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“Acredito que o que leva normalmente as pessoas ao 

cinema é o tempo: o tempo perdido, consumido ou 

ainda não encontrado. O espectador está em busca de  

uma experiência viva, pois o cinema, como nenhuma 

outra arte, amplia, enriquece e concentra a experiência 

de uma pessoa – e não apenas a enriquece, mas a 

torna mais longa, significativamente mais longa.”  

 

Tarkóvski, 2002, p.72 
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RESUMO 

 

Considero esta a primeira etapa de uma jornada que busca compreender o 

tempo interior, subjetivo e filosófico no audiovisual.  

O primeiro capítulo aborda a questão do tempo com uma ligeira dissertação 

sobre o tema dentro do pensamento científico e filosófico em que se baseia esta 

pesquisa, limitando para o tempo do audiovisual sob a perspectiva de Deleuze em 

suas duas imagens: a imagem-movimento e a imagem-tempo (sobre a qual esta 

pesquisa se concentra). 

O segundo capítulo se concentra na biografia de Tarkóvski, onde será 

composto um panorama de sua história e conceitos, seguindo com a análise de seu 

filme O Espelho, no terceiro capítulo.  

Dentro desta análise serão agregadas as idéias de percepção e memória do 

filósofo Henri Bergson e de imagem-tempo/ cristais de tempo do filósofo-cinéfilo 

Gilles Deleuze. 

O quarto capítulo finaliza esta pesquisa com possíveis diálogos entre a obra 

de Tarkóvski e obras de artistas mais contemporâneos que utilizam outros suportes 

e técnicas em suas criações.  

Esse diálogo é uma pequena investigação de como diferentes idéias 

manifestadas em audiovisual como arte são capazes de inserir o espectador nos 

conceitos do tempo de Tarkóvski e Deleuze. 

 

 

Palavras-chave: tempo; tempo interior; audiovisual; Bergson; Deleuze; Tarkóvski; 

arte-contemporânea  
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ABSTRACT 

 

 

I consider this to be the first phase of a journey that seeks to comprehend 

the internal, subjective, and philosophic timeframe within the audiovisual film.  

The first chapter explains the subject of time along a quick analysis about a 

scientific and philosophic way of thinking within this research. I have limited the 

timeframe to focus on Deleuze’s perspective in using these two concepts: the 

image/movement and the image/time.  

The second chapter is focused upon Tarkóvski’s biography, where we form a 

panoramic view of his life along with his concepts. In the third chapter, we analyze 

his work entitled Mirror. In this analysis we aggregate Henri Bergson’s ideas of 

perception and memory, along Gilles Deleuze’s image/time and crystals of time 

concepts.  

The fourth chapter finalizes the research with possible dialogues between 

Tarkóvski’s works and the works of more contemporary artists that utilize different 

techniques within their creations.  This dialogue investigates how different ideas 

that manifest in the audiovisual film are capable to insert the spectator into the 

concepts of time from Tarkóvski and Deleuze. 

 

 

Key words: time; interior time; audiovisual; Bergson; Deleuze; Tarkóvski; 

contemporary art  
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1 INTRODUÇÃO  

 

A cultura de uma sociedade é um complexo orgânico composto por diferentes 

aspectos palpáveis e não palpáveis: social, econômico, científico, de crenças, histórico, 

climático, geográfico, etc.; essas variáveis são constantemente alteradas e causam, 

por conseguinte, a transformação do pensamento humano, que é expresso através de 

manifestações artísticas.  

Quando a ciência faz descobertas significantes, essas transformações acabam 

sendo mais visíveis e bruscas, como quando Einstein apresentou a Teoria da 

Relatividade Geral no começo do século XX. Suas descobertas afetaram todo o 

pensamento não apenas o lógico-científico, mas também o humanístico-filosófico, 

levando as pessoas a verem o mundo que as cerca de uma forma diferente.  

Quando filósofos passaram a pensar diferente, relativizando certezas que há 

muito eram tidas como seguras e inalteráveis, todo esse sentimento que pairava no ar 

tomou forma e passou a ser representado por artistas.  

Entre o final do século XIX e o começo do século XX a produção artística é 

marcada pela tentativa de representar o movimento. É nesta época que o mundo 

começa a se aproximar devido aos novos meios de transporte e comunicação (neste 

contexto, algumas invenções importantes como: o carburador e a conseqüente 

comercialização de carros; início da aviação civil; estabilização do sistema de 

telefonia; etc.), e a se ver como nunca havia antes (através do uso de equipamentos 

de reprodução: fotografia, cinema).  

A máquina começa a fazer parte da vida e na arte, passa a ser suporte 

artístico. Iniciam-se produções onde vale mais a idéia que a técnica, visto que a 

reprodução estava a um clique, e não mais a diversas pinceladas.  

Mas ambas as artes (fotografia, pintura, escultura) são capazes de congelar o 

movimento e não dar-lhe vida, ainda que suas representações, mesmo as ilusórias, o 

tentem.  

É no cinema, que nasce no final do século XIX, que o movimento e o tempo 

passam a ser representados assim como o percebemos; no caso do tempo, através de 

sua representação indireta/ metafórica, já que é invisível aos olhos, mas indispensável 

aos sentidos.  

Este tempo que até então se encontrava latente, mas não conseguia ser 

representado, começa a ser repensado.  Esse inquietamento, somado à teoria de 

Einstein, borbulha o mundo intelectual e, logo, o pensamento artístico.  
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Está instalado um novo pensamento e, consequentemente, como parte de sua 

representação, um novo cinema.  

É ainda na primeira metade do século XX que acontece a Segunda Guerra 

Mundial.  Se a cultura é alterada por um pensamento, o quanto não se transforma 

com um grande evento como uma guerra? Ainda mais uma guerra onde praticamente 

todo o mundo se envolveu e sofreu suas conseqüências. 

Mas é na Europa que as maiores conseqüências desta guerra são enfrentadas e 

seus artistas, os que vivenciaram seus horrores e mudanças. A produção 

cinematográfica européia passa a voltar-se para o ser humano, talvez em tentativa de 

esquecer os horrores factuais vivenciados para se focar na essência subjetiva humana, 

a fim de compreendê-lo sensitivamente.  

A representação passa a ser sobre as sensações, mais que sobre as ações; se 

preocupando com a profundidade do que não se pode prever, do que não é lógico, 

mas do que se é, das possibilidades, do que se pode ser.  

Esse novo cinema do pós-guerra é investigado por Deleuze e chamado de 

cinema ótico-sonoro; o cinema da imagem-tempo, que reflete um tempo que é maior 

que o movimento; de um ser humano que é mais importante que suas ações.  

Diversos são os cineastas que refletem esse pensamento, mas, a critério do 

gosto estético pessoal da autora desta pesquisa, o foco é em Andriêi Tarkóvski (em 

especial seu filme O Espelho), um cineasta que dedicou sua vida ao cinema e a 

investigar sua linguagem própria, acreditando ser sua característica mais importante o 

tempo; tempo que é gravado em seus fotogramas e por isso faz do cinema a arte de 

esculpir o tempo.  

A principal característica das obras de Tarkóvski é a atmosfera intimista 

relacionada aos seus valores espirituais; como ele mesmo declara, a transformação de 

seu mundo, de seu interior, em fotogramas. 

Para montar uma idéia sobre este "tempo interior" manifestado através dos 

meios audiovisuais, a obra de Tarkóvski é vista a partir de três pontos principais: as 

percepções da autora quanto ao filme O Espelho; a posição do diretor Tarkóvski sobre 

sua obra (referências retiradas de seu livro Esculpir o Tempo); e os conceitos 

filosóficos sobre percepção, memória e cristais de tempo de Henri Bergson e Gilles 

Deleuze; sobre um tempo que ganha autonomia e força com características próprias - 

não mais sujeito ao espaço, mas a ele unido - o tempo da percepção e da memória, 

coexistente com passado e futuro, acronológico, tempo cristal, a imagem-tempo. 
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2    O TEMPO 

 

Tema de fascínio e curiosidade, o tempo é estudado desde o início da história 

do pensamento, mas, mesmo já havendo diversos filósofos que contestassem 

diferentes visões, é no início do século XX, com Teoria da Relatividade Geral de 

Einstein, que os pensamentos sobre o tempo viram empíricos, científicos, probatórios, 

o que revoluciona a percepção mundial sobre o tema. 

Traçando uma brevíssima linha histórica sobre este pensamento de tempo, é 

no início do século XX, quando o mundo passava por intensa modificação e ebulição 

criativa que as idéias sobre tempo e arte ganham novos critérios. Os cineastas russos 

queriam construir uma linguagem puramente cinematográfica/ audiovisual em 

oposição ao cinema que crescia na época, baseado na literatura oitocentista; enquanto 

isso, o físico alemão Albert Einstein apresenta a Teoria da Relatividade Geral, que 

modifica o pensamento universal sobre ciência e vida, espaço e tempo.  Mas, o que 

teriam cinema e física em comum?  

Um dos pontos mais conhecidos da Teoria da Relatividade Geral é reconhecer 

que não há apenas uma versão final sobre determinado assunto por depender de cada 

observador; assumir essa postura é quebrar paradigmas e certezas, inserir dúvidas 

constantes; é assegurar-se apenas de que sempre haverá mais a se conhecer porque 

o olhar do outro terá sua própria visão discrepante. 

Ainda no início do século XX, o filósofo francês Henri Bergson explora este fato 

através de uma visão interior unindo: psicologia, fisiologia, filosofia, o que ele mesmo 

chama de ensaio sobre a relação do corpo com o espírito1. Como a cada corpo 

circundam diferentes objetos, pensamentos, pessoas, etc., a visão ou a percepção de 

cada um será diferente. 

Seguindo o pensamento acima exposto e acrescentando que cada ser é 

submetido a uma determinada cultura e esta é uma forma complexa que se altera 

com cada variável (economia, sociedade, meio-ambiente, história, etc.), estudar o 

tempo em sua percepção interior torna-se um tema extremamente complicado, 

passível de se expandir para qualquer área de conhecimento. Traçar essa teia de 

idéias sem permanecer superficial e contraditória é um desafio. 

A visão mais comum que se tem do tempo é sua forma cronológica, isso 

porque o tempo sempre foi sugerido como submetido ao espaço e ao movimento. Mas, 

como seria esse tempo se não fosse cronológico e se, ao invés de submetido ao 

                                                

1 O próprio nome do livro de Bergson: Matéria e Memória: Ensaio sobre a relação do corpo com o espírito 
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espaço, fosse dele inseparável? Ou ainda, se a polaridade fosse invertida e o espaço 

transformado em variante submissa ao tempo?  

Bergson, Einstein e outros estudiosos especulam essa possibilidade de 

libertação do tempo, mas é o filósofo Gilles Deleuze que, a partir da década de 50, 

propõe novas formas de pensá-lo. Toma por base partes de teorias de diversos 

filósofos e pensadores não-filósofos e monta uma trama polêmica que se 

metamorfoseia a cada nova obra, propondo quase que uma não-teoria sobre o tempo. 

A importância deste filósofo para esta pesquisa é o encontro de seus pensamentos 

com o cinema. Em seus dois livros sobre a sétima arte Deleuze, de certa forma, une 

todas as suas obras, transpondo seus pensamentos em formato de imagem.  

"Ora, são essas travessuras, palhaçadas, aberrações, trangressões do tempo que 

assediam a obra de Deleuze de ponta a ponta, como se ele se desse o luxo de examinar o 

que acontece ao tempo quando se lhe afrouxa a 'vigilância', o 'controle', a 'correção de 

seus excessos', como diz Schulz. No seio do tempo contínuo dos presentes encadeados 

(Chronos), insinua-se constantemente o tempo amorfo do acontecimento (Aion), com seus 

paradoxos, sua lógica insólita, jamais sacrificada em proveito de alguma coerência 

superior." (PELBART, 2004, pp. 94,95) 

 

Chronos e Aion são duas leituras do tempo2 retomadas por Deleuze de forma a 

dar a Aion uma "(...) estranha autonomia, o faz repousar sobre o paradoxo, imbrica-o 

com o sentido, faz dele o cerne do acontecimento (...)" (PELBART, 2004, p.69). 

Simplificadamente nasceriam daí as imagens-tempo de Deleuze, ou, seus tempos 

expressos em forma de imagem. 

Pelbart, em capítulo dedicado à questão (2004, pp. 69-72) explica a questão 

sob o ponto de vista de Deleuze: enquanto Chronos é o presente (presente como 

divino, comparado a Zeus ou a Saturno3 na mitologia, presente como o único 

verdadeiramente existente), o limite (no sentido que delimita), "movimento regulado 

dos presentes vastos e profundos"; Aion é o não presente (quando o presente não 

                                                

2 Abrindo parênteses neste assunto, para fins de um possível aprofundamento nesta pesquisa e em referências 
posteriores, Pelbart explica que as leituras de Chronos e Aion de Deleuze derivam da visão de Goldschmidt 
sobre os estóicos.  Para não sair do foco e delongar por demais esta pesquisa, autora não crê serem 
necessárias maiores explicações sobre o tema, visto que a questão de Aion e Chronos é o início do desenrolar 
do assunto.  
 
