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RESUMO

O cinema nasce junto com a cidade moderna e faz por isso parte fundamental de sua constituição e vida, partindo de  nosso projeto de pesquisa   
que estuda a relação existente entre cidade, memória e cinema, neste trabalho apresentaremos a leitura de 3 filmes do início do século XX que 
pela primeira vez tocam na temática da cidade.  São os  filmes de   Walter Ruttman: Berlin - Symphony of a Metropolis (1927), de  Manoel de 
Oliveira : Douro Faina Fluvial(1931) e de Fritz Lang: Metrópolis. (1927). Tais filmes, cada um dentro de seu contexto sendo documental ou de 
ficção, marcarão a história do cinema servindo até hoje  de referências  para todos os cineastas que transitam pelas cidades em busca de  matéria  
cinematográfica. Os  três filmes são considerados vanguardistas, não de uma vanguarda monolítica, mas apontando para a presença do 
construtivismo  na montagem, do expressionismo alemão na estética e na plástica e ainda de certo impressionismo nas imagens. O filme de 
Ruttman e de Manoel de Oliveira são documentários e o Lang é uma ficção, ou seja,  nos dois primeiros temos Berlin e  Porto, e  no terceiro 
temos uma cidade imaginária futurista. O que procuraremos mostrar na relação que faremos entre os três filmes, que apesar da estética de 
vanguarda são diversos entre si, é a forma e o papel  que é exercido pela figura  humana  nessas representações. Isso pois, mesmo nos filmes 
documentais feitos como registros, a figura do homem que habita essas cidade é o grande  motivo fundador da própria cidade. Não se faz 
cidades, nem filmes para ninguém, faz-se para alguém que vai constituir sua própria subjetividade a partir dali, de sua cidade, de seu espaço e 
lugar. Ainda mostraremos também por essa análise, que a construção ou fragmentação  da subjetividade  das pessoas no século XX  possui íntima 
relação com seu espaço de habitação, com sua memória e com o cinema que é produzido em cada época, servindo este como  propagador de  
sensações, formas, desejos e muito mais nas cidades.
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