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Resumo: O conceito de inconsciente ótico, de Walter Benjamin, é central para a 
compreensão das mudanças na percepção operadas pelas modernas tecnologias de 
reprodução, em especial a fotografia e o cinema - alterações estas a que, ainda hoje, 
estamos sujeitos. Michael Taussig, retomando os trabalhos do filósofo alemão, atenta 
para o fato de que essas máquinas possibilitam o ressurgimento da faculdade mimética 
na modernidade, o que, acreditamos, provoca um conhecimento sensível e altera e 
atualiza a experiência, tal como concebida nos termos benjaminianos. O cinema, nesse 
sentido, será tomado aqui como o narrador moderno. Com efeito, os conceitos de 
experiência, narração, mimesis serão utilizados na análise da Trilogia das Cores, do 
diretor polonês Krzysztof Kieślowski. Considerando, então, o impacto dessa obra 
internacionalmente e as inovações cinematográficas, tanto temáticas quanto formais, 
entendemos que esses longas provocam experiências e, pela mimesis, o desejo de 
“tornar-se Outro”. Assim, atinente a essas questões, temos como objetivo examinar, nos 
filmes, a problematização da alteridade, da ausência, da imigração; uma alteridade 
relacionada a experiências dolorosas com o Outro, sobretudo tendo em vista o pano de 
fundo dos longas: a problematização dos ideais “universais” da Revolução Francesa e a 
unificação européia. 

 

Palavras-chave: Antropologia Visual; Experiência; Mimesis; Kieślowski; Alteridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

A INVENÇÃO DE UM OLHAR 
“Uma definição do homem, do nosso ponto de 
vista específico, poderia ser que o homem é o 

animal que vai ao cinema.”  

Giorgio Agamben 
 

O conceito de inconsciente ótico, de Walter Benjamin, é central para a 

compreensão das mudanças na percepção operadas pelas modernas tecnologias de 

reprodução, em especial a fotografia e o cinema - alterações estas a que, ainda hoje, 

estamos sujeitos. Benjamin, conquanto crítico da modernidade pela perda da 

experiência (Erfahrung) e da própria arte de narrar, característicos desses tempos, 

avistava possibilidades de resistência, experimentação e aprendizado nas tecnologias do 

cinema e da fotografia. Assim, o pensador desvela os potenciais contidos nessas novas 

formas de arte e nota como essas inovações técnicas transformaram a percepção do 

homem contemporâneo e sua forma de olhar: 
Através dos seus grandes planos, de sua ênfase sobre pormenores ocultos dos 
objetos que nos são familiares, e de sua investigação dos ambientes mais 
vulgares sob a direção genial da objetiva, o cinema faz-nos vislumbrar, por 
um lado, os mil condicionamentos que determinam nossa existência, e por 
outro assegura-nos um grande e insuspeitado espaço de liberdade 
(BENJAMIN, 1994a, p.189). 

Assim, diante da pergunta de qual a capacidade da imagem de dar a conhecer 

alguma coisa, observamos que o cinema permite que se perceba o que se passa entre a 

mão e o objeto tocado, que se veja o que ocorre no momento em que um homem 

caminha. Ou seja, ele possibilita uma maior apreensão da realidade, pois, por conta do 

inconsciente ótico, abre-nos um mundo. O cinema, conforme resume o filósofo alemão 

(1994a, p.189), explodiu nossa prisão cotidiana “[...] com a dinamite dos seus décimos 

de segundo, permitindo-nos empreender viagens aventurosas entre as ruínas 

arremessadas à distância. O espaço se amplia com o grande plano, o movimento se torna 

mais vagaroso com a câmara lenta”. É nesse espaço fragmentado e efêmero que uma 

nova percepção surge, posto que o cinema revela 
[...] mundos de imagens habitando as coisas mais minúsculas, 
suficientemente ocultas e significativas para encontrarem um refúgio nos 
sonhos diurnos, e que agora, tornando-se grandes e formuláveis, mostram que 
a diferença entre a técnica e a magia é uma variante totalmente histórica 
(BENJAMIN, 1994a, p.94-95). 

