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RESUMO

Essa pesquisa tem como objeyvo verificar  convergências entre cinema e artes plásycas em alguns filmes brasileiros recentes que resultam em 
narrayvas sensoriais. Ao  apresentarem imagens construídas por intervenções de fotografias, vídeo-arte e performances, eles estendem a 
temporalidade zlmica, propondo experiências que  diferem de um cinema  que conta histórias. Percebe-se que ao deslocarem a centralidade da 
interpretação em busca de relações de senydo, este ypo de cinema afirma a intensidade e apreensão corporal dos fenômenos, produzindo outros 
modos de ver por meio da própria temporalidade zlmica. Ao estender o campo cinematográfico em seu interior, isto é, dentro do próprio filme, 
propõem experiências ao espectador a paryr de uma relação de sensibilidade com as próprias imagens. A cineasta Paula Gaitan realiza em seus 
filmes obras que alternam passado e presente, vivido e imaginado por meio de construções com a fotografia erguendo assim paisagens temporais. 
Ao intervir na própria natureza de uma imagem  documental, ela recria atmosferas intervindo imagens do passado, como no filme Diário de Sintra 
(2010) no qual vemos fotos de Glauber Rocha penduradas nos galhos de uma árvore ou quando ela dispõe uma fotografia do cineasta em meio às 
ondas, e em voz off diz: “Do oceano, entra em cena uma miragem”. Petra Costa, no filme Elena ( 2012) ao tentar reconstruir a imagem de sua irmã 
que morreu, apresenta por meio de uma memória fugidia, imagens impressionistas desfocadas em cores e luzes, realizando assim um filme 
sensorial, por meio de texturas e imagens abstratas. Julia Murat, em seu primeiro filme “Histórias que só existem quando lembradas” (2011), 
uyliza  imagens produzidas por meio de  pin-hole, uylizando uma técnica artesanal no filme  digital,  enfayzando que além da cena ou do retrato, 
uma foto registra  a  própria inscrição do tempo. A imagem de uma personagem idosa projetada sobre um muro com fungos, é considerada uma 
inscrição cinemáyca na qual o tempo é o protagonista. Em filme recente “Pendular” (2017), a cineasta realiza um filme no qual que se entrelaçam 
o vídeo e a dança, assim como a performance e as artes plásycas. Inspirada em uma performance de Marina Abramovich e seu companheiro Ulay, 
o filme tem como tema a busca do equilíbrio em uma relação amorosa. Para acentuar a temáyca, foram realizadas esculturas que adquirem papel 
de personagens no filme. A obras, exibidas recentemente no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, juntamente com algumas partes isoladas 
do filme expostas em led  que dialogam com a vídeo arte, intensificam  sensações  do equilíbrio oscilante e dos vazios  entre os  personagens 
apresentados no filme. Nesses filmes, verifica-se a presença de imagens que, em sua construção plásyca e afeyva dos corpos, luzes e paisagens,  
conduzem novos processos de subjeyvação suscitados pelo percurso. Por meio de narrayvas sensoriais, eles propõem  experiências no ato de ver 
e perceber o cinema, adquirindo  importância na atualidade do cinema brasileiro atual. Compreendendo-os como ensaios zlmicos , percebe-se 
sua capacidade  de construir novos percursos por meio de experiências temporais e subjeyvas como memória, sonho e imaginação  sobrepostas à 
imagens documentais, tecendo assim imagens de resistência. Ao  apresentarem um  cinema como um campo de pensamento e resistência à 
representação que se abre as invenções,  não se reproduzem imagens, mas sim intensidades que  reinventam a imagem  por meio de sensações, 
vibrações. Ao verificar os encadeamentos de suas imagens e de sons, produzidos pelas arte do cinema em diálogo com as artes eletrônicas, 
percebe-se que eles apresentam um ypo de sensibilidade ar|syca no mundo contemporâneo, cujo desafio tem sido extrair dessa relação forças, 
capazes de fazer frente as estratégias de dominação de linguagens padronizadas e facilmente consumíveis.
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