3 Há uma diferenciação de sentido entre as grafias de Chronos e Kronos, sendo, mitologicamente, Chronos 
representado como Zeus e Kronos como Saturno. Embora ambos refiram-se à representação cronológica do 
presente e este trabalho não tenha a pretensão de adentrar no mundo da mitologia, a autora crê ser importante 
inserir essas informações por serem base das idéias de Deleuze sobre o assunto. De qualquer forma, ficam 
registradas as fontes para que um futuro pesquisador, mais interessado sobre o tema, com foco na mitologia, 
possa ter um direcionamento.   
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existe, apenas passado e futuro "subdividindo incessantemente o instante ao 

infinito"), Hércules na mitologia (ao invés de Zeus ou Saturno).  

François Zourabichvili (2004, pp.24-25) explica a questão do Aion (sob a 

perspectiva de Deleuze) como sendo um acontecimento4 que não se encaixa no 

tempo, mas no entre-tempo, afetando a subjetividade e o sujeito. O acontecimento é 

dividido em dois, sendo um objetivo (relativo à cronologia, exterior, do senso comum, 

podendo ser representado em um plano); e outro subjetivo (o entre-tempo, "tempo 

indefinido do acontecimento", coexistente, múltiplo, não mais submetido à lei de 

Chronos, representado em múltiplos planos). 

É a partir desta confusa e complexa relação de diferentes leituras do tempo que 

esta pesquisa passa para sua segunda etapa especulando as imagens de Deleuze: 

imagens de movimento e de tempo, divergentes em conceito e em estrutura. É 

importante esta especulação para compreender a etapa que lhe segue, referente ao 

foco central desta pesquisa, que é a interpretação da obra de Tarkóvski, 

especificamente em seu filme O Espelho.  

 

 

2.1. INVESTIGAÇÕES SOBRE O TEMPO EM IMAGENS DE DELEUZE 

(IMAGEM-MOVIMENTO E IMAGEM-TEMPO)5  

 

Sobre a complexa e fragmentada teia de idéias sobre o tema tempo explorado 

por Deleuze, explica Pelbart, traçando brevemente o percurso de pensamento utilizado 

pelo filósofo, em seu livro sobre as "imagens de tempo em Deleuze" 6:  

 

 

                                                

4 Acontecimento é a tradução para o português do francês évenement que poderia ser traduzido como evento. 
Entretanto, Zourabichvili cria um verbete exclusivo para Acontecimento/ Évenement (pp.15-19) que, 
simplificadamente, diz que o acontecimento é o próprio sentido, pertencente essencialmente à linguagem; 
parte de um presente (momento da efetuação, limitado), mas também de um passado e de um futuro (livre das 
limitações do estado das coisas): “O acontecimento está portanto dos dois lados ao mesmo tempo, como 
aquilo que, na linguagem, distingue-se da proposição, e aquilo que, no mundo, distingue-se do estado das 
coisas.” (p.17) 
 
5 Embora Deleuze tenha dividido seu pensamento em duas obras distintas: Cinema 1, a imagem-movimento e 
Cinema 2, a imagem-tempo, é sobre a segunda que este trabalho se apóia por ser sob a perspectiva da 
imagem-tempo que o cineasta Tarkóvski é analisado.  
 
6 PELBART, Peter Pál. O Tempo Não Reconciliado: Imagens de tempo em Deleuze. São Paulo: Perspectiva, 
2004. 
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"Bastaria mencionar algumas peças desse caleidoscópio conceitual para que a variação 

mencionada7 cintilasse: o Outro em Platão, a Cesura em Hölderlin, o Intempestivo em 

Nietzsche, o tempo puro ou perplicado de Proust, a Memória ontológica em Bergson, o 

tempo como Defasagem (Simondon), ou como Forma (Kant), ou como Espera (Masoch), o 

Acontecimento em Péguy e Blanchot... Como se vê, um filão considerável da história da 

filosofia, e não só da filosofia!" (PELBART, 2004, p. XIX). 

 

Como já referido no tópico acima, estas referências diversas aparecem em toda 

a obra de Deleuze, mas é em seus livros sobre cinema8, quando conceitua sobre 

imagem/ movimento/ tempo que todas parecem se unir - como comenta Pelbart - 

justamente porque encontra nas imagens cinematográficas o espaço ideal para a 

análise das complexas relações entre passado e presente, memória e acontecimento. 

Apesar das diversas referências, utiliza muito das teorias de Bergson a propósito da 

memória, do movimento, do tempo, da duração e da imagem para, através de 

exemplos concretos, montar seus dois volumes sobre cinema. 

A câmera, segundo Deleuze, funda uma consciência que se define não pelos 

movimentos que é capaz de captar, mas pelas relações mentais e psicológicas nas 

quais é capaz de entrar. Em seus livros, Deleuze analisa os filmes escolhidos a partir 

dessas relações, unindo-as às teorias cinematográficas.  

Enquanto a imagem-movimento é aquela que aparece mais comumente em 

filmes, movida pela ação/ movimento, por ligações sensório-motoras; a imagem-

tempo retoma valores dos signos e dos sentidos, possuem uma profundidade de 

dimensões além da espacial (ainda que limitada à bidimensionalidade da tela plana do 

cinema), movida por ligações ótico-sonoras. Nas palavras do próprio Deleuze: 

"(...) enquanto a imagem-movimento e seus signos sensório-motores estavam em relação 

apenas com uma imagem indireta do tempo (dependendo da montagem), a imagem ótica 

e sonora pura, seus opsignos e sonsignos, ligam-se diretamente a uma imagem-tempo 

que sub-ordenou o movimento. É essa reversão que faz, não mais do tempo a medida do 

movimento, mas do movimento a perspectiva do tempo: ela constitui todo um cinema do 

tempo, com uma nova concepção e novas formas de montagem (...) ao mesmo tempo que 

o olho acede a uma função de vidência, os elementos da imagem, não só visuais, mas 

sonoros, entram em relações internas que fazem com que a imagem inteira deva ser 'lida' 

não menos que vista, legível tanto quanto visível. (...) O cinema vai constituir uma 

                                                

7 Pelbart inicia seu livro explicando que a obra de Deleuze é incrivelmente variada mas que, independente do 
tema tratado, a questão do tempo sempre aparece, metamorfoseando-se, adequando-se ao autor e tema de 
referência, segue no texto alguns exemplos de autores sobre os quais Deleuze formulou pensamentos. 
8 Cinema 1: A Imagem-Movimento e Cinema 2: A Imagem-Tempo, este, sob tradução de Eloísa de Araújo 
Ribeiro e revisão filosófica de Renato Janine Ribeiro, referência deste trabalho 
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analítica da imagem, implicando uma nova concepção da decupagem, toda uma 

'pedagogia' que se exercerá de diferentes maneiras (...) a fixidez da câmera não 

representa a única alternativa ao movimento (...) em todos os casos, subordina a 

descrição de um  espaço a funções do pensamento. Não é a simples distinção do subjetivo 

e do objetivo, mas do real e do imaginário, é, ao contrário, a indiscernibilidade deles que 

vai dotar a câmera de um rico conjunto de funções(...)" (DELEUZE, 2005, pp. 33,34). 

Exemplificando ao formato "deleuziano", encontrando representações às 

relações teóricas, retoma-se o Chronos com uma analogia entre a imagem-movimento 

sendo os "filmes de ação" sensório-motores sua representação mais fiel.  

Com uma linha narrativa chamada por Deleuze de orgânica9 (por obedecer às 

leis sensório-motoras) mais presa à cronologia e ao espaço; sua palavra fundamental 

talvez seja ação, e seu encadeamento, causado por atitudes lógicas e seqüenciais. 

Geralmente são filmes mais objetivos e delimitados a determinados períodos/ épocas 

(visto que são prisioneiros no tempo-espaço, já que são dependentes do movimento). 

Como submete o tempo ao movimento, não é capaz de representá-lo como é, mas de 

forma indireta.  

A analogia a Aion, no sentido acima comentado, fica com a imagem-tempo (a 

que este trabalho elege como sendo a que mais se encaixa para a análise da obra de 

Tarkóvski). Embora não necessariamente, suas histórias são mais voltados ao surreal 

(onírico, pensamentos, musicais e outros), visto que representa o não concreto, o 

não-lógico, o não-palpável. Este tipo de filme, mais preocupado com as sensações que 

com o desencadeamento das ações é regido por uma narrativa próxima ao que não se 

explica da vida. Um filme relacionado à imagem-tempo não se propõe barreiras, flui 

pelo tempo e em seus tempos que são por vezes coexistentes; representa o tempo de 

forma direta.  

As questões da narrativa e montagem são importantíssimas para Deleuze e, 

quando contrapõe a narrativa clássica à moderna, se depara com a necessidade de 

esclarecer sua diferença de pensamento com a de Christian Metz, autor respeitado 

sobre o tema.  Enquanto Metz "supõe, indiretamente, a montagem: e que há códigos 

da linguagem que interferem no código narrativo ou na sintagmática (não apenas as 

montagens, mas as pontuações, as relações audiovisuais, os movimentos de 

                                                

9 Embora para a autora o sentido de orgânico seja o de um percurso mais próximo aos sentidos, para fins de 
uniformização de referências, será utilizado o termo orgânico quando se tratando da narrativa clássica, assim 
como proposto por Deleuze. 
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câmera...)." 10, para Deleuze, ao contrário, parece que "a narração não passa de uma 

conseqüência das próprias imagens aparentes e de suas combinações diretas, jamais 

sendo um dado." 11. 

Deleuze ainda especifica algumas das diferenças entre a narração clássica (da 

imagem-movimento) e a moderna (da imagem-tempo):  

"A narração dita clássica resulta diretamente da composição orgânica das imagens-

movimento (montagem), ou da especificação delas em imagens-percepção, imagens-

afecção, imagens-ação, conforme as leis de um esquema sensório-motor." (DELEUZE, 

2005, p.39).  

Enquanto que:  

"(...) as formas modernas de narração resultam das composições e dos tipos de imagem-

tempo: até mesmo da 'legibilidade'. A narração nunca é um dado aparente das imagens, 

ou o efeito de uma estrutura que as sustenta; é conseqüência das próprias imagens 

aparentes, das imagens sensíveis enquanto tais, como primeiro se definem por si 

mesmas." (Idem). 

Aprofundando-se no pensamento de Deleuze sobre a narrativa, para ele, ela 

vai além da descrição e da narração:  

"(...) pensamos que a narrativa se refere em geral à relação sujeito-objeto e ao 

desenvolvimento dessa relação (enquanto a narração se referia ao desenvolvimento do 

esquema sensório-motor). O modelo de verdade encontra então sua expressão plena, não 

mais na conexão sensório-motora, mas na 'adequação' do sujeito e do objeto." (DELEUZE, 

2005, p.179) 

Deixando um pouco a parte técnica de lado e conectando-se com o que mais 

importa a esta pesquisa: a quem é referida a obra, o espectador, o que diferencia 

dentro do público obras teoricamente tão distintas? A percepção, uma das palavras 

chave deste trabalho que trata do que a autora chama de tempo interior.  

Enquanto em um filme movido por ações - e que reverbera em um esquema 

corpóreo sensório motor - a percepção aguçada é a lógica; quando o que se reverbera 

o faz no sistema ótico e sonoro, a percepção aguçada é a dos sentidos, motivada não 

mais pelo racional e suas infinitas barreiras, levando o espectador ao seu mundo 

interno e que, apesar de próximo, é inteiramente desconhecido.  
                                                

10 DELEUZE (2005, pp.38-39) 

11 Idem 
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Bergson (BERGSON apud DELEUZE, 2005, p.31), em sua pesquisa intensa 

sobre a percepção, diz que não somos capazes de perceber a imagem/ situação inteira 

porque focamos no que nos interessa, sejam os interesses econômicos, ideológicos ou 

exigências psicológicas. Por causa desse direcionamento, acabamos por perceber 

apenas clichês. Os sentidos despertados quando se entra em contato com a situação 

ótica e sonora são causados porque o espectador encontra-se para além de tais 

bloqueios, podendo descobrir em si algo além dos clichês. 

Abre-se aqui parênteses para reforçar a relação obra/ espectador através do 

que a autora (e suas referências) acredita ser a função da arte. A arte tem papel 

fundamental na constituição do Homem; é ela quem o tira de seu estado conformista 

e o inquieta, promovendo mudanças; ou, como acredita Deleuze (citado por Pelbart):  

"A obra de arte "constitui e reconstitui sempre o começo do mundo" 12, não de um mundo, 

de um indivíduo, a um mundo específico. "A essência artista nos revela um tempo original, 

que ultrapassa suas séries e suas dimensões; um tempo 'complicado' em sua própria 

essência, idêntico à eternidade." 13" (PELBART, 2004, p.10). 

Para o cinesasta Andriêi Tarkóvski o papel fundamental da arte era o da 

comunicação, no papel de unir pessoas e espírito; já o artista, por outro lado, é para 

Tarkóvski um servidor, que deve utilizar seu dom para decifrar as verdadeiras 

necessidades humanas, elevando-lhes os espírito. O artista deve, para tanto, ser 

absolutamente honesto consigo mesmo e com o seu mundo pessoal, a seu próprio 

tempo que exprime mais do que o que vive em sua contemporaneidade. 

Este tempo próprio/ interior é discursado por Bergson, apesar de não se referir 

diretamente ao cinema, sobre a percepção e a memória, tópicos muito presentes em 

filmes que lidam com o subjetivo, com o interior humano. Como se passássemos a 

estar dentro de suas alucinações e sonhos, dentro de seus sentidos mais pessoais, 

buscamos dentro de nós, de nossa memória, similitudes de lembranças que 

sincronizem com as lembranças das personagens assistidas. 