No mesmo sentido, Jean-Claude Carrière (1995, p.16) afirma que durante sua 

história, o cinema “[...] forçou caminho no mundo das idéias, da imaginação, da 
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memória e dos sonhos” dos espectadores, até que dominasse nossa percepção e nossa 

forma de ver o mundo, perseguindo-nos “[...] mesmo quando fechamos os olhos”. Ou 

seja, desde sua origem, aponta-nos o antropólogo Massimo Canevacci (1990, p.29), o 

cinema teve a necessidade de “[...] reflexões globais e radicais para responder às 

perguntas sobre sua relação entre máquina-cinema e as modificações das categorias 

centrais da humanidade: o tempo, o espaço, a fábula, o riso, o comportamento”. 

Fundamentalmente, tomamos o cinema como um domínio capaz de inventar temas, 

mundos e espacialidades, como uma “máquina mimética” (TAUSSIG, 1993a), que 

produz e suscita esteticamente espaços de alteração.  

Assim, ao analisarmos, na Trilogia das Cores, a problematização da perda, da 

ausência, da imigração, notamos uma alteridade relacionada a experiências dolorosas 

com o Outro, sobretudo tendo em vista o pano de fundo dos longas: a problematização 

dos ideais “universais” da Revolução Francesa e a unificação européia. Esse pano de 

fundo está subjacentes aos longas de Kieślowski. Destarte, inquirimos em que medida 

se faz presente espaços de alteração e como a construção técnica e narrativa dos filmes 

problematiza o “viver” num mundo contemporâneo. Em nossa leitura, um 

questionamento transparece nos filmes: que espécie de mundo é esse? É possível, num 

continente que se orgulhava de ser herdeiro das tradições iluministas e humanistas, e 

que então se renovava, ainda viver esses princípios éticos de forma absoluta? 

A Trilogia das Cores, certamente, foi a obra de maior sucesso de público e de 

crítica de Kieślowski, que estudou cinema na Escola de Teatro e Cinema de Lodz, na 

Polônia, por onde também passaram cineastas poloneses de renome, como Andrzej 

Wadja e Roman Polanski. O estilo “oriental”, presente em tantos diretores do leste 

europeu, marcou as obras de Kieślowski. Todavia, nesse último, essas caracteríscas 

aparecem de maneira inconfundível, com o uso subversivo das convenções estéticas 

clássicas, a ambigüidade e a vagueza, os movimentos lentos das câmeras e das 

personagens, as elipses, o corte seco, a forte presença da música, entre outras. A 

filmografia do diretor costuma ser divida em uma fase polonesa e uma fase francesa: a 

primeira, contando a partir de seus primeiros estudos, vai de 1966 até 1989, e tem como 

obras mais conhecidas O Amador (Amator, 1979) e O Decálogo (Dekalog, 1988); já a 

segunda, teve como estréia A dupla vida de Véronique (La double vie de Véronique, 

1990), que lançou Kieślowski como cineasta de prestígio internacional, e terminou com 
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a Trilogia das Cores, considerada por muitos críticos como sua magnum opus1. 

 Os três longas receberam diversas indicações e prêmios em festivais de cinema, 

o que demonstra seu reconhecimento por parte dos profissionais do ramo 

cinematográfico2. Kieślowski realizou uma trilogia baseada nos ideais da Revolução 

Francesa, imbricando nessa construção cores, sons e tormentos; com efeito, ele fabricou 

irônicas e misteriosas meditações sobre os três universais que compõem o lema da 

Revolução. Ambientados em Paris e Varsóvia, Bleu, Blanc e Rouge são constituídos por 

conturbadas relações humanas e frágeis encontros. Os longas são repletos de zonas de 

penumbra e indeterminação; as elipses, os cortes secos e descontínuos e as 

interferências (visuais e/ou musicais) nas seqüências dão um ritmo próprio a cada obra. 

Nessa medida, propomos como hipótese que a Trilogia, ao desconstruir o ideário 

tríptico de valores, problematizando, para tanto, a alteridade ao viver essas entidades 

absolutas no mundo que se constituía, inventa esse valores a partir de encontros e 

contingências, e propõe uma experimentação – do tempo, do espaço, do sujeito. Por 

conseguinte, acreditamos que a desconstrução das idéias de liberdade, igualdade e 

fraternidade realizada por Kieślowski objetiva reinventá-las e rearranjá-las por meio de 

eventualidades e acasos cotidianos (FRANÇA, 1996, p.36). Ao que parece, essa esfera 

de invenção e desconstrução aparece nos três filmes em primeiro plano e em detalhes 

secundários, na forma da montagem e na história narrada.  

