”, October, nº 46, Alexander Kluge. Theoretical Writings, Stories and an Interview. Stuart
Liebman (org.), outono de 1988. Cambridge: MIT Press, p. 36.

2 Public Sphere and Experience: Toward an Analysis of the Bourgeois and Proletarian Public Sphere.
Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993.
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a televisão e o cinema, a fundação de uma escola superior de cinema, seguidos da criação da
cooperativa de cineastas [Filmverlag der Autoren], são alguns dos amparos institucionais que
tiveram a contribuição do trabalho de Kluge e que serviram durante algum tempo para
fomentar uma produção cinematográfica ligada à realidade, à história, à política e aberta à
experimentação. A mais bela expressão da cooperação entre cineastas independentes são os
filmes coletivos do Novo Cinema Alemão: Alemanha no outono, de 1977 (tema: a histeria polí-
tica ocorrida após o seqüestro e o assassinato do presidente da Confederação Alemã dos
Empregadores, executado pela guerrilha urbana autodenominada Facção do Exército
Vermelho, que levou a Alemanha à beira de um estado policial; o filme foi produzido em con-
junto, entre outros, com Schlöndorff, Fassbinder, Reitz e Böll); O candidato, 1979 (sobre a can-
didatura à chancelaria do político da direita conservadora F. J. Strauss, produzido conjunta-
mente por Stefan Aust, Schlöndorff, von Eschwege entre outros); Guerra e paz, de 1983 (sobre
o estacionamento de novos mísseis americanos na Alemanha e o conseqüente perigo de guer-
ra, assim como o desenvolvimento de um movimento pela paz; produzido por Schlöndorff,
Aust, Böll). Essas três produções coletivas não aconteceriam sem a intervenção de Kluge. Elas
são exemplos de uma cultura cinematográfica que era parte da esfera pública política de um
país e capaz de alcançar maior profundidade do que a televisão, presa a telejornais e a teles-
pectadores particulares, podia alcançar em debates sociais.

Por outro lado, Kluge era a cabeça intelectual e política do Novo Cinema Alemão.
Após dissertação na área de Direito em 1956 (sobre autogestão universitária), ele passa a ser
conselheiro jurídico do Institut für Sozialforschung (Instituto de Pesquisa Social), em Frankfurt,
e rapidamente se torna íntimo de Theodor W. Adorno (1903-69), o filósofo alemão mais impor-
tante do século XX. “Como em uma corrida de revezamento”, diz Kluge, “transmito impulsos
desses mestres (Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin)”. A teoria serve à orientação.
Segundo um curto ensaio que se tornou famoso: “A ideologia mais incisiva: que a realidade se
reporte a seu caráter realista”. Mesmo que não se conheça o texto, o título deixa transparecer
que um documentarista não deve facilitar a própria vida e que a famosa frase de Godard, “a
verdade 24 vezes por segundo”, não deve ser interpretada de forma demasiado ingênua. O
título de outro artigo é: “O que não foi filmado critica o que foi”, uma idéia que só pode ser
imaginada por alguém que pense a teoria cinematográfica como uma teoria social e pública.
Pois é sempre a experiência social, que Kluge descreve como medium fundamentale, que é
utilizada como parâmetro por todas as outras formas de expressão. Só pode se tornar expe-
riência social o que tiver encontrado expressão pública. Aquilo que se mantiver distante, seja
devido a relações de poder, seja por falta de atenção, acaba exercendo uma pressão que assu-
me diversas formas, por vezes desfiguradas, sobre a esfera pública. Os títulos dos filmes de
Kluge descrevem percepções coletivas de uma época de maneira tão precisa, que acabaram
entrando para a linguagem comum: Artistas na cúpula do circo: perplexos expressa precisa-
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Uma característica do cinema, que grandes cineastas – como Buñuel, Ingmar
Bergmann, Rosselini, Jean-Luc Godard e também Alexander Kluge – sempre repetem, é a
existência de uma escuridão completa durante metade da apresentação: 1/24 de segundo
de projeção de um quadro isolado, depois 1/24 de segundo de escuridão antes que o próxi-
mo quadro se transporte para diante da ocular e assim por diante. O olho humano não per-
cebe essa escuridão, vendo um movimento constante, mas ela existe. Abaixo dos sentidos,
no nível neurológico, ocorre, independentemente de várias outras diferenças, uma recepção
diferente daquela da tela sempre clara da televisão. O filme guarda certa semelhança com o
sonho, tanto noturno como diurno, ambos são oriundos dessa escuridão interna. Ao mesmo
tempo, ele está muito próximo do mundo exterior. Se, por um lado, os quadros inanimados
dos pintores passaram para a abstração na mesma época em que o filme foi inventado, a
câmera, a princípio, só pode retratar o mundo exterior de forma naturalista. Desde o início, a
câmera esteve ligada ao interesse documentário e científico. Foram as primeiras seqüências
cinematográficas, 110 anos atrás, que provaram que o cavalo levanta as quatro patas ao
mesmo tempo durante o galope. Hoje, câmeras de alta velocidade conseguem mostrar exa-
tamente como ocorre a explosão de um balão, e o cinema consegue expressar o fantástico,
por meio de representação, encenação, superposição, edição e montagem, melhor do que
qualquer outra forma de arte.

Sempre que, na curta história do cinema mundial, um único diretor ou grupos de
diretores conseguem atrair a atenção sobre si, trata-se de novas formas de expressão dessa
tensão entre imagens do exterior (“realistas”) e do interior (fantásticas). Essa tensão é o cerne
de cada renovação da história do cinema, ainda que, como no caso do cinema verité ou no
início do neo-realismo italiano, a necessidade de imagens mais objetivas, externas, pareça
predominar. O ano de 1962 é conhecido como a data de fundação de um movimento cine-
matográfico que marcou pela segunda vez a história do cinema na Alemanha, depois do cha-
mado “cinema expressionista” dos anos 1920. 25 jovens diretores redigiram, no Festival
Internacional de Curtas de Oberhausen, um festival de cinema não comercial, o chamado
Manifesto de Oberhausen [Oberhausener Erklärung], que se opunha ao “Papas Kino” (o velho
cinema alemão), ou seja, à monotonia das comédias ingênuas e aos filmes de sexo que for-
mavam a paisagem cinematográfica alemã da época do “milagre econômico”. O Novo Cinema
Alemão, que se iniciou nesse momento e durou até aproximadamente 1982 (ano da morte de
Fassbinder), tinha como modelo a nouvelle vague francesa (Godard, Truffaut, Chabrol, Rohmer)
e o neo-realismo italiano (De Santis, Rosselini, de Sica,Visconti, Antonioni). Podemos dizer, sem
exageros, que de três formas Alexander Kluge foi o spiritus rector do Novo Cinema Alemão.

Para começar, ele se esforçou muito para conseguir unidade e cooperação entre
os vários integrantes (que, com o passar dos anos, chegaram a ser mais de cem pessoas, mais
propensas a serem obstinadas e divergentes). Uma lei de incentivo ao cinema, um acordo entre
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Mundial e ainda devem viver em Frankfurt, os bancos nos arranha-céus ainda hoje segura-
mente envolvidos com o comércio de armas, e terá Frankfurt se tornado agora o “lugar ao sol”
que o imperador Guilherme queria conquistar para a Alemanha em 1914? A terceira e terrível
tomada documentária mostra uma criança, com o rosto queimado, que acaba de morrer. Isso
obriga o espectador a perceber a realidade da guerra ligada aos tanques, realidade que
nenhum filme de guerra conseguiria ou, na maior parte das vezes, quereria mostrar com tama-
nha intensidade. Montagem como cifra de contextos.

Alexander Kluge também é conhecido na Alemanha como escritor. Contar histórias
com palavras ou com imagens sempre caminharam nele em paralelo. No ano do Manifesto de
Oberhausen ele publicou seu primeiro volume de histórias, contendo aquela que mais tarde
ficaria famosa: Ein Liebesversuch [Uma tentativa de amor]. Ele a lê durante a reunião do Grupo
47, na qual os melhores autores do país se encontram, e os aproxima dos jovens cineastas.
Pode-se imaginar: a literatura e o cinema de um país abrem uma oficina em comum – o que
não poderia surgir de uma cooperação como essa? 

Na tradição de qualquer literatura nacional, inclusive da alemã, existem autores cuja
obra se opõe de certa forma às tendências da época. Kleist, Jean Paul e Heinrich Heine, por
exemplo, são “realistas românticos”. No início dos anos 1960 havia na Alemanha a “literatura
documental”, e, no cinema europeu, o cinema verité. Todos os filmes de Kluge possuem
seqüências de documentário; todos os seus livros se referem ao factual e ao documental.
Como? Nisso ele se opõe às tendências da época. Quando se publica, em 1964, seu livro sobre
a guinada decisiva da Segunda Guerra Mundial, a batalha de Stalingrado, existe nele uma fide-
lidade aos fatos que é irritantemente nova, cruel, em nada suavizada ou romantizada, mas há
também principalmente uma fantasia, incendiada por esses mesmos fatos, que expressa o lado
subjetivo dos seres humanos que persistem nesse horror. Até hoje, essa montagem de docu-
mentação e ficção em todas as produções de Kluge interessa e provoca, seja com imagens seja
com palavras, o sentido de realidade do público. Esse é o cerne do poder de atração da sua
obra: realismo e anti-realismo, ambos, fatos e sentimentos expressos sem concessões.

No final dos anos 60 surgem nos círculos governamentais e econômicos alemães
planos para uma “rede de meios de comunicação” (a propriedade privada de uma associação
formada por televisão, editora, jornais e distribuição de mídias – aquilo que Berlusconi mais
tarde implementaria na Itália e Murdoch persegue agora em âmbito mundial). Preocupado com
isso, Kluge decide se reunir em 1970 com o sociólogo Oskar Negt para elaborar um projeto
de livro sobre os novos meios de comunicação. Nasce aí uma cooperação para toda a vida,
que, a cada dez anos, resulta em um livro teórico e, em 2001, foi acrescida de conversas tele-
visivas reunidas em dois volumes (2300 páginas): Der Unterschätzte Mensch [O ser humano
menosprezado]. O que mais tarde acabou se tornando a base para a continuidade da teoria
crítica – que se por um lado se aproxima de Adorno e Benjamin mais do que de quaisquer
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sentimento de época de 1968, o vaivém entre reforma e revolução. E o título Alemanha no
outono, isto é, depois do verão quente dos protestos e antes de um provável inverno político,
acabou se tornando uma expressão popular para definir o final dos anos 70.

Em terceiro lugar temos, é claro, os próprios filmes do Kluge, os quais, junto com
os de Fassbinder, Herzog, Schroeter, Sanders e outros, deram forma ao Novo Cinema Alemão.
Três podem ser destacados: Despedida de ontem, o primeiro longa de Kluge, que foi, no
Festival de Veneza de 1966, o primeiro filme alemão a ganhar um Leão de Prata depois da
guerra, mostra para a Europa que se podia novamente contar com filmes alemães que vales-
sem a pena. O filme foi lançado durante o chamado Processo de Auschwitz, em Frankfurt, no
qual, pela primeira vez em um grande processo, grande parte dos funcionários de um campo
de concentração foi acusada, suscitando a questão de se, e como, a Alemanha poderia fazer
sua “despedida de ontem”, uma questão altamente controversa e explosiva. O filme conta um
caso documentado: uma jovem, que quando criança assiste aos pais judeus sendo levados de
casa pelos nazistas, acaba saindo da Alemanha Oriental, como um pássaro errante, aterrissa
na Alemanha Ocidental, comete roubos e leva uma vida nômade, à margem da legalidade. No
final, ela dirige-se para a cadeia a fim de dar à luz a uma criança, que logo lhe é retirada. Não
é uma história com final feliz, mas nem por isso o filme é deprimente. Pelo caminho, a câme-
ra se detém em momentos de felicidade amorosa e da vida social que impactam de forma
excepcionalmente intensa, porque não são apenas interpretados, segundo o método próprio a
todos os filmes de Kluge, mas são também documentais. Os outros dois grandes filmes que
os cinéfilos relacionam mais facilmente ao nome de Kluge são: A patriota (1979) e O poder
dos sentimentos (1983). Ambos são filmes cruciais, quanto à representação e aos temas, para
o conjunto da obra de Kluge. Foucault, que nos seus últimos anos de vida lamentava não ter
entrado em contato mais cedo com a teoria crítica de Adorno, porque isso lhe teria poupado
alguns desvios desnecessários, criticava nela certa falta de proximidade da história. Caso se
aceite isso, pode-se compreender o trabalho de Kluge como um esforço para compensar
essa fragilidade. Em A patriota está em jogo uma relação viva com a história alemã, e o filme
O poder dos sentimentos fala sobre os motivos que, geralmente de forma cega, guiaram a
grande história, e as histórias privadas nelas entrelaçadas. Ambos os filmes contam não uma,
mas diversas histórias, e o fazem tanto em seqüências de ficção como de documentários. A
arte da montagem, que, além de Kluge, só Godard utiliza de forma tão radical, cria assim a
associação, que não pode ser mostrada em imagens. Assim surgem “cifras”, ou seja, contras-
tes fortes entre dois quadros ou seqüências de quadros. Quando O poder dos sentimentos
começa com uma seqüência fascinante de aceleração do tempo com um nascer do Sol sobre
a metrópole de Frankfurt, e em seguida se vêem tanques da Primeira Guerra Mundial, o espec-
tador poderá associar: pessoas, que, talvez como crianças, passaram pela Primeira Guerra



outros, por outro, se desvencilha da orientação artística, da negatividade dialética e da realida-
de de uma história catastrófica – começou como uma questão prática de um cineasta em
busca da possibilidade de produzir imagens independentes em face do início da construção de
uma “indústria da consciência” européia. A idéia central do volume Geschichte und Eigensinn
[História e obstinação, 1981] consiste na inversão da relação sujeito-objeto habitual: “O mais
objetivo é o subjetivo”, ou seja, o corpo humano, e ligados a ele a alma, as sensações e o espí-
rito, e, oculta em ambos, uma “economia viva das capacidades de trabalho” desenvolvida na
história natural e na história. Por mais que a natureza humana no indivíduo possa parecer
branda e vulnerável, suas “auto-regulações” ligadas à espécie e sua “obstinação” são, a longo
prazo, mais duras do que cimento. Um soldado na realidade não fica totalmente ereto, a eco-
nomia das características humanas não o permite... “ele gravita, para o superior de forma
imperceptível, em torno de um ponto de equilíbrio imaginário”. Também seria muito vantajoso
para qualquer ditadura encurtar o tempo de gravidez de nove para quatro meses, mas isso,
claro, não é possível. Esses são dois dos exemplos mais freqüentemente citados para descre-
ver a “obstinação” nesse livro, que permitem presumir que há também parâmetros (= econo-
mia) para os outros sentidos, como visão, audição, choro e riso, que devem ser levados em
consideração por quem quiser se comunicar através de meios artificiais. A máxima do cineas-
ta, de que “o filme é produzido na cabeça do espectador” está estreitamente associada à visão
do teórico da sociedade e historiador. Kluge é o primeiro a perceber que a cooperação do cine-
ma autoral europeu é demasiado fraca para enfrentar o ataque comercial e político dos anos
80. “Teoria”, lê-se em uma passagem de História e obstinação, é a “legítima defesa do espí-
rito”, e a televisão, em uma analogia, é a “legítima defesa” do cineasta.

Se Kluge consegue criar uma produtora de TV na DCTP (com a participação de
grandes jornais, como Der Spiegel, Stern-TV, NZZ e Süddeutsche, entre outros), à qual não se
pode negar acesso à televisão privada, pela competência que ele reúne, e dentro da qual ele
próprio produz um programa cultural desde 1988 (com duração total de 145 minutos sema-
nais), isso se deu em continuidade com seu trabalho anterior, desenvolvido na esfera pública
com outros meios. Muito embora ninguém tenha descrito tão bem quanto Kluge as diferenças
entre o cinema e a televisão (além da escuridão no cinema, mencionada acima, diferente da
televisão, que invade e permeia o cotidiano, o cinema é um espaço público; no cinema, tanto o
momento único como a duração são modificáveis; a televisão vive do divertimento; o cinema,
como a ópera, o teatro e o livro, pertence ainda a uma esfera pública clássica; a televisão faz
parte da “esfera pública programada”), mas deve ser possível desenvolver algo que se oponha
à prática da televisão que funciona como uma loja de departamentos ampliada, que leva mer-
cadorias sob a forma de sentimentos e imagens até a sala de estar, uma “televisão autoral”,
criando uma rede de vozes humanas autênticas que possam ser ouvidas. Os formatos especiais
que Kluge desenvolveu durante vinte anos para a televisão refletem as particularidades da
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emissões são conversas a dois, que já apareciam com freqüência em seus filmes. Sócrates diz
que nos diálogos haveria a presença de um demônio especial, garantindo que a verdade venha
à tona mesmo quando, e sobretudo quando, ambos mentem. Com toda a variedade de interlo-
cutores e temas (artistas, cientistas, filósofos, políticos, conhecidos e desconhecidos), não se
trata apenas de conhecimentos interessantes, problemas atuais, associações curiosas, mas a
forma como Kluge dirige as conversas e as edita – é preciso preservar a duração e o contexto
inteiro e o caráter único da situação da conversa – persegue o objetivo de presentificar esse
demônio da verdade, que originalmente vive apenas na cabeça dos dois interlocutores, na ins-
tância do telespectador, o qual, separado da conversa ao vivo, está sentado diante de uma tela
(um talkshow com dez participantes é algo totalmente diferente). Outros tipos de programa,
como “revista musical”, “programa da cidade”, que prescindem de palavras e utilizam efeitos
de aceleração do tempo, tentam experimentar a possibilidade de que a televisão pudesse ser
algo autônomo (em vez de continuar sendo apenas uma rádio ilustrada por imagens). Kluge ini-
ciou, a propósito, no primeiro ano, em 1988 uma série de programas de um minuto, uma forma
abreviada, que florescia nos primórdios do cinema e hoje volta a ser conquistada pela internet,
de forma anárquica, por inúmeros autores espalhados pelo mundo.

Se os catorze longas-metragens, as publicações sobre teoria do cinema, os mui-
tos curtas-metragens, os quatro grandes volumes de histórias, juntamente com outros meno-
res, as três grandes obras teóricas em conjunto com Oskar Negt, assim como as cerca de
1500 horas de programas televisivos já constituíam uma produção assombrosa no século
passado, Kluge se apresenta ao novo século escrevendo em rápida sucessão mais três gran-
des volumes de histórias (Chronik der Gefühle [Crônica dos sentimentos, 2000]; Die Lücke,
die der Teufel lässt [A brecha que o diabo deixa, 2003] e Tür an Tür mit einem anderen Leben
[Cara a cara com uma outra vida, 2006]), retornando também como poeta (sem esquecer:
Geschichten vom Kino [Histórias do cinema], de 2007). As histórias dos livros e filmes de
Kluge são como animais enjaulados. O tempo, como história atual ou do passado recente,
está tão intensamente presente nelas, tanto na forma documental quanto na ficcional, que
todos preferem a experiência social viva a estar em qualquer outro lugar.

A capacidade que Kluge demonstra de se expressar em diferentes formas ou mídias
é vista na Alemanha com certa reserva, que não é expressa abertamente. As muitas premia-
ções e homenagens públicas recebidas tanto pelo cineasta como pelo escritor, lhe foram con-
cedidas não devido a sua capacidade de ultrapassar os limites intelectuais, mas sim apesar
dela, capacidade essa que Kluge assumiu durante toda a vida como um princípio norteador.
Indagado a respeito, o próprio Kluge lembra que existem diversas formas de experiência e orien-
tação em cada cérebro humano: “Caso eu queira ter uma visão geral ou entender um contexto
maior, serão necessários conceitos que possam resumir ou generalizar, mas para entender algo
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peculiar, vou precisar ter empatia e compreender, ou seja, a corrente de associações e senti-
mentos que acompanha cada ser humano vida afora poderá se adensar diversamente em dire-
ção ao pensamento ou à narrativa”. Pode-se deduzir um conceito a partir de uma montagem
de seqüências de imagens e dissolver as teorias em várias narrativas, como Balzac, que dizia
precisar de cinco mil personagens apenas para representar toda a vida social de sua época.

Para entender Kluge é decisivo não achar o contexto de sua obra monótono nem
tampouco considerá-lo o acaso de um talento individual polivalente, mas levá-lo a sério.
Podemos citar a autoridade de nomes desde Kant até Adorno e Habermas, para sustentar o
argumento básico que Kluge defende em todo o seu trabalho: Kant está convencido de que,
para lograr um pensamento autônomo, é necessário que haja uma resposta da esfera públi-
ca; Marx descreve o estado natural das sociedades capitalistas como “falsa consciência” ou
“aparência objetiva”; um conceito muito utilizado por Adorno é o de “contexto geral de ofusca-
mento”; Habermas menciona uma “refeudalização da esfera pública” na sociedade industrial.
Contra tais monstruosidades, por mais inteligentes e dedicados que os indivíduos sejam, eles
não precisam nem se apresentar. Talvez possam fazer carreira e com sorte sobreviver em
nichos, como em uma esfera pública literária, de certa forma intacta e culta, e até mesmo na
televisão devem existir exceções à ameaça de erosão da sociedade, introduzida pela privatiza-
ção da esfera pública e que prossegue com a “industrialização da consciência”, mas isso não
muda nada. Caso não queiramos nos conformar com o fato de que a bela invenção do cine-
ma, que Kluge tanto ama, termine lamentavelmente na administração dos sentimentos de
jovens entre catorze e 25 anos, precisamos não apenas deste ou daquele filme bem-sucedi-
do, mas de uma cultura cinematográfica independente das grandes produtoras, bem enraiza-
da nas áreas residenciais, e de um público que deposite um voto de confiança no cinema,
sabendo que os filmes ali projetados têm a ver diretamente com sua própria vida, e não têm
como único propósito fazer esquecer.
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FANTASIA APLICADA: FACTS & FAKES 

RAINER STOLLMANN 



27

Afinal de contas, para que trabalhamos senão na esperança de melhorar de vida? As pessoas
perdem o interesse pela política quando não vêm mais seus desejos nela representados.

