
 
 

1175 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

TEMPO E NARRATIVA: CINEMA, VÍDEO E ARTE CONTEMPORÂNEA 
 
 

Marcelo Gobatto – ILA/FURG 
 
 
RESUMO: A partir da Exposição Sobre Tempos e Narrativas (2014) e vídeos realizados 
entre 2000/2008 discutimos como a noção de um tempo não-cronológico transforma através 
da disjunção as narrativas no campo da arte e do cinema, estabelecendo um diálogo entre 
Bergson, Deleuze e outros filósofos e autores contemporâneos.  

 
Palavras-chave: Tempo, narrativa, disjunção. 
 
ABSTRACT: From the Exhibition About Time and Narrative (2014) and the videos made 
between 2000/2008 discussed how the notion of a non-chronological time becomes 
disjunction through the narratives in the field of art and cinema, establishing a dialogue 
between Bergson, Deleuze and other contemporary philosophers and authors. 
 
Key words: Time, narrative disjunction. 
 
 

 

Sobre tempos e narrativas 

Na exposição “Sobre tempos e narrativas” realizada na Galeria Mamute em Porto 

Alegre, no mês de junho de 2014, apresentei uma série de trabalhos cujas narrativas 

falam de um tempo disjuntivo, com imagens que fazem pensar sobre nossa relação 

com o presente e a memória.  

O desenho da exposição buscou uma ressonância entre o modo como as imagens e 

sons se relacionam na montagem destes filmes e instalações e na forma como as 

obras são tensionadas no espaço de exposição (e fora dele). A importância recai 

sobre a rede de sentidos e a potência dos signos (sons, imagens ou palavras) que 

essas narrativas presentificam, deixando em suspenso a significação (propriamente 

dita) das imagens e a verossimilhança. 

As narrativas e os relatos dizem respeito também ao modo como lidamos com 

nossas memórias, de como as criamos e recriamos, de como o presente e o 

passado se misturam. As imagens (e também as lembranças) são duplas, 

alternando-se entre atuais e virtuais – mas sempre reais. Estas narrativas 

(traduzidas em imagens, sons e relatos) dizem respeito, também, aos afetos e 
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afectos que nos tornam singulares. E ao modo como nos relacionamos com a vida 

(o vivido, as lembranças, o devir).  

Em Nesta tarde com meu pai (2012-2014), instalação em que o registro sonoro do 

ambiente e cotidiano de uma barbearia onde estive com meu pai dialoga e se 

contrapõe com o relato de uma experiência que traz as memórias de quando 

menino, com meu avô ia até a barbearia de meu bairro. Os sons e as palavras, 

misturam narrativas e tempos, sem imagens.  

Em outro trabalho, Relato de viagem fictícia para hoje (2014), apresento o relato 

sonoro de um caderno de viagem que descreve uma viagem de família, realizada ao 

Rio de Janeiro no ano de 1979, com todos os seus detalhes, e a descrição dos 

lugares visitados, como o Cristo Redentor e a Praia de Copacabana. Na mesma 

sala, em contraponto, anotações sobre uma Viagem à Buenos Aires, planejada e 

ainda não realizada. As únicas imagens desta sala são fotografias encontradas e 

projetadas em 75 slides, de outra viagem, realizada por um desconhecido no ano de 

1977.  

 

      Caderno de Viagem - Viagem ao Rio de Janeiro, 1979 

Nestes dois trabalhos, as narrativas (sonoras, escritas, imagéticas) se misturam e 

provocam um desdobramento do real, memória e devir constroem uma relação entre 



 
 

1177 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

passado, presente e futuro que nos remetem ao Aiôn, o tempo dos gregos, um 

tempo multidimensional não determinado por leis de causa e efeito. 

 

Projeção Slides - Viagem Buenos Aires, 1977 

Esta exposição dialoga com a minha produção anterior em vídeo (2000-2008) em 

que as narrativas tratavam do tempo a partir da montagem, da composição das 

imagens em contraponto.  

É o tempo que tensiona e redimensiona nossa cultura e nossa relação com o 

mundo. No cinema e na arte contemporânea, desde os anos 60 o tempo tem 

transformado as práticas e as narrativas de muitos artistas.   