Temos em Bleu, a trajetória de Julie, que perde o marido e a filha em um 

acidente de carro e isola-se do mundo e das pessoas por conta de seu sofrimento. A 

partir desse retraimento, Kieślowski vai acompanhar o processo de reabertura de Julie 

ao mundo e ao Outro. Nesse filme, encontramos a problematização da subjetividade da 

imagem, tendo em conta que a câmera só nos mostra Julie e seu mundo através de 

closes e primeiros planos; as cores e a música estão ligadas, diretamente, à Julie e à sua 

vontade de enxergar o Outro.  

                                                        
1 O crítico de cinema Roger Ebert, toma a Trilogia como a obra mais paradigmática e poética de 
Kieślowski. Disponível em: rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20030309/REVIEWS08 
/303090308/1023.  
2 Bleu ganhou o Leão de Ouro em Veneza, de 1993, como melhor filme, ganhando ainda os prêmios de 
melhor fotografia e melhor atriz, para Juliette Binoche. Binoche também ganhou o Cesar, em 1994, como 
melhor atriz, que também foi concedido ao filme nas categorias melhor montagem e melhor som. O filme 
também recebeu três indicações ao Globo de Ouro: nas categorias de melhor filme estrangeiro, melhor 
música e melhor atriz. Blanc deu o Urso de Prata de 1994, em Berlim, para Kieślowski como melhor 
diretor. Rouge ganhou o Cannes, em 1994, como melhor filme; no mesmo ano, ganhou o Cesar por 
melhor trilha sonora e foi indicado ao Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro e ao Oscar de melhor 
direção, melhor roteiro e melhor fotografia. 
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Por sua vez, o segundo filme, Blanc, retrata os (des)caminhos de Karol Karol, 

imigrante polonês na França. Este é, certamente, o mais nitidamente político dos filmes, 

pois revela como a “igualdade”, mesmo a do novo “cidadão europeu”, não é tão 

igualitária assim, como tentam expor as várias cartas de direitos humanos. Karol é 

tratado como indesejável pelo tribunal francês e por sua ex-mulher, Dominique. Esse 

filme já apresenta uma narrativa mais cadenciada: a câmera não se concentra apenas em 

Karol (como se concentrava em Julie, em Bleu), e, além disso, Karol age, ele toma 

atitudes frente aos problemas que lhe são colocados. Se Julie se fecha e se recusa a agir 

e a tomar decisões depois do acontecimento trágico que marca sua vida, Karol procura 

saídas, formas de se fazer ouvir, de se fazer ver por Dominique, ainda que isso implique 

ter de matar uma pessoa e simular sua própria morte. 

Por fim, Rouge fecha a Trilogia das Cores com a história da modelo Valentine, 

que no decorrer da narrativa encontra-se com um juiz aposentado, Joseph. É nesse 

encontro que ambos começam a repensar suas vidas e valores, e, como amigos, 

desafiam e questionam um ao outro em gestos e atitudes, enxergando, então, que é na 

construção da relação entre si que esses valores poderiam ser vividos e concretizados, 

mediante o que eles mesmos sentiam. Esse filme, dentre os três da série, é o que faz a 

câmera mais se movimentar: os planos são mais abertos, o ritmo é mais rápido, haja 

vista que a câmera segue duas tramas paralelas. 

Observa-se que Kieślowski faz, por meio dos filmes da Trilogia, uma leitura 

crítica do projeto de unificação européia. Sua obra nos coloca diante dessa Europa 

fragmentada e incerta sobre a solidificação da união geográfica (Bleu), interrogando a 

igualdade sub-reptícia do “europeu”, o problema do imigrante e o posicionamento dos 

países marginais nessa nova “constelação” (Blanc), assinalando, por fim, as rachaduras 

desse projeto unificador (Rouge). Portanto, é importante ressaltar a conjuntura histórica 

em que se inserem tais filmes, para que possamos apreender alguns índices deixados na 

imagem que, ainda hoje, podem ser lidos como prenúncios das possibilidades inerentes 