Após compreender esses pontos que diferenciam a imagem-movimento da 

imagem-tempo, pode-se agora voltar-se Tarkóvski para explicar o que Deleuze chama 

de narrativa cristalina, onde a descrição do tempo passa a ser direta e os personagens 

                                                

12 O autor cita a obra de Deleuze Proust et les signes (1964), Paris, PUF, 7ª. Ed., 1986. Proust e os Signos, 
trad. Antonio Piquet e Roberto Machado, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1987 - pp.133-134 (108-9) 
13 O autor cita a mesma obra anterior, p. 77 (62) 
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buscam uma profundidade maior sobre os acontecimentos, ao invés de terem seu 

comportamento e decisões desencadeadas como resultados de uma ação.  

Essa é uma das características do cinema do pós-guerra europeu: voltado ao 

homem, ao cotidiano. Uma de suas formas de representação é através da chamada 

Imagem-Cristal (por representar o tempo em sua forma pura), imagem esta muito 

utilizada por Tarkóvski em seus filmes.  

"... o tempo está fora dos gonzos, saiu dos eixos, deixou de subordinar-se ao movimento, 

mas precisamente porque o próprio movimento deixou de obedecer ao seu eixo, aos 

pontos cardinais pelos quais passava, aos centros que o ordenavam. O movimento 

aberrante promove a emancipação do tempo na medida em que este se libera do 

movimento ao qual ele antes se subordinava. Enquanto na filosofia essa emancipação se 

completa com Kant através da idéia do tempo como forma pura de intuição, forma 

imutável de tudo o que muda, no cinema ela se realiza pela emergência da imagem-

tempo, que dá a ver a forma-tempo,a forma do tempo." (PELBART, 2004 p.13). 

 Esta pesquisa segue com a vida e obra de Tarkóvski, cineasta que 

conseguiu transmitir as sensações até aqui descritas.   

 

3 TARKÓVSKI E SUA OBRA 

Nascido em 04 de abril de 1932 em um pequeno povoado chamado 

Zavrazhye14 (não mais existente hoje, tendo se transformado em um lago após 

construção de uma represa na área ao redor), morreu de câncer de pulmão aos 54 

anos, no dia 28 de dezembro de 1986 em Paris.  

Filho do poeta e crítico russo Arseni Tarkóvski e da atriz Maria Ivanovna 

Vishniakova, foi criado entre a mãe, a avó e a irmã (Marina Tarvóvskaia), pois seus 

pais se separam em 1937.   

Quando, em 1939 explode a Segunda Guerra Mundial, Arseni Tarkóvski se 

apresenta como voluntário para servir o exército, tornando-se correspondente para 

um jornal; retornando sem uma perna, que teve que ser amputada como resultado de 

                                                

14 Para esta parte o texto sobre a vida de Tarkóvski, as principais fontes são: tese de mestrado de Neide 
Jallageas, Estratégias de construção no cinema de Andriêi Tarkóvski: a perspectiva inversa como 
procedimento, PUC, 2007; dissertação de mestrado de Regina Künster Moraes, Labirinto de tempos: uma 
investigação sobre o filme O Espelho de Tarkóvski, PROPPE, 2006; e o texto de Peter Green Andrei 
Tarkovsky (1932-1986) retirado do site oficial de Tarkóvski 
</www.acs.ucalgary.ca/%7Etstronds/nostalghia.com/TheTopics/Green_Tarkovsky_Obituary.html >. Mais 
uma vez aqui, o problema da tradução entre línguas pode ocasionar dúvidas entre leitores e pesquisadores. 
Opta-se aqui por manter a grafia de Moraes sobre a cidade natal de Tarkóvski: Zavrazhye, que em Green 
encontra-se como: Savrashye. 
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ferimentos graves. Este retorno é representado em O Espelho mostrando os conflitos 

interiores das crianças e da esposa (mãe de Tarkóvski).  

Apesar de a família ter se mudado para Moscou, retorna à região de Volga 

(onde Tarkóvski nasceu) devido à guerra. Em 1943 retornam a Moscou, onde Maria 

Ivanovna trabalha em uma gráfica como revisora.  

As lembranças da guerra são retomadas em toda a obra do cineasta, 

materializadas de forma documental ou ficcional, mas são especialmente evocadas em 

O Espelho, quando representa a angústia de ter um pai ausente e uma mãe 

vivenciando a responsabilidade pelos dois filhos pequenos enquanto o marido (com 

quem vive uma situação de separação) luta em uma guerra. 

 

Sobre a cena que retrata Maria Ivanóvna na gráfica: 

 

"Ela está desesperada, pois desconfia ter deixado passar um erro ou gralha, como se diz 

no jargão dos tipógrafos. Toda a tensão que transparece nas cenas e nos diálogos, até 

mesmo no dia chuvoso e nos ambientes escuros, serve para rememorar o clima medo em 

que se vivia na época, o chamado período do Terror Stalinista." (MORAES, 2006 p.61) 

 

   

    

 

A preocupação em retratar os sentidos era fundamental para Tarkóvski que, 

meticulosamente, preparava cada cena a compondo não somente com os fatos 

transcritos, mas recriando a atmosfera que os tornariam únicos e faria com que o 

espectador transpassasse o sentido objetivo do filme; seja causando estranhamento 

com alteração de velocidade, seja com o silêncio ou outra forma que condissesse.  

A diferença entre a personalidade de seus pais, que os levou a uma difícil 

convivência e a consequentemente separação, será muito marcante para Tarkóvski. 

Em seu filme O Espelho essas marcas serão mostradas e enfatizadas de forma cíclica 
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mostrando o personagem principal em sua forma adulta no período em que se separa 

de sua esposa.  

A relação entre o cineasta e seus pais é conflituosa, a falta de seu pai e sua 

sensação de abandono é amargamente sentida. Mas talvez ainda mais amargo seja o 

reflexo de sua mãe, que, retratada de forma tensa e rancorosa é, ao mesmo tempo, 

bem e mal, ou, como diz o próprio cineasta, além do bem e do mal (comentando 

sobre a cena em que o pai retorna da guerra e aparece o quadro de Leonardo da Vinci 

Jovem com um Ramo de Zimbro, TARKOSVI, p. 127).  

   

   

  

 

Ainda em O Espelho, Tarkóvski demonstra seus sentimentos conflituosos em 

relação a sua uma mãe a mostrando forte e rancorosa, incapaz de retomar a própria 

vida após separar-se de seu marido. Delicada, mas capaz de uma frieza inesperada, 

essa ambigüidade fica clara na cena em que vai com Alexei à casa de uma vizinha 

vender suas jóias e a mulher pede para que mate uma galinha; neste momento ela 

demonstra um sorriso amedrontador e sarcástico, demonstrando prazer pelo ato cruel. 
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Quanto a seu pai, sua ausência é representada em O Espelho pela própria não 

aparição do personagem; mas ele é ao mesmo tempo admirado e sempre lembrado, o 

que se pode observar durante toda a obra do cineasta que utiliza os poemas do pai 

seja como referência, seja como citação direta.   

Tarkóvski estuda música, arte e o idioma árabe antes de iniciar seus estudos 

em cinema, reflexo da importância que sua mãe dá à arte como fundamental para a 

constituição do ser-humano.   

Em 1954 Tarkóvski ingressa no Instituto Estatal de Cinematografia do Estado 

Soviético, o VGIK. Em nota de rodapé, Regina Künster Moraes observa que: "Esta é a 

mais antiga escola de cinema do mundo, e foi fundada por Eisenstein, Pudovkin e 

Dovzhenko. Este último era grande ídolo de Tarkóvski, embora o seu grande mestre 

na VGIK, Mikhail Romm (1901-1971), fosse discípulo de Eisenstein." (MORAES, 2006 

p.56)  

Apesar de Eisenstein ter exercido influência sobre Tarkóvski durante seus 

tempos de estudante, ele contestava sua obra e seus pensamentos sobre montagem, 

opondo-se "radicalmente ao modo como Eisenstein utilizava o fotograma para 

codificar fórmulas intelectuais" (TARVOKSKI, p.220). Enquanto Tarkóvski intencionava 

transmitir de forma pessoal suas experiências, seu "mundo interior" e valores como 

forma de elevar o Homem espiritualmente, Eisenstein utilizava o cinema como forma 

intelectual de passar idéias. Para Tarkóvski:  
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"Eisenstein transforma o pensamento em um déspota: não deixa nada 'no ar', nada 

daquela intangibilidade silenciosa que talvez seja a qualidade mais fascinante de qualquer 

arte, e que permite que um indivíduo se relacione com um filme." (TARKOSVI, p. 221). 

 

Outro ponto que usava contra Eisenstein:  

 

"O tempo específico que flui através das tomadas cria o ritmo do filme, e o ritmo não é 

determinado pela extensão das peças montadas, mas, sim, pela pressão do tempo que 

passa através delas." (TARKÓVSKI, 2002, p.139). 

 

Em estudos mais aprofundados, provavelmente se encontrem mais similitudes 

entre as obras dos dois cineastas do que queria Tarkóvski, mas suas críticas derivam 

da forma como Eisenstein trata o processo de montagem como pensamento, como 

intelecto, enquanto para Tarkóvski, tudo é reflexo de uma conexão superior com o 

espírito. Estes contrapontos sobre montagem serão retomados mais adiante em tópico 

específico dentro da análise de O Espelho.  

Toda a obra de Tarkóvski é fortemente baseada em seus valores morais e 

espirituais; acreditava no poder e na importância do cinema transmitir sensações em 

forma de imagem. Tais imagens, extraídas do cotidiano, deveriam conter as 

impressões e impulsos interiores do cineasta, que não consegue resultados se apenas 

repete a cena maquinalmente, com o que vêem os olhos. 

Tarkóvski acreditava que o cinema (e aqui podemos ampliar para o 

audiovisual) seja por excelência a arte do Tempo, porque sua passagem é registrada a 

cada fotograma e, dependendo como for manipulado, causará diferentes resultados e 

efeitos.  Acreditava também que o cinema ainda estava em seus primórdios e que 

teria que se desenvolver e criar uma linguagem própria mas que, para isso, era 

necessário olhar para as artes já reconhecidas - como a pintura e a literatura - a fim 

de retirar delas o seu melhor.  

"Na minha opinião, é extremamente importante que a interação entre cinema e literatura 

seja explorada e exposta o máximo possível, para que as duas atividades possam afinal se 

separar e nunca mais voltem a ser confundidas." (TARKÓVSKI, 2002, p. 68). 

O cineasta possui apenas sete filmes em seu currículo (sua filmografia segue 

este tópico), mas todas possuem a identidade única do diretor.   

Para sua graduação no Instituto de Cinema, Tarkóvski filma O Rolo Compressor 

e o Violino em 1960, mas é em 1962, com a capacidade de transformar uma obra não 

interessante em uma obra ganhadora do prêmio Leão de Ouro em Veneza, que o 

diretor crava sua marca registrada e prova sua competência como cineasta.  
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O filme A Infância de Ivan foi inicialmente dirigido por Eduard Abalov15 e 

chamado de A Segunda Vida, mas o projeto foi interrompido pela Mosfilm (um dos 

estúdios estatais, parte dos órgãos de censura russa) por alegação de insatisfação 

com o material filmado. Tarkóvski aceita a tarefa, mas não descarta o material pré-

filmado, como proposto, inserindo-o dentro de um novo roteiro escrito por ele próprio. 

Ao assumir a direção, se consagra.  

As dificuldades para produção de um filme na Rússia eram diversas. Neide 

Jallageas explica-as em sua tese: a sinopse deveria ser aprovada por uma das 

Unidades de Produção - no caso de Tarkóvski a Mosfilm - onde produziu seus curtas-

metragens enquanto estudante e seus cinco longas russos: A Infância de Ivan; Andriêi 

Rublióv; Solaris; O Espelho e Stalker. Aprovada a sinopse, o diretor poderia iniciar o 

roteiro; quando pronto, era reenviado à Unidade de Produção, que encaminhava ao 

Goskino.  

"O Goskino era o comitê do Estado para o cinema. Seu presidente tinha a equivalência de 

ministro de Estado. (...) O Goskino administrava todas as atividades ligadas à indústria do 

cinema (da concepção artística, passando pelos programas de ensino nas escolas de 

cinema, até a distribuição do filme acabado, o que incluía a classificação para a melhor ou 

pior sala destinada à exibição e a permissão para o filme ser exibido no exterior) e todas 

as suas decisões eram controladas pela KGB (Comitê Central de Segurança) e pelo 

Departamento de Cultura do Comitê Central do Partido Comunista. O Goskino foi fundado 

em 1922 e suprimido em 2000, quando então o cinema passou a reportar-se para o 

Ministério da Cultura da Rússia." (JALLAGEAS, 2007 pp.112-113) 

Os órgãos envolvidos tinham caráter de censura, sendo aceitas apenas as 

obras que atendessem aos ideais do governo comunista, o que dificultava e retardava 

o seu processo de criação e execução. 