Sobre o tempo 

A compreensão sobre o tempo na cultura ocidental está baseada no tempo 

cronológico – lógica que está indissoluvelmente ligada a alguns princípios de origem 

em Aristóteles: o princípio de identidade, do terceiro excluído e da não-contradição. 

A lógica clássica entende o tempo como sucessão, duração que se sucede em um 

regime de causa e efeito. O passado é o que determina o presente. No entanto, os 

pré-socráticos admitiam em sua cosmologia outras dimensões do tempo traduzidas 

em diversas “palavras”, como aiôn, kairós, khronos ou ainda ethos (Márcio Tavares 
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d’Amaral, 2003). Todas designando outra dimensão do tempo - o momento 

oportuno, a duração (breve ou longa), o habitar (demora). 

Deleuze, ao tratar da obra de Bergson e nos seus escritos sobre o cinema, nos 

aponta outra forma de entendermos o tempo e a relação entre o passado e o 

presente, que deixa de ser uma relação de causalidade, como se o passado fosse o 

que determinasse o presente – e isso indiretamente implica em uma concepção e 

um uso da narrativa na literatura e no cinema e na história. Fomos acostumados a 

entender o passado como o guardião de uma verdade, o que determina também 

uma maneira de lidar e conceber a memória.  Sobre isso Zourabichvili afirma: 

De uma ponta a outra de sua obra, Deleuze insiste na coexistência 
ou na contemporaneidade de duas temporalidades 
fundamentalmente heterogêneas: o encadeamento cronológico de 
nossos trajetos ou de nossas efetuações num presente englobante e 
o passado virtual ou a eternidade paradoxal (Aion) dos devires que 
lhes correspondem. Bergson mostrara a que impasse leva o hábito 
de conceber o presente e o passado numa relação de sucessão, o 
passado sucedendo ao presente que ele não é mais, ou precedendo 
o atual como antigo presente: pois o presente só pode ser então uma 
entidade estatística que não passa, a qual, porém imaginamos 
substituída incessantemente por outra. Convém, então, assumir até o 
paradoxo a evidência de que o presente passa: se ele passa estando 
ao mesmo tempo presente, é que o presente é contemporâneo de 
seu próprio passado. (2004, p.20). 

Por um paradoxo, pelo qual o presente é deixando de ser, Santo Agostinho, que nos 

lega a noção de uma duração psicológica, pois analisa o tempo através da 

percepção que temos dele, afirma em Confissões, a existência de três tempos: o 

presente do passado, o presente do presente o presente do futuro. A noção de 

presente citada por Pelbart (de um presente que passa, mas que ao mesmo tempo 

se mantém “presente”), funda na filosofia de Deleuze o conceito de cristal do 

tempo, aplicado em seus livros sobre cinema, quando ele nos fala de um regime 

cristalino da imagem: um presente que se desdobra ao mesmo tempo em passado e 

futuro, numa disjunção incessante. Nas palavras de Deleuze,  

O que constitui a imagem-cristal é a operação mais fundamental do 
tempo: uma vez que o passado não se constitui depois do presente 
que ele foi, mas ao mesmo tempo, é preciso que o tempo se 
desdobre a cada instante em presente e passado, que diferem um do 
outro em natureza, ou, o que dá no mesmo, desdobre o presente em 
duas direções heterogêneas das quais uma se lança para o futuro e 
a outra cai no passado. É preciso que o tempo se cinda em dois jatos 
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dissimétricos, um dos quais faz passar todo o presente, e outro 
conserva todo o passado. O tempo consiste nessa cisão, é ela, é ele 
que se vê no cristal. (1990, p. 108-109) 

Essa noção de imagem-cristal fundamenta a noção de imagem que forma o circuito 

atual-virtual, num desdobramento do real em que “o atual e o virtual não cessam de 

se intercambiar”, como afirma Zourabichvili. Para ele, “O desdobramento do real é 

assim um desdobramento do tempo” (2004, p.18).  E é na filosofia de Bergson que 

Deleuze tem o ponto de partida para criar estes conceitos. Para Bergson, temos a 

valorização da memória, mas memória do mundo. Passado, mas passado em geral, 

passado da humanidade. Nos Ensaios, Bergson demonstrava que a duração é 

subjetiva, e constituiria a nossa vida interior. Mas ao longo de sua obra posterior, 

passando por Matéria e memória e A evolução criadora, ele definitivamente afirmará 

a duração psicológica como uma das variações da duração real (de um todo que 

dura), e então ele irá afirmar:  