ao projeto de uma U.E. que integraria países tão distintos e com realidades tão 

discrepantes sob a designação homogeneizante de “cidadão europeu”3. Procuramos 

                                                        
3 Atualmente, a Europa tem aplicado variadas políticas aos imigrantes ilegais, e também “suspeitos” de 
terrorismo e minorias étnicas – como os ciganos e gens du voyage – que são depositados em “centros de 
permanência temporária” e outros locais “juridicamente vazios” que se constituem como novos espaços 
de exceção, nos quais a Declaração dos Direitos Humanos, de fato, perde toda sua aplicabilidade e é 
esquecida in toto, já que nesses espaços ocorre a total dominação e desumanização do Outro, submetido à 
violência e discriminação. O antropólogo francês Michel Agier (2006, p.199) distingue diversos espaços 
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entender como esses filmes, ao trabalharem o ideário iluminista, operam esses conceitos 

em circunstâncias singulares e pequenos encontros; compreendendo que a Trilogia não 

invalida esse ideário, questionamos de que maneira eles são desconstruídos e 

explorados em cada situação. 

Nos três filmes, notamos que o diretor polonês mantém uma narrativa aberta, no 

sentido de que existem muitas lacunas e espaços na imagem a serem completados pelo 

espectador: a irrupção da música em Bleu, as motivações de Karol em Blanc e os 

sentimentos das personagens em Rouge. Os espaços também aparecem no uso não 

convencional do fade in/fade out, da câmera subjetiva e dos flashbacks. Tomamos essa 

abertura como um elemento fundamental da narrativa de Kieślowski; sua imagem, além 

de polissêmica e repleta de detalhes, é ao mesmo tempo lenta, rarefeita.  

Destaca-se, na forma e no conteúdo da Trilogia das Cores, um modo próprio de 

dar visibilidade a experiência da alteridade. Essa visibilidade se distingue a partir da 

heterogeneidade e, ao mesmo tempo, da proximidade na constituição das imagens dos 

três longas: todos guardam alguma semelhança formal entre si e, mesmo, entrelaçam-se; 

mas também cada um detém sua singularidade, seja na técnica (closes e fades, em Bleu; 

flashbacks, em Blanc, e montagem paralela, em Rouge) ou na temática. O uso de 

maneira inusual do fade in/fade out4, em Bleu, por exemplo, suscita efeitos de choque 

no espectador. As caracteríscas estilísticas de Kieślowski (o uso subversivo das 

convenções estéticas clássicas, a ambigüidade e a vagueza, os movimentos lentos das 

câmeras e das personagens, as elipses, o corte seco, a forte presença da música, entre 

outras), as especificidades de cada obra, tudo isso concorre para caracterizar e dar a ver 

                                                                                                                                                                   
de exceção atuais, que ele denomina não-lugares: os centros de trânsito, os campos de detenção dos que 
pedem asilo, os campos de agrupamento de deslocados, no Sudão e em Angola, os centros de acolhida de 
urgência, na França, certas zonas portuárias e algumas ilhas, como Nauru. Esses não-lugares, por mais 
diversos, compõem “um conjunto de espaços, hoje em crescimento, para manter refugiados, 
‘clandestinos’ e indesejáveis à espera, em sobrevivência e sem direitos”. Sobre esses novos vazios 
jurídicos e o novo racismo no ocidente, cf. Agamben (2004), Butler (2007). Sobre os problemas de 
exclusão da integração européia cf. Stolcke (1993). 
4 Como exemplo de subversão de técnicas convencionais, Kieślowski faz o uso do de fade in e do fade 
out de maneira não usual em Bleu. Fade out é o escurecimento ou clareamento gradual de uma imagem, 
até que ela desapareça totalmente. O fade in é o oposto, ou seja, de uma imagem totalmente preta ou 
branca voltar gradualmente à outra imagem. Esses efeitos são utilizados para transição, são técnicas 
empregadas convencionalmente para ir de uma cena a outra com o sentido de passagem de tempo. Em 
Bleu, toda vez que Julie é confrontada com alguma lembrança de seu passado, ocorre um fade out e a 
música “Concerto para Inauguração da Europa”, que seu falecido marido estava compondo, arrebata-nos. 
Todavia, quando ocorre o fade in voltamos à mesma cena, com Julie em frente a alguém ou alguma coisa 
que a fez lembrar e entrar, ontologicamente, para dentro de si mesma. Assim, visto que o recurso técnico 
não é utilizado com o sentido que convencionalmente lhe é dado, se produz um efeito impactante no 
espectador, que deve buscar compreender e interpretar seu significado na narrativa. 
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um exemplo, uma leitura da experiência da alteridade. 