Não seria todo impulso da fantasia gerado pelo desejo que vai além do existen-
te [...] mediante o deslocamento dos elementos do existente? A mais simples
percepção não se formaria com base no medo do percebido ou no desejo daí
decorrente? (Adorno, Minima Moralia) 

Essa “différance” material, ou seja, o deslocamento, a contínua expansão das áreas
de atrito entre fatos e fakes, realidades e desejos, é o verdadeiro epicentro da produção de
Kluge. Isso pode ser percebido em frases soltas ou imagens e mesmo em filmes inteiros ou
livros – ocasionalmente, essa diferença pode ser resumida em uma única palavra: A patriota.
Um filme com o título “O patriota” nunca poderia ter sido dirigido por Kluge. Seu método é a
quebra, o ponto de interrogação, a irritação, a obliqüidade, o trabalho de desconstrução do dese-
jo e da fantasia da forma mais real possível. Kluge diria, no entanto, que esse não seria um
método “seu”, mas sim, conforme Adorno, a forma natural de o cérebro humano operar, que
ele, como escritor e cineasta, apenas continuaria a desenvolver. O poder dos sentimentos, aqui-
lo que move as pessoas internamente, os motivos que impulsionam a fantasia, devem ser leva-
dos tão a sério quanto o poder do destino, dos fatos, nos quais sempre há motivos ocultos, que
se expressam de forma incompleta nos resultados factuais. Kluge também leva a sério esse
poder das ficções/ desejos a longo prazo. Os historiadores apontaram com freqüência especi-
ficidades da história alemã para explicar a violência extraordinária do fascismo neste país, bem
como as atrocidades excepcionais sofridas pelo povo durante a Guerra dos Camponeses
(1525). O caminho que leva à catástrofe de Stalingrado, segundo dá a entender o livro de Kluge
sobre Stalingrado, foi motivado pelo adiamento dos desejos dos camponeses alemães desde o
século XII. Oprimidos pela terrível violência nos primórdios da era moderna, sem liderança e sem
orientação, eles se apegam ao jargão nazista “povo sem espaço”, e marcham para o Leste.

Nesse sentido, a série Facts & Fakes, transmitida há anos em vários programas
culturais de Kluge na televisão, é apenas uma manifestação especial da sua postura básica ou
modo de trabalhar, sempre associando a documentação à ficção. Funciona assim: um interlo-
cutor, nos últimos anos sempre Peter Berling, ex-produtor de R. W. Fassbinder, conhecido autor
de best-sellers de romances históricos, aparece no estúdio e assume espontaneamente, sem
maior preparação, determinado papel: Don Pedro, chefe da liga espanhola de toureiros; o car-
deal Carlo Carrà, eminência parda do Vaticano; o traficante de armas Hänschen Hausbrandt;
o oficial da SS reformado Fred Füllgrabe; Sergio Moretti, empresário de sucesso; o cantor líri-
co Edouard de Reszke; o advogado de Bill Clinton; um recordista de mergulho; um agente em
missão secreta na África, um grande especulador imobiliário, especialistas em ortografia, um
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tram nenhum tipo de medo, mas por vezes revelam uma audácia totalmente ines-
perada. Uma delas, que ofereci em sacrifício a cascavéis aprisionadas, não se
importou em absoluto com o ameaçador sibilar e chocalhar da cobra; pelo contrá-
rio, ao sentir fome, abriu com os dentes um buraco no corpo da peçonhenta, levan-
do-a a morrer miseravelmente.

Será que a cobra descrita aqui pelo grande zoólogo popular alemão do sécu-
lo XIX Alfred Brehm é um fato ou um fake? Com toda a certeza já não pertence ao reino
da natureza; não se trata de uma questão que possa ser decidida objetivamente, mas de
uma questão de despreocupação, de audácia. Todo humor popular se baseia em senti-
mentos de onipotência: na realidade somos gente modesta, mas agora vamos fazer de
conta que nada pode nos atingir. Sem essa fonte não haveria provavelmente humor, brin-
cadeira ou riso. Solta na natureza, a ratazana fugiria; é preciso haver determinado arran-
jo artificial para criar uma disposição interior de agarrar-se aos fatos, evitando que a fan-
tasia distorcida domine.

Kluge é um mestre da aplicação prática. Não é sua obra mais bem caracteriza-
da pelo confronto entre a realidade e a fantasia que dela escapou? Como é, por exemplo,
que Kluge filma o congresso de um partido? Ele envia ao congresso uma “professora de
História” em crise com sua didática, pois já não sabe por que continuar a sobrecarregar seus
alunos com conhecimentos sem poder lhes falar das possíveis saídas para a infelicidade das
guerras e das relações de poder que lhes são despejadas sob a forma de fatos. Munida
desse motivo, ela se dirige ao alto escalão da política:

Sou professora de História. Vim até aqui porque gostaria de transformar a histó-
ria com vocês. O que acham disso? Acho que o material das aulas de História,
nas escolas superiores, não é suficientemente positivo. Gostaria de receber outro
material para divulgar.

Os políticos a interpretam mal: ela não quer livros escolares melhores, mas, sim,
uma HISTÓRIA MELHOR. A seqüência no filme de Kluge A patriota (1979) dura algum tempo;
diversos políticos respondem, não entendem, consideram a mulher ingênua, se esforçam por
ser simpáticos diante da câmera e assim por diante. Tudo isso é cômico, sem deixar de ser
sério. É uma ficção, melhor dizendo, um fake. A professora é uma atriz, e o filme, um docu-
mentário, com o congresso real do Partido Social-Democrata de 1979. A ficção, porém, tam-
bém representa algo verdadeiro: os desejos humanos – as crianças devem ter uma vida
melhor, pelo menos não devem ter de passar por guerras. As catástrofes devem ser evitadas.



carrasco, o advogado do conglomerado responsável pelo seguro das torres gêmeas, o tenen-
te-general Pugatschow do complexo espacial de Baikonur na Rússia, especialistas em roubos
de obras de arte etc. Berling coloca um figurino que contempla um ou dois itens, e então se
prepara para confrontar as perguntas de Kluge, sempre feitas em tom amigável, que no entan-
to vão – do ponto de vista do conteúdo – da ingenuidade à insolência. A fantasia de Berling,
com seu sangue-frio, é obrigada a entrar em uma disputa intelectual. Trata-se de conversas
cômicas e grotescas, de um desempenho pândego semelhante ao de um saltimbanco. Caso
funcione, vai ao ar.

Com freqüência, esses papéis estão relacionados a eventos da atualidade ou de
interesse público. Grandes comerciantes de armas nunca dão entrevistas na televisão, mas ali
poderemos ouvir alguém falar friamente a respeito de contrabando de armas, subornos e as
oportunidades do mercado de Kalashnikovs na África. Quanto à questão em torno de se, e
quanto, a seguradora pagaria pelas torres gêmeas que ruíram, discutiu-se de fato se eram um
ou dois atentados, porque em uma das hipóteses, só caberia o pagamento da metade da soma
do seguro. Negociações grotescas como essas normalmente não se dão em público – ali, sim.
Depois de vários escândalos envolvendo produtos alimentícios ocorridos no ano passado na
Alemanha, Berling apareceu, sem a menor vergonha, na pele de um fabricante de salsichas e
processador de carne deteriorada. Poder-se-ía dizer, sobre essas entrevistas, que Kluge ence-
na fakes nos casos em que o causador dos fatos escandalosos se esconde da sociedade. É
claro que no processo de empatia com esses papéis, nas tentativas de se esquivar e de inven-
tar desculpas, de se defender e maquiar a realidade, surgem momentos muito engraçados.
Mas não se trata apenas do presente. Berling também interpreta papéis históricos, não somen-
te da história alemã recente: ele aparece como soldado de Napoleão, inquisidor espanhol,
major da Primeira Guerra Mundial etc. O propósito da improvisação não é desmascarar, mas
sim, testar o sentimento de realidade.

O núcleo do que se desenvolveu nos programas de televisão de Kluge a ponto de
se transformar em uma série, sempre esteve presente desde o início em seus filmes. Nos dois
filmes fortemente influenciados pelo espírito dos protestos do movimento estudantil – O gran-
de caos (1969-70) e Willi Tobler e a queda da 6ª frota (1972) –, o fake domina travestido de
filme de ficção científica, como o palhaço domina o crocodilo. O palhaço, no entanto, não é
uma figura isolada no filme, mas sim, associação livre, câmera, mise-en-scène, trajes de fic-
ção científica, diálogos e cenas improvisados, edição e montagem, enfim, técnica cinemato-
gráfica. De onde conhecemos esse universo? Da televisão, por exemplo, da primeira aterris-
sagem tripulada na Lua, no mesmo ano de 1969: “As espaçonaves são todas construídas a
partir das entranhas de aparelhos de televisão” (Kluge). Qual é a estrela escolhida pelo palha-
ço? “Alfa Centauro”, “Júpiter”, “a nebulosa de Andrômeda”? Não: “Krüger 60”. (O sistema
estelar existe de fato; mas a palavra remete a Ohm Krüger, defensor dos bôeres na África do
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Sul, a um famigerado telegrama do imperador Guilherme “Krüger-Depesche”) e ao ator Hardy
Krüger, que atuou em filmes de aventuras, como O vôo do Fênix (Robert Aldrich, 1965, rema-
ke John Moore, 2004.) O que será que um palhaço encontra lá? “Alienígenas”, “Klingons”,
algum tipo de ser extraterrestre? De jeito nenhum, apenas o velho conhecido crocodilo da filo-
sofia inglesa: a guerra civil. E por que da filosofia inglesa? Porque os ingleses inventaram o
capitalismo, que é a guerra civil domesticada para satisfazer os objetivos da concorrência. E
foi entre as atuais estações de metrô: Hammersmith – Hampsteadt – Tufnell-Park. Tais nomes
de bairros londrinos aparecem no início do filme alinhados com os nomes dos planetas “Krüger
60” e “Trans-Pluto”. Nesse berço do capitalismo, no antigo county of London (condado de
Londres), também estão enterrados Karl Marx e Sigmund Freud, quer dizer, o crocodilo não
consegue se desvencilhar dos palhaços. Vemos, até mesmo quando Kluge dirige um filme de
ficção científica, que não se trata de nenhuma forma de escapismo, mas sim de uma contro-
vérsia entre fatos e fantasia.

O problema é o seguinte: nos fatos, a fantasia está presente de forma insuficien-
te, e a fantasia, por sua vez, carece de fatos. Os fatos surgem da fuga à fantasia, e a fantasia
teme os fatos. Essa separação ocorre há séculos, prejudicando ambos os lados.
Historicamente, elas só se unem sob a forma de tirania mútua, e isso então está associado ao
terror e a altos custos (terror dos chamados imperativos objetivos nos “arcabouços de aço” das
sociedades burocráticas, terror das ficções em revoluções e pseudo-revoluções). Um fato é
fantasia negativa; fantasia é facticidade negativa – e assim não pode permanecer. Que a fan-
tasia existe é um fato, e acreditar que existiriam fatos puros é uma fantasia. Fantasias produ-
zem fatos, e fatos acionam a produção de fantasias distantes ou contra si. Trata-se de aumen-
tar a zona de atrito entre ambos para manter a comunicação entre os adversários.

Existem fatos e existem invenções. Nem bem terminamos de pronunciar essa
frase, percebemos quantos fatos, em última análise toda a civilização, a tecnologia, máquinas,
mas também formas de convivência, se baseiam em invenções, só que o Estado, a família, o
carro e o avião não foram inventados por um único indivíduo; eles são invenções coletivas e
ao mesmo tempo fatos concretos. O inferno e o paraíso são considerados por muitos hoje uma
invenção; porém, no século XIII, eram realidades. É verdade que não devemos negar os fatos,
mas não podemos deixar de levar em consideração sua parte ficcional. Muitas ficções se tor-
naram fatos; outras, não. Se tivéssemos investido na bicicleta voadora tanto quanto investimos
na indústria automobilística, talvez ela também existisse – estaríamos andando de bicicleta em
várias pistas de velocidades diferentes, uns sobre os outros, não precisaríamos de ciclovias,
haveria ciclotáxis e cicloônibus, e estaríamos mais próximos da resolução de nossos proble-
mas de trânsito. Se tivéssemos investido no âmbito social apenas parte da imaginação que é
utilizada na tecnologia, talvez vivêssemos hoje de forma bem diferente.
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Imagens de Intolerância, de Griffith, da história francesa, do estupro de Brown
Eyes, saturadas de azul, projetadas em cinemascope sobre o fundo de um palco de ópera e
sob um teto pintado de céu violeta e palmeiras; na trilha sonora, Les Huguenots, de Giacomo
Meyerbeer; tudo isso na tela de uma televisão. Videoclipe estilizado, modernismo nostálgico ou
colagem pós-moderna? O trabalho de Kluge para televisão continua sendo a justaposição eclé-
tica de materiais encontrados, familiar a seus filmes – blocos de montagem combinando ima-
gens antigas, fotos de still, slides de lanterna mágica, ilustrações populares, cartelas, música
de terceiros e voz over ocasional. Ao mesmo tempo que esses agrupamentos não diegéticos
interrompem a fluidez da narrativa (com a qual eles em geral se relacionam de maneira mais
ou menos indireta), eles costumam persistir na memória do espectador: o incêndio na ala dos
elefantes em Artistas na cúpula do circo: perplexos (1967); a montagem suicida em Alemanha
no outono (1978); imagens da Babilônia, de Paradise Lost, da Exposição Universal de Londres
de 1851 e as seqüências de ópera em O poder dos sentimentos (1983).

Como nos filmes de Kluge, algo do material encontrado, reunido nas miniaturas
de televisão foi manipulado de algum modo, antes mesmo de sua inserção na montagem. O
que mudou, no entanto, foi não só o método mas também o contexto. Nos filmes, a materia-
lidade das imagens antigas pode ter sido enfatizada por meio de recursos primitivos, como
câmera acelerada, refotografia de imagens a partir da mesa de edição, inclinação da câme-
ra, saturação, máscara, para não mencionar a fotografia deliberadamente enganosa e dile-
tante de seus filmes de ficção científica. Hoje em dia, efeitos semelhantes são alcançados
com computação gráfica, por exemplo, justapondo* (uma expressão anacrônica) um conjun-
to de imagens sobre um fundo diferente (e às vezes variável), como a tela de um cinema da
década de 1920 ou vitrines urbanas. Ainda mais surpreendente que seu salto repentino para
a era eletrônica, é o contexto de exibição para o qual Kluge está produzindo esse trabalho –
um programa cultural chamado Dez para as onze (Zehn vor elf), distribuído em cerca de trin-
ta minutos de transmissão por semana. O formato desse programa, até o momento sob estri-
to controle de edição de Kluge, parece guiado por princípios de brevidade e variedade. Assim,
no início de um programa, uma apresentadora promete ao espectador que nenhum quadro
irá durar mais do que cinco minutos; dentro do mesmo espírito, o compositor Luigi Nono
supriu a série com óperas de 42 minutos para adaptação. Essas miniaturas irão se alternar
com apresentações de escritores (como Christa Wolf lendo a Ilíada), conversas com o editor
(Marcel Peragine), retratos de atores (como Alfred Edel), ou apenas uma série de tomadas
que não foram utilizadas na montagem (como a tentativa indefinidamente repetida indefini-
damente de Burt Lancaster de abrir um ovo quente, no filme Fathers and Sons, de Sinkel).
Dez para as onze está associado a um noticiário analítico, produzido pela revista Der Spiegel.

O que é mais intrigante nesse novo empreendimento é o canal de veiculação.
Você não ficaria surpreso em encontrar um programa desses em um canal regional (os
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ou nos filmes da ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) exibidos de madrugada. Afinal, Kluge,
porta-voz e lobista de um cinema alemão comercialmente independente desde
Oberhausen, ajudou a estabelecer legislações, regulando fundos para filmes e co-produ-
ções para televisão (1974, 1979). Mas, nesse momento, Dez para as onze está sendo
transmitido pela RTL-plus, uma das estações de televisão privadas que floresceram desde
que a nova administração democrata cristã modificou a proibição constitucional contra a
propriedade privada de canais de TV. Como um cineasta que combateu durante anos as
chamadas novas mídias poderia emprestar seu nome e trabalho ao inimigo, e pior, a um
canal (parcialmente pertencente à gigante de mídia Bertelsmann) que exibe muito mais
programas de entretenimento (80%) que os outros canais de satélite e a cabo – assim
como noticiários despolitizados, “leves”?2

As razões que Kluge oferece para essa estratégia são coerentes com sua crítica
de muitos anos à televisão pública. Desde 1972, quando o Medienverbund (a integração
vertical da mídia privada) não era senão um plano difundido por poderosos grupos de inte-
resse, Kluge – junto com Oskar Negt – analisou a fraqueza estrutural da televisão sob uma
perspectiva teórica em The Public Sphere and Experience.3 A instituição da transmissão de
programas de TV, argumenta Kluge, foi estabelecida (pelo menos na Alemanha) em relativo
isolamento das grandes áreas da esfera pública, tanto da clássico-burguesa como da indus-
trial-comercial, sendo guiada, por outro lado, por uma “vontade de programar” burocrática.
Dessa maneira, a televisão pública herdou o pior dos dois mundos: a tendência para a abs-
tração e a exclusão advinda da esfera pública burguesa, e a pressão de tempo instituciona-
lizada da indústria da consciência. “Da autonomia das imagens”, Kluge acrescenta em
1985, “ou das leis gravitacionais da mídia, sua ’música inerente’, não resta quase nada”.4

A televisão pública da Alemanha Ocidental, portanto, é estruturalmente inferior à
mídia privada e ainda menos capaz de “desenvolver a possibilidade de inter-relações comu-
nicacionais”, de “abordar as necessidades e os conflitos vitais das audiências de massa”.5 O
Novo Cinema Alemão, por esse motivo, praticamente desapareceu dos cinemas na era dos
blockbusters e do público jovem. Apesar de a Nova Mídia ameaçar seriamente a ecologia da
consciência humana, pondera Kluge, ela também necessita de matéria-prima ou substância,
especialmente nessa fase atual de criação, e, devido a seus interesses empresariais, pode-
ria ser mais flexível, aberta e menos discriminadora que os canais públicos. Entre as particu-
laridades da televisão pública e a instabilidade da Nova Mídia, e com o apoio de uma alian-
ça entre editores e teatros e organizações de escritores, Kluge espera criar “janelas” para pro-
dutos independentes, de modo a preservar e reforçar as estruturas da esfera pública.6

É muito cedo para avaliar as implicações políticas dessa estratégia, e menos ainda
o sucesso com as audiências de televisão. O que acho interessante nesse reagrupamento de



primeiro cinema como modelo. Para concluir, vou discutir elementos do estilo “primitivo” nos
filmes de Kluge e relacioná-los aos seus esforços de fazer do cinema uma estrutura vital da
esfera pública, embora sob condições modificadas – e que se modificam rapidamente.

*
No que se define como uma crítica a Habermas, Negt e Kluge questionam o esco-

po de um conceito de esfera pública (Öffentlichkeit) que se desenvolveu no século XVIII, basea-
do nos ideais burgueses de representação e comunicação, bem como em formas literárias de
subjetividade.9 Não apenas esse conceito está marcado pela hegemonia de uma classe parti-
cular, a burguesia, tendo, desse modo, mecanismos particulares de separação e exclusão de
grande parte da realidade social, mas também ele é limitado em sua capacidade de lidar com
o declínio histórico daquele tipo de esfera pública, desde meados do século XIX, e a emergên-
cia concomitante de esferas públicas do tipo industrial-comerciais, como a mídia de massa.
Segundo Negt e Kluge, as novas “esferas públicas de produção” (Produktionsöffentlichkeiten)
não mais aspiram, como o modelo burguês, a separar uma esfera acima do mercado (cultura,
lei), embora cultivem os remanescentes do modelo anterior, tomando emprestado a imagem de
coerência e legitimidade. Como um braço direto da produção e circulação, as esferas públicas
industrial-comerciais tendem a incluir, como “matéria-prima” sua, âmbitos da vida humana pre-
viamente considerados privados; por essa razão, elas se relacionam de forma mais direta e
abrangente com necessidades e qualidades humanas somente para se apropriar delas e des-
substancializá-las.10 Negt e Kluge argumentam que, mesmo na reprodução capitalista dessas
necessidades, se divisa uma função substancialmente diferente da Öffentlichkeit: um “horizon-
te social de experiência”, uma estrutura intersubjetiva que possibilita a produção e a reflexão da
experiência. A questão política é, então, se e até que ponto essa esfera pública é organizada a
partir de cima – pelos padrões exclusivos da alta cultura ou pelos estereótipos da cultura mer-
cantilista – ou experimentando eles próprios, os sujeitos (não necessariamente o mesmo que o
sujeito burguês auto-idêntico), com base em seu contexto de vida (Lebenszusammenhang).