Minimizando os problemas e compreendendo a importância do fator humano e 

de todos os envolvidos no processo de fazer um filme, Tarkóvski procurou trabalhar o 

máximo possível com a mesma equipe. A empatia entre todos os envolvidos era 

fundamental para o cineasta que acreditava que a responsabilidade para tal 

desempenho era do diretor. Para ele, é o diretor quem deve saber como e quanto de 

suas idéias deveriam ser passadas para cada envolvido, que se tornava parte de uma 

equipe onde todos os integrantes possuíam igual valor durante o processo de 

realização. Ao diretor cabe o cuidado para que a idéia original não se altere nem se 

                                                

15 JALLAGEAS, 2007 p.115. 
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perca durante o processo, mas isto deve ser conduzido de forma a não diminuir a 

participação de ninguém.  

Em 1966 filma Andrei Rublev, sobre a vida do monge-pintor medieval russo. O 

filme foi um grande desafio para a equipe em sua tentativa de reconstituir a atmosfera 

do século XV, época de vida do pintor. Para Tarkóvski, para ser fiel ao pretendido, 

deve-se ir além da tradução do pictórico para o presente, senão o resultado seria uma 

mera falsificação de algo já feito; deve-se descobrir a "essência verdadeira"; a sobra 

de todos os excessos de informação - que não dizem nada além do aparente -, e fica a 

verdadeira mensagem ou, aquilo que ajudará o espectador a crescer de alguma 

forma. O recurso utilizado, como conta o próprio cineasta em seu livro, foi o de 

compreender uma das obras do pintor, Trindade*, a partir do ícone e seu significado 

humano e espiritual (TARKÓVSKI, 2002, p.92). 

* 

Apesar de aprovado pelos órgãos reguladores em 1968, apenas em 1972 inicia 

a produção de Solaris, filme que usa o formato de ficção científica para falar de 

memória, nostalgia e outras discussões humanas, sempre propostas pelo cineasta. O 

roteiro, baseado na obra Stanislav Lem, teve de ser totalmente adaptado para se 

encaixar aos moldes da censura soviética.      

Tarkóvski ainda filma mais duas produções na União Soviética com a Mosfilm: 

O Espelho, em 1974, e Stalker, em 1979. O Espelho será analisado mais 

minuciosamente abaixo. Para filmar Stalker, além dos empecilhos comuns, a produção 

passa por uma série de adversidades: perda de material gravado devido à danificação 

da película, troca de locação devido à alteração de roteiro e um ataque cardíaco 

sofrido por Tarkóvski. Após o problema de saúde e aprovação da Mosfilm para refilmar 

o que estava no material danificado, Tarkóvski troca parte da equipe e modifica ainda 
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mais o roteiro antes de reiniciar as filmagens. Aprovado em julho de 1976, o filme é 

finalizado em 1979.16  

A partir de 1979, após finalizar Stalker e Hamlet (peça de teatro que dirigiu), 

Tarkóvski pôde se dedicar ao projeto de Nostalgia, primeiro filme fora da União 

Soviética, financiado pela RAI - Radiotelevisione Italiana e pelo estúdio soviético 

Sovinfilm.  Do projeto - feito em parceria com Tonino Guerra (escritor e poeta italiano) 

- surgiram duas obras: o filme Noltalgia, e o documentário para a RAI Tempo de 

Viagem.  

Até a finalização do filme em 1982: falece a mãe de Tarkóvski (logo no início 

da viagem do cineasta que por isso retorna a Moscou); adoece o ator para quem 

Tarkóvski escreveu o roteiro, Andriêi Solonitsin; a segunda opção de ator, Aleksandr 

Kaidanóvski, é proibido de sair da União Soviética; Olieg Iankóvski é definido como o 

ator para interpretar o protagonista Andriêi Gortchákov; a esposa de Tarkóvski, Larisa 

Tarkóvskaia, recebe autorização para ir para a Itália, mas seu filho é proibido de sair 

do país; para finalizar, Eduard Artiémiev, compositor que trabalhava com Tarkóvski 

desde O Espelho, não é aceito pela RAI, obrigando o cineasta a procurar um 

compositor italiano.17  

Em 1983 Tarkóvski vai para Londres dirigir a ópera russa Boris Godunov a 

convite do maestro italiano Cláudio Abado e assina contrato com o Instituto de filme 

Sueco para filmar na Suécia. O filme, que a princípio se chamava A Bruxa, finaliza em 

1984 com o nome O Sacrifício.  

Em 10 de julho de 1984, Tarkóvski e Larisa anunciam em entrevista coletiva 

que pediram exílio devido ao visto deles ter expirado e pelos dirigentes soviético 

terem cortado a comunicação com o cineasta18. Apesar de não ter tido problemas 

durante as filmagens, próximo à conclusão, na cena em que o protagonista incendeia 

sua própria casa, a câmera quebra. A casa foi reconstruída e refilmada com duas 

câmeras.  

Em dezembro de 1985, enquanto o filme era montado, Tarkóvski descobre 

estar com câncer de pulmão. François Miterrand (presidente francês entre 1981-1995) 

escreve pessoalmente para o Secretário Geral do Partido Comunista da União 

Soviética (cargo assumido entre 1985 e 1991), Mikhail Gorbatchióv, pedindo 

                                                

16 Informações retiradas de JALLAGEAS, 2007 p. 141 

17 Informações retiradas de JALLAGEAS, 2007 p. 145 

18 Informações retiradas de JALLAGEAS, 2007 p. 148-9 
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permissão para que Andrucha, filho mais novo de Tarkóvski, pudesse se despedir de 

seu pai em Paris, visto que não o via há quatro anos. A mãe de Larisa e Andrucha vão 

a Paris e o menino recebe o prêmio do júri especial do festival de Cannes em nome do 

seu pai.19  

Apesar de não ter podido finalizar todos os seus projetos, como Hamlet, que 

gostaria de filmar, Tarkóvski termina seu livro Esculpir o Tempo.   Andriêi 

Arsiénievitch Tarkóvski morre na noite de 28 para 29 de dezembro de 1986 deixando 

sua obra, seu livro e seu diário.20  

 

 3.1. FILMOGRAFIA21  

1959 Segodnia uvolnenia ne budet (Hoje não haverá saída livre). Filme para a 

televisão. 

1960 Katok i skripa (O rolo compressor e o violino). Duração: 55 min; primeira 

apresentação: 1961. Vencedor do Leão de Ouro em Veneza. 

1962 Ivanovo Detsvo (A infância de Ivan). Duração: 95 min. 

1966 Andrei Rubliov (Andrei Rublev). Duração: 190 min. Primeira apresentação: 1969 

(Festival de Cannes); 1971 (URSS). Prêmio Internacional da Imprensa em Cannes e o 

Prêmio da Associação de Críticos de Paris, em 1969. 

1972 Soliaris (Solaris). Duração: (edição original) 165 min (na Itália: 115 min). 

Prêmio Especial do Juri em Cannes. 

1974 Zerkalo (O espelho). Duração: 105 min.  

1979 Stalker. Duração: 161 min. Prêmio Especial do Juri em Cannes. 

1983 Nostalghìa (Nostalgia). Duração: 130 min.  

1983 Tempo de viagem. Documentário para televisão sobre o trabalho em Nostalgia, 

transmitido pela Rai em 29 de maio de 1983. 

1986 Offret (O Sacrifício). Duração: 145 min.  

 

 

 

                                                

19 Informações retiradas de JALLAGEAS, 2007 p.150 

20 Informações retiradas de JALLAGEAS, 2007 p. 150 

21 Informações retiradas do livro de Tarkóvski, Esculpir o Tempo.  
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4 O ESPELHO, UMA ANÁLISE  

 

FICHA TÉCNICA22 

 

Nome original: Zerkalo - URSS 1974 

ANO: 1974 

PAÍS: URSS 

PRODUÇÃO: Mosfilm / Quarto Grupo Artístico 

ROTEIRO: Alexander Misharin e Andrei Tarkovski 

DIREÇÃO: Andrei Tarkovski 

ASSISTENTE DE DIREÇÃO: Larissa Tarkovskaia 

DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA: Georgi Rerberg 

EDIÇÃO: Ludmila Feyganova 

DIRETOR DE ARTE: Nikolai Dvigubski 

COMPOSITOR: Eduard Artemiev 

TRECHOS DE MÚSICAS: J. S. Bach, Giovanni Pergolesi e Henry Purcell 

SONOPLASTIA: Semion Litvinov 

CENÁRIO: A. Merkulov 

POEMAS: Arseni Tarkovski 

DURAÇÃO: 106 min / 11 partes, 2966 m 

OUTROS DADOS: Color/ P&B 

 

ELENCO23 

 

Margarita Terekhova..........................................................Maria (jovem) e Natalya 

Maria Tarkovskaia.............................................................................Maria (idosa) 

Ignat Daniltsev............................................................Alexei (aos 12 anos) e Ignat 

Philippe Yankovski...............................................................Alexei (aos cinco anos) 

Oleg Yankovski...............................................................................................Pai 

Alla Demidova...............................................................Liza (Lelizabetha Pavlovna) 

Anatoli Solonitsyn........................................................................Médico da aldeia 

Larisa Tarkovskaia.....................................Nadezhda Petrovna (esposa do médico) 

Yuri Nazarov.................................................................................Instrutor militar 

                                                

22 MORAES, 2006, p.149-151 

23 idem 
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Tamara Ogorodnikova..............................................Babá/ vizinha/ dama misteriosa 

Diego García, E. Del Bosque, L. Correcer, Tatiana Del Bosque, Teresa Del 

Bosque, Teresa Rames...........................................................................Espanhóis 

Nikolai Grinko.........................................................................Colega da tipografia 

Yuri Sventisov..................................................................Yuri Zhary (jovem gago) 

Olga Kizilova.....................................................................................Garota ruiva 

Innokenti Smoktunovski..................................................................Narrador (voz) 

Arseni Tarkovski.......................................................................Narrador (poemas) 

Definido por Tarkóvski como um filme auto-biográfico, reflete as memórias de 

sua mãe e as suas enquanto criança e adulto em uma teia complexa de tempos e 

sentidos. Entrelaçando memórias, sonhos e imagens documentais, por vezes à 

narrativa são agregados os poemas de Arseni Tarkóvski, pai do cineasta.  

O título original de O Espelho era Um dia branco, retirado de um poema de seu 

pai escrito em 1942, cujo tema é a nostalgia da infância24.  

Uma pedra repousa sob (sic) o jasmim, 

Sob a pedra, um tesouro, 

O pai de pé na estrada, 

Um dia branco, branco.25 

Polêmico por natureza por sua fidealidade ao que chama de mundo interior, 

Tarkóvski passa por diversos obstáculos - assim como fora em suas produções 

anteriores - para realizar o filme.  

"O roteiro inicial de O Espelho (Um dia branco) era um questionário, ou melhor, uma 

entrevista realizada com a mãe de Tarkóvski. A idéia inicial era de que a própria mãe de 

Tarkóvski, Maria Ivánovna protagonizasse o papel dela mesma (Misharin in 

TARKÓVSKAYA, 2001, p.48). (JALLAGEAS, 2007 p.135). 

O roteiro, inicado em 1968, foi recusado pela Mosfilm de início; publicado em 

forma de conto em 1970, obteve sua aprovação em 1972 e iniciou as filmagens em 

1973 (JALLAGEAS, 2007 pp.134-135).  

                                                

24 Diversas informações sobre a produção de O Espelho foram fornecidas por Neide Jallageas em sua defesa 
de doutorado e em sua tese: Estratégias de construção no cinema de Andriêi Tarkóvski: a perspectiva inversa 
como procedimento, defendida em 07 de maio de 2007, na PUC/SP, pp.136-138. Quando assim for, serão 
respeitadas as formas gramaticais por ela utilizadas, visto que a mesma destaca o problema da tradução em 
seu próprio trabalho.  
 
25 MORAES, 2006 p.75. Retirado da dissertação de mestrado de Regina Küster Moraes. A autora indica ter 
traduzido o poema que retirou de: SYNESSIOS, 2001, p. 12 
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Preocupando-se minunciosamente com cada detalhe para que o cenário se 

assemelhasse à casa onde passou sua infância26, o diretor fez uso de fotos tiradas por 

Liév Gornung, fotógrafo amigo dos pais de Tarkóvski e na memória de sua mãe, Maria 

Ivánovna Tarkovskaia27. Foi necessário que se plantasse batatas em frente à casa 

para que as filmagens ocorressem enquanto suas flores cor de violeta estivessem 

florescendo, conseguindo assim a luz necessária.  

Seguem fotogamas de cenas diversas que mostram a reconstrução desta casa: 

   

   

O filme mostra a União Soviética pelo seu lado interno - não político como 

geralmente mostrado por outros cineastas russos - procurando extravasar os sonhos e 

as interioridades do ser humano. 

Nas palavras do próprio criador falando sobre seu filme O Espelho:  

"(...) eu estava interessado em introduzir cenas de documentários, sonho, realidade, 

esperança, conjeturas e recordações sucedendo-se umas às outras naquela confusão de 

situações que colocam o herói em confronto com as inelutáveis questões da existência 

(...)". (TARKÓVSKI, 2002, p. 234). 

Para traçar essa teia complexa de vidas e memórias, Tarkóvski brinca com o 

tempo: indo e vindo, do presente ao passado, a época alguma.  