Sob essa perspectiva, notamos que a Trilogia das Cores coloca três questões 

acerca da alteridade no mundo contemporâneo: o fechamento no si mesmo e o luto, em 

Bleu; a alteridade do estrangeiro, em Blanc; e o contato com o Outro na metrópole, em 

Rouge. Todavia, essas três problematizações não são estanques em cada filme (assim 

como o diretor não procurou ligar cada filme com uma palavra do lema da Revolução 

Francesa), mas atravessam as obras, contaminando-se reciprocamente. De modo geral, 

os longas apresentam uma preocupação com o Outro, com os problemas das novas 

maneiras de se relacionar no mundo contemporâneo. Contudo, que tipo de sujeito é o 

Outro que Kieślowski divulga? Entendemos que não se trata simplesmente de um Outro 

abstrato, mas de um Outro concreto, mesmo que ficcional: o Outro marginalizado e 

excluído (a prostituta, o imigrante), ridicularizado ou apagado (a velhice, o morador de 

rua), que causa choque e repulsa (o morto, o estrangeiro, o criminoso). 
Sabemos o quanto a abordagem do outro parte equivocadamente da 
Identidade, do Mesmo, e o quanto é difícil reencontrar o outro por ele 
mesmo, para além das nossas projeções. Essa dificuldade deve levar-nos a 
desnaturalizar, a desconstruir tanto a aparente evidência da presença do outro 
no cinema documentário quanto a sua encenação no filme ficcional. A 
tentativa de vencer essa dificuldade não implica, contudo, no apagamento 
(sempre ideal) daquele que se posta diante do outro, mas antes, de fazer com 
que a diferença nasça e alimente-se da interlocução de tal modo que a 
alteridade seja produzida pela negociação (o que não exclui o conflito e o 
desentendimento) e pela polifonia que a anima (GUIMARÃES, 2001, p.82). 

 

CINEMA, EXPERIÊNCIA E MIMESIS 
“Eu não sou eu nem sou o outro,  

Sou qualquer coisa de intermédio:  
Pilar da ponte de tédio  

Que vai de mim para o Outro.” 

Mário de Sá Carneiro 
 

Para Benjamin (1994a, p.108), “[...] é o homem que tem a capacidade suprema 

de produzir semelhanças”, sendo a faculdade mimética uma de nossas “funções 

superiores”. Segundo Gagnebin (1993, p.80), a originalidade da teoria mimética de 

Benjamin está em problematizar uma história da capacidade de mimesis, já que o 

filósofo alemão nota que na modernidade essa faculdade não se extinguiu, mas se 

transformou – e seu principal locus de aplicação, nesses tempos, seria a linguagem. O 

filósofo observa, então, que o domínio da existência regido pela mimesis era, outrora, 

muito maior, e que “[...] o universo do homem moderno parece conter aquelas 
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correspondências mágicas em muito menor quantidade que a dos povos antigos ou 

primitivos” (BENJAMIN, 1994a,p.109). 

Nessa medida, Taussig (1993a, p. XIII, tradução minha), retomando os trabalhos 

do autor alemão, concebe a capacidade mimética como a “[...] natureza que a cultura 

usa para criar uma segunda natureza”, isto é, a faculdade de copiar, desenhar, imitar, 

fazer modelos. Taussig (1993a), recupera na noção de mimesis a capacidade de explorar 

a diferença e, assim, conclui que a habilidade mimética envolve a capacidade de 

“tornar-se Outro”. Se a capacidade mimética se transforma historicamente5, com as 

novas condições técnicas, ela ressurge nas novas tecnologias de reprodução imagética, 

como a câmera fotográfica e cinematográfica. As máquinas de reprodução imagética são 

chamadas pelo antropólogo de “máquinas miméticas”, pois excitam coisas banais e 

cotidianas – o “encanto da imagem”, hipostasiado por Morin (1970) – e exercitam nossa 

faculdade mimética de desejar “[...] tornar-se e comportar-se como outrem” 