Como um contra-conceito ao de esfera pública burguesa, Negt e Kluge chamam
esse tipo de esfera pública autônoma de “proletária”, um termo que epitoma o sujeito histórico
do trabalho e da experiência alienados. Eles defendem que empiricamente instâncias efêmeras
e rudimentares de uma esfera pública “proletária” já emergiram – em fissuras, justaposições, e
interstícios de processos históricos não lineares.11 E insistem em que, como uma construção
discursiva, ela poderia ser derivada de sua negação, isto é, dos esforços hegemônicos de supri-
mir, destruir, isolar, separar, ou assimilar qualquer formação pública que sugira uma organiza-
ção alternativa de experiência. É importante notar que esse conceito de experiência (Erfahrung)
opõe-se explicitamente à noção empiricista das relações sujeito-objeto (percepção, cognição) e
seu uso instrumental na ciência e na tecnologia. Em vez disso, Negt e Kluge assumem uma con-
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o desenvolvimento histórico da esfera pública, particularmente desde a invenção do cinema.

Resumindo: o desafio da Nova Mídia, sua ameaça ecológica às estruturas da cons-
ciência humana, requer nada menos que o retorno aos primórdios de toda publici-
dade [Öffentlichkeit]. Tomando nossa deixa de 1802 (ou de antes), temos que atua-
lizar e reanimar este capítulo parcial [Teilkapitel]; temos que mobilizá-lo, da maneira
como ele foi no início. Quanto às imagens em movimento do cinema, a jornada nos
leva de volta apenas a Lumière e a Méliès, ou seja, mais uma vez aos primórdios.
Em cada um deles, encontraremos primos e parentes daquilo que na verdade ocor-
reu, que poderia ser traduzido em invenções interessantes para a Nova Mídia.7

O retorno ao primeiro cinema é duplamente qualificado. De um lado, ele requer um
trabalho de tradução, levando-se em conta tanto a distância histórica como as diferenças
materiais entre as mídias cinema e televisão. Mais do que isso, retorna-se não à história ofi-
cial do cinema, mas aos “primos” negligenciados pela tradição – os desvios e impasses osten-
sivos do cinema dominante. Nesse sentido, a referência a Lumière e a Méliès não deveria ser
tomada ao pé da letra, exatamente como a invocação de Kluge, por meio de seus textos, às
comédias pastelão e “ao” cinema mudo da década de 1920, que são mais importantes por
seu sentido geral do que por dizerem algo sobre algum filme em particular.

Tal perspectiva diante da história do cinema é familiar aos artistas de vanguarda e
aos intelectuais europeus dos anos 1920 em diante: um entusiasmo pelo começo anárquico
do cinema, suas possibilidades estéticas e políticas; uma crítica ao seu desenvolvimento ins-
titucional autêntico. Assim, os dadaístas e os surrealistas celebraram os trick films, a comédia
pastelão e Chaplin, enquanto satirizavam as tendências literárias e sentimentais do cinema.
Kracauer e Benjamin endossaram a “distração” (Zerstreuung) proporcionada pelos primórdios
do cinema em detrimento das pretensões culturais do picture palace*. E Horkheimer e Adorno
compararam a indústria cultural dos anos 1940 com a afinidade entre o primeiro cinema e o
circo, o burlesco, as feiras, o “puro nonsense” da diversão popular; além disso, eles reconhe-
ceram uma tensão dialética entre imagem, texto e música, que distinguiu a mídia do cinema
mudo daquela do cinema sonoro. Kluge, um descendente intelectual da Escola de Frankfurt,
participa claramente desse discurso e pode muito bem ser o cineasta mais importante a colo-
car em prática sua postura teórica.8

A seguir, abordarei a relação de Kluge com o primeiro cinema sob dois aspectos.
Começo esboçando de que modo seu conceito de esfera pública ajuda a elucidar a diferen-
ça paradigmática entre o primeiro cinema e seu sucessor clássico (no contexto americano).
Por outro lado, esse esboço irá sugerir razões mais específicas para o retorno de Kluge ao



cepção dialética da experiência na tradição de Adorno e Benjamin: a experiência como algo que
faz a mediação entre percepção individual e contingência social e coletividade, processos cons-
cientes e processos inconscientes; a experiência como a capacidade de estabelecer conexões
e relações (Zusammenhang); a experiência como a matriz de temporalidades conflitantes, de
memória e esperança, incluindo a perda histórica dessas dimensões.12

Em seus textos posteriores sobre cinema e mídia, Kluge parece ter abandonado a
designação proletário, ou mesmo oposicionista, em favor de uma noção enfática de
Öffentlichkeit, definida por princípios como abertura [em inglês, open-ness] (a raiz etimológica
de öffentlich, o que é “aberto”), livre acesso, multiplicidade de relações, interação comunica-
cional e auto-reflexão. Em sua maioria, esses princípios foram desenvolvidos no contexto
daquilo que Kluge agora chama de esfera pública “clássica”, um termo que absorve os ideais
da esfera pública burguesa, mas que rejeita seu fundamento na representação e no privilégio.
Esse movimento pode ser entendido como uma reaproximação a Habermas; examinado mais
cuidadosamente, no entanto, parece ser motivado por uma consciência de que o cinema,
como instituição pública, está desaparecendo rapidamente, e com ele as promessas não cum-
pridas de sua história. Numa interessante revisão do ensaio de Benjamin, “A obra de arte na
era de sua reprodutibilidade técnica”, Kluge sugere que o divisor de águas historicamente sig-
nificativo não é entre o cinema e as “artes clássicas”, mas entre o cinema e a televisão ou,
mais definitivamente, entre o cinema e a mídia eletrônica privada. À luz dos recentes aconte-
cimentos, ele conclui que “o cinema pertence à esfera pública clássica”.13

A afirmação de Benjamin de que o cinema precipitou a desintegração da “aura” é,
como Kluge observa, hiperbólica. Enquanto aspectos da aura clássica realmente desaparece-
ram com o cinema, novas formas de experiências auráticas adentraram a sala de cinema como
resultado do relacionamento particular entre o cinema e seu público. Esse relacionamento é
causado pela afinidade estrutural entre o filme na tela e o “filme interno”, o “filme na cabeça do
espectador”.14 A invocação da noção de experiência aurática de Benjamin enfatiza, especifica-
mente, a reciprocidade (“dotar um fenômeno da capacidade de devolver o olhar”), a intersubje-
tividade e a disjunção temporal. Para Kluge, a reciprocidade entre o filme na tela e a corrente
de associações do espectador se torna a medida do valor de uso de determinado filme para a
esfera pública alternativa: ou um filme explora as necessidades, as percepções e os desejos do
espectador, ou encoraja seu movimento autônomo, sua autopercepção e sua autoconfiança.
Essa reciprocidade, entretanto, requer definitivamente uma terceira parte – o outro espectador,
a audiência como coletivo, o cinema como espaço público. Essa terceira parte oscila entre uma
noção abstrata de “espectador” (o sujeito textualmente inscrito, o consumidor que é alvo da
indústria) e a experiência concreta de espectadores empíricos; que sempre envolve um momen-
to de imprevisibilidade. É o inesperado e quase aleatório componente da recepção coletiva que
torna o “público” espectador (Publikum) uma esfera pública (Öffentlichkeit) significativa.15

36 Como o espectador já carrega – dentro dele ou dela, as estruturas da esfera públi-
ca, tanto no sentido repressivo quanto capacitante, esse momento de imprevisibilidade tam-
bém atua nos processos psíquicos iniciados pelo filme, especialmente em desejos inconscien-
tes, bloqueios, pequenos detalhes.

Esses traços particulares [Einzelspuren], situados bem abaixo do ego e de seus
controles, correspondem às particularidades [Einzelheiten] num filme... A cumpli-
cidade subliminar das particularidades nos seres humanos e das particularidades
nos filmes representa ao mesmo tempo um perigo e uma oportunidade sensacio-
nal para todos os horizontes utópicos.16

Tal observação tem mais a ver com o “inconsciente óptico” de Benjamin do que, por
exemplo, com as teorias de cinema lacaniano-althusserianas, para as quais os processos
inconscientes mobilizados pelo aparato cinemático são exatamente os mesmos mecanismos de
reprodução da ideologia. Embora Kluge pudesse até certo ponto concordar com essa análise,
ele está muito mais interessado nos pragmatismos da redenção – graduações, distinções,
valências estéticas do filme que desaparecem com a televisão, novas e perdidas possibilidades,
estratégias de hibernação, exeqüibilidade – especialmente na presente conjuntura histórica.

Além disso, enquanto as abordagens pós-estruturalistas na teoria do cinema ten-
dem a se apoiar em modelos espaciais, Kluge define o cinema como um espaço de temporali-
dade, um “espaço-tempo” (Zeitort). A realidade técnica da projeção – o fato de que a tela é na
verdade negra por metade do tempo – torna-se uma metáfora teórica para as possibilidades
temporais do filme: “O olho olha para fora durante 1/48 de segundo e para dentro durante 1/48
de segundo”.17 Essa metáfora se traduz numa estética de montagem, de espaços e pausas, nas
quais o “filme interno” do espectador se desvia do filme; isso possibilita a representação de
“imagens invisíveis”, que Kluge chama de o “alto ideal” da história do cinema (por exemplo,
Dreyer, Godard, Tarkóvski). Justamente por isso, o cinema pode se tornar a mídia do tempo e
da memória “reais” (durée, de Bergson, tempo perdido, de Proust): “Chegada de um trem à
estação Ciotat, dos irmãos Lumière, descreve o tempo enquanto ele desaparece, encorajando
assim nossas tentativas de sustentar que, ao menos internamente, o fluxo do tempo pode ser
revertido”.18 Essa linha de temporalidade não está disponível na televisão, tanto por razões téc-
nicas (o sinal eletrônico ininterrupto) como pela economia da programação. Por isso, a recicla-
gem da história do cinema de Kluge, de fragmentos e cenas cortadas, no formato de um pro-
grama de TV, pode ser vista, entre outras coisas, como uma tentativa de dotar aquela mídia de
uma dimensão temporal diferente – por meio de uma sobreposição estratégica de instituições.

Ninguém irá acusar Kluge de falta de inspiração utópica. Mas esse posicionamento
utópico é definido por um interesse político concreto – a organização de um horizonte social de
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perfil de classe diferenciado – o perfil de uma classe trabalhadora urbana formada por grandes
famílias de imigrantes, que temporariamente se tornaram o suporte da indústria do cinema. Mas
esse galanteio teve vida curta. Como demonstraram historiadores revisionistas, como Russell
Merritt e Robert Allen, os esforços para moralizar as exibições começaram em 1908, conver-
gindo em progressivas campanhas de censura. Por volta de 1910, os nickelodeons tinham per-
dido seu status de espaço de exibição principal, e as forças mais avançadas da indústria esta-
vam se concentrando nos picture palaces, nos longas-metragens e nas estrelas, criadas para
atrair a classe média e consumidores ostensivamente american(izados) sem classe social defi-
nida.20 O perfil de classe trabalhadora das primeiras audiências, entretanto, tornou-se um dos
mais poderosos mitos de Hollywood, um clichê persistente na legitimação do cinema como arte
“democrática” e cultura “popular”.

Críticos de Burch, em especial David Bordwell, Kristin Thompson e Janet Staiger,
chegam quase a inverter completamente a explicação tradicional, argumentando que o surgi-
mento do paradigma clássico por volta de 1907 poderia na verdade ter sido inspirado pelo
deslocamento de uma audiência homogênea de classe média que assistia a filmes em teatros
de vaudevile para a clientela muito maior e etnicamente diversa dos nickelodeons, isto é, pelo
objetivo da indústria de criar um produto de cultura de massa integrado.21 Essa hipótese cer-
tamente explica os amplos esforços para padronizar e calcular antecipadamente atos empíri-
cos de recepção – em particular, por meio de uma forma narrativa que não exigisse da audiên-
cia um conhecimento prévio e produzisse narrativas auto-explicativas e completas. Mas a refe-
rência ao público do vaudevile exclui prematuramente a questão de classe, reduzindo-a ao sta-
tus econômico (quem quer que possa pagar o preço de um ingresso de vaudevile deve per-
tencer à classe média) e negligenciando as dinâmicas desiguais de identidade social e cultu-
ral, para não falar em gênero e sexualidade.22 Além disso, a ênfase revisionista nas intenções
da indústria deixa de lado aspectos da cultura do cinema que não são mais – ou não são ainda
– o foco dominante das atenções da indústria; os nickelodeons, por exemplo, continuaram a
existir lado a lado com os picture palaces, e também com práticas de exibição que minaram
potencialmente o modo clássico de recepção.

Tendo em vista essas questões, o conceito da esfera pública de Kluge oferece várias
vantagens. Para começar, ele se refere (em certa medida como Burch) às condições formais de
recepção, com a possibilidade de articular e organizar a experiência de uma forma comunica-
cional, em vez de usar fatores empíricos de status econômico ou consciência de classe. Essa
possibilidade, por sua vez, era sem dúvida mais significativa para grupos sociais particulares –
tais como imigrantes ou a classe trabalhadora recentemente urbanizada, cujo horizonte de
experiências era fragmentado, alienado, ou reprimido de maneiras específicas, e que trazia para
a tela suas próprias tradições deslocadas, diferente noção de tempo, necessidades e ansieda-
des concretas, fantasias e memórias comuns. A função do cinema para esses grupos – espe-
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quanto ao surgimento desses horizontes no passado. Assim, sob dois ângulos o primeiro cine-
ma poderia ser discutido como uma esfera pública alternativa: (1) como um fenômeno rudimen-
tar resultante da sobreposição de várias instituições de entretenimento comercial, nas fissuras
de desenvolvimentos desiguais no modo de produção, exibição, e representação; e (2) como
uma prática de cinema que foi sistematicamente eliminada ou transformada com o surgimen-
to do paradigma clássico de Hollywood (estabelecido aproximadamente entre 1907 e 1917).

Partidários e estudiosos do cinema pré-1907, como Noël Burch e Tom Gunning,
argumentaram que ele constitui um paradigma por si só, um cinema de tipo diferente do clás-
sico – diferente em sua articulação do espaço e do tempo, em sua forma narrativa, em sua
noção de gênero; diferente, sobretudo, em sua concepção das relações entre o filme e o
espectador. Um dos objetivos da narrativa clássica é envolver o espectador no mundo ficcio-
nal da tela, da diegese, oferecendo a ele(a) um ideal – invisível – um ponto privilegiado de onde
testemunhar a cena; esse efeito requer uma separação absoluta da diegese do espaço-tempo
da sala de cinema, uma configuração de ausência e presença essenciais à representação
cinemática (Christian Metz). O primeiro cinema, por contraste, solicita seu espectador de
maneira mais direta, presencial, seja exibindo as possibilidades da nova mídia seja exibindo os
objetos imaginados; ele é, para usar a expressão de Gunning, um “cinema de atrações”. Da
mesma maneira, o espectador é na maior parte das vezes reconhecido como destinatário,
como no olhar recorrente de atores ou curiosos para a câmera (uma prática que se tornou tabu
por volta de 1910). Além disso, muitas das convenções estilísticas dos primeiros filmes solici-
tam que o espectador colabore de um jeito diferente, menos mediado do que na diegese clás-
sica: a cena teatral, com a câmera à distância, perspectiva frontal e composição freqüente-
mente estática, sobrecarregada, ou acêntrica; descontinuidade espaço-temporal entre planos,
narrativas que oferecem uma série de destaques episódicos (em vez de um enredo coerente,
auto-evidente), histórias ilustrativas com as quais o público estaria familiarizado (como contos
de fadas e bíblicos, clássicos literários, fatos históricos e fatos jornalísticos atuais). Em termos
de características estilísticas, o primeiro cinema poderia com efeito ser teorizado, na visão de
Kluge, como uma esfera pública, uma estrutura formal que possibilita interação entre o filme
e o espectador e entre espectadores de experiências culturais e sociais específicas.

As exigências formalistas para o primeiro cinema como prática alternativa de cine-
ma, se tornam problemáticas quando elas são vinculadas, como no caso de Burch, a exigên-
cias políticas sobre a natureza proletária das primeiras audiências. Para começar, o paradigma
“primitivo” foi elaborado, de modo geral, durante um período em que a maioria dos filmes era
exibida, pelo menos em áreas urbanas, como parte de programações de vaudevile, isto é, para
um público predominantemente de classe média. Foi só depois que o cinema encontrou um
espaço de exibição próprio, o lendário nickelodeon (de 1905 em diante), que ele adquiriu um
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aberto possibilidades de experiências não disponíveis em nenhuma esfera pública isolada.
Dessa perspectiva, o incidente fala da tensão entre momentos utópicos e ideológicos dentro do
consumismo, especialmente quando comparado com o bombardeamento sistemático de
Hollywood ao público feminino na década de 1920 (por exemplo, o culto a Valentino).

Mas existem aspectos mais específicos nos quais o primeiro cinema poderia ser
descrito como uma esfera pública alternativa, no sentido de Kluge, e nos quais, inversamente,
complementam o retorno particular dele à história do cinema. Vou tocar brevemente em três:
formato de variedade, atividades não fílmicas e cruzamento de gêneros.

O formato de variedade, assim como outros aspectos do primeiro cinema, derivou
dos entretenimentos comerciais no contexto dos quais os filmes foram primeiramente exibi-
dos: shows de variedade e vaudeviles, dime museums e penny arcades, parques de verão, fei-
ras, circos e espetáculos itinerantes. Qualquer que fosse o número e o status dos filmes den-
tro de um programa estabelecido – inicialmente, talvez até oito curtas-metragens preenchen-
do uma fenda para moedas correspondentes a programas de vinte minutos – a seqüência
deles era arranjada da maneira mais aleatória possível, emulando a estrutura geral do progra-
ma em sua ênfase na diversidade, rápida mudança de gêneros, humores e estilos de repre-
sentação. A estimulação incessante da atenção do espectador por meio de uma série de atra-
ções chocantes e descontinuadas encorajou um modo particular de recepção – que Kracauer
e Benjamin teorizaram sob o nome de distração. Kluge, mesmo antes de ter começado a usar
o formato de variedade em seu programa de televisão, analisou a dramaturgia do circo
(Nummern-Dramaturgie) como uma maneira de maximizar tanto o contato como o atrito entre
os números – “a unidade de previsibilidade e surpresa”. A comparação que valoriza essa tem-
poralidade “pré-clássica” para Kluge (assim como para Kracauer e Benjamin) é a trama de
duas horas do drama clássico, da ópera, ou do longa-metragem, com sua hipostasiação da
psicologia individual – embora, ele insiste, a ideologia com a qual os indivíduos decidem a his-
tória também contenha um elemento utópico. Da mesma maneira, “distração” não necessa-
riamente significa uma forma brechtiana de distanciamento, mas um modo de recepção que
contém a possibilidade de nós nos entregarmos, quando acordamos, a uma seqüência irreal
de impressões e associações sensoriais.

Como um princípio empresarial e estético, o formato de variedade persistiu no
período do nickelodeon, pelo menos até o surgimento do longa-metragem (por volta de 1912-
1913), que exigiu um padrão diferente de recepção, isto é, prolongou a concentração e a
absorção. Junto com o princípio da variedade, outra convenção da primeira exibição foi ado-
tada pelo nickelodeon: a mediação da imagem na tela por exibidores ou funcionários presen-
tes na sala.25 Dessa maneira, os programas de cinema tendiam a incluir uma série de ativida-
des relacionadas à imagem em movimento, tais como conferências que acompanhavam os fil-
mes, música e efeitos especiais, assim como atos não fílmicos, como músicas ilustradas,
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cialmente no que se refere a conflitos entre culturas tradicionais e pressões da vida moderna –
poderia ter sobrevivido à sua relevância econômica e estatística para a instituição.

Numa tendência similar, o conceito da esfera pública de Kluge preserva uma ten-
são crítica em relação ao desenvolvimento da instituição, às forças de padronização, o lado nor-
mativo da história do cinema. Dessa maneira, o interesse cognitivo é dirigido a uma sobreposi-
ção de modelos desiguais, não sincronizados de organização, os pontos de contato (Nahtstellen)
entre tipos diferentes de esfera pública, de formas de composição e efeitos acidentais. Um
exemplo dessa sobreposição seria a “ilustração”Veriscope da Luta Corbett-Fitzsimmons (1897),
a qual, para assombro de críticos de todos os lugares, atraiu um grande público feminino que
cruzava limites de classe: como elas eram tradicionalmente excluídas de lutas ao vivo e de sua
clientela “homossocial”, a mediação cinemática do evento proporcionou às mulheres a visão
proibida de corpos masculinos seminus bem treinados, entrelaçados em um ato físico íntimo.23

Da perspectiva da história institucional (tal como a construída por Bordwell, Staiger e
Thompson), esse incidente pode ser insignificante. Ainda assim, ele por certo sugere que a
sobreposição de diferentes tipos de esfera pública – por um lado, o mundo do entretenimento
popular no final do século XIX, separado em linhas de classe, gênero, raça e etnia; por outro, o
mundo espetacularizado, amplamente inclusivo da cultura de massa consumista – poderia ter



números de vaudevile, e, ocasionalmente, shows de lanterna mágica. Com certeza, essas ati-
vidades eram mais opcionais do que típicas (exceto pelo acompanhamento musical e as músi-
cas ilustradas), e variavam em circulação, status e combinação. Como práticas disponíveis e
populares, de qualquer modo elas sugerem uma organização diferente das relações de recep-
ção daquilo que veio a se tornar norma. Em contraste com a separação exigida pela diegese
clássica, a presença do acompanhamento ao vivo, relacionando a imagem projetada, mante-
ve o senso de continuidade entre o espaço/tempo da sala e o mundo ilusionista na tela, pelo
menos a prioridade da “sensação de estar sentado numa sala de cinema em frente à tela”
sobre “a sensação de ser levado por um fluxo temporal imaginário”.26

Mais importante, essas atividades não fílmicas pertenciam mais ao contexto de
uma apresentação particular do que ao filme como produto acabado e mercadoria da cultu-
ra de massa. Desse modo, o show até certo ponto ainda reivindicava a singularidade de uma
performance ao vivo, embora os próprios filmes circulassem em escala nacional e internacio-
nal. Como Richard Koszarski demonstrou, a discrepância entre o filme como produto e a
experiência real da sala permaneceu bastante satisfatória na década de 1920, no máximo,
até o advento do som sincronizado e da velocidade padronizada de projeção.27 Exibições,
variando de tempos em tempos e de lugar em lugar, não apenas permitiram atos específicos
de recepção local e cultural, mas também revelaram uma margem de imprevisibilidade, na
visão de Kluge, um espaço para interpretação e reapropriação.