                                                

26 A casa é chamada de datcha por ser uma casa de campo 

27 JALLAGEAS, 2007 p. 136 
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Brinca também com a velocidade das imagens: diminuindo-a quando intenciona 

aprofundar o espectador em determinado sentimento; quando quer inserir sensações 

nas imagens e nas personagens. Quando assim o faz, o espectador é obrigado a 

observar, a estranhar, a colocar-se em uma outra posição para que possa 

compreender. É levado a um mundo diferente, não só das imagens que vê, mas de 

algo que passa a sentir, mesmo que cognitivamente não compreenda: angústia, 

dúvida, medo, amadurecimento. 

 

COMPOSIÇÃO E REFERÊNCIAS VISUAIS 

Tarkovski explora cada detalhe do espaçamento como uma obra de arte, 

valorizando a composição de cada fotograma.   

Embora o cineasta se preocupe com a composição, é em duas das cenas atinge 

a maestria.  

Cena em que Maria (a personagem principal) lava seus cabelos e a casa parece 

desmoronar com a água: sonho, pesadelo ou alucinação, a interpetação não deixa de 

ser direcionada para a relação que se supõe destruidora entre seus pais. A cena inicia 

com seu pai/ marido de Maria a ajudando a lavar os cabelos. Ele olha sem expressão 

diretamente para a câmera, como se fosse dizer algo, mas acaba por sair de cena. A 

casa passa então a desmoronar e Maria continua balançar seus cabelos como se nada 

percebesse. Uma cena muito bonita e profunda onde, até mesmo o teto que desaba 

parece obedecer à preocupação da composição espacial dos fotogramas:  
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 Como se percebe na seqüência acima, a imagem de Maria (personagem 

enquanto nova) é seguida pela imagem dela mesma mais velha (repesentada pela 

própria mãe de Tarkóvski, Maria Tarkovskaia). Esse encontro ocorre em todo o 

decorrer do filme, como será mostrado mais adiante. 

Tarkóvski vê o cinema como um novo tipo de arte, desvencilhada dos suportes 

tradicionais - como a tela de tecido ou a escultura - e, ainda mais importante, pautada 

em um novo tipo de de pensamento; entretanto, ele a via sem hierarquias, tão 

importante quanto a antiga. Por este motivo faz menção aos grandes artistas antigos 

que admirava, como Andrei Rublev (a quem dedicou uma de suas obras), Leonardo Da 

Vinci e J. S. Bach. 

Em O Espelho, Da Vinci é citado por toda a narrativa, por vezes reforçando a 

narração, como na cena em que o pai das crianças retorna da guerra e sua mãe é 

mostada com uma face seca, dura, na seqüência aparece um quadro de Leonardo Da 
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Vinci (ou, que foi a ele atribuído, como conscientemente coloca a pesquisadora Regina 

Künster Moraes em sua dissertação de mestrado). O quadro trata-se do retrato de 

Ginevra de Benci, conhecido como A jovem com um ramo de zimbro.  

"Segundo Tarkovski, esta jovem foi retratada quando convalescia de uma doença 

provocada pela dor de ter sido abandonada por seu amante. Seu semblante passa uma 

indiferença tão grande que fica impossível imaginar no que ela está pensando." (MORAES, 

2006, p.64) 

Esta cena já foi mencionada na página 19 deste trabalho, mas, por sua 

intensidade e importância, está aqui aprofundada. Seguem os frames da cena citada:  

   

   

    

   

Em outra cena aparece Ignat folheando um livro que parece ser sobre a obra 

de Da Vinci:  
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A composição do filme não é apenas baseada no visual, mas em seu 

movimento.  

Em sua composição com o movimento deixa que algo permaneça sempre 

estático, como que construindo uma base, ou um chão para o fio narrativo. Um bom 

exemplo é a cena em que o menino corre por entre as árvores em direção a uma casa. 

Uma tempestade está por vir, tudo se move: árvores, água, a lamparina que cai, o 

menino que corre e o vento. Um objeto permanece imóvel: a mesa, quando cai a 

lamparina; a casa, quando se movem as árvores. O vento, que visualmente altera o 

espaço (as árvores dobrando-se) é uma alusão ao tempo que passa, que se move, 

que nunca pára de se mover, mas que, mesmo passando deixa algo, algo imutável: 

complexidades da vida. Esta mesma cena será para Deleuze a demonstração da forma 

pura do tempo, como se verá adiante. 
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 Esta "forma pura do tempo" continuará sendo mostrada em outra cena desta 

que parece a mesma seqüência, embora se mostre uma espécie de outra dimensão, 

quando o pequeno Alexei entra por fim em uma casa e finaliza mostrando sua imagem 

refletida em um espelho. Essas dimensões e coexistências são outro aspecto da 

imagem-tempo descrita por Deleuze.  
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MÚSICA E SOM 

A música, em seus filmes, não é mero complemento da imagem; é utilizada 

apenas quando esgota-se os outros recursos cinematográficos. Ainda assim, quando a 

utilizava, era algo clássico.  Em O Espelho foram utilizados trechos de músicas de: J. 

S. Bach, Giovanni Pergolesi e Henry Purcell. 

Nos filmes de Tarkóvski a trilha sonora é composta mais por silêncio e vozes 

que por músicas, sempre muito sutil; mantém o cuidado com  a composição 

utilizando-se mais de ruídos, diálogos, e voz off de narração em leitura de poemas. 

Apesar do estranhamento causado à não naturalidade, sua proposta sutil é capaz de 

inserir o espectador no mundo íntimo que Tarkóvski o coloca. 

 

OBRA DE ARTE E POESIA - NARRATIVA 

Para Tarkóvski, a poesia é uma forma de linguagem muito próxima das artes 

visuais por sua  composição, narrativa não linear, essência subjetiva. Para ele, é 

através da poesia e de uma boa obra que se podem expandir as interpretações e o 

intelecto humano. 

A afirmação deste pensamento está explícita durante todo o filme quando o 

cineasta acrescenta os poemas de seu pai em diversos momentos da narração, 

compondo o ambiente visual e sonoro com palavras essencialmente subjetivas, que, 
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em oposição a fecharem o espectador em conceitos pré-determinados, abrem seu 

leque de percepção avivando os sentidos do espectador.  

A narrativa do filme é simbólica, como a da imagem-tempo descrita por 

Deleuze, onde se representa o tempo de forma direta, preocupando-se com o que está 

por trás dos atos, em uma profundidade garantida justamente por sua subjetivação.  

O espectador, acostumado ao desenrolar de acontecimentos baseados em 

ações, por vezes desnorteia-se ao ter de buscar em si, em sua própria trajetória não 

resultados, mas associações próximas à vida.  

Deleuze comenta a narrativa de Tarkóvski como a de um "tempo cristalino", 

que permite que os "cristais de tempo" apareçam.  Isso significa que o tempo é 

representado de forma direta, em sua forma pura, permitindo que transbordem suas 

coexistências naturais; ao contrário da representação indireta do tempo, que requer 

sequências ininterruptas de ações e o uso da cronologia.  

O filme tem uma essência poética que se alastra desde sua concepção para sua 

narrativa, sua composição visual e sua sonorização. 

 

A COR 

É importante iniciar este tópico com uma nota explicativa.  Não há dificuldades 

em encontrar a obra de Tarkóvski que hoje é disponibilizada em formato DVD em 

locadoras especializadas, no entanto, a distribuição de suas cópias - ainda em película 

- sofreu mudanças e percebe-se grande diferença de cor entre projeções.  Apesar de 

não ter acesso às películas - que dificilmente são exibidas -, pode-se perceber esta 

diferença mesmo entre diferentes cópias de DVD. Este problema foi reiterado por 

Neide Jallageas durante sua defesa de doutorado. Para evitar confrontos específicos 

com a questão da cor, ou especulações que podem se dar a um defeito de cópia, será 

aqui abordado o tema não sobre suas sutis graduações, mas sobre a diferença mais 

expressiva entre colorido e preto e branco. 

A estrutura do filme é constantemente envolvida entre flashbacks e flash 

forwards, indas e vindas, como já mencionado, definido esteticamente através de 

mudanças cromáticas. 

Tarkóvski utiliza o preto e branco (P&B) e o colorido em passagens mistas pelo 

filme. Ora para fortalecer a cena como um sonho, ora para intensificá-la 

dramaticamente.  
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No entanto, a cor não se modifica de acordo com a lógica de: passado = P&B, 

futuro/ presente = colorido, mas vai de acordo com uma lógica de sentimentos. Segue 

assim a mesma não lógica da subjetividade, da poesia, da vida: ora sonho, ora 

lembrança; ora presente, ora passado, ora um presente que já é futuro: mais uma 

vez, a Imagem-Tempo de Deleuze com sua pureza e coexistências.  

A passagem de uma cena colorida para outra em P&B não se transforma 

bruscamente, mas é tão sutil quanto um devaneio repentino que uma pessoa se pega 

sem perceber que saiu de seu estado "natural" e se dá conta apenas quando deste 

estado retorna.  

O Espelho é tão entrelaçado em suas coexistência múltiplas que não permite 

que se retorne a um estado "natural"; ele forma um ciclo infinito. Algumas cenas 

reforçam essa questão cíclica; uma delas, já citada, é a cena do menino que corre por 

entre as árvores e pode-se ver o vento, os objetos caindo (pp. 32,33 deste trabalho); 

outras cenas serão mencionadas abaixo na questão da memória.  

 

MEMÓRIA 

Quando se assiste ao filme, entra-se em um mundo de sensações, de 

percepções, um mundo óptico-sonoro-sensorial28. Tais sensações causam uma reação 

em nosso corpo e trazem para o presente lembranças não apenas de acontecimentos, 

mas também de sentidos. 

Essas imagens que despertam sensações são quase inconscientes; tiram o 

espectador do lugar e do tempo comum por causar uma estranha empatia, 

aproximando a experiência imagética do corpo de quem a assiste29, fazendo com que 

esses corpos/ espectadores acionem seus mecanismos de memória.   

O mecanismo da memória descrito por Bergson baseia-se no corpo (o centro) e 

o que o cerca. Funciona de forma a buscar similitudes de acontecimentos/ sensações 

com as que rodeiam o corpo no  presente, como uma espécie de sistema de defesa, 

deixando o corpo, teoricamente, melhor preparado para lidar com a nova situação.   

                                                

28 Mais uma vez aqui uma menção a Deleuze e seu livro A Imagem-Tempo 

29 Compreende-se aqui a imagem como a representação de um objeto que circundaria o corpo, avivando a 
percepção. Essa teoria de percepção quanto ao objeto circundante é escrita por Bergson em seu livro Matéria 
e Memória 
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Trata-se de uma busca em meio a um enorme baú da memória, não linear e 

não cronológico. Este mecanismo divide-se em quase infinitos instantes, permitindo 

que se possa reconhecer, até em seu mais profundo local da memória, o que busca o 

corpo no momento presente. Divide-se em infinitos instantes, para que não se trace 

uma trajetória vertical/ linear/ cronológica porque, se assim o fosse, inviabilizaria uma 

rápida resposta ao acontecimento presente.  Ao se dividir em infinitos instantes, 

“resume-se” a memória que é "lida" pela percepção, criando vínculos/ ligações com o 

que se busca, causando uma reação no corpo. Esta reação pode ser uma ação ou, no 

caso da experiência do cinema, um sentimento. 

O cinema é capaz de fazer com que o espectador sinta as imagens, se aproprie 

delas e as transforme em parte de sua própria experiência. Como diz Tarkóvski, "(...) 

o cinema, como nenhuma outra arte, amplia, enriquece e concentra a experiência de 

uma pessoa(...)" (TARKÓVSKI, 2002, p. 72). 

Esse é o mecanismo que faz com que reconheçamos no filme uma imagem, um 

acontecimento, e o possamos inserir em nosso mundo interior, transformando uma 

imagem em nossa própria percepção.  

O filme é responsável por confundir nossa memória, atiçar nossos sentidos, 

transportando-nos para a imagem, tornando-nos personagem ao nos colocarmos na 

pele da personagem ou, dentro da imagem.  

Assim, nosso próprio tempo é criado, unindo o presente (o menor de todos os 

tempos, espécie de ligação entre o passado); o passado (de certa forma, o único 

concreto); e um futuro próximo. Nesse tempo próprio, onde percepções diversas são 

misturadas e confusas, entre a matéria e a aproximação de nosso corpo, estão as 

relações da matéria com o nosso espírito, está a nossa percepção: sentida, digerida, 

retomada e buscada sempre dentro de nós. 

Uma outra memória, esta mais explícita, é reforçada no filme; memória dos 

próprios personagens que, presos uns aos outros e a eles mesmos, retornam como 

em um ciclo infinito e infindável. 

A lembrança de Maria, a mãe, que se entrelaça com a lembrança de Natalya, a 

esposa, em diversos momentos do filme. A cena que mais reforça esse ciclo é a cena 

no início do filme, na qual Maria está sentada em frente à casa fumando com um olhar 

voltado para o infinito; esta cena aparece ao final, quando Maria, agora mais velha, 

continua em sua cerca com o mesmo coque e o mesmo olhar numa espera infinita:  
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Diversas são as cenas em que personagens se olham no espelho e sua versão 

mais velha ou no personagem associativo (como Maria e Natalya; e Alexei e Ignat) se 

olham com a mesma face inquietante, um olhar que não se reconhece no espelho, que 

se estranha.  