(...) a única subjetividade é o tempo, o tempo não-cronológico 
apreendido em sua fundação, e somos nós que somos interiores ao 
tempo, não o inverso (...). O tempo não é interior em nós, é 
justamente o contrário, a interioridade na qual estamos, nos 
movemos, vivemos ou mudamos. (Deleuze, 1990, p.103). 

Esse conceito de tempo (como duração real) só é passível de ser entendido no 

contexto de sua obra a partir dos conceitos de movimento e totalidade – de um todo 

movente que constitui a essência da realidade, e ao qual todo movimento (e toda 

mudança) lhe é interior.  

A partir dessas considerações, podemos afirmar que na arte e no cinema é possível 

pensarmos outro regime de tempo (que não o de um tempo cronológico e 

instrumental). Agamben, filósofo de tendência marxista e respeitado intérprete da 

obra de Walter Benjamin, propõe que há uma relação intrínseca entre história e 

tempo, e afirma a necessidade de uma mudança da visão de tempo tradicional. Para 

ele o tempo está indissociavelmente ligado à história. Ele afirma que  

(...) cada concepção de história é sempre acompanhada por uma 
determinada experiência de tempo que está implícita nela, que a 
condiciona e que trata precisamente se de revelar. Do mesmo modo, 
cada cultura é antes de tudo, uma experiência de tempo, e não há 
cultura nova sem a transformação dessa experiência. Por isso, a 
tarefa original de uma autentica revolução não é simplesmente 
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“mudar o mundo”, senão também e, sobretudo, mudar o tempo 
(2005, p. 131). 

Agamben afirma que na modernidade, o pensamento político só deu atenção á 

história, inclusive o marxismo, sem se preocupar uma concepção de tempo que 

estivesse em sintonia com o pensamento histórico. Sempre houve uma defasagem 

entre história e tempo. Na contemporaneidade, no entanto, esse tempo não pode 

mais estar baseado em um modelo mecânico e determinista. Bergson e Deleuze nos 

sugerem um modelo de tempo baseado no devir e na liberdade, e toda concepção 

de subjetividade, como processo, deriva desta concepção de um tempo paradoxal, 

um tempo aberto à mudança e ao devir, e que se inscreve em nossa experiência.  

Se a filosofia de Bergson pensa em uma nova cosmologia, é porque entende que o 

todo do universo é um todo movente. O movente, significando não um cosmos ou 

um corpo em movimento, mas sim um todo que é o próprio movimento, e cujo 

princípio fundador, cuja origem não pode estar fora dele, é, portanto, também 

movimento. O universo é marcado pela mudança: nascimento, vida e morte, 

transformação. Mudança que é gerada por um movimento uno e indivisível, que 

participa do todo (da duração), compreendendo em seu interior os diferentes ritmos 

da vida e dos seres (diversas durações). Somos a própria mudança, ou como diria 

Borges “o tempo é o fogo que nos devora, eu sou o tempo”. Somos interiores ao 

tempo. Para Bergson, o erro da filosofia antiga é pensar o tempo a partir da 

imobilidade (do eterno e imutável), e representá-lo sempre no espaço, como se 

fosse divisível. Os filósofos antigos partem de uma concepção de mundo, uma 

cosmologia, em que “o fluir da duração” seria a sua imperfeição, um déficit, uma 

qualidade negativa (pois não seria mais que uma privação da eternidade). E o 

tempo, por eles representado, “não é mais do que um espaço ideal onde supomos 

alinhados todos os acontecimentos passados, presentes e futuros”. Esses filósofos 

são incapazes de pensar na “imprevisibilidade” e em uma “novidade radical”, pois 

para eles os efeitos só podem ser deduzidos das causas. Acreditam que “o futuro 

está dado no presente, que ele é teoricamente visível, que consequentemente, não 

trará nada de novo” (Bergson, 1984, p.105). Para Bergson a duração é vista como 

uma evolução criadora, sempre aberta à novidade e a imprevisibilidade.  
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[Esses filósofos] parecem não fazer idéia alguma de uma ação que 
fosse inteiramente nova (ao menos interiormente) e que não 
preexistisse de forma alguma, nem mesmo como puro possível, à 
sua realização. E tal é, entretanto, a ação livre. Mas para percebê-la 
assim, como de resto para figurar qualquer criação, novidade ou 
imprevisibilidade, é preciso recolocar-se no plano da pura duração 
(id., p.106).  