Seria um erro, entretanto, idealizar essa margem num essencialismo nostálgico ou
purismo utópico. Nem a mera multiplicação de produtos padronizados nem o paraíso primiti-
vo da participação do espectador, a esfera pública do nickelodeon, por exemplo, poderia ser
descrito como efeito colateral de uma sobreposição temporária de paradigmas de exibição,
um, comprometido com um princípio de variedade plebeu, o outro, apontando para o impera-
tivo homogeneizador do consumo da cultura de massa. Qualquer organização alternativa da
experiência que possa ter residido naquela sobreposição é resultado dos mesmos mecanis-
mos – a instabilidade e a voracidade das esferas públicas do tipo comercial-industrial – que
apropriam e desubstancializam aquela experiência. Em grande medida, portanto, esse tipo
alternativo de esfera pública permanece uma construção teórica, ainda mais tendo em vista
que, por razões óbvias, ela não é tão largamente documentada como o estilo de recepção a
que a indústria aspira e é recomendada aos exibidores na imprensa especializada. Mesmo
assim, essa esfera pública alternativa pode ser inferida a partir de sua força de negação – das
práticas de exibição que foram denunciadas ou se tornaram objeto de conflito entre exibido-
res individuais e produtores, da subordinação de atos e atividades não fílmicos (música e efei-
tos de som) ou, respectivamente, sua integração no filme como um produto (intertítulos, edi-
ção, narração através da câmera); em suma, da eliminação das condições em torno das quais
a experiência relacionada a local, etnia, classe e gênero poderia se cristalizar.

42 No nível do estilo de cinema, esse processo de negação envolveu estratégias de
narração com o objetivo de suprimir a consciência do espaço da sala e absorver o espectador
no espaço ilusório da tela: planos mais fechados, composição centrada e iluminação dirigida;
montagem em continuidade, que criou um espaço diegético coerente; e o aumento gradual da
duração do filme, culminando no longa-metragem. Ao mesmo tempo, isso implicou uma redu-
ção na diversidade de gêneros que o primeiro cinema herdou da iconografia vernacular e das
diversões comerciais, e a ascensão hegemônica do filme narrativo, especialmente o melodra-
ma (em detrimento dos trick films e das comédias).

As narrativas ficcionais ganharam popularidade já em 1901 e, por volta de 1907,
tinham desbancado os documentários e os filmes de cenário exótico como produtos dominan-
tes das companhias americanas. Entre 1901 e 1907, no entanto, temos um lampejo do cine-
ma narrativo, que é tão exibicionista e polimorficamente perverso quanto outros tipos de primei-
ros filmes, assim como diegeticamente incompleto e dependente do conhecimento prévio da
audiência ou de uma apresentação por um conferencista. Mesmo as narrativas mais longas e
elaboradas transmitem uma sensação de abertura diegética e dependência intertextual, espe-
cialmente se sua duração for resultado de uma combinação de diferentes gêneros (por exem-
plo, The Great Train Robbery [Edison, 1903], The Hold-up of the Rocky Mountain Express
[Biograph, 1906] ou Cohen’s Fire Sale [Edison, 1907]). Esses filmes tendem a preservar a hete-
rogeneidade estilística dos gêneros que desenham, invocando, portanto, um campo maior de
bricolagem intertextual, do qual o filme individual é apenas um segmento, como o é o progra-
ma particular. Um dos exemplos mais sofisticados dessa prática é The “Teddy” Bears, de Porter
(Edison, 1907), que combina uma adaptação de Goldilocks com uma comédia de perseguição
(os ursos perseguem uma garota pela neve) e uma sátira política ao ato humanitário muito divul-
gado de Theodore Roosevelt com um filhote de urso (um caçador adulto aparece, atira nos ursos
pais e captura o bebê urso).28 Cruzando o conto infantil com a estrutura referencial de cinejor-
nais e cartuns políticos, Porter não apenas mobiliza associações entre limites de gêneros, mas,
mais especificamente, confronta a ideologia nacional com o mundo adulto do imperialismo, nati-
vismo e racismo, associando assim as configurações particulares do privado e do público.

Esse cruzamento de gêneros é uma das semelhanças mais notáveis entre a práti-
ca de cinema de Kluge e o primeiro cinema, esteja ele consciente disso ou não. No nível teó-
rico, essa convergência está relacionada à sua permanente crítica ao conceito clássico de
gênero, especialmente a divisão de trabalho – e a hierarquia – entre a ficção e o documentá-
rio.29 Seguindo Richter e Godard, Kluge analisa os modos ficcional e documental pela ideolo-
gia deles (romance familiar como modelo de processos sociais e históricos; e, respectivamen-
te, negação do papel de sujeito na construção da realidade do documentário), bem como pelas
suas possibilidades radicais. Essas possibilidades podem ser percebidas apenas dentro de um
discurso de cruzamento dos elementos ficcionais e documentais levando-se em conta a tex-
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câmera rápida da mudança de cenário antes do último ato de Tannhäuser, de Wagner (com
um comentário, em voz over, de que a transformação acelerada de uma paisagem pagã em
uma paisagem cristã só poderia levar a resultados desastrosos). Além disso, diferentemen-
te do último exemplo, o comentário em voz over nos filmes de Kluge geralmente “explicam”
menos do que seu tom reafirmador sugere; ele tende a complicar a situação discursiva em
vez de acrescentar continuidade e conclusão.30 Uma tendência semelhante pode ser obser-
vada no uso de intertítulos e música.

Mais importante, o fato de Kluge recorrer ao primeiro cinema se traduz numa
concepção antidogmática de materiais cinemáticos, numa recusa em misturá-los na homo-
geneidade fictícia da diegese clássica.31 Unidos apenas por narrativas rudimentares e, mais
coerentemente, por certos temas e assuntos, os filmes parecem organizar seus materiais
segundo o princípio do atrito: atrito entre imagem em movimento e escrita, entre imagem,
voz e música, entre diferentes tipos de material filmado, entre um senso épico de tempo e
a temporalidade de números, cenários e miniaturas. Essa heterogeneidade produz uma die-
gese porosa e relativamente fraca segundo os padrões clássicos. Ela inibe a absorção do
espectador na fluidez diegética, e justamente por isso exige uma atividade mais autônoma
da parte dele(a) que as operações cognitivas predeterminadas.

A heterogeneidade do material e a abertura diegética dos filmes de Kluge podem
também ser descritos em termos de seu cruzamento sistemático dos gêneros ficcional e docu-
mental. Com base em muitos de seus traços formais, esses filmes poderiam ser qualificados
como documentários – uma relativa falta de continuidade na montagem (especialmente
escassez de planos em câmera subjetiva), exemplos freqüentes de personagens (“especialis-
tas”) dirigindo-se diretamente para a câmera, voz over, cartelas, mas também estruturas alea-
tórias e de montagem rememorativas – de maneiras diferentes – de Vertov, Wiseman, Marker
e Makaveyev. Ao mesmo tempo, os filmes de Kluge não são realmente ensaios sobre cinema,
mas tendem a focar personagens e cenas ficcionais. Tais cenas, entretanto, são coreografa-
das contra um fundo de documentário ou, mais precisamente, tornando o fundo parte essen-
cial da mis-en-scène.

A inserção de um personagem ficcional numa situação de documentário é um
recurso recorrente nos filmes de Kluge, começando com Despedida de ontem (1966), em que
Anita G. (Alexandra Kluge) interage com um “peleteiro” real e um treinador de cachorros “real”,
assiste a palestras programadas na universidade e não consegue fazer o ex-procurador geral,
Dr. Bauer, se interessar pelo seu caso. Em A patriota (1979), a professora de história Gabi
Teichert (Hannelore Hoger) aparece num congresso historicamente importante do Partido
Social Democrata, pedindo a políticos reais que mudem a história alemã para que ela possa
ter um material melhor com que lecionar. Sua insistência impassível não apenas reforça um
sentido de autoparódia involuntária no desempenho dos políticos diante da câmera de Kluge,
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tasia, realidade com desejo, causalidade linear com saltos e lacunas associativos. Um cruza-
mento radical de gênero, como os próprios filmes de Kluge sugerem, não apenas abre novas
constelações entre narrativa e história, mas incita o espectador a colocar em questão delinea-
ções tradicionais de privado e público.

A homenagem mais ampla de Kluge ao primeiro “cinema de atrações” pode ser
seu segundo filme, Artistas na cúpula do circo: perplexos (1968). Nessa complexa alegoria da
situação da prática artística entre o Terceiro Reich e o movimento estudantil, o circo figura
como um ponto nodal para contatos com outras instituições culturais: ópera (principalmente Il
Trovatore), cinema mudo (uma projeção de Outubro), literatura (o último encontro do Grupo 47)
e televisão. Os dilemas de lançar um “circo de reforma”, a imobilização das estéticas vanguar-
distas entre projeto utópico e contexto capitalista de realização, levam Leni Peickert (Hannelore
Hoger) a um caminho que, em retrospecto, duas décadas mais tarde, parece profético se rela-
cionado à trajetória do próprio Kluge – ela termina estudando tecnologia da televisão e traba-
lhando para um canal de TV. Com efeito, o projeto do circo de reforma (que é discutido mas
nunca realizado) poderia caber na lista de variedades do programa de televisão de Kluge.

Em grande parte, o retorno ao primeiro cinema não é tão alegoricamente oblíquo
quanto em Artistas, mas requer uma forma mais específica, com certos padrões estilísticos des-
critos no começo deste ensaio. Além de citações diretas de filmes mudos, Kluge toma de
empréstimo técnicas e convenções, como câmera acelerada e fotografia de time-lapse, que
tornam visível a passagem do tempo; saturação, máscara em forma de íris e balões de sonho;
tomadas longas e travellings, que são relativamente independentes da motivação narrativa;
cartelas que assumem uma (freqüentemente falsa) função expositiva, oferecendo comentários
ou citando de fontes não diegeticamente relacionadas. Quanto à trilha sonora, os filmes de
Kluge são extremamente parcos em diálogos, embora não em discurso. A linguagem verbal
entra predominantemente na forma de voz over (geralmente – mas não sempre – a própria
voz do cineasta, que faz lembrar um conferencista antigo) ou por meio de monólogos das per-
sonagens, freqüentemente fora da tela ou não sincronizados. A música nos filmes de Kluge
imita o repertório de acompanhamento dos filmes mudos, enfatizando o emprego anterior, por
meio da reciclagem de números de tango, hits populares datados, árias, gravações históricas
– música de terceiros que exige um status discursivo próprio em relação à imagem.

Certamente, esses empréstimos não são adaptações literais do estilo do primei-
ro cinema. Em O poder dos sentimentos (1983), por exemplo, um filme que apresenta
padrões “primitivos” em abundância, eles freqüentemente transmitem ambivalência em
relação à própria fascinação do filme por certa tradição do espetáculo – como no panora-
ma de time-lapse da silhueta de Frankfurt, da madrugada ao nascer do Sol; ou a simulação
de cinemascope a partir de dupla íris do Nibelungo de Lang; ou o plano sobre o ombro em
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mas afirma também a legitimidade de um interesse cognitivo que transcende os limites dos
espaços e dos discursos públicos.

Se na maioria dos filmes de Kluge esse tipo de cruzamento de gênero representa
um papel secundário, ele funciona como princípio organizador em No perigo e na penúria, o
meio-termo leva à morte (co-dirigido por Edgar Reitz, 1974). Um filme na tradição das sinfo-
nias da metrópole das décadas de 1920 e 1930, No perigo justapõe a demolição de um edi-
fício ocupado e batalhas de rua subseqüentes na cidade de Frankfurt, entre outras coisas, com
os rituais do carnaval organizado, preparativos para uma greve de teatro, um curso de orató-
ria para jovens empresários e uma conferência de astrofísicos. Esses eventos misturados estão
vagamente conectados pelas ações de duas protagonistas ficcionais: Rita Müller-Eisert, uma
agente da Alemanha Oriental que pretende espionar a “realidade social” da República Federal,
e Inge Maier, uma prostituta que rouba de seus clientes para se compensar pela troca desi-
gual. Ambas as personagens funcionam como narradoras (com suas próprias vozes over) e
substitutas do espectador. Rita é vista no trabalho com binóculos e câmera e, em casa, assis-
tindo a velhos filmes da UFA na televisão (embora, nos dois casos, sem contracampo). Inge
abre o filme lendo uma versão em grafite do título, imediatamente seguida de um intertítulo
autoral: “Inge Maier, que estava observando, muitas vezes sentia que estava aparecendo no
filme errado”. O “filme errado” abre primeiramente com o que um título posterior chama de
“discurso” ou “enunciação de eventos públicos”, mas isso também chama a atenção para a
própria transgressão dos limites genéricos do filme. (Além disso, a figura de Inge Maier, na
maior parte das vezes correndo com suas malas, também lembra o “outro” filme, Despedida
de ontem e outro fugitivo de um triângulo amoroso libidinoso, interpretado pela irmã de Kluge).

Dada a preponderância de material de documentário no filme de Frankfurt, as pro-
tagonistas permanecem construções alegóricas até mais do que a maior parte das persona-
gens femininas de Kluge e raramente interagem com outros personagens (todos homens). Elas
oferecem, no entanto, um mínimo de foco subjetivo sobre os eventos disjuntivos, um fio cog-
nitivo que imediatamente ressalta a simultaneidade das esferas públicas compartimentaliza-
das e a artificialidade de sua ordem e divisão oficiais. Esse fio possibilita ao espectador fazer
conexões que vão do sinistro ao absurdo – como o paralelo entre o espetáculo de fantasia/uni-
forme curioso no carnaval dos policiais e o equipamento antimotim neomedieval que o policial
usa na batalha contra os participantes do protesto. As conexões também se estendem a uma
dimensão diacrônica, sugerindo a revelação histórica dessas divisões artificiais por meio de
imagens de catástrofe: Rita, sentada no encontro de astrofísicos, se defronta com uma cena
imaginária de explosão estelar, que é graficamente combinada com uma panorâmica de um
ataque aéreo em Colônia; Inge assiste ao afundamento do Titanic numa sala de cinema.32

Finalmente, o próprio aparecimento de um personagem ficcional numa situação de documen-
tário – em especial algo volátil como um despejo, uma demolição e uma batalha de rua –

46 47 desorienta as expectativas de gênero do espectador e confunde os respectivos registros espa-
ciais e temporais. De um lado, nos alerta para a presença dos cineastas, que devem ter cal-
culado essa “coincidência” e, de certa maneira, participado da encenação de um evento polí-
tico como espetáculo. De outro, mesmo a mais ínfima identificação com o personagem mina
nossas defesas habituais contra a realidade do documentário. Levando-nos mais fundo na
“diegese” do documentário do que estamos acostumados e ao mesmo tempo nos negando a
imunidade fetichista da narrativa clássica, o filme se recupera porque os eventos representa-
ram um “aqui e agora” experimental, senso de perigo, irreversibilidade e historicidade relacio-
nados aos medos que moveram os espectadores lendários dos primeiros filmes.

Quando No perigo e na penúria foi lançado, ocorreu-me que era a seqüência em
filme de The Public Sphere and Experience. Assim como o primeiro livro de Negt e Kluge, a
gênese e a recepção do filme estavam decisivamente entrelaçadas com os movimentos alter-
nativos da década de 1970; as projeções eram acompanhadas de discussões e controvérsias,
especialmente com o grupo que organizou a ocupação dos prédios. Em resposta a acusações
de falta de envolvimento político, Kluge e Reitz insistiram que a função do filme era estabelecer
conexões, criar as condições para uma esfera pública: ele “produz relações em vez de afirma-
ções; um tema com que as pessoas podem argumentar”, que os espectadores “podem usar
para testar sua própria idéia do que é público e do que é realista”.33 Ver o filme catorze anos
depois é um pouco como reler The Public Sphere and Experience – em parte um documento
histórico, em parte um espaço preenchido com imagens e idéias, entulho esperando para ser
reciclado e desenvolvido. Por mais de uma década, os lotes de prédios demolidos permanece-
ram vagos, espaços lembrando lutas e derrotas do passado. Hoje, novos prédios (de um banco
internacional de desenvolvimento) ocupam esse espaço na atual Frankfurt pós, ou melhor, anti-
moderna, de estilo neomonumental – como se eles sempre tivessem estado lá – guarnecidos
com segurança eletrônica, isolados da cidade como contexto vivo. Contudo, para citar a epígra-
fe de Despedida de ontem: “Estamos separados do passado não por um abismo, mas pela
situação, que mudou”. Kluge, por sua vez, está tentando responder a essa situação que mudou
levando sua utopia de cinema a um espaço de construção diferente.
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mostra desenhos de um quarto submergindo na água (de um livro de criança do Dr. Hoffmann), enquanto
a voz over de Kluge lê o verso que explica o estranho arranjo, incluindo detalhes um tanto sádicos.

33 Eder e Kluge, Ulmer Dramaturgien, pp. 57-8; Alexander Kluge e Edgar Reitz, “In Gefahr und grosster
Not bringt der Mitteiweg den Tod”, in: Kursbuch, n. 41, setembro de 1975, pp. 42-3.
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História1: Algo secundário, que teria dado certo se tivesse sido o principal
Escrevi um livro, junto com Oskar Negt, sobre “o caráter não público das fábricas”. Parti do fato
de que as fábricas em geral não concedem autorização para filmagem às equipes de cinema.
Nesse sentido achei sensacional quando obtivemos uma licença irrestrita para filmar em uma
grande fábrica em Wuppertal. Ali nós queríamos realizar um longa-metragem em um ambien-
te socialmente relevante.

A matriz de nossa produtora ficava num escritório em Colônia e organizava a partir
dali cada dia de filmagem. Lá, bem longe de nós, ocupados com os trabalhos de filmagem, o
diretor de produção apaixonou-se pela secretária de produção, e a encarregada de relações
públicas, pelo motorista da produção. Dois casais inseparáveis celebravam o filme de sua vida,
sem que nós, envolvidos com a produção em si, chegássemos a perceber. Mais tarde pensa-
mos se não teria sido melhor termos filmado esse ardente caso amoroso duplo, em lugar
daquele filme, que não fez sucesso nos cinemas. Dois casais à margem de um filme de crítica
social, que se unem durante um período longo e que – após se separar – não gostariam de
abrir mão desse período da vida.

Eles não se esqueceram de sua experiência pessoal, mas logo deixaram para trás
os loucos esforços do diretor e de sua equipe, esforços loucos na medida em que se tentou
introduzir num filme situações reais que o público nunca solicitara e (na opinião das quatro pes-
soas que tinham constituído os dois casais) nunca iria fazê-lo. Se tivéssemos filmado a história
de amor dos quatro colegas, teríamos feito, estou convencido disso, um filme emocionalmente
satisfatório e não isento de comicidade nem de seriedade. Como pano de fundo, por assim dizer
como uma informação não destacada, teria sido possível ver fragmentos do argumento do
nosso filme socialmente relevante, pois os casos amorosos ocorreram por sua causa. A distân-
cia teria ajudado o filme.

– Os espectadores são severos?
– Não, eles são tolerantes.
– Eles não teriam rejeitado, como pano de fundo, um tema socialmente relevante

que se desenvolve no mundo do trabalho, na indústria?
– Provavelmente não.
– Mas como tema principal não o aceitaram?
– Os cinemas ficaram quase vazios.
– Como os espectadores sabem o que os espera num filme? A maioria não lê críticas.
– Eles intuem o que os espera.
– A encarregada de relações públicas, que depois se apaixonou, aconselhou-os a

mudar o núcleo do argumento?
– Naquele momento, ela já estava apaixonada.

54 55 História2: O caráter multiforme da evolução
Ele se propusera a conferir ao encontro um caráter positivo. No que consistiria isso? A ten-
dência favorável às grandes produções, que seriam as únicas a cobrir os custos de marke-
ting, o fechamento dos cinemas de arte, a crise das salas Multiplex, a decisão dos canais pri-
vados de TV de comprar seriados em detrimento dos longas-metragens, e também a intro-
dução do sistema Blind and Block, delineavam um futuro negro para o cinema e para a “evo-
lução da história do cinema no século XXI”.

– Até agora, mesmo nas situações em que parecia não haver esperança, sempre
surgiu um “novo cinema”.