(BENJAMIN, 1999, p.720, tradução minha). Afinal, ainda com Benjamin (1994a, 

p.179), é no cinema que massas inteiras de citadinos vão alienar-se após um dia de 

trabalho, entregando-se e desejando as vidas encantadas das telas, onde assistem “[...] à 

vingança que o intérprete executa em nome delas, na medida em que o ator não somente 

afirma diante do aparelho sua humanidade (ou o que aparece como tal aos olhos dos 

espectadores), como coloca esse aparelho a serviço do seu próprio triunfo”. 

Conforme salientou o crítico de cinema Jacques Aumont (2007, p.134), a 

impressão de realidade, a semelhança com o mundo vivido, no cinema, deve-se ao 

realismo tanto dos materiais de expressão (as imagens e sons) quanto ao realismo do 

tema dos filmes. O “encanto da imagem”, o reconhecimento do semelhante, a mimesis, 

são aspectos presentes na imagem cinematográfica, de modo que a 
[...] reflexão sobre a impressão de realidade no cinema, considerada em todas 
as suas ramificações [...] permanece, ainda hoje, atual, na medida em que, por 
um lado, permite desmontar a idéia sempre compartilhada de uma 
transparência e de uma neutralidade do cinema em relação à realidade e, por 
outro, permanece fundamental para captar o funcionamento e as regulagens 
da indústria cinematográfica, concebida como uma máquina social de 
representação (AUMONT, 2007, p.152). 

Note-se que, apesar do “encanto da imagem”, dos processos de “projeção-

                                                        
5 Para Benjamin, s caráter histórico também é uma premissa fundamental no campo da visibilidade. Ele 
afirma: “No interior de grandes períodos históricos, a forma de percepção das coletividades humanas se 
transforma ao mesmo tempo que seu modo de existência. O modo pelo qual se organiza a percepção 
humana, o meio que ela se dá, não é apenas condicionado naturalmente, mas também historicamente” 
(BENJAMIN, 1994a, p.169) 
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identificação” (MORIN, 1970), a realidade não é refletida na tela, e também não é 

entendida com tal pelo público – consciente que está diante de uma dramatização. Os 

filmes apresentam uma leitura possível do mundo, uma construção transformada de um 

ponto ou problema da realidade. Dessa forma, compreendemos os filmes que compõem 

a Trilogia das Cores como uma leitura possível da experiência da alteridade.  

Para Taussig (1993b, p.139), a magia da mimesis se encontra “[...] na 

transformação pela qual a realidade passa quando se descreve sua imagem”. E a 

mimesis ressurge nas tecnologias do cinema e da fotografia por um elemento presente 

nessas tecnologias: a abertura de inconsciente ótico, conceito de Walter Benjamin 

fundamental para a compreensão das mudanças na percepção operadas pelas modernas 

tecnologias de reprodução. Para Benjamin (1994a), uma das principais propriedades das 

“máquinas miméticas” é que elas restauram o sentido esquecido do contato, e isso 

ocorre devido à descoberta do inconsciente ótico que abre novas possibilidades de 

explorar o mundo: as imagens atingem o espectador como um tiro, pela agressão, e isso 

recupera a qualidade tátil da recepção. O que queremos explicitar com isso é que esse 

jogo de restauração do contato que o inconsciente ótico e a montagem colocam em 

prática transforma o que Benjamin chama de aura, pois da recepção contemplativa, 

própria às obras de arte “tradicionais”, com o cinema domina a recepção tátil6. “Retirar 

o objeto do seu invólucro, destruir sua aura, é a característica de uma forma de 

percepção cuja capacidade de captar o ‘semelhante no mundo’ é tão aguda, que graças a 

reprodução ela consegue captá-lo até no fenômeno único” (BENJAMIN, 1994a, p.170). 