A interpretação, aberta ao questionamento, pergunta se esse estranhamento 

refere-se à própria imagem ou à imagem de um outro alguém, muito próximo, mas 

ainda mais próximo do ciclo da própria vida, de seu ser associativo; ou ainda se diz 

respeito a um ser-memória que se percebe, mas já não é mais o mesmo, como se 

estivesse lá neste momento e, ao mesmo tempo, pertencesse a outro lugar; mais uma 

vez, todas as possibilidades da memória e das coexistências temporais. 
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 Ainda  sobre a memória pessoal do diretor expõe-se em O Espelho um 

acontecimento de sua vida enquanto ainda pequeno quando passa por um 

treinamento de guerra. A cena reforça as cicatrizes formadas e, virtude das 

brutalidades de uma guerra e o quanto a vida passa a ser ainda mais efêmera quando 

esta acontece.  

 Na cena, meninos com idade aproximada entre 8 e 14 anos passam por um 

treinamento de guerra. Utilizando armas e balas reais, um dos meninos demonstra-se 

frágil e chora enquanto os outros tentam disfarçar seus medos. A seqüência é 

interrompida por cenas de documentário, mas segue com uma granada sendo jogada; 

ela não explode, mas fica a tensão e o desespero do que poderia ter ocorrido; a 

seqüência finaliza com o menino que chorava correndo para o topo de um morro 

coberto de neve, enquanto chora e descansa da corrida um pássaro pousa em sua 

cabeça como se anunciasse sua libertação. 
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Tão complexa é a trama de tempos e memórias em O Espelho que poderia ser 

abordado somente por este aspecto. Talvez como forma de reforçar os tempos 

existentes (e não apenas o interior e o da memória), o filme é envolto em trechos de 

diversos documentários, reafirmando o paralelo do individual com um mundo comum; 

uma memória que é ao mesmo tempo única e coletiva.  

Pode-se distinguir entre as cenas dos documentários que tratam de diferentes 

ocasiões e países, como: Espanha, China e a Segunda Guerra Mundial (bomba 

atômica); há também imagens de balões, provavelmente de um telejornal 

simbolizando a corrida espacial Russa.30   

                                                

30 Informação retirada de: MORAES, 2006, p. 43 
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 MONTAGEM E RITMO 

É através do tempo, e como este é mostrado através das imagens e sua 

duração, que a estética de um filme se altera por completo. Esta percepção do tempo 

pede uma nova linguagem para mostrar assuntos dos mais íntimos aos mais globais. 

Pede um novo conceito de montagem, até então - quando da imagem-movimento - a 

parte fundamental do filme:  

"A imagem-tempo direta é o fantasma que sempre assombrou o cinema, mas foi preciso o 

cinema moderno para dar corpo a esse fantasma. Essa imagem é virtual, em 

contraposição à atualidade da imagem-movimento. Mas, se virtual se opões a atual, não 

se opõe a real, muito pelo contrário. Dirão ainda que essa imagem-tempo pressupõe a 

montagem, tal como a representação indireta a pressupunha. Mas a montagem mudou de 

sentido, ganhou nova função: em vez de ter por objeto as imagens-movimento, das quais 

ela retira uma imagem indireta do tempo, tem por objeto a imagem-tempo, extrai desta 

as relações de tempo, das quais o movimento aberrante agora apenas depende." 

(DELEUZE, 2005, p.56).  
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Esta linguagem, entretanto, pauta-se em conceitos - sociais e filosóficos - para 

que seja explorada com maior profundidade. 

Não mais subordinada ao movimento ou a duração, posições clássicas do 

cinema tradicional, é obtida através de uma visão onde à montagem não cabe mais 

apenas colocar os frames em ordens diferentes, mas fazer com que o tempo 

“aberração” tenha um sentido maior, onde a sucessão do tempo vai além de presente- 

passado- futuro, fazendo com que essas dimensões coexistam. 

“A subjetividade como seleção, subtração, preensão parcial, ação retardada, 

indeterminação, imprevisibilidade, curvamento do universo ao seu redor, contrariamente 

ao átomo, que 'percebe infinitamente mais que nós mesmos, e, no limite, percebe o 

universo inteiro.' ”31 (PELBART, 2004, p.5). 

Em geral, a obra de Tarkóvski lida com temas do micro, do interior. Típico de 

sua época e de seus contemporâneos, como Godard, época em que o mundo se 

humaniza e volta a olhar para o ser humano como peça de fundamental valor. 

Tarkóvski acreditava que a alma, a essência do filme, bem como seu tempo 

impresso estariam na filmagem e seu "fator dominante e todo poderoso", no ritmo, 

como diz Tarkóvski:  

  

"O fator dominante e todo-poderoso da imagem cinematográfica é o ritmo, que expressa o 

fluxo do tempo no interior do fotograma. A verdadeira passagem do tempo também se faz 

clara através do comportamento dos personagens, do tratamento visual e da trilha sonora 

- esses, porém, são atributos colaterais, cuja ausência, teoricamente, em nada afetaria a 

existência do filme." (TARKOVSKI, 2002, p. 134).  

 

Para Tarkóvski, a montagem é parte de toda a obra de arte, contrário ao 

pensamento de Eisenstein que a tomava como fator principal. 

Em O Espelho, no entanto, o diretor confessa ter tido um exaustivo trabalho na 

etapa de montagem, visto que as variantes  dos resultados poderiam ser diversas. 

Para Tarkóvski, a montagem de um filme é guiada pelo interior de cada cena que se 

liga por outra, ainda assim, a montagem é um quebra-cabeças que pode ser montado 

de formas diversas.  

Esta complexa teia formada por diferentes tempos (presente, passado, futuro, 

sonho, alucinação, documentário), quando montada de outra forma altera, por 

                                                

31 O autor aqui faz citação a Deleuze em sua obra: Cinéma 1. L´image-mouvement (1983), Paris, Minuit. 
Cinema1. A Imagem-Movimento, trad. Stella Senra, São Paulo, Brasiliense, 1985 p.94[85] 
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conseguinte, o resultado final, já que a ligação entre as cenas cria automaticamente 

um tempo único, as entre-linhas ou, neste caso, os "entre-fotogramas".  

A forma com que o filme é montado: não-linearmente, composto por cenas 

com diferentes tons cromáticos é favorável a este espaço "entre-fotogramas", fazendo 

com seja um filme mais aberto para a interpretação do espectador.  

Retomando à montage de O Espelho, Tarkóvski diz que só  teve um resultado 

possível quando percebido que "as partes se juntavam devido a uma tendência interior 

do material, que deve ser originado durante as filmagens" (TARKÓVSKI, 2002, p138). 

Esta tendência, espécie de pressão interna, depende da densidade emocional 

de cada cena, de sua percepção atemporal, mas que ainda assim vive o tempo. 

 

COEXISTÊNCIAS TEMPORAIS 

O filme é construído sobre fragmentos espaço-temporais que se fundem e 

confundem. 

Construído sobre a memória de Tarkóvski e de sua mãe, o projeto iniciou como 

um documentário onde as lembranças eram buscadas até que saltassem para os olhos 

da câmera. Mas o filme não limita-se ao documental. Tarkóvski, em sua 

espiritualidade extravazada, acrediava que o diretor era apenas uma parte da obra, 

que seria composta pela essência de todos os envolvidos , um organismo vivo. O filme 

é a memória de Tarkóvski, mas também a memória de cada um da equipe. 

Ainda que extremamente fiel à sua própria idéia, todos os envolvidos deveriam 

ser parceiros , não apenas funcionários, mas "artistas criadores autônomos, com 

liberdade para compartilharem nossas idéias e sentimentos" (TARKÓVSKI, 2002, 

p.161). Assim o trabalho final seria verdadeiro e a equipe sempre ampliaria suas 

habilidades profissionais. 

E se cada um tem um tempo, uma memória, uma percepção una, o filme por si 

só já se torna coexistente em seus tempos por naturezas diferentes. 

A coexistência de tempos dentro das imagens, dentro da teia narrativa, é 

percebida entre as estranhas conexões que ora remetem a um estado presente, ora 

de sonho, ora de alucinação, ora memória lembrança, ora memória mesclada com 

percepções atordoadas por uma realidade que alterou a percepção. 

Os "lençóis" de passado descritos por Deleuze são transformados em imagens 

por Tarkóvski. Fragmentos, pontos de lembrança pura (virtual, coexistente) que 

formam o lençol do passado, uma "idade". E quando buscamos, a puxamos pela 

memória em uma tentativa de trazê-la para o atual, nós a transformamos em imagem 

lembrança. Para Deleuze é na obra de arte que esses "lençóis" podem ser criados:  
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"...é possível que a obra de arte consiga inventar tais lençóis paradoxais, hipnóticos, 

alucinatórios, que têm a propriedade, a um só tempo, de ser um passado, mas sempre por 

vir" (DELEUZE, 2005, p.151) 

 

Bergson acredita que, assim como não somos capazes de perceber tudo o que 

está ao nosso redor/ objetos, mesmo estando presentes, assim é também o mundo 

das percepções, memória, que existe para ser atualizada de acordo com a 

necessidade. União do mundo real atual com o virtual/ percepções - somatória de 

idéias, de tempos. 

Mais do que confundir, Tarkóvski pretende passar uma visão maior, mais 

completa sobre a vida para quem assiste ao filme, o que não seria possível com uma 

narrativa linear tradicional.  

São cenas de um tempo que já aconteceu, mas que ainda existe; é a imagem 

viva das teorias deleuzianas sobre os paradoxos do tempo:  

“O passado e o presente não são dois momentos sucessivos no tempo, mas dois 

elementos que coexistem, o presente que não pára de passar, o passado que não pára de 

ser, mas pelo qual todos os presentes passam.” (PELBART, 2004, p.37) 

Além de auto-biográfico no sentido de relatar fatos da vida de Tarkóvski e de 

sua família, O Espelho é um reflexo de sua alma: sua busca espiritual, conexão com a 

sua verdadeira essência, espécie de ponte entre um mundo interno de valores que 

captam as reais necessidades do mundo e sua ferramenta - o cinema - que leva a 

mensagem aos restantes.  Expondo-se em forma de imagens, ele queria mostrar as 

imperfeições da vida trivial e mundana e, através de seus valores, confrontar um 

mundo sem significados que ele acreditava ter se tornado o seu contemporâneo. 

Tarkóvski deliberadamente usa um tempo obscuro tendo os mesmos atores nas 

duas fases da vida do narrador: quando criança, abandonado pelo pai; quando adulto, 

já com sua própria família; afirmando em sua fala que a imagem de sua mãe é 

sobreposta pela de sua esposa. Resulta em um filme tematicamente cíclico, refletindo 

sobre a paternidade do narrador: alienado e isolado de suas emoções. 

Um desses momentos, que seria comum se não fosse a trama narrativa de 

Tarkóvski, é a cena em que Natalya olha fotos de Maria. Este momento reafirma ao 

espectador a dupla personagem interpretada pela atriz Margarita Terekhova, 

colocando real/ fictício/ memória neste tempo obscuro acima mencionado. 
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Apesar da cena citada ser uma boa representação deste tempo coexistente, 

ainda mais obscura é a cena em que uma mulher misteriosa toma chá enquanto Ignat 

lê texto de um livro que retira da estante.  

Durante a defesa de sua tese de doutorado, Neide Jallageas comentou que esta 

cena "rompe com todas as lógicas de espacialização"32, pois utiliza-se não apenas do 

campo, mas também do extra-campo. Há na cena: o tempo da dama misteriosa, que 

se trata de uma homenagem à poetisa russa Anna Andreievna Akhmatova; o tempo 

de Ignat e de sua avó que bate à porta mas diz estar em lugar errado e passa então a 

não ser mais sua avó, ou, ela mesma em outra dimensão espacial que não cruza com 

a de Ignat; no entanto, pouco antes, aparece a foto de Maria já idosa atrás do próprio 

Ignat enquanto lê o livro. 

    

   

                                                

32 Tese defendida na PUC/ SP em 07 de maio de 2007 
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CRISTAL DE TEMPO - A REPRESENTAÇÃO DO TEMPO EM SUA FORMA PURA 

A representação do tempo se dá em Tarkóvski em sua forma pura, mostrado 

através de objetos imóveis. Cabe aqui uma comparação entre a análise de Deleuze 

sobre o filme Pai e Filha, de Ozu e O Espelho:  

 

“O vaso de Pai e filha se intercala entre o leve sorriso da moça e as lágrimas que surgem. 

Há devir, mudança, passagem. Mas a forma que muda não muda, não passa. É o tempo, o 

tempo em pessoa, 'um pouco de tempo puro': uma imagem-tempo direta, que dá ao que 

muda a forma imutável na qual se produz a mudança. (...) A bicicleta, o vaso, as 

naturezas mortas são as imagens puras e diretas do tempo. Cada uma é o tempo, cada 

vez, sob estas ou aquelas condições do que muda no tempo”. (DELEUZE, 2005, p.27-28) 

 

Em O Espelho, a cena (já citada anteriormente pp.32-33) em que o menino 

corre em meio à tempestade. Em câmera lenta percebemos a tempestade, o vento 

forte derruba a luminária que cai poeticamente da mesa, mas a mesa, imóvel, 

permanece sem vacilar. Corre o menino, frágil diante da força da natureza; movem-se 

as árvores que, de tão forte o vento, balançam, reclinam; mas a casa, imóvel, 

mantém a estrutura, mantêm-se imutável: o tempo. A representação do tempo puro 
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que não se altera com o espaço, mas o espaço e suas formas que se alteram nas 

condições que não interferem com o tempo.  