– “Até agora” quer dizer na Índia ou na China?
– Talvez na China.
– E na África?
– Também.
– E na América Latina?
– Não se sabe. Como você vai saber o que ainda pode ocorrer em Cuba? Talvez

haja novos melodramas sendo produzidos há muito tempo em São Paulo, que vão fazer uma
carreira triunfal pelo mundo.

– Nos cinemas ou na TV?
– Não é verdade que a evolução da história do cinema tenha que continuar no

celulóide. O celulóide pressupõe laboratórios, grandes projetores de filmes. A evolução pode
se dar também no sentido de um registro digital.

– Em Java ocorreu há pouco uma continuação da história do cinema na forma de
esboços, porque os trabalhos de filmagem eram impossíveis de pagar. Essa continuação da his-
tória do cinema parece um monte de fotonovelas. Têm muito êxito e são vistas até em Chicago.

Como era esperançoso o trabalho de Rossellini e seus companheiros, ainda duran-
te o fascismo e depois que ele acabou! Quão típica das metrópoles foi a irrupção da nouvelle
vague e do new american cinema, acompanhados do surgimento de uma série de cinemas de
arte! Um dos participantes do encontro disse que os programas de incentivo à produção cine-
matográfica cobrem com uma mortalha os restos do cinema independente e os cinemas de arte.

– Seria o caso de dividir as verbas de incentivo e exportar parte delas para países
do além-mar. Foi assim que começou a história do cinema a partir da Europa: com a exporta-
ção de aparelhos e de recursos financeiros, para que depois surgisse a procura por filmes
europeus. De longe, onde com pouco dinheiro se pode fazer muito, poderia migrar para as
metrópoles um “retorno da história do cinema”. As metrópoles européias ainda teriam alguma
utilidade como público (formado por curiosos e desejosos).

– Essa foi uma proposta de Fassbinder.



(2) Máquina número 2: publicidade mediante pagamento
Não foi o cientista Muybridge, aquele que produziu as primeiras imagens em movi-

mento, quem pensou no início na exploração comercial do cinema. Foram os empresários
Lumière e Edison: publicidade mediante pagamento. Essa máquina não tem nada de novo. É
constituída por uma entrada (portal), uma caixa, na qual se paga o ingresso, uma saída, uma
sala de apresentação (como num teatro) e um público. Esse sempre foi o princípio da ópera, do
teatro, das quermesses, dos gabinetes de raridades, das vistas panorâmicas, das exposições
universais e do circo. O estabelecimento dessa segunda máquina enfrentou dificuldades.
Passados quase dez anos da invenção da câmara cinematográfica, ainda não se havia consti-
tuído um público cinematográfico.

(3) Máquina número 3: “penny-arcades”
Somente a terceira máquina, inventada nas cidades do leste dos EUA, levou ao “sur-

gimento do cinema”. Trata-se do princípio dos penny-arcades. Ele não foi inventado por empre-
sários, mas se desenvolveu espontaneamente a partir do acaso e da necessidade acumulada
dos passantes, que se sentiam perdidos em Nova York e não podiam gastar mais do que um
centavo. Seu desejo de poder sair por um instante que fosse da vida real e olhar por meio de
um olho mágico um mundo que lhes era estranho, favoreceu a instalação de uma série de
máquinas automáticas, que exibiam filmes de curta duração.

Esses equipamentos cumpriram com sua função como atração em Coney Island e
seriam utilizados mais uma vez em Manhattan, antes de serem guardados em depósitos. Uma
olhada custava um centavo. As máquinas ficavam enfileirados ao longo do caminho que as pes-
soas percorriam para voltar para casa vindas do trabalho. Os “centavos dos portadores de dese-
jo urbanos” transformaram-se em um sucesso comercial espetacular e inesperado. Outros
empresários aprenderam a partir dessa irrupção espontânea de uma necessidade.

Alguns desses argutos observadores tornaram-se mais tarde tycoons da indústria cine-
matográfica. Aumentaram a intensidade da exploração, arrumando pequenos espaços, semelhan-
tes a oficinas de conserto, em vielas e lojas de roupas, apertados em meio a residências, para as
exibições: cinemas nos quais cabiam de doze a dezesseis pessoas em pé. As máquinas automáti-
cas foram deixadas de lado e passou-se ao uso de projetores, apontados para uma tela. Isso con-
tinuou sendo uma alternativa para as varietés e os vaudevilles, que eram caros e requeriam a exis-
tência de um teatro, que não podia ser instalado em qualquer lugar da cidade. Nas “salas de entre-
tenimento de cinema” isso era possível. O cinema foi aprendido nas caixas das “lojas de cinema”.

(4)A viagem a Budapeste
Os dois irmãos Lumière viajaram a Budapeste em 1898, em companhia de alguns

colaboradores, carregando um belo sortimento de seus filmes. Esperavam que essa viagem

57– E por que não foi executada?
– Contraria os regulamentos do incentivo à produção cinematográfica.
– Será que a história do cinema pode se desenvolver novamente mediante diretrizes?
– Acho que não.
O plenário do encontro continuou cheio de dúvidas. Estavam relacionadas a um

esquema de enredo de noventa minutos de duração, sendo que a capacidade de atenção
medida nos espectadores da internet não passa de oito minutos para cada oferta. Seria neces-
sário produzir noticiários e melodramas em ritmo de cinco a oito minutos, disseram alguns par-
ticipantes; assim, eles ganhariam dos seriados. Por que os seriados não são cinema? Mesmo
que isso não seja provável, também eles poderiam constituir uma “continuação da história do
cinema com outros meios”.

Em todo caso, assim parece à maioria dos participantes, o transporte de rolos de filme
de 35 mm seria algo muito dispendioso. Não é possível movimentá-los sem usar um carrinho.
Também se considerou complicada a separação entre os negativos expostos e as trilhas sonoras.

– Quer dizer que você considera os filmes de cinema algo fora de moda?
– Contra a minha preferência, sim.
Mas nenhum dos presentes pode excluir a possibilidade de que, em espaços não

controlados do Departamento de Cinema da Universidade de Nova York, já estivesse ocorren-
do uma revolução cinematográfica, justamente no momento em que, no encontro, ecoavam
queixas e cânticos de despedida. Essa revolução sempre necessitaria das “três máquinas que
constituem o cinema”. Talvez ela pudesse renunciar à máquina número 2.

– O que você quer dizer com isso?
– Seja como for, a invenção do cinema ocorreu sem um planejador, e do mesmo

modo, o “novo cinema”, seja qual for seu aspecto, também surgirá sem ter sido planejado.
– Por descuido?
– Como tantas outras coisas boas.

História3: As três máquinas que constituem o cinema
[1] Máquina número 1
O aparelho fotográfico que os irmãos Lumière inventaram na Europa e o empresá-

rio Edison nos EUA quase simultaneamente era ao mesmo tempo uma câmara e um projetor.
A engenhoca combinava o “princípio da máquina de costura” (uma fita fotossensível é perfura-
da com orifícios uniformemente distribuídos nas bordas laterais e pode ser movida para a fren-
te mediante garras introduzidas nas perfurações) com o “princípio da bicicleta” (uma manivela
promove o movimento para a frente). Todo o resto é tecnologia fotográfica: objetivas, diafrag-
mas, negativos, positivos. Essa é a máquina número 1.
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significasse uma grande abertura. O sucesso na apresentação de filmes em Budapeste deve-
ria encontrar eco em Paris. Não era suficiente ter um sucesso limitado com a exibição de fil-
mes nas raras exposições universais e nas varietés. A viagem foi cara.

Foi grande a decepção quando, nos jardins imperiais e nas três salas alugadas
(quatro exibições simultâneas), quase não houve público diante da aparelhagem montada. Os
irmãos Lumière e seus funcionários estavam hospedados em hotéis medianos. Não sabiam ao
certo como deviam se apresentar perante o público da cidade. De forma ostensiva e com um
cortejo de propaganda, como um circo? Ou por meio da imprensa? Ou mediante um dirigível
profusamente iluminado que voasse pelo céu vespertino de Budapeste, exibindo um texto
publicitário? Isso teria a vantagem da novidade e da surpresa.

Tentou-se de tudo. A resposta do público foi escassa. Teria sido o caso de montar
um palácio cinematográfico no centro da cidade, semelhante a uma ópera? Os irmãos Lumière
tinham fortuna. Mas a viagem a Budapeste acabou sendo um prejuízo considerável.

Num dos filmes havia alguns dragões do império, que cavalgavam sem selas atra-
vessando um rio: imagens de manobras militares como atração realista. Ficou conhecido e foi
citado nos jornais um trem, filmado no sul da França, entrando numa estação. Outra fita, fil-
mada numa manhã em Paris, mostrava o trânsito diante do edifício da Ópera. Os empresários
cinematográficos esperavam ter muito sucesso com a filmagem do cortejo fúnebre que leva-
va os restos mortais de um príncipe à sua última morada. Nada disso fez com que nem mesmo
um em cada quatro lugares nas salas de exibição fosse ocupado. O emprego do dirigível, repe-
tido durante três fins de tarde (para que um anúncio luminoso surta efeito é necessário escu-
ridão), levou apenas catorze espectadores a mais às salas de exibição.

(5) O que se compra no mundo com um centavo?
A tarefa dele era esvaziar as caixinhas onde se acumulavam os centavos, duas

vezes por dia, uma ao meio-dia e outra à noite, levando as moedas até a matriz. Esse era o
trabalho com o qual ele alimentava a si e a sua família. Podia combinar outras atividades nas
horas vagas, para melhorar sua receita.

As máquinas automáticas de cinema esperavam enfileiradas pelos passantes,
pelos que voltavam cansados do trabalho, como um “bebedouro”.

(6) Rem Koolhaas e a “felicidade inconsciente”
Rem Koolhaas, arquiteto e observador sensível da cultura, fez uma palestra em

público. Como na verdade ele naquele momento quisesse mais refletir do que palestrar, fala-
va em voz baixa, ao lado do microfone. Falava em inglês para um público alemão. Não conse-
guia disfarçar: naquele instante não tinha nada de novo a dizer. Talvez no dia seguinte. Era lou-
cura marcar tais compromissos públicos com meio ano de antecedência. Como iria saber se
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naquele momento teria algo a dizer? Portanto, as condições para um contato comunicativo
entre ele e as mil pessoas reunidas no salão nobre da Universidade de Munique para ouvi-lo,
para ouvir o observador atento, eram ruins.

Mas o que ele contou (que para ele não era mais novidade) foi o seguinte: Máksim
Górki tinha ido até Coney Island visitar as atrações: as rodas-gigantes, os galpões de entrete-
nimento, os “milagres”, os locais de jogos de azar (construídos em vários andares), os tobogãs,
os “espaços do nonsense e de esquecimento” e os olhos mágicos para ver as imagens em
movimento. Ele considerou essa indústria de massas, o “princípio da distração”, como uma
“traição das verdadeiras necessidades do povo”. Ali, disse ele, as pessoas perderiam seu
tempo e não ganhariam nada.

Mas, daquelas instalações fantásticas de Coney Island, continuou Rem Koolhaas,
não surgiriam apenas os arranha-céus de Nova York, mas também o cinema, ou seja, “novas
condições reais”, ao passo que a crítica de Górki não havia levado à criação de nada real; a
crítica, como previsto por Marx, tinha apenas acompanhado a realidade.

Para essa afirmação – continuou Koolhaas a desenvolver seu raciocínio – Górki não
necessitaria da frase essencial, segundo a qual as massas têm sempre razão. Essa era uma
frase com a qual ele teria concordado, mas que tiraria a seriedade da discussão. Tratar-se-ia
muito mais da observação de que as massas “magnetizam atrações” de dois modos diferen-
tes e assim podem fazer deslanchar ou destruir inovações criativas. Pois haveria uma aprova-
ção maciça que por si nada produziria (mas que se deixaria instrumentalizar por terceiros, que
procurariam dela se aproveitar). Ao mesmo tempo haveria uma segunda forma de aprovação,
que seria espontânea e, além disso, duradoura. Dela poderiam tirar proveito empresários para-
sitas, que não conseguiriam, porém, modificar a direção desse desejo. Essa espécie de inicia-
tiva de massas buscaria a “felicidade inconsciente”.

Nesse ponto surgiu uma pergunta do público (o orador falava em voz baixa, era difícil
de entender e, portanto, era fácil interrompê-lo): o que significava “felicidade inconsciente”? Seria
o antípoda da “infelicidade inconsciente”, respondeu Koolhaas. A “infelicidade inconsciente” ter-
minaria sem memória (tal como na guerra, os soldados que avançam unicamente porque querem
fugir da miséria das ordens de seus superiores, arrojam-se inconsciente e inexoravelmente, mas
se esquecem disso por completo após sua salvação). Ora, dizia Rem Koolhaas, nem as máquinas
automáticas de Coney Island nem o “cinema desenvolvido” mais tarde teriam acumulado promes-
sas suficientes de “felicidade inconsciente”. Momentos de surpresa, de um olhar súbito para outro
mundo, de lembrança, provocados pelas fitas de cinema, teriam resultado, contudo num PRES-
SENTIMENTO, e este teria corrido de boca em boca. O pressentimento de que poderiam existir
momentos de “felicidade inconsciente” seria suficiente para a criação de uma mídia.

A mídia, pelo fato de os sentimentos procurarem tais moradias, cavernas ou casas
para se aninhar, seria mais bem julgada segundo os critérios da arquitetura. Não se exige o
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61 Os pioneiros do cinema, que ainda não conheciam o cinema propriamente dito,
foram considerados por esse engenheiro como especialmente dignos de confiança. O que
interessava a ele eram imagens em movimento “nunca vistas”. Ele considerava um triunfo
que a minúscula câmara (todos os elementos estavam organizados de forma diferente na
miniatura, e a fita cinematográfica a ser exposta era menor que uma unha) mostrasse pela
primeira vez aos olhos humanos, com alta nitidez e precisão, o fabuloso mundo das monta-
nhas da lua Miranda. É que a evolução dessa lua paralisara-se cerca de três bilhões de anos
atrás por forças misteriosas, de modo que ela, na passagem da fase líquida para a sólida,
se deteve, e agora, à tênue luz do Sol, apresenta escarpas cristalinas com 22 km de altura,
que fulguram em cor esverdeada.

Porém, nosso cientista e inventor está numa situação semelhante à dos inventores
da câmara no ano de 1895. Ele não tem a quem mostrar esse maravilhoso material. Se ele o
oferecer a políticos no Congresso, eles perguntarão quanto dinheiro público ele gastou para
apresentar tal imagem, que não nos serve para obter avanços no conflito do Iraque, uma ima-
gem que, além disso, consideramos demasiado escura! Há muitas cavernas com estalactites
que brilham em cores mais interessantes. Para ser apresentado nas salas de espetáculos da
indústria cinematográfica, por exemplo, nos palácios IMAX, o formato seria totalmente inapro-
priado. Na prática, a imagem com alto grau de resolução só pode ser vista em monitores de
computador. E estes ainda não são construídos de modo a servir para projeções de grande
dimensão. O engenheiro não vê nenhuma possibilidade de associar uma máquina cinematográ-
fica de número três, ou seja, uma atração para as massas, com suas imagens preferidas.

História4: No ponto de interseção entre a história do cinema e a televisão
O grande cameraman Gérard Vandenberg esteve à nossa disposição durante um dia.
Equipamos câmaras eletrônicas fabricadas em 1988 de tal modo que, com o auxílio de um
adaptador, as objetivas cinematográficas clássicas (elas remontam a uma tradição artesanal
de perto de seiscentos anos) pudessem ser nelas fixadas. Associamos assim as virtudes da
tradição cinematográfica àquelas da eletrônica. Resultados extraordinários!

Vandenberg precisou de dois assistentes. Eles carregaram as câmaras para o grande
estúdio I e depois para o telhado da empresa Arnold & Richter KG. No grande estúdio filmamos
objetos com uma intensidade luminosa de um lux. Isso corresponde à luz emitida por uma única
vela. Depois abusamos das objetivas e do material com a intensa contraluz provinda do horizonte
no início do outono. Demonstrou-se a enorme robustez do material e dos equipamentos.

O estoque de imagens que criamos durante esse único dia foi por nós retrabalha-
do posteriormente em equipamentos eletrônicos fabricadas em 1988, chamados Ampex
Digital Optics (ADO) e Mirage. Tais equipamentos permitem programar diafragmas, lentes auxi-

juízo do gosto do público, mas seu costume. Se ele se sentir em casa, quer dizer, se surgirem
espaços abertos, é indiferente se o que domina é o kitsch ou a arte.

Nesse ponto, os ouvintes premiaram seu trabalho de audição, que tinha ocorri-
do em circunstâncias difíceis, com um intenso aplauso, pois não queriam ficar inativos.
Gostaram do salto para a idéia de que o cinema seria em si uma arte construtiva. Para tanto
nem precisaram do acréscimo de que alguns dos projetos de construção mais fantasiosos
do século XX seriam feitos para o cinema. Não essas construções em mármore, madeira ou
pedra, mas as construções que os próprios filmes apresentavam eram o resultado artístico
que dava azo à esperança de que o cinema pudesse responder não apenas às necessida-
des de 1902, dizia Koolhaas, mas também (não obstante a decadência das salas de cine-
ma) àquelas do século XXI. Diante dos olhos dos ouvintes surgiram locais de entretenimen-
to do futuro, de uma nova espécie, que tinham “algo” a ver com imagens em movimento (e
conseqüentemente também com sons em movimento).

(7) Originalmente, o cinema era um instrumento científico / Inflação dos
temas ficcionais

Os antigos pioneiros do cinema ficaram surpresos com o fato de sua brilhante
invenção ter servido, a partir de 1910, aproximadamente, sobretudo para registrar peças de
teatro ruins. A historiadora do cinema Miriam Hansen, da Universidade de Chicago, contes-
ta a afirmação de que essa mudança teria acontecido por decisão dos empresários. Antes,
teria ocorrido que as filmagens de grandes exposições (por exemplo, a Exposição Pan-ame-
ricana de Buffalo, onde o presidente McKinley foi assassinado) ou de acontecimentos como
a execução do assassino Czogolch ou o naufrágio de navios de guerra dos EUA no porto da
Havana, seriam demasiado raras para fazer jus à necessidade de reprodução cinematográ-
fica. A matéria-prima realidade, diz Miriam Hansen, é insuficiente para as necessidades
ultradinâmicas do cinema. Esse seria o motivo para a inflação dos temas ficcionais.

(8) O triunfo da Arriflex / Retorno do uso orientado pelo conhecimento
Em 2005, um jovem engenheiro instalou uma câmara Arriflex com objetivas

especiais, miniaturizada, dentro da sonda espacial que faria uma circunvolução no planeta
Júpiter e que, acelerada dessa forma, passaria perto de Urano e de sua lua Miranda, para
mais tarde, passando pelos planetas Netuno e Plutão, afastar-se através do espaço sideral
em direção a Alfa Centauro, e logo depois se tornar apenas um joguete das forças galácti-
cas. Mas, mesmo à maior distância imaginável de nossa estrela-mãe, o Sol, o aparelho esta-
ria em condições de captar imagens, obedecendo à pressão exercida aqui pelo engenheiro
sobre um interruptor, imagens nas quais a Terra apareceria apenas como um ponto.
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liares e diversas máscaras da câmara Debrie de 1921. Obtêm-se assim imagens com efeitos
da época do cinema mudo, embora peculiarmente modificados e modificáveis, nunca exata-
mente os mesmos que as câmaras cinematográficas de então produziam; na metade dos
casos, também imagens mais interessantes.

Tudo isso em sinal de luto. A partir de 1986 foram sendo fechados os últimos cine-
mas independentes na cidade. A partir da França, do estúdio de Godard, cânticos fúnebres em
honra do cinema. Porém, não estava sucumbindo apenas um setor independente do cinema,
mas naqueles dias estávamos nos despedindo também da produção cinematográfica indepen-
dente, tal como a conhecíamos e tal como a devíamos às nossas pessoas de confiança, aos
“cineastas sem censura do ano 1921”, ao nuovo cinema de Rossellini e à nouvelle vague.
Imagine-se produzir novamente uma ilusão na fase final de um processo, traduzir os meios
tradicionais para a nova mídia, deixando assim um rasto para sua vida eterna. Até hoje não é
de se excluir que algo assim possa dar certo “de forma improvável”. Isso não pode ser obtido
de propósito, mas provavelmente acontece por conta própria. Escondemos muito bem os esto-
ques, tornando-os públicos na TV privada.

História5: Novas chances para o cinema!
Extraído dos resultados de uma enquete feita por uma instituição especializada em pesqui-
sas de opinião para mídia. A pesquisa foi feita na época da apresentação de novas ofertas
em DVD, cabo, satélite digital e sistemas on-line:

3% dos grupos-alvo disponíveis arcariam com as despesas de assinar um canal
do tipo Kinowelt-TV. Embora eles não fossem assistir aos filmes, por serem demasiado nume-
rosos, gostariam de tê-los à sua disposição. Eles prefeririam ter a mesma oferta na base do
pay-per-view. 2% freqüentam regularmente os cinemas e não necessitam, segundo declaram,
de uma oferta suplementar. 36% não estariam dispostos, sob nenhuma hipótese, a pagar para
ver filmes; desses, 69% também não assistiriam ao filme mesmo que isso não lhes custasse
nada. 43% nunca assistiriam a filmes com noventa minutos de duração, mas estariam dispos-
tos a assistir a filmes com oito minutos de duração (sempre que esse tempo fosse suficiente
para esclarecer o conteúdo); contudo, não estariam dispostos a sair de onde estivessem para
ver os filmes, nem a pagar qualquer tipo de taxa. 6% estão indecisos.