Com efeito, a montagem, como técnica cinematográfica, é essencial para essa 

reestruturação da percepção e da recepção.  
A associação de idéias do espectador é interrompida imediatamente, com a 
mudança da imagem. Nisso se baseia o efeito de choque provocado pelo 
cinema, que, como qualquer outro choque, precisa ser interceptado por uma 
atenção aguda. O cinema é a forma de arte correspondente aos perigos 
existenciais mais intensos com os quais se confronta o homem 
contemporâneo. Ele corresponde a metamorfoses profundas do aparelho 
perceptivo (BENJAMIN, 1994a, p.192, grifos do autor). 

A noção de choque como percepção descontínua, também é fundamental na 

constituição da modernidade para Walter Benjamin. A efemeridade descontínua é 

                                                        
6 Benjamin relaciona o declínio da aura com o impacto crescente das tecnologias do cinema e da 
fotografia e a necessidade de aproximar-se dos objetos que essas tecnologias possibilitam: “Fazer as 
coisas ‘ficarem mais próximas’ é uma preocupação tão apaixonada das massas modernas como sua 
tendência a superar o caráter único de todos os fatos através da sua reprodutibilidade. Cada dia fica mais 
irresistível a necessidade de possuir o objeto, de tão perto quanto possível, na imagem, ou antes, na sua 
cópia, na sua reprodução” (BENJAMIN, 1994a, p.170). 
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característica dos tempos modernos e também das imagens cinematográficas – 

eminentemente modernas. Logo, a interrupção perceptiva está no centro das 

experiências comuns à modernidade (a divisão do trabalho, a circulação nas 

metrópoles), e é constitutiva da experiência do cinema, na qual a descontinuidade da 

percepção condiciona a recepção e estabelece-se como princípio formal (BENJAMIN, 

1994a). A montagem, entendida como justaposição de fragmentos, tem uma 

especificidade, pois, como revela Eisenstein (1990, p.14, grifos do autor), “[...] dois 

pedaços de filme de qualquer tipo, colocados juntos, inevitavelmente criam um novo 

conceito, uma nova qualidade, que surge da justaposição”. E, continua o diretor (1990, 

p.16, grifos do autor), “[...] em toda justaposição deste tipo o resultado é 

qualitativamente diferente de cada elemento considerado isoladamente”. 

A montagem, então, é esse princípio formal essencial, necessário e característico 

do cinema. Tal princípio será apropriado e utilizado por diversas áreas do 

conhecimento, como pela literatura, pela filosofia e pela própria antropologia – a 

etnografia de Taussig (1993b), Xamanismo, Colonialismo e o Homem Selvagem, é um 

exemplo expressivo de etnografia baseada na técnica da montagem. Na antropologia 

esse conceito vem justamente problematizar a representação do Outro, possibilitando 

outra forma de comunicar a experiência com a diferença encontrada em campo.  

Benjamin (1994a) entende a citação como a técnica literária que corresponde à 

montagem cinematográfica; e esta é compreendida como uma práxis que intervém 

ativamente na percepção da imagem. Assim, a função da montagem se encaixa na 

concepção benjaminiana de construir uma experiência com o passado e de como 

comunicar essa experiência. E se a citação em um texto deve “interromper seu 

contexto”, compreendemos que a montagem, pensando aqui no cinema e, 

especialmente, em Kieślowski, deve impactar o espectador e interromper sua visão. 

Como Döblin, em Alexanderplatz, também Kieślowski “[...] acompanha seus 

personagens, sem correr o risco de fazê-los falar. Como o poeta épico, ele chega até as 

coisas com grande lentidão. Tudo o que acontece, mesmo o mais repentino, parece 

preparado há longo tempo” (BENJAMIN, 1994a, p.57).   

Forma e conteúdo da imagem se revelam intrinsecamente vinculados para dar a 

ver uma experiência da alteridade. A análise de técnicas (como o fade in/fade out, a 

câmera subjetiva, os flashbacks) e temas (como a amizade, a rejeição) são elementos 

que compõem uma visibilidade contemporânea, tanto nos motivos como nos 
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enquadramentos, da experiência com o Outro. Ao escolhermos a Trilogia das Cores 

como objeto, compreendemos que estes filmes são paradigmáticos ao se interessarem 

tanto pelos grandes temas de sua época (os direitos humanos, a União Européia, os 

ideais iluministas) quanto pelas constelações micrológicas (os encontros, os 

relacionamentos desfeitos, as escolhas)7.  