De algum modo, se lembrarmos que alguns críticos e pesquisadores vão apontar 

efetivamente no princípio da década de 60, que na arte e no cinema o tempo passa 

a ser o referencial maior, operando uma mudança profunda nesses campos, não 

podemos deixar de observar que isso se deva, em nosso entender, a uma maior 

aproximação da arte com a vida, e com a própria experiência do artista. E é isso que 

apontam Anne Marie Duguet (nas artes), Ropars-Wuilleumier (no cinema), e de certo 

modo, é também a experiência e o encontro com o outro (e com o real) que vai 

marcar uma transformação no campo do documentário. A aproximação entre esses 

campos hoje deve ser pensada nesses termos. E a filosofia de Bergson, por seu 

empirismo e imanência, é a filosofia que coloca o tempo e a experiência em primeiro 

lugar.  

O tempo e a disjunção: vídeos e videoinstalações  

O tempo tem sido o “mote” e o foco de diferentes trabalhos realizados por mim 

desde Já não há + tempo (2000), onde há uma reflexão sobre as diferentes formas 

de sua presença e sua percepção: o movimento, a mudança, os contrastes entre 

velocidade e lentidão, a sua simples passagem ou a memória. Em Palavra proibida 

(2004), a estrutura do vídeo está baseada na descrição dos espaços vazios, de 

alguns objetos, e na justaposição de imagens que remetam à censura e à ditadura. 

O tempo já não emerge de um fluxo de imagens e variações de movimentos, que se 

projetam na linha de um tempo crônico, sem início-meio-fim, sem direção, como nos 

vídeos anteriores, mas sim se apresenta nestas imagens, nos planos fixos, longos e 

contemplativos.  

A narrativa fragmentada por uma dissociação dos sons e imagens, e por cortes 

disjuntivos entre séries de imagens, que funcionam operando contrapontos; a 

narrativa fragmentada pela descrição de espaços vazios, por desenquadramentos, 

pelos tempos mortos e sem ação; é uma narrativa marcada, gerada por imagens e 
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sons autônomos, que se tornam signos do tempo e expressam sua passagem, 

ancorados no tempo presente ou remetem ao trabalho da memória. Pois é memória 

que emerge do tempo inscrito no espaço, através de marcas e rastros, e torna 

memória que se inscreve no corpo sensível, e instaura um circuito, onde as 

imagens-lembranças e as virtualidades se tornam outras imagens.  

Pois esta justaposição das imagens e sons no decorrer do trabalho, sua função 

disjuntiva, que desconstrói a narrativa, e que excede a simples representação, é 

potencializada pela justaposição das projeções na sala de exposição, criando uma 

estrutura que gera sentido no seu conjunto: na confrontação dessas imagens entre 

si, na experiência do corpo sensível - corpo extenso que é veículo dessas 

intensidades.  

O papel do tempo está em intensificar essas imagens e a relação do espectador 

com o trabalho, sejam com as imagens, que como signos trabalham no sentido da 

expressão em primeiro lugar (e depois da significação), imagens sensoriais, que na 

ambientação da sala de exposição desenvolvem o aspecto tátil do vídeo, tornando a 

percepção do espectador mais “complexa”, visto que sua percepção da obra é 

“disparada” por diferentes aspectos.  