É surpreendente e deve ser avaliado de forma positiva, diz o mencionado instituto,
o alto grau de firmeza dos pesquisados. Todos os grupos-alvo têm uma posição clara diante
dos filmes e do cinema. Deve-se salientar o fato de que os conceitos de “filme” e de “cinema”
eram conhecidos em 100% dos casos.

– Isso é diferente em outros países?
– Em alguns países não é assim.
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e em Moscou
Assim como nas cidades menores da Rússia, foi como se a revolução não tivesse aconteci-
do nas duas capitais: os cinemas continuaram mostrando os mesmos melodramas dos anos
anteriores. Esses programas contavam com grande aprovação da população. Numa variada
mistura de classes, as pessoas ocupavam as poltronas nos cinemas, que eram divididas por
níveis de preço. Essas diferenças hierárquicas compráveis foram abolidas no dia 17 de
dezembro de 1917. Em dezembro de 1917, uma tentativa de intervenção na programação
teria derrubado a revolução ainda jovem.

Desde setembro, o cinema CAPITOL mostrava As ondas engoliram o segredo. Em
dezembro foi exibido o filme O rei de Paris.

– No METROPOL Pela vida?
– Com Vera Cholodnaja. Um filme grandioso.
– Qual era o enredo?
– Como diz o subtítulo: Uma gota de sangue por cada lágrima.A mãe diz ao genro: Não

faça minha filha infeliz. Cada lágrima que ela derramar, você vai pagar com uma gota de sangue.
– Ela mesma exigirá esse sangue?
– Ela é viúva de um milionário, uma mulher moderna. Ama sua filha Musja. Junto

com ela cresceu uma filha de criação, Nada, interpretada por Vera Cholodnaja. Ambas as garo-
tas se apaixonam pelo mesmo homem, um aristocrata empobrecido. Ele se apaixona pela filha
de criação. Mas quando percebe que ela não vai herdar nada, fica com Musja, a filha legítima,
que ele não ama. A mãe, que percebe a situação, fala nesse instante na gota de sangue.

– Ele é infiel à jovem Musja com Nada?
– O tempo todo. Ele também aposta em corridas de cavalo. Torra o dinheiro da espo-

sa. Falsifica uma promissória com a assinatura de um amigo banqueiro, que se casou com Nada.
– Agora aparece a mãe.
– Ela dá a ele um revólver, para que salve sua honra, se suicidando. Mas ele nem

pensa nisso.
– Ela o mata?
– Se ninguém salva a honra, o que resta à mãe, a não ser dar o tiro? O filme pas-

sou em todos os cinemas da Europa.
– E Almas martirizadas, no ARKADEN-KINO? Também com Vera Cholodnaja?
– Um engenheiro ama uma mulher casada (Vera Cholodnaja). Durante uma caçada,

esse engenheiro mata involuntariamente o padrinho, que na verdade é seu pai, coisa que ele não
sabe, e que lhe deixa em herança toda a sua fortuna. O marido enciumado denigre o engenhei-
ro diante do tribunal. Afirma que não foi um acidente de caça, mas um crime premeditado.

– E a mulher depõe em favor do amante?



bilidade de haver uma estreita associação entre cinema e literatura. Os anos de 1958 até 1979
caracterizaram-se pelas mudanças na indústria e pelas lutas do movimento dos trabalhado-
res. Foram continuamente acompanhados pelo cinema documentário, sem que isso se
espraiasse para o público cinematográfico em geral. Na televisão existiu durante mais de uma
década a chamada Escola do Filme Documentário de Stuttgart. Foi esse o único caso em que
existiu, dentro de uma emissora pública de TV, um verdadeiro departamento de documentá-
rios. Nele trabalharam Martin Walser, Loriot, Huber, Roman Brodmann e 27 outros, em estrei-
ta companhia do programa radiofônico noturno da Rádio de Stuttgart, feito por Alfred Andersch
e Helmut Heissenbüttel. Dessa forma uniram-se energias assemelhadas àquelas que determi-
navam naqueles anos a imagem pública do Novo Cinema Alemão, sem que tivesse sido apro-
veitada essa oportunidade de criar uma “imagem pública comum”.

Uma série de novos ensaios caracteriza a fase final desse processo. Surge uma
enxurrada de filmes experimentais; alguns cineastas voltam para o curta-metragem; surge o
formato do filme de um minuto. Em meio à televisão constituem-se núcleos de reforma; o filme
de autor, por meio das obras de autoria coletiva, por exemplo, Guerra e paz e O candidato, leva
à colaboração entre diversos autores. Planejam-se filmes dessa espécie, que intermedeiem
cinema e interesses políticos, com diretores franceses, italianos, europeus orientais e alemães.
Tudo isso nunca foi filmado.

História8: Russian endings / American endings
No bairro de Scheunenviertel, na região leste de Berlim, em 1921, durante a era da política da
NEP,2 o empresário Wladislaw Leschtschenko, irmão do famoso rei do tango, alugou vários
pequenos apartamentos que dispunham de porão. Mandou quebrar as paredes divisórias, de
modo a transformar os apartamentos num estúdio cinematográfico. Nessa SCHNEIDEREI,* ele
se especializou em adaptar filmes russos para exportação aos EUA e filmes americanos para
serem apresentados na Grande Rússia. Ele não pagava impostos.

Numerosos futuros astros e estrelas da produtora alemã Ufa aprenderam seu ofí-
cio nessa eclusa dramatúrgica. Qualquer das montagens feitas por Leschtschenko é vista hoje
como uma raridade na história do cinema. Tais filmes não são considerados nobres, e não
fazem a intermediação entre seqüências longas e curtas ao estilo amaneirado de Eisenstein.
São robustos e práticos.

Os filmes russos não se limitavam às poucas obras do PERÍODO REVOLU-
CIONÁRIO, mas abrangiam a herança de melodramas, tragédias e histórias de amor da época
anterior a 1917. Todos eles, de acordo com a moda da época, tinham um final melancólico e
infeliz. Para serem exportados aos EUA, precisavam de um happy end, que teria que se desen-
volver logicamente a partir do argumento do filme.
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– Ela confessa publicamente que ele é seu amante e que seu marido, só para
acabar com a vida dele, o culpou diante do tribunal. Sua reputação e a sua vida estão des-
truídas, mas seu amado está salvo.

– Essas são as Almas martirizadas?
– São.
Por recomendação de Madame Kollontai, Jonas A. Zalkind vai ver o melodrama

cinematográfico O noivo, no cinema MAXIM. Natascha, a filha de um comerciante, perde-se
numa floresta e se encontra de repente diante de um covil de ladrões. No local está haven-
do uma orgia. No decorrer da ação, a amada do chefe dos ladrões é assassinada. Quando os
ladrões adormecem bêbados, a filha do comerciante tira um anel do dedo da morta. Ela
encontra o caminho de volta para a casa de seus pais na cidade. Certo dia surge um belo
jovem na cidade, rico e perdulário. A filha do comerciante reconhece nele o chefe dos ladrões.
Na outra oportunidade, ele não lhe dera a mínima atenção. Encantado com sua beleza, ele
envia emissários para obter a concordância dos pais sobre o namoro. Logo é assinado um
contrato nupcial. De acordo com o velho ditado (“um lavrador se casa com outro, uma rique-
za com a seguinte”), a filha do comerciante deveria obedecer. Mas ela não quer se casar com
um assassino. Não, DE LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE, ELA VINGA A AMANTE DO CHEFE
DOS BANDIDOS, QUE FORA ASSASSINADA. Ela mostra o anel (durante o banquete de núp-
cias) e proclama quem é na verdade seu marido. O homem é preso e executado.

Zalkind: Qual foi o motivo, camarada, pelo qual você me mandou ver esse filme?
Kollontai: Porque a jovem se defende, e não em interesse próprio, mas pelo bem

da MORTA INOCENTE.

História7: O que não foi filmado critica o que foi
O período do chamado Novo Cinema Alemão vai de 1960 até aproximadamente 1982 (ano
da morte de Fassbinder). 22 anos são um quinto da história do cinema. O ofício é muito
novo. As gerações se sucederam depressa. Até o filme de autoria coletiva Alemanha no
outono, houve sete ou catorze gerações de cineastas, conforme o modo de contar, que coe-
xistiram umas com as outras; em parte ao mesmo tempo, em parte sucessivamente.

O surgimento do Novo Cinema Alemão foi um eco da nouvelle vague france-
sa. A passagem de uma recepção pública negativa para a fase de êxito nos cinemas foi
obtida pelos primeiros filmes do Novo Cinema Alemão por meio dos festivais internacio-
nais de Veneza e Cannes. Até o movimento estudantil de protesto de 1967, o campo dos
cineastas independentes se adensou, sobretudo depois da criação da produtora
Filmverlag der Autoren.

Em retrospecto, é possível observar ligações e oportunidades que os próprios
envolvidos presumivelmente não reconheceram. Assim, existiu durante um momento a possi-

64



dio em Hamburgo, de filmes kitsch adaptados, produzidos originalmente na Itália e na
Romênia. Os contatos comerciais com a Rússia tinham sido interrompidos em 1937. Para o
grupo-alvo sueco, era necessário introduzir no terço inicial dos filmes cenas pornográficas de
reforço, com certo valor artístico.

– Na sua opinião, senhor Leschtschenko, a que devemos atribuir o fato de que a
disposição do espectador para imaginar algo é bem maior na escuridão do cinema do que na
vida real, pressupondo-se sempre que o filme corresponda ao gosto do espectador?

– Só sei que funciona. Não sei por quê.
– Tanto na Rússia como na Suécia?
– Também nos EUA.
– Também em Xangai?
– Suponho que lá também funcione. Mas não com a mesma espécie de gosto.
Leschtschenko não via suas adaptações cinematográficas como falsificações nem

como engodos. Ele falava de uma “inervação”, como se o próprio espectador fosse um celu-
lóide a ser exposto. Filmes de propaganda, que apelavam para uma consciência desperta eram
decididamente rejeitados por Leschtschenko. Ele não se dispôs a adaptar nem a exportar para
outros países nenhum filme desse tipo.

História9: Trazer o mundo ao mundo
“Apporter le monde au monde.” Essa frase tem significados múltiplos. Foi o slogan dos
empreendimentos dos irmãos Lumière e da Pathé-Film. A frase podia ser lida da seguinte
forma: “Um novo mundo está nascendo, ou seja, está sendo trazido ao mundo”. Mas também
era possível dizer que notícias de todas as partes do planeta eram trazidas a Paris, porque era
lá que estava o mundo. Paris decidia o sucesso de uma fita de cinema. Isso era mera hipótese
naquele tempo, porque os filmes de então quase não tinham sucesso comercial.

Os empresários do cinema e seus subempresários espalharam-se feito colonizado-
res pelo mundo afora. As equipes não levavam muita bagagem consigo, afora a câmara e o
material de celulóide. Os funcionários eram contratados localmente aos preços reduzidos dos
países estrangeiros. Os enviados da “capital da civilização” fundaram filiais no Japão, em
Xangai, na Índia, também numa localidade na ilha setentrional da Nova Zelândia, em Nova York,
na Dinamarca, em várias capitais dos Bálcãs; uma equipe chegou a viajar até a Abissínia, tra-
zendo de lá imagens filmadas (“a caça aos búfalos fluviais e aos crocodilos”, colorido). Notícias
cinematográficas das regiões mais longínquas concebíveis, das quais só eram conhecidos os
nomes, foram bem acolhidas em Paris. A sociedade que aqui, na matriz, “constitui o mundo”
(mesmo que se fale a respeito apenas durante uma semana), interessa-se menos pelo próprio

6766Na Rússia, pelo contrário, apreciavam-se os filmes americanos, mas não seu fre-
qüentemente leviano happy end. Não havia censores a barrar o mercado, mas teria sido impos-
sível impor nas lonjuras do país algum filme que fosse contrário à tendência do público local.3

Se num melodrama russo irmãos e irmãs acabam em morte violenta, no final americano deve
aparecer um salvador que enxota os criminosos no último instante. O salvador, irmãos e irmãs
se abraçam. Se num final americano surge a alegria, a cópia distribuída na Rússia deve vir com
um adendo, uma seqüência que dê ao happy end um cruel ponto final, que faça correr lágrimas.

– No cinema mudo pode-se fazer muito com os letreiros?
– Muito.
– As cenas finais tiveram que ser encenadas de novo? Mas o senhor não contava

com os atores originais. Também a técnica de filmagem e a moda na iluminação tinham muda-
do nesse meio-tempo.

– Eram filmes de duas décadas.
– Na prática, o senhor não contou em nenhum caso com os mesmo atores?
– Não em Berlim. E mesmo se os tivesse à minha disposição, eles já não teriam a

mesma idade.
– Não teria sido possível maquiá-los?
– Pode-se fazer muito com a iluminação.
– O que o senhor fez de fato?
– Filmava pessoas parecidas de costas. Colocava uma pessoa alta em primeiro plano.

Os outros, que interpretavam o final triste, ficavam em segundo plano. São filmes em branco e
preto. Alguns detalhes, como a cor do cabelo, só têm que corresponder de forma aproximada.

– No caso das cenas tristes, não é uma pena ter que abrir mão de primeiros planos?
– No caso de alguns close-ups, mostrando por exemplo só os olhos, a semelhança

entre as pessoas é maior. Foi assim que fizemos. Você também não pode esquecer o acompa-
nhamento musical, que era parte integrante da exibição dos filmes mudos.

– Do ponto de vista artístico, uma oficina de falsários?
– Um negócio de importação e exportação.
– O fato dos finais americanos e dos finais russos terem um efeito tão forte sobre

os respectivos públicos parece ser indício de certa superficialidade no olhar dos espectado-
res. Correto?

– O espectador perdoa. Ele vai junto. Ele completa o que possa faltar.
– Walter Benjamin diz que o proletariado examina as imagens com um olhar

“profissional”.
– Nós não notamos isso na nossa prática.
No momento em que foram formuladas essas perguntas, em março de 1941,

Leschtschenko, munido de um passaporte finlandês, abastecia a Suécia, a partir de um estú-



tarde as estranhas “imagens”, surgidas devido à travessura, como “seqüência onírica” em
outro filme.

História11: Uma observação de Walter Benjamin
No posfácio que Walter Benjamin escreveu para seu ensaio A obra de arte na era de sua repro-
dutibilidade técnica está escrito:

O fascismo tenta organizar as novas massas proletárias sem permitir que as mas-
sas exprimam sua natureza (mas de modo algum seus direitos)... O fascismo
desemboca conseqüentemente em uma estetização da vida política... Todos os
esforços em prol de uma estetização da política culminam em um ponto. Esse ponto
é a guerra.5

Dessa perspectiva, o que importava para Benjamin era desenvolver uma teoria do
cinema que fosse inútil para um cinema do fascismo, porém útil para um cinema da emanci-
pação. Conseqüentemente, ele investiga em seus ensaios as mudanças ocorridas no aparelho
de percepção sensível, ocorrida devido à reviravolta histórica do século XX. A nova percepção
ocorre, disse Benjamin, “na diversão”, de forma coletiva e “pelo efeito do costume”. Ela cor-
responderia, assim afirma ele, a uma recepção tátil (“sem reflexão”); essa espécie de recep-
ção (do mesmo modo que a gente se instala na própria casa e sabe mesmo no escuro onde
estão os obstáculos e para onde vão os caminhos) seria, para a experiência, mais imediata,
mais rica em conhecimentos e menos apta a ser objeto de abuso por terceiros, do que o tra-
balho da mente, que estava em primeiro plano para o iluminismo tradicional. Tudo isso ele
estudou a partir da prática dos freqüentadores de cinema.

– Não é complicado orientar observações e formulações segundo o princípio de
que elas devam ser teoricamente inúteis para os fascistas, mas, em troca, especialmente úteis
para os socialistas (sobretudo os trabalhadores)?

– Não é simples, especialmente com relação a experiências colhidas na prática do
cinema. Gerschom Scholem, que gostava de Benjamin, compara esse método com a “com-
plexidade da técnica dodecafônica” na música. No interesse da igualdade de direitos entre os
tons, o mesmo tom só pode retornar num arco musical depois de terem sido respeitados os
direitos de todos os outros tons da mesma oitava.

– Não se trata de um processo simples. Benjamin tinha que examinar cada obser-
vação não apenas quanto à sua completude, verdade e capacidade de formulação, mas tam-
bém segundo o gabarito: inútil para fascistas, útil exclusivamente para socialistas.

– Sendo que o primeiro aspecto é definível e o segundo é menos definível.
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fantasias em direção ao inesperado. Pelo novo, que não oferece resistência ao desejo.4

Os emissários do cinema (ele ainda não é uma indústria) são muito poucos para
ocupar o mundo de forma eficiente. Necessitam de colaboradores locais. Embora o sucesso
econômico esteja no futuro, ele já se faz sentir nas cabeças enquanto elemento de atração. Os
colaboradores locais (os “nativos”) estão ansiosos por adquirir os aparelhos e por ajustar os
temas dos filmes aos seus próprios interesses. Surgem manufaturas no Japão, em Xangai, em
Mumbai, Copenhague, Nova York (lá houve violentas disputas sobre se as patentes de Edison
ou as dos Lumière eram as que valiam).

Surge o cinema primitivo como rede globalizada. Quase todos esses pontos de
apoio da nova mídia sucumbem mais tarde e precisam ser novamente alicerçados (exceto
Xangai, Tóquio, Mumbai). Falta-lhes a “terceira máquina”, a invenção do espectador de cinema.

Em Xangai, os catorze cinemas chamam-se “Silverscreen”. Esse nome refere-se à
moldura das telas sobre as quais os filmes são projetados. Os halls de entrada também são
uma atração. Eles representam a promessa de que na “caverna escura”, na sala de projeção,
ocorre algo “valioso”. Um sucesso estrondoso durante dois invernos. Depois, a falência desse
empreendimento.

No Japão prevalece uma habilidade maior. Os empresários de lá enviam 1916
observadores aos EUA. Compram novos equipamentos de projeção (sem licença) e trazem
para casa o conhecimento da montagem paralela; desse modo, os filmes podem apresentar
perseguições, ou seja, movimentos dentro das imagens em movimento. Mas o que têm real-
mente êxito no Japão são os dramas rurais. Um homem desrespeita os limites da proprieda-
de do vizinho; a filha deste ama o filho do infrator. Depois de um longo período de ação, todos
morrem. Essas produções determinam até 1924 quais são os pontos mais sensíveis às emo-
ções nos espectadores, quais lhes produzem mais “comichão” – e mais vontade de pagar. A
“terceira máquina”, o cinema, surge simultaneamente aqui e em Mumbai, mas com conteú-
dos diferentes dos de Nova York e Hollywood.

História10: Uma “ducha de luz”
O cameraman M. era sabidamente louco por luz. De acordo com seu contrato, ele era obriga-
do a filmar com um rolo de filme colorido no estúdio. Isso não permitia o uso de muita luz.
Durante uma pausa, ele pegou, faminto, uma câmara manual e a apontou diretamente para os
holofotes. Fez com que esse material superexposto fosse revelado e copiado. Ele precisava de
uma ducha de luz como essa para os olhos, para a alma. Atores disfarçados e holofotes para
filme colorido dirigidos apenas para o set não lhe bastavam. O produtor, que era “dono” do
material em questão e ficara sabendo da bravata perdulária do cameraman, aproveitou mais
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– Correto. Antes de mais nada, um filme tem que mexer com os espectadores, de
modo que eles o acompanhem com atenção; eles têm que amá-lo. Isso, na medida em que o
fascismo trabalha com estímulos eróticos, é difícil de separar segundo critérios políticos.

– Os fascistas são generosos em suas promessas de felicidade.
– E francos quanto a atrativas imagens de catástrofes.
– Existem muitas ações humanas que dariam bons temas cinematográficos?
– É o que eu espero.
– Mas você não o sabe?
– Precisaríamos passar em revista os exemplos.
No contexto rigoroso, acadêmico e (não dogmaticamente) marxista da New School

em Nova York, uma doutoranda tropeçou nas duas últimas frases do posfácio do ensaio de
Walter Benjamin: “Esta é a situação da estetização da política, levada adiante pelo fascismo.
O comunismo lhe responde com a politização da arte”.

Ela não se atrevia a escrever que a segunda frase continha um erro. Tinha três
semanas de prazo para entregar sua tese. E já era terça-feira de novo.

Essa segunda frase, assim pensava ela, deveria ter o seguinte teor: “O comunismo
lhe responde (ao fascismo) com a politização das condições reais, da qual a arte deve ser capaz”.

A doutoranda tinha comparado a primeira edição francesa do ano 5, 1936, da
Zeitschrift für Sozialforschung [revista de pesquisa social], com a tradução posterior para o ale-
mão. Ela gostaria de ter encontrado uma diferença entre os textos, uma carta ou um comentá-
rio que corrigisse a formulação de Benjamin. Mas não encontrou nada disso. Ela não se atre-
veu a falsificar uma referência. Chovia ininterruptamente sobre Nova York. A doutoranda teve
que atravessar essa chuva de bicicleta, com o laptop diante do peito, coberto com um plástico.