A força desta imagem causa inquietude mesmo quando questões de tempo/ 

espaço/ física/ filosofia não cabem ao pensamento. Quem assiste ao filme é tomado 

por uma empatia quase intuitiva ao mesmo passo que se incomoda com a contradição 

dos movimentos, como se realmente observasse a vida pelos olhos de algo maior, de 

algo imutável apesar de tantas mudanças por vezes quase catastróficas, de algo que 

não teme, que flui como o próprio fluir da vida. O tempo, essência da existência. 

O público, acostumado a compreender o fluir da existência pelo ponto de vista 

contrário, o do espaço - submetendo o tempo aos seus caprichos em uma eterna 

frustração incompreensível - encontra em Tarkóvski um conforto para esse incômodo 

ainda que não o compreenda ou justamente porque não mais o possa compreender de 

forma lógica-racional mas sim, através dos sentidos internos e sutis da memória.  

Os filmes que se baseiam em movimentos para atingir determinado fim 

utilizam-se de ações e uma lógica imposta em uma tentativa de suprir a impotência de 

preencher este vazio que fica quando se inverte a relação natural do tempo-espaço.  O 

espectador, de coração acelerado pelos movimentos de ação, retirado do lugar 

comum, encontra-se por fim em uma guerra contra o tempo, mas com um enorme 

vazio, em uma busca que não cessará. 

E é justamente neste lugar comum, de onde o espectador é retirado, que 

Tarkóvski finca seus pés mesmo quando o transporta para a ficção científica. 

Preocupações com o espírito, com a alma com o cosmológico (que fazem parte da vida 

tanto quanto o cotidiano) sem o transformar, no entanto, em algo extraordinário e 

especial.   

A cena em que Maria lainda jovem levita de sua cama é uma das cenas em que 

o tempo é paralizado e deixa de ser realidade/ alucinação ou ficção para ser tempo em 

sua forma cristal: acronológico, atemporal, entre o paupável e o não-paupável, onde o 

que vale não é a lógica ou o porquê da cena, mas os sentidos e sua intensidade, ou 

melhor, a intensidade que faz o espectador sentir. 
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Nesta cena, além do tempo cristal, ainda encontram-se dois pontos que 

retornam à narrativa por todo o filme: a relação conflituosa entre os pais, e o pássaro 

que inesperadamente aparece e voa.  

O olhar e o gesto carinhoso com que o homem tem com Maria enquanto ela 

dorme é contrastado com sua ausência de cena logo em seguida, ausência essa que 

se tem no decorrer de todo o filme. 

O filme é um jogo, um estranho emaranhado do tempo, onde memória, sonho 

e realidade se confundem. Passado, presente, futuro, tudo coexiste. Escreve Pelbart 

em seu livro O Tempo Não Reconciliado:  

“A regra de Leibniz é que os mundos possíveis não podem passar à existência se são 

incompossíveis com aquele que Deus escolhe e que é o melhor. Mas na ausência de Deus, 

e do Homem que pretendeu substituí-lo, cabe à criança que brinca fazer entrar os 

incompossíveis num mesmo mundo estilhaçado, em vez de escolher a melhor combinação. 

Ora, como seria isso factível sem uma 'trama de tempo abraçando todas as 

possibilidades?' 33." (PELBART, 2004, p. XVII)  

Seria a criança, imagem tão presente no filme O Espelho, essa tentativa de 

uma resposta maior sobre o destino do autor, e até mesmo da humanidade?  

                                                

33 O autor faz aqui referência à obra de Deleuze: Le pli. Leibiniz et le baroque (1988), paris, Minuit. A 
Dobra. Leibiniz e o Barroco, trd. Luiz B. L. Orlandi, Campinas, Papirus, 1991, p.83[97] 
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O Espelho, como representação de cristal de tempo, de acordo com Deleuze:  

"O espelho constitui um cristal girante, de duas faces se o referimos à personagem adulta 

invisível (sua mãe, sua mulher), de quatro faces se o referimos aos dois casais invisíveis 

(sua mãe e a criança que ele foi, sua mulher e o filho que ele tem). E o cristal gira sobre si 

mesmo, como uma tête chercheuse que interroga um meio opaco: O que é a Rússia, o que 

é a Rússia...? O germe parece se imobilizar nas imagens molhadas, lavadas, pesadamente 

translúcidas, com suas faces ora azuladas ora marrons, enquanto o meio verde parece, 

sob a chuva, incapaz de ultrapassar o estado de um cristal líquido que guarda seu 

segredo. (...) A lavação de Tarkovsky (a mulher que lava os cabelos junto a um muro 

úmido em O espelho), as chuvas que dão o ritmo a cada filme, tão intensas quanto em 

Antonioni ou Kurosawa, mas com outras funções, fazem renascer sem descanso a 

questão: que sarça ardente, que fogo, que alma, que esponja estancará essa terra?" 

(DELEUZE, 2005, p.95). 

Buscando alcançar algo além da matéria, dentre todas as memórias e sentidos 

invocados em criações artísticas, talvez o mais forte seja a Mãe; esta mãe geradora, 

que dá a vida, que faz parte da formação de cada um.  Nesta evocação a percepção é 

ativada, fazendo ligações internas. Um bom cineasta monta, esculpe o filme usando 

como ferramenta primordial o tempo. No caso de Tarkóvski, o tempo deixado para a 

reflexão através de suas imagens lentas, suaves, quase vivas em seu tempo que se 

pretende real, como se quem o assiste vivenciasse naquele momento as situações. As 

personagens, seus semblantes não forçados, o olhar que não encara a câmera, se 

mantém a observar algo que o espectador ficará eternamente a procurar; respostas 

que serão encontradas apenas dentro dele mesmo e de sua própria percepção, dentro 

de sua própria história de vida.  

E está neste ponto a beleza dos filmes de Tarkóvski. A capacidade de envolver 

o espectador – mesmo o pós-moderno em sua dificuldade de concentração e costume 

pela imagem-ação – em si mesmo, de agregar à imagem valores próprios, confiando 

na bagagem de vida e espiritual de cada um. 

 

 

5    DIÁLOGOS COM AS NOVAS POSSIBILIDADES AUDIOVISUAIS 

 

O Espelho, obra de Tarkóvski de 1974 transporta as teorias de Deleuze 

(Cinema 2 – A Imagem-Tempo) e Bergson (Matéria e Memória) para a película.  

Minunciosamente manipulada, “esculpindo o tempo” cuidadosamente, como 

expresso em seu livro, Tarkóvski usa cada segundo de sua obra para obter da 

percepção algo que desencadeie mais que um movimento forjado, uma lembrança; 

elevando o espectador de mero observador a participante: “a imagem ótica (e sonora) 

no reconhecimento atento não se prolonga em movimento, mas entra em relação com 
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uma “imagem-lembrança”, que ela suscita.” escreve Deleuze (2005, p.61) em 

referência a Bergson. 

A riqueza de um trabalho como este é a interação com a própria vida do 

espectador que não terá uma reação necessariamente física ao que vê, mas 

principalmente interna, que despertará um sentimento ou se colocará na situação 

proposta pela trama como parte da própria vida.  

Tarkóvski utiliza os recursos e a linguagem do cinema para expressar esse 

tempo complicado, desvinculado do espaço. Dentro dessa linguagem, somos levados 

por personagens e suas histórias; direcionados aos seus propósitos e fins. 

Esta transmissão de sentidos é proposta por diferentes artistas sob diferentes 

formas e suportes onde, na contemporaneidade, variam para possibilidades tão 

diversificadas que muitas vezes não se encontram rótulos para as "qualificar". As 

criações aparecem sob diversas formas: fragmentos de vídeo como em uma vídeo-

instalação; em um trabalho interativo voltado para a internet ou CD-Rom; como jogos 

ou até mesmo com a mais pura das ferramentas: o corpo (como por exemplo, em 

performance).  

Pensando sobre Tarkóvski (me colocando no texto em primeira pessoa para 

abir um diálogo mais presente e próximo), não acredito que ousasse utilizar sua obra, 

tão detalhista, como já mencionado em diversas partes desse texto, como fragmento, 

embora suas cenas, mesmo quando isoladas, tenham força própria. Isso porque ele 

trabalha com o significado maior que a simples soma de todas cenas; traz a 

importância da relação entre os sutis e íntimos temas: família, mãe, solidão, 

lembranças, espírito. 

Já o vídeo-artista Bill Viola em sua obra The Passing, que também utiliza a 

temática familiar, da mãe, usa menos o direcionamento de sensações via personagens 

e reforça a necessidade de buscarmos em nossas próprias percepções, dentro de 

nossa história, pensamentos sobre vida e morte; parte da história de todo nós neste 

ciclo certo de vida.  

Abaixo seguem três trabalhos contemporâneos que buscam transmitir 

sensações através dos meios audiovisuais, assim como Tarkóvski, mas com outros 

formatos e outras tecnologias.  
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5.1. FROZEN PALACES - FORCED ENTERTEINMENT & HUGO 

GLENDINING, 1999 

 

 

 

O trabalho interativo é a continuação de uma performance apresentada pelo 

grupo que foi fotografado e montado em panorama.  As cenas inspiradas em “lugares 

domésticos” foram reunidas usando QTVR34, o que permite que se possa ampliar/ 

diminuir a imagem e "caminhar" para todas as direções (em cima, embaixo, direita, 

esquerda) da foto - com as respectivas limitações impostas pela própria imagem. Em 

cada cena, um “episódio complexo, com personagens e performers”, como citado por 

um dos artistas, Tim Ethcells.  

                                                

34 Quick Time Virtual Reality, programa que permite transformar fotografias em panoramas, podendo 
visualizá-las em 360º. 
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O grupo, que trabalha com performance desde a década de 80, percebeu que 

os objetos eram parte importante na vivência dos performers; dependendo do objeto 

e do local, a forma de perceber o que está ao redor muda completamente, bem como 

sua interação com o que os cerca. 

Etchells conta em seu texto que a utilização do QTVR permitiu que o grupo 

criasse Frozen Palaces e Nightwalks (1998), trabalho que lidava “precisamente na 

fronteira entre instalação, cinema e fotografia”35. 

O uso da fotografia ampliada (através do processo do panorama) utilizada de 

forma interativa, permitindo que o espectador possa criar sua própria narrativa, é a 

possibilidade de se compreender o que Bergson e Deleuze falam sobre o tempo.  

     

                                                

35 ETCHELLS, TIM. “Good Places, Performances, Photography, Imaginary Space.” In: ArtIntAct 5 – 
Artist’s Interactive CD-ROM Magazine. Cantz Verlag, ZKM 1999. Cd-Rom interativo acompanhado de 
livro. Tradução livre da autora.  
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O mesmo tempo que está paralisado na fotografia, se torna móvel para cada 

usuário que agora é criador de suas próprias histórias. O tempo paralisado, 

fragmentado, dentro de um emaranhado de momentos sem começo nem fim consta 

em si todas as perspectivas do tempo, mas sem defini-las ou ordená-las de forma 

linear dentro do espaço-tempo. 

Presente, passado, futuro. Todos os tempos interligados e coexistentes, tanto 

porque é uma questão de compreensão de cada um que participa e aviva a história, e 

ainda assim a compreende como sendo uma história onde se sabe que “poderia ter 

sido escrita de maneira inteiramente outra”.36 

Na obra quem dá o tom é essa multiplicidade de tempos e não mais um 

tempo sujeito e dependente do movimento. É um tempo que se desdobra a cada 

instante em presente, passado e futuro, ao mesmo tempo que continuam a existir 

simultaneamente. Embora ainda percebida de forma cronológica - porque é em forma 

de duração que compreende a percepção humana), a história deixa de ser horizontal/ 

linear, porque a narrativa passa a ser criada por cada interator na medida em que 

cada clique acontece e cada nova janela é aberta. 

Essa “narrativa caleidoscópica”37, como o próprio Etchells percebe em seu 

texto, pede a participação do público para que a história seja criada; o que só ocorrerá 

se se deixarem fluir em sua imaginação, em sua bagagem de vida, retirando de sua 

memória, de seu universo interior uma nova história.  

Embora instigando a mente a pensar sobre forma de movimento - uma 

imagem que deverá motivar outra através de uma ação - o trabalho propõe 

fortemente a posição do observador, que passa a ser tão participante do 

acontecimento, que as subjetividades acabam por se sobressair da obra.  

                                                

36 FARGE Apud PELBART (2004, p. 104).  
37 ETCHELLS, 199 p. 59. Tradução livre da autora.  
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O espectador, transtornado por não saber se faz parte de um sonho, de um 

pesadelo, ou de uma fatalidade real, em um “tempo aberração”38, amplia suas 

percepções, bem como seus sentidos. 

 

 

5.2. THINGS SPOKEN – AGNES HEGEDÜS, 1999 

 

   

O trabalho, em formato de CD-ROM apresenta a memória da artista através 

de objetos pessoais. A coleção desses objetos é apresentada de forma interativa, 

sendo que o interator pode explorar o trabalho por categoria* (nome, palavra chave, 

funcionalidade, identidade, forma que foi feito (artesanal, industrial, etc.), quando foi 

                                                

38 Termo usado por Deleuze para falar sobre o tempo deslocado de suas características pré-determinadas de 
veracidade e subordinação ao movimento, liberação de sua potência do falso.  Deleuze, 2005, capítulo 6, 
(“As Potências do Falso”).. 
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obtido, onde foi obtido, como foi obtido, nome de quem deu, sexo de quem deu, 

material), sendo que tais categorias são divididas em subcategorias.  

