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RESUMO

No decorrer do século passado, houve um progressivo desmantelamento do espaço quando nos referimos a mise-en-scène no cinema narrativo. 
De um espaço cênico organizado explorado por uma câmera a uma coleta de fragmentos de um mundo muito mais amplo que uma unidade de 
cena. Philippe Grandrieux, cineasta emergente dos anos 90, rejeita a narrativa em seus filmes, deleita-se no subjetivo, e agrupa um emaranhado 
de fragmentos na infinitude da escuridão, conectados por uma energia que só pode ser descrita por meio da sensação. Sua obra utiliza o negrume 
como um grande espaço a ser descoberto e as poucas imagens que sobressaltam funcionam como unidades de cena. A câmera recorta o visível 
enquanto o negrume se confunde com a escuridão da sala. A baixa iluminação de uma sala de cinema é utilizada como potencializador sensorial. 
Recentemente, o jovem diretor, Scott Barley, faz um cinema predominantemente escuro utilizando um IPhone. Assistir seu longa-metragem 
Sleep Has Her House (2017) ou seus últimos curta-metragens (The Green Ray, Hinterlands e Womb) fora de uma sala escura é como assistir um 
filme invisível, apenas o som resta como evidência da obra. O diretor cria seu próprio mundo, composto por natureza (montanhas, animais, 
árvores, águas, etc.), luz e principalmente, sombra. A sala de cinema possibilita a visualização deste mundo. O espectador ao adentrar o local de 
exibição encontra-se imerso no mundo de Scott, que utiliza as condições de uma sala a favor de suas obras. É possível traçar um paralelo entre os 
filmes destes diretores e as novas tecnologias de imersão como a Realidade Virtual. Delimitar suas obras ao que está contido na tela é uma 
injustiça, inclusive o filme de Barley recusa-se a existir fora da escuridão; é preciso considerar o extra-tela. Consequentemente, há uma demanda 
destes por salas de cinema e suas condições. Ver o cinema como uma experiência de imersão que necessita não só da tela mas também da sala é 
estar a um passo do VR, pois o limite da tela foi infringido e a experiência passa a ser 360º.  Filmes como estes se aproximam muito mais de uma 
linguagem da Realidade Virtual que a própria tecnologia ainda nova, além de potencializar a experiência de ver um filme em uma sala de cinema 
(ato que parece cada vez mais arcaico com a explosão do streaming). A sala de cinema deixa de ser passado e se torna futuro. Além do mais, Scott 
Barley cria seus filmes/experiências com um celular, enquanto a realização de uma obra VR atualmente necessita de valores altíssimos. O cinema 
em seus mais de 100 anos barateou o seu custo de realização e não seria diferente agora nessa nova etapa. Esses diretores democratizaram a 
produção de filmes imersivos usando apenas dois conceitos básicos e essenciais do cinema: luz e sombra. A imersão agora pode ser realmente 
feita com um celular e criatividade. Delinear uma tendência de filmes que reivindicam o retorno da sala escura a partir das obras de Grandrieux e 
Barley é a nossa proposta. Um cinema que atenda às condições clássicas de exibição, mas no qual é muito inovador e com capacidade semelhante 
às das novas tecnologias que tentam expandir a sétima arte.
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