Há outro aspecto relacionado aos procedimentos disjuntivos apontados acima: a 

simultaneidade. Em Palavra Proibida o disjuntivo apresenta-se na justaposição de 

imagens que não se ligam, e que não determinam uma continuidade narrativa. O 

que existe são séries de imagens e sons (dos livros proibidos, da censura da 

imprensa e das artes, dos espaços esvaziados onde não há a presença humana) 

que se apresentam como em um mosaico, criando contrapontos entre si. Se na 

montagem dos vídeos já há uma fragmentação e descontinuidade da narrativa que 

aponta para esses cruzamentos de espaços e tempos que não se conectam, não se 

ligam, mas se misturam. Há algumas conexões formais, entre as texturas, a luz, o 

desenquadramento, mas que são excedidas, ultrapassadas pelas sensações que as 

imagens e a narrativa provocam. Não há exatamente uma ordenação temporal, ou 

espacial, nesses vídeos, e a instalação, a configuração do trabalho na sala de 

exposição, sua ambientação trabalha essencialmente com uma múltipla projeção, 

proporcionando múltiplos pontos de vista. Há uma simultaneidade de imagens, de 
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tempos e espaços. Essa simultaneidade denota em relação ao vídeo, essa 

descontinuidade narrativa, e em relação à instalação e ao trabalho como um todo, 

um apelo sensorial, e uma experiência intensiva.  

Há um fio que liga a estrutura em módulos de Já não há + tempo e sua 

apresentação simultânea no espaço à instalação de Palavra proibida, com seus três 

canais. Que os liga também às múltiplas projeções (simultâneas) de 

Cronovideografias (obtidas com o uso de anteparos que multiplicam a imagem 

projetada). Em Luminescências, há o uso de uma dupla projeção em paredes 

opostas; em Quedas, a apresentação em tríptico com três canais vídeo simultâneos, 

que jogam com o improvável, o não-sentido. E finalmente, há Entrelugar, realizado 

em 2007, e cuja estrutura (estratégia) é dupla: são quatro tevês, colocadas duas a 

duas, com imagens simetricamente opostas, criando um contraponto e explorando 

as polaridades.  

Se o disjuntivo tem um aspecto que é o da exploração do eixo horizontal, paratático, 

da colocação das imagens em contraponto, e não em oposição, a simultaneidade é 

sua derivação. Necessária. E implica um outro regime de tempo, não ordenado. E 

uma narrativa que já não se prende ao contar o que passou, mas ao que passa, uma 

narrativa aberta a leituras e configurações, e aberta às sensações, mais do que às 

representações.  

Os filmes experimentais e o disjuntivo 

Do final dos anos 50 aos anos sessenta, temos diversos cineastas e artistas ligados 

ao cine experimental, trabalhando com outra lógica de montagem e de narrativa, 

tendo nos filmes de found-footage exemplos precisos dessa transformação.  

Em Grifi e Baruchello (La verifica incerta, 1965), há uma desconstrução da narrativa 

em que os falsos-raccords e a justaposição de planos com mesma temática ou ação 

de diferentes filmes, denunciam os clichês hollywoodianos. É uma estratégia usada 

também por Conner (em A Movie, 1958), e que Mathias Muller empregará em Home 

Stories (1990), utilizando sequências de filmes dos anos 50 e 60. Há ainda no filme 

de Conner, especialmente, essa referência aos filmes pioneiros de Cornell (anos 
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30), em que a operação de montagem é feita seguindo o modelo das colagens 

dadaístas, juntando fragmentos aleatórios de forma crítica e irônica.  

Conner, em Report (1967) aproxima-se de outras experimentações da vanguarda da 

época, usando procedimentos como a flicagem, a tela preta e o loop, que agregam 

um caráter sensorial às imagens, em contraposição às imagens do assassinato de 

Kennedy, ora vistas, ora não-mostradas. Estes elementos, assim como a faixa de 

som, que é independente das imagens são usados de forma estrutural. O modo 

como são organizados os sons e as imagens, formam uma estrutura, capaz de 

produzir sentido, e de afetar a nossa percepção daqueles acontecimentos históricos. 

O som e as imagens, principalmente na primeira metade do filme, têm autonomia, e 

usados em contraponto criam hiatos entre si, e tornam-se imagens (sonoras, visuais) 

potentes e passíveis de serem redimensionadas pelo espectador, através do 

pensamento e das relações mentais que estabelecemos. Se há na segunda parte do 

filme, algumas justaposições de imagens, que criam associações diretas, como nos 

filmes citados acima, o conjunto do filme suscita esse redimensionamento daquele 

acontecimento (a morte de Kennedy), passando de seu luto, à crítica ao way of life 

americano e o poder do mass-media. 