1 Os onze textos de Alexander Kluge foram extraídos do
livro Geschichten vom Kino, Frankfurt: Suhrkamp, 2007. Tradução de George Sperber.

notas história3
O aparelho fotográfico [...] era ao mesmo tempo uma câmara e um projetor:

Ilustração 1: Auguste Lumière explica sua invenção num quadro-negro.
Ilustração 2: A patente dos irmãos Lumière. Pode-se observar o dispositivo para transporte da fita per-

furada diante da objetiva.
Ilustração 3: Cena primordial de um hipercinema: a Globe Tower em Coney Island. Essa construção fan-

tástica seria demolida logo depois e substituída por outra edificação fantasiosa. Extraído de: Rem Koolhaas,
op. cit., p. 65.

Rem Koolhaas e a “felicidade inconsciente” [...] Mas daquelas fantásticas instalações de Coney
Island não surgiriam apenas [...] os arranha-céus de Nova York, mas também o cinema: no livro Nova
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York delirante [Cosac Naify, 2007. Delirious New York, N. Y., 1978], Rem Koolhaas desenvolve sua surpreen-
dente análise da “tecnologia do fantástico”. Ele escreve que esse caráter fantástico, e não a mera utilidade,
constituiria a base das grandes edificações nova-iorquinas. Koolhaas chama isso de “manhattanismo”. Desse
contexto de “exploração do acúmulo”, a saber, o movimento nostálgico (“delirante”) de massas de pessoas
em direção ao antigo pólo de entretenimento Coney Island, um movimento que não tolera nenhum obstácu-
lo e que, com seu redemoinho de publicidade, continua sendo aproveitável como atração mesmo fora de
Coney Island, faz parte também o reaproveitamento em Manhattan dos aparelhos de apresentação de ima-
gens do parque de diversão, usados, que levou à criação da máquina de cinema número 3.

A matéria-prima realidade, diz Miriam Hansen, é insuficiente para as necessidades ultradinâmicas
do cinema. Esse seria o motivo para a inflação dos temas ficcionais: Aqui, como também em outros tre-
chos, apóio-me em minhas histórias do cinema em Miriam Hansen, Babel and Babylon. Spectatorship in
American Silent Films. Harvard, 1991, sobretudo: Cinema in Search of a Spectator. Film-Viewer Relations
before Hollywood, op. cit., p. 23 ss., Early Audiences, p. 60 ss., The Cinema as an Alternative Public Sphere,
p. 90 ss. Acrescentem-se importantes informações verbais de Miriam Hansen, como, por exemplo, a des-
crição de como o primitivo cinema europeu, depois de uma espécie de expansão colonial, chega aos out-
ros continentes, a partir de Paris, desencadeando nestes uma “floração precoce” da mídia.

notas história3
No ponto de interseção entre a história do cinema e a televisão
[...] Tudo isso em sinal de luto. A partir de 1986 foram sendo fechados os últimos cinemas indepen-

dentes na cidade. A partir da França, do estúdio de Godard, cânticos fúnebres em honra do cinema:
Encontrei-me com Godard, meu modelo cinematográfico, apenas três vezes na vida. Uma vez em

1960, quando o vi de longe, em Cannes. Duas vezes numa entrevista de TV, que fiz com ele para minha
revista cultural. Uma dessas conversas foi intitulada Amor cego / Jean-Luc Godard: Minha mãe só viu fil-
mes mudos. A seguir, partes do diálogo:

Kluge: O que você entende por “amor cego”?
Godard: É uma expressão que se usa na França. A gente diz: “O amor é cego”, quer dizer, a gente ama

sem se fazer perguntas, e na História do cinema eu contei que nós, da nouvelle vague, amamos o cinema
antes mesmo de conhecê-lo. Os filmes sobre os quais falávamos não eram distribuídos, não podiam ser
vistos. Amamos esses filmes cegamente.

Kluge: Vou lhe mostrar uma imagem. Nela você vê um motorista de caminhão. Ele está cego há meio
ano. Mas não quer ficar desempregado. Por isso, continua dirigindo pelas estradas. E seu filho de nove
anos, que está sentado a seu lado, o orienta.

Ilustração 4: Motorista de caminhão com menino de nove anos de idade, Alexander Kluge, Crônica dos
sentimentos I, Frankfurt am Main: Suhrkamp: 2000, p. 963. Durante meio ano, o motorista Mirko Wischke,
que tinha ficado cego, continuou dirigindo, numa época de desemprego, com a ajuda do filho. A confiança
que unia os dois pode ser chamada de amor.

Godard: É uma bela imagem. Deveria ser feito um filme a partir dela.
Kluge: Por ser uma história de amor?
Godard: Dirigir para a direita, dirigir para a esquerda. Será que alguém alguma vez já fez um filme sobre isso?



Godard: Tenho a sensação de que roubaram a juventude do cinema e de que ele não chegou muito
longe. É como aqueles pais que não querem que os filhos cresçam. A televisão, as telecomunicações são
os pais, que na verdade não gostam desse filho, não o querem. E assim como nós descobrimos o cinema
na cinemateca, quando nós o descobrimos, não fizemos nenhuma diferença entre o cinema velho e o cine-
ma novo. Víamos um filme de Murnau, íamos para a rua e não víamos na rua nenhuma diferença entre o
que víamos nos filmes e aquilo que víamos na rua. Hoje em dia, um jovem que vai ao cinema não irá reen-
contrar na rua aquilo que ele vê no cinema. Vimos o Tartufo de Molière, mudo. Como franceses, conhecía-
mos o texto de Molière, e vimos um filme mudo alemão, não havia diferença para nós entre um filme mudo
e um filme sonoro. É uma diferença técnica, não uma diferença real. Nasci em 1930, e há algum tempo
constatei que minha mãe, antes de eu nascer, só tinha visto filmes mudos; até então ainda eu não havia
refletido a respeito.

notas história6

(Ilustração 4: Vera Cholodnaja (1893-1919), a rainha dos melodramas.

O programa dos cinemas em dezembro de 1917, em São Petersburgo e em Moscou: Tür an Tür mit
einem anderen Leben. „Der Zeitbedarf von Revolutionen” [Cara a cara com uma outra vida. “A necessida-
de de tempo das revoluções”], p. 365.

notas história7
O que não foi filmado critica o que foi: A idéia de juntar tradições literárias e cinematográficas surgiu

antes de 1962, no círculo da Escola Superior da Forma de Ulm. Nessa escola, que deu continuidade à tra-
dição da Bauhaus, foi criado mais tarde um Instituto de Criação Cinematográfica. Ele foi considerado o
“centro intelectual e teórico da renovação do cinema”, exigido pelo pessoal do Festival de Oberhausen. Em
1958-59 houve um plano no sentido de conseguir que Fritz Lang assumisse a direção desse departamen-
to de cinema da Escola de Ulm. Lily Latté, companheira de Lang naquele tempo, já tinha visitado Ulm para
pesquisar o ambiente.

Quão próximo estava o “cinema utopia” (ou seja, o cinema como esfera pública revelada) da prática
real é algo que pode ser percebido a posteriori a partir de alguns detalhes. Por exemplo, o documentário
Ação de um Estado policial [Polizeistaatsaktion], de Roman Brodmann, diretor que fazia parte da Escola de
Stuttgart e que acompanhou a visita do xá da Pérsia à Alemanha desde a idílica aldeia provinciana de
Rothenburg ob der Tauber até Berlim, termina com a documentação da morte de Benno Ohnesorg (a câma-
ra de Brodmann é a única presente no local dos fatos). Os documentários do Instituto de Criação
Cinematográfica partiam desse ponto inicial do movimento estudantil de protesto (Günter Hörmann, H. D.
Müller e outros, com duração total de nove horas) e acompanharam esse movimento. Demonstra-se, por-
tanto, no nível da produção, uma cooperação que não se tornou pública nas salas de cinema (a não ser em
algumas poucas, de caráter comunitário). O mesmo vale para a ampla massa de documentários relaciona-
dos às lutas trabalhistas e sociais: seu público ficou separado dos cinemas comerciais, como numa espé-
cie de divisão de trabalho, embora se tenha tentado desenvolver programações nas quais os documentá-
rios (limitados em sua duração pela sua própria natureza) estivessem entremeados com curtas-metragens
de outro tipo (filmes de um minuto, filmes musicais, curtas cômicos). Nessas apresentações ficou claro que
os espectadores reagem positivamente a uma combinação entre “distração sensível” e “atenção intensa”.
Dessa nova fase do caráter público do cinema, também fazem parte os programas duplos, as séries de fil-
mes e as noitadas de cinema, com duração de cinco a seis horas, em cinemas especializados. Foram pio-
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Kluge: Não. Mas isso deveria fazer parte do ROTEIRO IMAGINÁRIO DO CINEMA.
[...]

As crianças, quando nascem,
e os velhos, quando morrem,
não falam, vêem algo. (J. L. Godard)

Kluge: Você diz que as crianças e as pessoas bem velhas são seres humanos verdadeiros, e que é
necessário definir o que é uma pessoa na faixa etária entre essas duas.

Godard: É, passei a pensar assim.
Kluge: E quando você fala de si mesmo, você tem certa idade, você é dois anos mais velho que eu, não?
Godard: Tenho muita dificuldade em lembrar da minha idade como adulto, mas lembro muito bem da

minha infância, e agora da minha idade.
Kluge: Se a gente cortasse seu ventre, ia surgir uma criança?
Godard: Uma criança velha ou um velho jovem. Acho que, quando a gente envelhece, mais ou menos

a partir dos sessenta, há um ou dois séculos isso se concentrava num período bem mais curto, e acho que
a juventude termina lá pelos 25, quer dizer, a juventude tem muito pouco tempo para chegar a conhecer a
idade de sua própria juventude. O mesmo ocorre quando a gente vira avô, e também aí esses 25 anos são
um período muito curto, insuficiente para chegar a conhecer a juventude da sua idade.

[...]
Kluge: Os ouvidos são mais velhos que os olhos?
Godard: No nível físico eu não sei, depende de cada pessoa, mas na verdade acho que eles envelhecem

por igual. Talvez o som se torne mais importante com a idade, e os olhos descansem com mais freqüência.
Kluge: E a pele, o maior dos órgãos?
Godard: – ergue levemente as sobrancelhas e não responde –
Kluge: Nossa qualidade de elefante?
Godard: – não responde –
Kluge: Jovem ou velha? Certamente ela é vulnerável.
Godard: É, é sensível. Quando começo um filme, costumo ter problemas de pele, e imagino que isso

ocorre porque a superfície do filme é uma superfície sensível, porque o material cinematográfico costuma
ser chamado tecnicamente de película, pelezinha. Imagino que a pele da gente é uma superfície tão sensí-
vel quanto a película cinematográfica. A emoção se exprime na minha pele, se reproduz na minha pele. [...]

Visita de um viajante de Sírio
Kluge: Se aparecesse um visitante de Sírio, tal como Voltaire o descreveu, como você explicaria o que

é um filme para esse extraterrestre, que nada sabe a nosso respeito? Você descreveria o cinema ou o filme
ou o conteúdo do filme? [Pausa] O que você diria? Não é um livro.

Godard: Eu tentaria explicar a ele que existe um aparelho especial, a câmara, que é uma metáfora para
algo velho, e que ela é um aparelho necessário para ver as pessoas, do mesmo jeito que precisamos de
um telescópio para olhar para muito longe, ou de um microscópio para enxergar bem de perto, ou de ócu-
los, para enxergar melhor. Que a câmara é um aparelho que foi inventado no início do século XX e cujos
miniserviçais foram alguns diretores.

Cavaleiros da CÂMARA / Engenheiros da curiosidade



ses do Olimpo; agora, ela se transformou em espetáculo para si própria.”
Dessa perspectiva, o que importava para Benjamin era desenvolver uma teoria do cinema que

fosse inútil para um cinema do fascismo, porém útil para um cinema da emancipação. Para ilustrar o
mundo das imagens do fascismo, Benjamin cita o manifesto da guerra colonialista na Etiópia, redigido pelo
futurista italiano Marinetti: “Há 27 anos, nós, futuristas, nos insurgimos contra os que chamam a guerra de
antiestética. [..] Nesse sentido constatamos [...]: A guerra é bela porque, graças às máscaras de gás, aos
assustadores megafones, aos lança-chamas e aos tanques, comprova o domínio do ser humanos sobre a
máquina subjugada. A guerra é bela porque inaugura a sonhada metalização do corpo humano. A guerra é
bela porque enriquece um campo florido com as orquídeas flamejantes das metralhadoras. A guerra é bela
porque reúne os tiros dos fuzis, os disparos dos canhões, as pausas no tiroteio, os perfumes e o odor da
decomposição em uma única sinfonia. A guerra é bela porque cria novas arquiteturas, como a dos grandes
tanques, das geométricas esquadrilhas dos aviões de combate, das espirais de fumaça das aldeias incen-
diadas e muito mais... Poetas e artistas do futurismo.. lembrai-vos destes princípios de uma estética da
guerra, para que eles iluminem vossa luta por uma nova poesia e uma nova escultura!”.

A doutoranda na New School de Nova York, cujo nome era Vera Holbrooke, chamou a atenção para o
fato de que Benjamin não teria incluído o longo texto do futurista no seu posfácio se não fosse da opinião
de que no veneno visual que Marinetti exige, também deveriam estar contidos os elementos do antídoto.
Tal antídoto, na opinião da doutoranda, não poderia ser produzido exclusivamente para fins emancipatórios
e para seres humanos em processo de emancipação (e sobretudo não poderia ser armazenado).

Para ela, que escrevia sobre o assunto em 2006, seria importante notar que as imagens propostas por
Marinetti até então nunca tinham sido usadas em nenhum filme, em toda a história do cinema. Como o dia-
a-dia da guerra em geral é feio (como ela sabia por meio dos filmes), uma estetização da guerra poderia
levar alguém receptivo à propaganda fascista a reexaminar suas sensações, justamente pelo fato de agu-
çar os contrastes entre a arte e o cotidiano.
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neiras, nesse sentido, as jornadas cinematográficas da cidade de Hof.

A maior perda em termos de utopia deu-se quando cineastas amigos brigaram. Isso aconteceu sobre-
tudo pela influência da chamada “abstração de valores”. Algo próximo e digno de ser amado é rejeitado, e
algo que (apenas aos olhos de terceiros) tem valor maior é incentivado. A ojeriza pelas artes, muito difun-
dida nos movimentos de protesto, reforçou esse processo de abstração, que destruiu muitas possibilidades
de cooperação. A cooperação entre Reitz e mim, por exemplo, cessou. Um projeto de cooperação entre
Fassbinder e mim, combinado em Frankfurt, foi interrompido porque eu (contrariamente ao bom senso)
assumi a direção do filme Ferdinando, o Forte, de Reitz. Está ao alcance das mãos o que teria sido melhor:
“O que não foi filmado critica o que foi”.

notas história8
2 NEP: abreviação de Nowaja Ekonomitscheskaja Politika, a “nova política econômica”, ou seja, o pro-

grama econômico introduzido por Lenin em 1921.
* Traduzida literalmente, a palavra alemã Schneiderei significa alfaiataria. Mas também pode significar

um lugar onde se fazem cortes – ou montagens cinematográficas. [N.T.]
3 As lideranças soviéticas consideravam o cinema uma mídia emancipatória em si e para si, uma

mídia das massas. Ver Walter Benjamin, A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, in:
Gesammelte Schriften, Frankfurt am Main 1974/1977.
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4 O mesmo ocorre nas exposições universais. Um produto que cativa o olho da capital não pode na

manhã seguinte ser um peso para a própria moradia, esperando para ser posto no lixo. O mesmo ocorre
no âmbito exótico da ópera. A Africana de Meyerbeer: a salvação de um almirante português por uma prin-
cesa indiana nativa, uma história de amor; mas depois o herói volta sozinho para sua pátria. A amada senta-
se à sombra de uma árvore de macela, cujo aroma mata devagar. Carmen, Os pescadores de pérolas,
Madame Butterfly (a possibilidade da entrega total, sem reservas). Êxodo é o sentido. Os participantes nas
capitais da Europa ainda não sabem que esse desvio leva à Guerra Mundial.

Ilustração 6: A marquesa Yorisaka.
Tsuru Aoki / Hayakawa
Segundo o romance A batalha, de Claude Farrère. Estréia em 20 de outubro, segunda-feira. Teatro UFA

Palácio Tauentzien
Legenda: A marquesa Yorisaka. Esse filme, que foi um grande sucesso em 1924, remonta a um epi-

sódio ocorrido durante a guerra russo-japonesa: a batalha marítima de Tsushima, em 1904. Foi distribuído
mundialmente.
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5 Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischnen Reproduzierbarkeit [“A obra de arte

na era de sua reprodutibilidade técnica”, publicado no Brasil in Walter Benjamin, Obras escolhidas, vol. 1,
São Paulo: Brasiliense, 1989], in: Gesammelte Schriften, Frankfurt am Main 1974/1977: “Como a utiliza-
ção natural das forças produtivas está paralisada pelas relações de propriedade, o desenvolvimento dos
recursos técnicos, do ritmo e das fontes de energia se dá de forma não natural [...] A guerra imperialista é
um revolta da técnica, que reivindica, na forma de “material humano”, aquilo que a sociedade lhe negou
como material natural. Em vez de canalizar rios, ela leva a torrente humana no leito de suas trincheiras [...]
‘Fiat ars – pereat mundus’ [...] Na época de Homero, a humanidade se oferecia como espetáculo aos deu-
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KLUGE E A TELEVISÃO

ARLINDO MACHADO



Alexander Kluge, uma das figuras intelectuais mais provocadoras e contro-
vertidas da Alemanha atual, internacionalmente conhecido como advogado, escritor, teórico
da comunicação, teatrólogo, cineasta e diretor de televisão, tem uma obra muito difícil de
classificar. Seus escritos, filmes e programas televisivos nunca se encaixam nas categorias
que tradicionalmente nos permitem discernir entre obras de fabulação (ficções) e obras de
informação (documentários, reportagens, dissertações), ou entre bitolas, formatos e gêneros
consagrados pelo uso. Normalmente, essas obras são collages conceituais, onde se entre-
cruzam cenas de óperas, citações de músicas e filmes antigos, fotos fixas, ilustrações, peças
de publicidade, textos colados sobre imagens ou recitados em voz over, efeitos de computa-
ção gráfica e fragmentos de narrativas diegéticas, tudo isso misturado da forma mais ecléti-
ca possível. Os filmes de Kluge, quando narrativos, não têm a fluidez de uma obra de ficção
convencional, pois a todo momento são interrompidos para a inserção de material documen-
tal ou citações de outros filmes, relacionados ou não com a narrativa principal.

Mais reconhecido internacionalmente como cineasta e principal responsável
pela retomada criativa do cinema alemão, a partir de meados dos anos 1960, Kluge tem se
notabilizado nos últimos vinte anos, pelo menos na Alemanha, pelo seu trabalho diferencial
em televisão. Alguns, como Christian Schulte,1 se referem ao seu trabalho em mídia eletrô-
nica como “televisão de autor”, da mesma forma como, nos anos 1950, a revista francesa
Cahiers du Cinéma passou a identificar o trabalho de certos cineastas como “cinema de
autor”. Mas hoje a obra televisiva de Kluge costuma ser mais bem referida com o conceito
de quality television (televisão de qualidade), a televisão destinada a públicos exigentes,
sofisticados e bem informados, ou, se isso parecer muito pedante, pelo menos uma televi-
são que não trata os seus espectadores como débeis mentais e que parte do pressuposto
de que pode haver inteligência e sensibilidade em frente ao aparelho receptor. Não se trata,
portanto, de dizer, a propósito de programas dessa natureza, que “a alta cultura conhece a
tela pequena”, expressão usada por Peter Lutze,2 um dos biógrafos de Kluge, mas sim que
a demanda comercial e o contexto industrial que marcam a televisão não inviabilizam neces-
sariamente a criação artística ou a intervenção crítica, quando há força política e vontade
transformadora suficientes para isso.

A expressão “televisão de qualidade” aparece pela primeira vez no contexto inte-
lectual britânico nos anos 1980, com a publicação de M.T.M.: Quality Television.3 O livro,
publicado pelo prestigioso British Film Institute, tratava da contribuição dada à televisão pela
M.T.M. Enterprises, a companhia que produziu para a rede privada americana CBS o antoló-
gico seriado Hill Street Blues (“Chumbo Grosso”, de 1981), entre outros programas de ine-
gável valor estético, força dramatúrgica e penetração crítica. Quality television passa então a
ser uma expressão rapidamente tomada como bandeira para uma abordagem diferenciada
da televisão, logo adotada por um punhado de estudiosos e críticos,4 malgrado nenhum deles

78 79 ter conseguido até agora definir de forma clara o que seria “qualidade” em televisão, deixan-
do, portanto, pressuposto que esse é um conceito em construção.

Na televisão, Kluge vem realizando, desde 1985, vários programas de natureza
abertamente experimental, começando com Stunde der Filmemacher (“Hora dos cineastas”,
de 1985 a 1993), seguido de Zehn vor Elf (“Dez para as onze”, no ar desde 1988) e culmi-
nando com Prime Time Spät Ausgabe (“Prime Time edição noturna”, desde 1989), além de ter
colaborado ainda no programa News and Stories (desde 1989). Dentro desses programas,
Kluge às vezes também concebe séries, ou seja, quadros que se repetem de diferentes manei-
ras, como é o caso de Facts & Fakes, série de “entrevistas” falsas em que o ator/produ-
tor/escritor Peter Berling assume a identidade de diversas figuras polêmicas e é bombardea-
do pelo diretor com perguntas indiscretas ou incriminadoras. Como observou Rainer Stollmann
(No texto “Fantasia aplicada”, incluído neste volume), um traficante de armas jamais daria uma
entrevista para a televisão, mas um certo Hänschen Hausbrandt (encarnado por Berling) pode
fazê-lo sem culpa e sem vergonha. Se os responsáveis por escândalos e desastres se escon-
dem da opinião pública, Kluge se considera no direito de forjar falsas entrevistas com eles.

