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RESUMO

Não parece ser uma novidade a apropriação da linguagem cinematográfica pela publicidade. A estética publicitária se inspira e, muitas vezes, é 
condicionada pelos referenciais exibidos no cinema. Iluminação, enquadramentos, posicionamentos de câmera, figurinos, direção de arte e tantos 
outros elementos. É possível observar, também, um crescente interesse pelas imagens de arquivo em festivais, congressos e mostras 
cinematográficas. Concomitantemente, como já poderia ser imaginado, é possível observar filmes publicitários calcados essencialmente nos 
arquivos e na potência da memória, do ensaio e do found footage. Empresas que acreditam ser possível transmitir suas mensagens a partir de 
uma premissa emocional na qual o trabalho com o tempo assume papel preponderante. Por conta da democratização dos meios de produção e 
do aumento vertiginoso da quantidade de imagens disponíveis, sobretudo no ambiente virtual, parece haver uma tendência em produtoras de 
optarem pela realização de esboços dos filmes que serão filmados através da realização de uma montagem elaborada com imagens de arquivo. 
Ou seja, para aprovar as ideias e transmitir segurança ao cliente, pequenos “frankensteins” são montados e defendidos como premissa criativa de 
um trabalho audiovisual em potência de existência. Com objetivo de ampliar esta análise é fundamental dedicar atenção para avaliar a 
democratização dos meios de distribuição como Youtube e Vimeo e, simultaneamente, o aumento crescente de imagens em acervos virtuais 
como Getty Images e Pond5.  A perspectiva de Jean-Claude Bernardet, na qual denomina as imagens de arquivo como “imagens prostitutas” será 
essencial para analisar o repertório de imagens disponíveis nos bancos de dados visuais e, sobretudo, os produtos audiovisuais formados por 
estas imagens. Quais são as questões éticas e políticas que estão em jogo a partir da utilização destas imagens de arquivo? Existem limites que o 
realizador - seja ele videoartista, cineasta, publicitário ou mesmo um amador - que precisam ser estabelecidos e questionados? Desta forma, o 
presente trabalho visa propor uma aproximação e um debate acerca de uma nova modalidade de processo criativo audiovisual que toma como 
premissa estética as imagens disponíveis em acervos digitais. Atualmente é cada vez mais comum agências publicitárias e produtoras aprovarem 
trabalhos junto aos clientes mediante a apresentação de “rascunhos” dos filmes que serão posteriormente filmados elaborados essencialmente 
com imagens alheias. Sendo assim, parece ser essencial pesquisar e avaliar as consequências deste procedimento na lógica produtiva publicitária.
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