O método de Conner, aproxima-se nesse sentido aos procedimentos de Godard, de 

Ici et ailleurs, onde a justaposição de imagens cria hiatos, como já vimos. E onde as 

imagens sonoras e visuais, também têm autonomia, não criando associações diretas 

(metafóricas), mas tornando-se signos puros.  

Os métodos de Godard, empregados em Ici et ailleurs, em especial o uso de várias 

imagens simultâneas em um mesmo quadro (com o uso da tecnologia do vídeo), 

remetem a multiplicidade espaço-temporal que vai ser característica de muitas obras 

em vídeo e videoarte, exploradas por artistas como Nam June Paik (entre muitos 

outros), e Sandra Kogut, que em Parabolic People (1991), faz uma obra polissêmica, 

tratando das diferenças culturais entre os povos e fazendo também uma crítica à TV. 

Como em todos os autores citados acima, em Pelechian é através da montagem que 

as imagens ganham “significações” - a lição de Eisenstein. No entanto, as relações 

entre as imagens são “distantes”. Temos um cinema que se propõe a redimensionar 
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experiências históricas, experiências coletivas, mas cuja marca é a plurivocidade 

das imagens utilizadas. Seu método, de contraponto, só se revela no decorrer do 

filme. E as imagens, vão ganhando sentido pelo “pensamento”. Não é o soco de 

Eisenstein, mas há a mediação pelo pensamento, um pensamento visual, próximo 

aos hiatos de Godard, na medida em que há uma construção de sentido que se dá 

pela escolha das imagens e de sua organização. Pode haver o conflito entre 

imagens distantes, mas sempre produzindo novas imagens, novos sentidos por sua 

relação e pela percepção do espectador. 

Os procedimentos disjuntivos operados na montagem, e as disjunções entre a 

imagem e a palavra, e entre imagens ou sequencias de imagens, geram narrativas 

marcadas pela descontinuidade. Esses procedimentos disjuntivos caracterizam os 

filmes do cinema moderno, como também filmes experimentais, na medida em que 

buscam uma desconstrução da narrativa, e refletem uma nova função da montagem 

onde as imagens não se conectam mais umas com as outras, e onde os cortes são 

irracionais e incomensuráveis. A nova imagem do cinema pós-guerra, não se 

contenta mais em representar o mundo de forma autoritária. O cinema moderno, o 

cine experimental e a videoarte, trazem a experiência de um outro cinema, sem a 

mis-en-scène da dramaturgia clássica, sem o campo-contracampo. Um cinema que 

anuncia como verdade, a verdade do cinema (como anuncia Rouch) ou a verdade 

do tempo (Proust).  Ou os dois juntos. O cinematógrafo, a aventura da percepção. 

Um cinema do encontro, um cinema do pensamento.   

Em Ici et ailleurs temos um procedimento disjuntivo na organização das imagens 

que aparece nesse intervalo cavado entre as imagens, que ao invés de conflitos que 

gerem conceitos, trazem um distanciamento do espectador, abrindo para um 

pensamento que cruze experiências, idéias, discursos e forme seus significados. 

Godard tem o fascínio da palavra, tem o gosto pela pedagogia, nesse viés que lida 

com a reflexão, e com a auto-reflexão sobre a imagem e o cinema.  

Nos filmes de found-footage, de Bruce Conner e de Grifi citados, há um 

procedimento disjuntivo que implica na desconstrução da narrativa e na 

descontinuidade espacial e temporal, que através dos falsos-raccords, traz também 
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essa reflexão para o espectador, sobre o filme, sobre os clichês e a auto-reflexão 

sobre o filme em si.  

O disjuntivo tem a ver com as descontinuidades de espaço e tempo em uma 

narrativa.  Mas traz também uma outra lógica de pensamento, não-racional, não-

causal.  

A disjunção ocorre pela não-ligação entre as imagens, entre imagens justapostas. 