Ao contrário do que se poderia esperar, sobretudo considerando o fato de Kluge
ser um homem de esquerda, esses programas não são veiculados numa rede pública de tele-
visão, mas nas redes privadas RTL (Radio-Téle-Luxembourg) e SAT-1 (um consórcio de empre-
sas européias de televisão). A RTL é um desses canais privados de entretenimento leve que
floresceram na Europa a partir da adoção, nos anos 1980, de medidas neoliberais de privati-
zação da televisão, e que tem como um de seus proprietários a poderosa multinacional da
comunicação Bertelsmann AG, com sede em Gütersloh, na Alemanha. Aproveitando uma bre-
cha na legislação, que condicionava a concessão do direito de emissão à abertura de espaço
na programação para trabalhos qualitativos e de análise jornalística, Kluge cria em 1987 uma
produtora chamada Development Company for Television Program (DCTP), que fornecia os
programas que aqueles canais necessitavam para legalizar suas licenças, mas sem abrir mão
da completa independência com relação a eles. Miriam Hansen observa que, embora a histó-
ria pessoal de Kluge esteja relacionada com a luta pelo financiamento público da cultura, o rea-
lizador tornou-se, desde 1972, um crítico severo da televisão pública alemã, que ele conside-
ra burocrática, inflexível e veiculadora de valores culturais burgueses.5 Com a migração para o
setor privado, Kluge buscava criar novas “janelas” para produtos independentes, já que o setor
público estava fechado a idéias renovadoras e desatualizado com relação ao estágio já alcan-
çado pela televisão em outras partes do mundo.

Zehn vor Elf é um programa semanal de cultura com 25 ou 30 minutos de dura-
ção, concebido por Kluge sob a forma de collages conceituais para traçar um vasto painel da
cultura dos séculos XIX e XX, bem como também para discutir temas relacionados com a his-
tória e a mitologia contemporânea. Embora utilizando as tecnologias mais avançadas de seu



história. Kluge parece sugerir ainda que o divisor de águas historicamente significativo já não
é mais entre o cinema e as “belas artes”, mas entre o cinema e a televisão, ou mais exata-
mente, entre o cinema e a mídia eletrônica privada. A famosa afirmação de Walter Benjamin
de que o cinema precipitou a desintegração da aura na obra de arte clássica foi considerada
por Kluge hiperbólica demais. Embora, de fato, certos aspectos da aura clássica tenham desa-
parecido com o cinema, novas formas de experiências auráticas foram repostas na sala de
cinema, como resultado do relacionamento particular entre o cinema e seu público. Por essa
razão, a reciclagem da história do cinema que faz Kluge, retomando elementos “primitivos” do
primeiro cinema e absorvendo as características de dispersão e fragmentação da televisão,
pode ser vista como “uma tentativa de dotar aquela mídia de uma dimensão temporal diferen-
te – através de uma sobreposição estratégica de instituições”.10

Hansen propõe que, a partir das idéias de Kluge e Negt, pensemos o primeiro cine-
ma como uma esfera pública alternativa, porque, de um lado ele é um fenômeno rudimentar
resultante da sobreposição de várias instituições de entretenimento e do desenvolvimento
desigual dos modos de produção, exibição e representação; de outro, porque ele foi sistema-
ticamente eliminado ou transformado com o surgimento do paradigma clássico de Hollywood.
De fato, o primeiro cinema se caracteriza por três aspectos principais co-relacionados: o for-
mato de variedades, o cruzamento de gêneros e o envolvimento de atividades não fílmicas. As
exibições desses filmes eram feitas em vaudevilles, penny arcades, nickelodeons, feiras, cir-
cos e quermesses, paralelamente com atrações não cinematográficas, o que significa que a
atenção da audiência não era ainda exclusiva. A seqüência de pequenos filmes era sempre a
mais aleatória possível, com rápida mudança de gêneros, humores e estilos de representação.
Cada filme individual era, portanto, apenas um segmento de uma seqüência marcada pela
heterogeneidade estilística e por uma bricolagem intertextual. Ali tudo se cruzava: a fábula
infantil com o cine-jornal, os desenhos de sátira política e as cenas de pornografia. Tudo era
feito para que a atenção do espectador fosse continuamente estimulada por meio de uma série
de atrações chocantes e descontinuadas.

Kluge é profundo conhecedor do primeiro cinema e isso se pode comprovar atra-
vés das citações constantes que acontecem em seus filmes e programas. A partir de 1988,
ele começa a produzir, sobretudo para a rede pública alemã ZDF (Zweites Deutsches
Fernsehen) e para a sueca SVT (Sveriges Television), uma série de mini-programas de um
minuto de duração – chamados justamente Ein Minuten Filme [“Filmes de um minuto”] – que,
em sua forma abreviada, retomava as primeiras gags visuais de Méliès, Smith e Williamson do
começo do século XX. E mais recentemente, ao ser homenageado no 64º. Festival de Cinema
de Veneza, exortou a juventude a voltar a fazer, com vídeo digital e para distribuição na Internet
(utilizando o site YouTube), filmes breves e emblemáticos, com a concisão de um provérbio,
como os do início do cinema.
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como, por exemplo, em Japan-Clips (1988) – um típico espetáculo de lanterna mágica, com
magníficas placas coloridas da era Meiji (séc. XIX), sacudidas, vez por outra, por irrupções rui-
dosas do Japão contemporâneo. O nome do programa deriva do fato de originalmente ele ir
ao ar nas noites de domingo a partir das dez horas e cinqüenta minutos, associado a um pro-
grama de análise jornalística produzido pela revista Der Spiegel. A audiência média, aferida nos
anos 1990, abrangia de 500 mil a 600 mil espectadores, o que representa de 5% a 6% da
audiência total da Alemanha.6 Considerando o caráter extremamente especializado das emis-
sões e o fato de o programa dirigir-se a um público com inquietações intelectuais, um público
que não admite concessões ao gosto mediano, esses números podem ser considerados bas-
tante expressivos, ainda que, para os magnatas da televisão, eles possam parecer irrisórios.

Na televisão, o trabalho de Kluge tende a ser menos figurativo que no cinema. Com
a ajuda de equipamentos eletrônicos sofisticados (para a época), como o Ampex Digital Optics
(ADO) ou o Mirage, ele podia editar não apenas plano com plano como no cinema, mas tam-
bém dentro do plano, fazendo superporem-se, encavalarem-se e fundirem-se imagens, sons
e textos num todo indecomponível. Raramente as imagens são mostradas da mesma forma
como foram originalmente captadas. Elas podem ter sido inseridas umas nas outras (chroma
key), colorizadas, emolduradas por um círculo negro como no cinema antigo, comprimidas,
invertidas, espelhadas, distorcidas em anamorfoses; a sua temporalidade pode ter sido afeta-
da por movimentos acelerados ou retardados, ou por efeitos de time-lapse; geradores de
caracteres misturam imagens e textos em complexas simbioses. Como observa Schulte,7

Kluge quer afastar qualquer traço de imediatismo da imagem, sua pretensa capacidade mimé-
tica ou documental, e deixar claro que toda origem da imagem é inerente à mídia que a pro-
duz. “Essas técnicas revelam um ceticismo fundamental com relação à imagem em si mesma
e uma acurada consciência do alto potencial de manipulação das imagens.”8

Há várias tentativas de explicação para o insólito método de montagem que Kluge
utiliza em seus filmes e programas televisivos, misturando materiais de fontes e categorias as
mais diversas. Miriam Hansen associa esse método às formas do chamado primeiro cinema,
ou seja, o cinema dos primórdios, praticado desde os finais do século XIX até a primeira déca-
da do século XX. Segundo Hansen, Kluge teria lançado mão do primeiro cinema como mode-
lo para o seu método de associações audiovisuais; daí a predominância de elementos “primi-
tivos” em seus filmes e programas televisivos.

O conceito klugeano de “esfera pública”, expresso num livro já clássico escrito em
parceria com Oskar Negt,9 serve de pretexto para Hansen elucidar a diferença paradigmática
entre o primeiro cinema e seu sucessor clássico (o modelo americano). Kluge, segundo a inter-
pretação da autora, considera que o cinema, enquanto instituição pública no sentido clássico
do termo, tende a desaparecer rapidamente, e com ele as promessas não cumpridas de sua
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Mas talvez ele tenha também chegado a essa estrutura de variedades através do
contato com o circo, referência constante de sua obra desde Die Artisten in der Zirkuskuppel:
ratlos (Artistas na cúpula do circo: perplexos, 1968), onde ele mescla, da forma mais parado-
xal, os números circenses, a ascensão do Terceiro Reich, o movimento estudantil, a ópera, o
cinema mudo, a literatura e a televisão. Tal como nos filmes dos primeiros tempos, a estética
e a dramaturgia do circo sempre estiveram associadas à estrutura das variedades, que Kluge
soube transportar para suas obras audiovisuais com maestria. Em In Gefahr und grösster Not
bringt der Mittelweg den Tod (No perigo e na penúria, o meio-termo leva à morte, 1974), por
exemplo, comemora-se o Carnaval em Frankfurt, mas a polícia tenta demolir um edifício ocu-
pado, dando origem a enfrentamentos nas ruas, enquanto os trabalhadores do teatro prepa-
ram uma greve, jovens executivos fazem um curso de oratória e os astrofísicos realizam seu
congresso anual, tudo isso remotamente costurado pelos movimentos de duas protagonistas
ficcionais: a agente Rita Muller-Eisert e a prostituta Inge Maier. É como estar assistindo a uma
sessão contínua de um nickelodeon em meados de 1900!

Enquanto o cinema permanece, como observou Kluge, um espaço público de tipo
clássico, a televisão, pelo contrário, situa-se na fronteira entre o público e o íntimo (ou seja, o
“privado” sem a conotação mercantil que assumiu no capitalismo), ela contamina e permeia o
cotidiano, constituindo algo assim como uma “esfera pública programada”. Mas na direção
oposta de sua produtividade, Kluge quer desenvolver, dentro da própria televisão, uma obra que
se contraponha à prática habitual, uma obra que, sem negar as formas próprias da mídia ele-
trônica, seja capaz de criar “uma rede de vozes humanas autênticas que possam ser ouvidas”.11

Não por acaso, predomina no trabalho televisivo de Kluge a entrevista, a conversa a dois, muito
próxima do diálogo de tipo socrático. Ao contrário dos talk shows ordinários, produzidos em
estúdio com cenários assépticos e padronizados, as conversas de Kluge são produzidas e edi-
tadas na maioria das vezes em ambientes naturais, buscando preservar, tanto quanto possível,
o seu caráter único e não repetível, a sua duração real e o contexto em que se deu. Mais que
despejar conhecimentos especializados na cabeça dos espectadores, o que importa para Kluge
é criar as condições para que, tal como diálogo socrático, o choque das idéias e as associações
livres constituam um ambiente propício para o exercício do conhecimento.

Como entrevistador, Kluge em geral nunca é visto; ele só comparece como uma
voz na faixa de som, uma voz fortemente individualizada, é claro, enquanto a câmera se detém
apenas no entrevistado, sem forjar situações de campo e contracampo. Os entrevistados
gozam de autonomia real, não estão nunca constrangidos por um script determinando o que
se deve dizer, de que maneira dizê-lo, ou em que circunstância intervir. O debate, portanto, é
fruto exclusivo da fogueira das idéias e a astúcia única que se espera do entrevistador é sua
técnica de fustigar as idéias, para que elas possam emergir livremente. A possibilidade de um
real diálogo televisivo depende muito da conquista desse outro timing televisual, mais livre e
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notável a esse respeito, chamado À quoi pensent les filmes,16 onde defende a idéia de que o
cinema é uma forma de pensamento: ele nos fala a respeito de idéias, emoções e afetos atra-
vés de um discurso de imagens e sons tão denso quanto o discurso das palavras. Gilles
Deleuze, no seu livro póstumo L’ île déserte et autres textes,17 afirma que alguns cineastas,
sobretudo Godard, introduziram o pensamento no cinema, ou seja, eles fizeram o cinema pen-
sar com a mesma eloqüência com que, em outros tempos, os filósofos o fizeram utilizando a
escrita verbal. A idéia de um ensaio audiovisual já aparece explicitamente formulada em vários
textos de Philippe Dubois sobre Godard, reunidos na antologia Cinema, Vídeo, Godard.18 Da
mesma forma, a antologia Jean-Luc Godard: El Pensamiento del Cine19 reúne artigos de diver-
sos autores argentinos que discutem o “método ensaístico” utilizado por Godard em sua série
televisiva Histoire(s) du Cinéma.

A idéia de ensaio audiovisual talvez seja a melhor maneira de enfocar a obra de
Kluge, sem ver nela uma mera justaposição desconexa de materiais heterogêneos e sem fun-
cionalidade na construção do todo. Denominamos ensaio uma certa modalidade de discurso
científico ou filosófico, geralmente apresentado em forma escrita, que carrega atributos amiú-
de considerados “literários”, como a subjetividade do enfoque (explicitação do sujeito que
fala), a eloqüência da linguagem (preocupação com a expressividade do texto) e a liberdade
do pensamento (concepção de escritura como criação, em vez de simples comunicação de
idéias). O ensaio distingue-se, portanto, do mero relato científico ou da comunicação acadê-
mica, onde a linguagem é utilizada no seu aspecto apenas instrumental, e também do trata-
do, que visa uma sistematização integral de um campo de conhecimento e uma certa “axio-
matização” da linguagem.

Uma das abordagens mais eloqüentes do ensaio está em um texto de Adorno,20 cha-
mado justamente “O ensaio como forma” e compilado no primeiro volume de suas Notas de
Literatura. Nesse texto, Adorno discute a “exclusão” do ensaio no pensamento ocidental de raí-
zes greco-romanas. Porque busca a verdade e, em decorrência disso, invoca uma certa racio-
nalização da demarche, o ensaio é excluído do campo da literatura, onde se supõe suspensa
toda descrença. Por outro lado, porque insiste em expor o sujeito que fala, com sua mirada
intencional e suas formalizações estéticas, o ensaio é também excluído de todos aqueles cam-
pos de conhecimento (filosofia, ciência) que se tem por objetivos. Em outras palavras, o atribu-
to “literário” desqualifica o ensaio como fonte de saber, a irrupção da subjetividade comprome-
te a sua objetividade e, por conseqüência, aquele “rigor” que se supõe marcar todo processo de
conhecimento e, por outro lado, o compromisso com a busca da verdade torna o ensaio tam-
bém incompatível com o que se supõe ser a gratuidade da literatura ou o irracionalismo da arte.
Situando-se, portanto, numa zona ao mesmo tempo de verdade e de autonomia formal, o ensaio
não tem lugar dentro de uma cultura baseada na dicotomia das esferas do saber e da experiên-
cia sensível e que, desde Platão, convencionou separar poesia e filosofia, arte e ciência.
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mais fluido do que aquele imposto à televisão pela metralhadora de cortes dos spots publici-
tários. Nas entrevistas de Kluge, não há fala plena o tempo todo: os depoimentos são larga-
mente interrompidos por suspensões, silêncios e pausas para reflexão. A linguagem dos pro-
tagonistas é, como em toda genuína comunicação oral, errante, flutuante, incerta, construída
por tentativas e erros, configurando uma espécie de “gagueira fundamental”, expressão
cunhada por Philippe Dubois,12 a propósito das séries televisuais de Godard e Miéville, e a par-
tir de uma idéia de Deleuze.

Dessa forma, mesmo trabalhando com estruturas tão simples e tão fortemente
codificadas como os programas de entrevistas, Kluge consegue manter a marca de heteroge-
neidade e dissociação de toda a sua obra. Nunca há uma concentração num único tema. Pelo
contrário, as idéias vagam livremente, com mudanças bruscas de enfoque ou de temática.
Kluge utiliza detalhes “menores” do discurso do entrevistado para fazer digressões, colocar a
discussão em horizontes mais amplos e deixar a fantasia do entrevistado fluir à vontade. O que
ele obtém como resultado é o contrário do talk show: o como se diz tem tanta importância
quanto o que se diz. Ainda que exibidos publicamente pela televisão, esses diálogos, como em
toda conversação autêntica, preservam a situação de uma “conversa privada”. Além disso, os
interlocutores nem sempre estão obrigados a dizer a verdade o tempo todo; às vezes resva-
lam propositalmente para o fake, como no já citado caso de Facts & Fakes. O propósito é
levantar o maior número possível de argumentos, dados e emoções que ajudem o espectador
a formar as suas próprias idéias sobre as questões relevantes da contemporaneidade. Como
observou Schulte,13 “ao longo dos anos, Kluge desenvolveu uma enciclopédia de tipo muito
especial. Uma enciclopédia em que não se encontra nenhum fetiche acadêmico sobre que é
preciso saber a todo preço, mas na qual, pelo contrário, podemos desenvolver intuições sobre
o processo de produção, suas motivações e circunstâncias”.

Os esforços de aproximação de Kluge com o primeiro cinema podem ser conside-
rados válidos em termos de técnicas e procedimentos estilísticos, mas não podem pretender
mais do que isso. No primeiro cinema, a heterogeneidade do material produz dissociações que
beiram muitas vezes o absurdo, ainda que esse seja o efeito buscado, enquanto nos filmes e
programas de Kluge ele produz processos de associação livre que, quando vistos de perto,
estão a serviço da construção de idéias ou conceitos. Na verdade, o método de montagem de
Kluge tem menos a ver com o “cinema de atrações”, expressão que Tom Gunning14 utiliza para
caracterizar a heterogeneidade do primeiro cinema, do que com a “montagem de atrações”,
primeira expressão usada por Serguei Eisenstein15 para definir seu método de associações
intelectuais que, algum tempo mais tarde, marcaria as suas tentativas de construir um cine-
ma conceitual, um cinema de idéias, um cinema em forma de ensaio.

Curiosamente, nos últimos anos tem havido um interesse crescente em pensar o
audiovisual em geral sobre esse prisma. Jacques Aumont, por exemplo, escreveu um livro
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Não se trata então de dizer, se quisermos seguir o raciocínio de Adorno, que o
ensaio se situa na fronteira entre literatura e ciência, porque, se pensarmos assim, estare-
mos ainda endossando a existência de uma dualidade entre as experiências sensível e cog-
nitiva. O ensaio é a própria negação dessa dicotomia, porque nele as paixões invocam o
saber, as emoções arquitetam o pensamento e o estilo burila o conceito. “Pois o ensaio é a
forma por excelência do pensamento no que este tem de indeterminado, de processo em
marcha em direção a um objetivo que muitos ensaístas chamam de verdade”.21

Toda reflexão sobre o ensaio, entretanto, sempre pensou essa “forma” como
essencialmente “verbal”, isto é, baseada no manejo da linguagem escrita, mesmo que a
relação do ensaio com a literatura seja, como vimos, problemática. Mas podemos admitir
também a possibilidade de ensaios não escritos, ensaios em forma de enunciados audiovi-
suais. Esses ensaios poderiam ser construídos com qualquer tipo de imagem-fonte: ima-
gens captadas por câmeras, desenhadas ou geradas em computador, além de textos obti-
dos em geradores de caracteres, gráficos e também materiais sonoros de toda espécie. É
por isso que o ensaio audiovisual ultrapassa os limites tanto da ficção quanto do documen-
tário clássicos. Ele pode inclusive utilizar cenas ficcionais, tomadas em estúdio com atores,
porque a sua verdade não depende de nenhum “registro” imaculado do real, mas de um
processo de busca e indagação conceitual. A única coisa que realmente importa é o que o
realizador faz com esses materiais, como constrói com eles uma reflexão densa sobre o
mundo, como transforma todos esses materiais brutos, inertes e desarticulados em expe-
riência de vida e pensamento.

O pensador de hoje já não é mais um intelectual empedernido, refugiado em seu
escritório, já não se senta mais à sua escrivaninha, diante de seus livros, para dar forma ao
seu pensamento, mas constrói as suas idéias manejando instrumentos novos – a câmera, a
ilha de edição, o computador –, invocando ainda outros suportes de pensamento: sua cole-
ção de fotos, filmes, vídeos, discos – sua midioteca, enfim. Na mesa de edição, ele associa
lembranças, amarra idéias, enfrenta suas obsessões, combina, dissocia, recombina materiais
audiovisuais, na tentativa de fazer um balanço de suas experiências e conhecimentos acu-
mulados. O entendimento do mundo contemporâneo já não é mais algo que se possa prati-
car apenas com o recurso da linguagem verbal. Antes, ele é algo que resulta de uma radical
investida em direção a um pensamento audiovisual pleno, construído com imagens, sons e
palavras que se combinam numa unidade de ordem superior, de nível mais complexo. Como
Godard, Alexander Kluge nos ensina a pensar com imagens: as collages paradoxais, as sobre-
posições, as incrustações, as “janelas” eletrônicas que caracterizam seu trabalho (televisivo
principalmente) são instrumentos com os quais ele busca ligações ou relações entre perso-
nagens, coisas e ações, instrumentos que nos permitem passar do visível ao invisível, do con-
creto ao abstrato, da mostração à demonstração.
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