* 

O interator pode também clicar diretamente sobre o objeto que corre 

horizontalmente de acordo com o movimento do mouse. Ao escolher um objeto, 

abrem-se duas linhas de texto**, referentes à artista (linha de cima) e à pessoa a 

quem remete o objeto (linha de baixo). O texto, acompanhado pela fala dos 

envolvidos, discursa sobre a memória de cada um. Ainda dentro do texto, palavras 

chave trazendo consigo links para outras lembranças-objetos que são disponibilizadas 

para que o participante mude a direção da narrativa do trabalho. 

** 
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Tjebbe Van Tijene39, que escreve sobre o trabalho no livro que o 

acompanha, fala sobre os objetos e formas de representação física da memória que 

ajudam viver, seja por fazer uma espécie de mapa de nossa formação; por nos ajudar 

a lembrar; ajudar a amenizar uma dor; a compreender quem somos; a seguir em 

frente rumo ao futuro; etc. Em qualquer dos casos, Tijene coloca a   memória e tais 

objetos como fundamentais para a nossa constituição.  

Um objeto por si só é apenas um objeto, assim como uma fotografia de 

pessoas que, para quem as desconhece, não diz nada além da composição visual da 

imagem. Para quem os possui ou, para quem viveu o momento daquela foto, são 

agregados sentidos não palpáveis, como o cheiro, a atmosfera, o estado de espírito 

em que se encontrava a pessoa. Olhar para esses objetos é entrar no baú da memória 

pessoal e buscar não linearmente por tal momento.  

Obviamente, o processo da percepção/ memória é muito mais complexo do 

que o aqui descrito mas, como o que aqui se intenciona é dar conta de como as 

imagens artísticas influenciam o espectador/ interator, segue uma breve e simplista 

explicação, primeiramente sobre a tentativa de trazer o passado ao presente: 

"Essencialmente virtual, o passado não pode ser apreendido por nós como passado a 

menos que sigamos e adotemos o movimento pelo qual ele se manifesta em imagem 

presente, emergindo das trevas para a luz do dia. " (BERGSON, 1999, p.158) 

Bergson acreditava que tudo o que era percebido e armazenado como 

memória ficava em um universo virtual  a ser acessado sempre que um novo objeto 

similar entrasse em contato com o corpo. Esse universo não seria organizado de forma 

linear, ou seja, uma lembrança do dia anterior não estaria mais próxima à percepção 

que uma lembrança de anos atrás; o que a traz à memória é a necessidade do 

presente momento, da situação que agora cerca o corpo. Este sistema, já citado 

anteriormente neste projeto, é uma espécie de busca simultânea de todos os 

acontecimentos do passado, da "bagagem", para que a pessoa possa compreender o 

que novamente a cerca, como a formação de um imenso repertório da memória uqe é 

constantemente atualizado. 

Cabe aqui, entretanto, um pequeno aprofundamente sobre o pensamento de 

Bergson. Apesar deste mecanismo muito simploriamente apresentado mas, 

                                                

39 Texto: “The Arts of Oneself”. In: Art IntAct 5 – Artist´s Interactive CD-ROM Magazine. Cantz Verlag, 
ZKM 1999. Cd-Rom interativo acompanhado de livro. 
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reforçando, extremamente complexo, Bergson enfatisa que "imaginar não é lembrar"40 

e que lembranças se atualizam à medida que saltam da memória para o atual. Crêe-se 

aqui na profundidade da obra que traz em suas fortes imagens mais do que o 

despertar da imaginação de quem dela participa, mas faz com que sua memória seja 

ativada e trazida ao repertório da obra. 

Pois bem, pensando que cada pessoa é formada por "vivências únicas que, 

se tomadas em detalhe, constituem-se numa sucessão de fragmentos de tempo 

singulares entre si mas que aparecem unidos na percepção"41, a percepção de cada 

novo momento, de cada novo objeto será única para cada indivíduo.  

A riqueza do trabalho Things Spoken está no fato de retirar de um objeto 

inanimado - ainda que sob sua reprentação imagética e parcial-, universos complexos 

e compreensões muitas vezes opostas de determinada situação. Neste universo, não 

apenas as duas pessoas que discursam sobre determinado objeto no trabalho sentem 

e entram em contato com tal complexidade, mas o interator participante, que, ao 

entrar na narrativa do trabalho o vivencia, aciona o seu próprio universo, suas 

próprias lembranças.  

Pensando sobre este universo descrito por Bergson, a obra Things Spoken é, 

de certa forma, sua representação fiel ainda que não o intencione. É importante 

mencionar que Tijen - que escreve sobre o trabalho de Hegedüs, menciona Bergson de 

forma questionadora. Enquanto afirma que o trabalho tem uma dimensão metafórico-

espacial sobre a memória porque, ao remeter-se a ela, pensa-se em frases como: 

“olhando para trás” e “em retrospectiva”42; cita Bergson e sua defesa da memória 

como temporal - inversamente ao que defende Tijen - já que não está presa a 

determinado espaço, mas, de forma que cada acontecimento é modificado ao 

incorporar sua prévia percepção, esta que vive universo da memória de cada um. 

Abrir uma das categorias apresentadas, caminhar pelo trabalho e permitir-se 

fazer parte é como estar dentro deste universo. A partir de um objeto, viaja-se por 

imagens, memórias e histórias que são entre si conectadas não por uma lógica 

                                                

40 BERGSON, 1999, p. 158, continuando a citação: “Certamente uma lembrança, à medida que se atualiza, 
tende a viver numa imagem; mas a recíproca não é verdadeira, e a imagem pura e simplesmente não me 
reportará ao passado a menos que seja efetivamente no passado que eu vá buscá-la, seguindo assim o 
progresso contínuo que a trouxe da obscuridade à luz.”. 
 
41 Palavras Lúcio Agra, orientador deste trabalho, que se expressou belamente sobre o tema sugerido. 

42 Van Tijen, pág. 99. Tradução da autora.  
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tradicional linear, mas a lógica de uma dimensão atemporal, mais ligada aos 

sentimentos e à consciência.  

Obviamente, restrições da ferramenta com que o trabalho foi desenvolvido 

pedem uma lógica pré-estabelecida pela artista, mas o que aqui importa é essa 

atemporalidade onde se desenvolve a memória que sobrevive em um universo 

complexo e rico.  

Pensando sobre Tarkóvski e Hegedüs, é a partir de objetos do cotidiano que 

são encontradas a essência do ser humano e é sobre o despertar da memória que se 

fortalece sutilmente os nobres valores humanos. 

 

5.3 VERTIGEM – MILENA TRAVASSOS, 2006 

 

Nas palavras dos curadores da Fiat Mostra Brasil, onde o vídeo foi exibido               

em 2006:  

“A vídeo-instalação Vertigem é parte integrante de uma pesquisa artística intitulada 

Um Lugar Fora Dele. Ela aponta questões acerca do corpo, do lugar, do deslocado, do 

risco; e propõe uma outra apreensão do tempo e do sentido. Vertigem ressalta um 

lugar e um corpo que se tornam mais sutis e afetáveis pelo fora, predispostos a um 

deslocamento de sentido. Paisagens e ações funcionam como indicações de um tempo 

expandido em um território deslocado de seu uso convencional. O corpo e suas ações 

são pensados para subverter um locus previamente escolhido, propondo uma outra 

apreensão da paisagem: a de um território ou contexto improvável.” 43  

 

O vídeo de curta duração consiste na artista se balançando nua dentro de um 

enorme poço44 em meio ao que parece ser uma fazenda abandonada.  

Sobre os detalhes do vídeo e de produção, nas costas da artista são colados 

pedaços de vidro que refazem sua coluna vertebral. Uma traquitana especial foi 

montada sobre o poço para que o balanço fosse construído, mas não havia redes de 

segurança ou algum tipo de assistência especial para sua entrada/ saída do poço. 

Tanto o vidro quanto a falta de segurança são formas que Travassos utiliza para 

relembrar a fragilidade da vida. 

                                                

43 Parte do material desenvolvido para o Educativo da Fiat Mostra Brasil, onde o vídeo foi exposto 

44 De acordo com a artista, um poço de aproximadamente 10 metros de largura e profundidade não calculada 
apesar de saber-se ser fundo 
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45 

Exibido em um espaço reservado, devia-se passar por um pequeno corredor 

antes de entrar na sala escura que projetava o vídeo em uma de suas paredes. Na 

saída/ entrada da sala havia uma televisão retangular de plasma com tamanho 

aproximado de 29 polegadas. 

Editado propositadamente de forma a reduzir a velocidade do vídeo, traz com 

essa atitude um estranhamento inevitável ao observador contemporâneo, acostumado 

às altas velocidades, à linguagem rápida do vídeo-clipe, ao movimento incessante das 

cidades.  

O som, levemente inserido, fazia com que o espectador se sentisse na posição 

da artista, dentro do balanço, ouvindo o vento e o ranger das cordas. O som era ao 

mesmo tempo quase imperceptível e muito intenso em sua delicadeza; conseguia 

espacializar o espectador que se encontrava quase hipnotizado.  

Suas imagens contemplativas e delicadas, poéticas, cristalizam o tempo e 

remetem o espectador a um lugar interno, conhecido apenas por ele mesmo; 

aguçam os sentidos, ativam as percepções e a memória.  

Essa troca entre atual (imagem do real, do objeto) e virtual (imagem da 

memória) é vista como um circuito por Deleuze “... não há virtual que não se torne 

atual em relação ao atual, com este se tornando virtual sob esta mesma relação: 

são um avesso e um direito perfeitamente reversíveis.” (Deleuze, pág. 89). 

Explicando com as palavras de Deleuze: 

“Em termos bergsonianos, o objeto real reflete-se numa imagem especular tal como no 

objeto virtual que, por seu lado e ao mesmo tempo, envolve ou reflete o real: há 

‘coalescência’ ente os dois46. Há formação de uma imagem bifacial, atual e virtual. É 

como se uma imagem especular, uma foto, um cartão-postal se animassem, 

ganhassem independência e passassem para o atual, com o risco de a imagem atual 

voltar ao espelho, retomar lugar do cartão-postal ou na foto, segundo um duplo 

movimento de liberação e de captura.” (DELEUZE, 2005, pp.87,88). 

                                                

45 Imagem retirada do site: < http://www.germinaliteratura.com.br/julia_studart.htm> 

46 BERGSON apud DELEUZE, 2005, pp. 87,88. 
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É essa troca, esse circuito interno que retira e recoloca o espectador do 

lugar comum para o seu interior e vice-versa em uma constante cíclica. 

Na segunda edição do vídeo que passava na televisão na entrada/ saída da 

exibição via-se apenas a sombra/ reflexo da artista sobre as águas verdes do poço. 

Esse reflexo toma o lugar do espelho em sua função simbólica e reforça o papel da 

troca atual/ virtual. 

 

47 

 

Entretanto, neste caso, tal troca é feita de forma cristalina, como se a imagem 

tivesse captado uma parte do tempo e o transformado em um “cristal de tempo” 48.  

Embora o vídeo trate basicamente de uma cena: uma mulher nua que se 

balança sobre um poço de águas verdes e densas, há nele uma profunda simbologia: 

o reflexo, o movimento do balanço e do vento como passagem incessante do tempo, 

mas que se mantém imóvel, paralisado em determinado momento; além da 

necessidade de haver um início ou um fim, de um passado ou de um futuro; momento 

estático, mas que possui em si sua própria história e completude, seu próprio tempo.  

Deleuze define o cristal do tempo como a versão pura do tempo, onde se é 

capaz de ver sua cisão antes de seu desdobramento:  

 

“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 outra cai no passado. É preciso que o 

tempo se cinda em dois jatos dessimétricos, 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”.49 (DELEUZE apud ZOURABICHVILI, 2004, p.36). 

                                                

47 Imagem retirada do site: < http://www.germinaliteratura.com.br/julia_studart.htm> 
48 Termo criado por Deleuze, retirado de seu livro Cinema 2: A Imagem Tempo. 

49 Trecho retirado do livro O Vocabulário de Deleuze, de François Zourabichvili, pág. 36 – trecho que o autor 
retirou do livro A Imagem-Tempo, Cinema 2, de Deleuze, não encontrado pela autora deste na versão que 
possui de Cinema 2 
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É esta imagem cristal que Tarkovski utilizava em seus filmes, com a mesma 

delicadeza e poesia que insere Travassos em sua obra; poeticamente, aliás, era para 

Tarkóvski a forma mais correta de se fazer cinema, utilizando todo o seu potencial de 

subjetividade para o verdadeiro despertar cognitivo e espiritual do público.  

 Podem-se encontrar diversas outras relações entre a obra de Travassos e 

Tarkóvski, como a sutil inserção do som à imagem e a presença do vento e seu 

movimento em cena.  

 Ainda que a obra Vertigem seja uma cena, sem preocupação com 

narrativa, e a obra de Tarkovski, contrariamente, tenha minuciosa preocupação com 

detalhes, é possível compreender em ambas as características do “tempo cristal” de 

Deluze. 
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