Mas uma função disjuntiva corresponde também ao que afirmamos em relação ao 

haikai e aos ideogramas, em uma forma paratática de organizar as imagens, sem 

subordinação. Nesse sentido, a disjunção não se situa ou não se define apenas pela 

descontinuidade que provoca ou pode provocar, mas pela simultaneidade, a 

exemplo do que ocorre com a figura do assíndeto em relação à linguagem verbal, 

evocando uma simultaneidade de ações em uma mesma frase, ações que não se 

subordinam umas as outras.  

No cinema, esse procedimento disjuntivo que opera na organização das imagens, 

em analogia com a estrutura em parataxe da poesia e dos haikais, consiste na 

justaposição de duas ou mais imagens, ou de séries de imagens que operam e 

criam significados, não pelo conflito ou pela oposição, mas pelo contraponto, abrindo 

novos significados (poéticos, visuais, mentais) ou retrabalhando, reconfigurando 

esses significados pelos contrapontos e associações que provoca. A diferença em 

relação à montagem dialética de Eisenstein, por exemplo, é que neste método a 

organicidade dessas imagens era fundamental, pois era necessário que elas 

evocassem um sentido e um significado unívocos, sem ambigüidades. Com a 

disjunção, com o contraponto entre as imagens, opera uma simultaneidade, uma 

circularidade que excede a significação.  

Pelechian aponta essa diferença em relação à Eisenstein. Seu método de 

montagem, tributário de Eisenstein, ultrapassa esse modelo unívoco no trabalho da 

montagem. A colocação das imagens e séries de imagens em contraponto, a 

montagem circular-espiralada, que muda o contexto de cada imagem e muda 

consequentemente seus significados, busca um deslocamento de sentido, e não a 

precisão destes sentidos.  
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Nesses exemplos, os métodos disjuntivos desfazem-se da “sintaxe” de um cinema 

narrativo convencional, de sua lógica e de sua subjetivação. O intervalo que é 

gerado entre as imagens, ou seu excesso, ultrapassa, excede o modelo de 

representação. 

Contemporaneidade 

A produção contemporânea no cinema e na arte faz com que a forma-cinema 

hegemônica (a sala escura) dê lugar a outros cinemas, com formas heterogêneas: 

filmes para dispositivos móveis, machinimas. Além dos filmes de artista, cinema de 

exposição, vídeo-performances, instalações e formas que já existem desde os anos 

60. Nos filmes de artistas dos últimos dez anos, podemos ver atualizadas práticas e 

narrativas do primeiro cinema (a câmera fixa, filmes que registram pequenos 

acontecimentos) ou filmes cujas narrativas dialogam com o cinema de vanguarda e 

o cinema experimental. O documentário, nos últimos anos, tece relações com a 

produção dos artistas e de autores contemporâneos (cujo melhor exemplo é 

Kiarostami). A técnica, as divisões de gênero do cinema e da arte, as distinções 

entre o cinema e o vídeo tornam-se flexíveis. As tecnologias digitais participam 

destas transformações estéticas (modos de ver e sentir da sociedade, conforme 

Rancière), mas não as determinam (Johnathan Crary). Importa compreendermos o 

contexto histórico e social em que essas mudanças acontecem e estes fatores no 

seu conjunto. Mas o tempo talvez seja o filtro pelo qual possamos discutir essas 

transformações. Manovich acrediita que os filmes digitais e as novas mídias não 

devam ser entendidas como um “regresso às formas e técnicas do cinema de 

atrações”, como entende Paulo Viveiros. Para esse autor a consequência de tudo 

isto é um cinema que já não privilegia a diacronia e o tempo, mas a sincronia e o 

espaço, a simultaneidade sobrepõe-se à sequência, tal como a montagem no plano 

se sobrepõe à montagem no tempo. Neste sentido, a montagem espacial surge 

como uma alternativa à montagem temporal tradicional do cinema (2007, p. 45). 

Essa visão implica repensar a função da narrativa, e de como se estabelecem as 

relações entre o real e a ficção (Rancière). Através de uma abordagem da história 

da arte e do cinema, podemos discutir a narrativa e seu papel na produção artística 

contemporânea em geral e na produção de filmes e vídeos, em particular. 
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