 

Na abertura de Blanc, Kieślowski faz uso de flash forwards. Os cortes são 

rápidos entre uma mala no aeroporto e os passos de um homem. Nada foi apresentado 

ao espectador ainda. O close nos passos se abre e nos deixa ver Karol Karol, ele pára 

diante de um tribunal, olha, com um olhar de quem tem lembranças contraditórias, 

simultaneamente, boas e ruins, as pombas, as escadas (que lembranças seriam essas? 

Quem é este homem?).  

No final do filme temos o uso de flashbacks, que já foram utilizados nas cenas 

do começo, no tribunal. Mas em todas as utilizações deste recurso ele é subvertido, pois 

não é usado como usualmente aprendemos a reconhecer essas recordações de 

personagens nos filmes. Assim, perto do fim do filme ocorre um flashback do 

casamento de Karol e Dominique. Essa recordação, que já apareceu antes, agora é, 

aparentemente, uma reminiscência de Dominique, pois é nela que a câmera está 

centrada quando ocorre a lembrança. Nessa memória, Dominique caminha a frente da 

câmera, no corredor de uma igreja, em direção ao pátio. Corte. A câmera mostra Karol 

reflexivo, a se olhar no espelho. Corte. Voltamos à lembrança: Dominique olha para trás 

e encara a câmera. Esse recurso, bastante conhecido e utilizado, é chamado “câmera 

subjetiva”, em que o aparelho é identificado com o olhar de uma personagem sobre a 

cena. É essa convenção que Kieślowski emprega fortuitamente. Nessa cena, o emprego 

desse recurso nos faz crer que é o olhar de Karol que estamos acompanhando, uma vez 

que Dominique caminha à frente da câmera – o que também nos faz questionar se essa 

seria uma lembrança dela, afinal, não é o seu olhar sobre a cena que se nos apresenta. 

Como a câmera corta para Karol, quando Dominique se vira para encarar a câmera, 

                                                        
7 Assim também Canevacci (1990a, p.149-150, grifos do autor) justifica sua escolha por Benjamin como 
condutor de seus estudos sobre cultura visual: “[...] ele usou como plano para o seu trabalho não somente 
os ‘grandes’ produtos da cultura intelectual – como o nascimento da fotografia, a pintura impressionista, o 
programa urbanístico de Haussmann, a arquitetura liberty, a poesia de Baudelaire –, mas também e 
principalmente uma série de constelações micrológicas sobre os costumes, o modo de viver e de agir, tais 
como o colecionador, as multidões, o flaneur, a rua, a moda”. 
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acreditamos, então, que aquele é o olhar de Karol sobre a cena, que é ele quem 

Dominique encara de fato.  

Na realidade, não apenas o recurso ao flashback é subvertido com esses cortes 

secos entre Dominique e Karol, como a própria câmera subjetiva, afinal, ao se virar para 

encarar a câmera, Dominique se aproxima da lente para beijar a câmera/Karol, mas o 

aparelho se movimenta para trás, revelando a verdadeira posição do personagem, que é 

ao lado da câmera: notamos, então, que a câmera não era Karol, e damo-nos conta de 

que aquela era a perspectiva de um aparelho, e não a do personagem.  

 

Destarte, ressalvamos que o cineasta polonês vai recorrer a variadas técnicas e 

convenções consolidadas no repertório imagético do espectador, para então questionar 

tanto as técnicas normatizadas – mostrando as diversas possibilidades de suas 

utilizações –, quanto o espectador – e suas certezas quanto às significações dessas 

técnicas –, mostrando-lhe a câmera, a encenação. Na cena descrita, percebemos que o 

flashback pode ser de ambos e que a perspectiva da lembrança era a da lente de uma 

câmera e não do próprio Karol. Essa cena é um exemplo de como Kieślowski nos 

induziu não ao erro, mas ao choque e à reflexão, pois, ao nos confundir com o flashback 

e com a câmera subjetiva, compreendemos que o repertório imagético do espectador foi 

aproveitado e subvertido pelo diretor.  

Assim, com este exemplo, percebemos que espaços são criados, espaços vazios, 

novos espaços, que demandam a atenção e a participação do público. A narração 

compreende essa indecisão e subversão dos sentidos imagéticos. A onipresença das 

máquinas miméticas no nosso cotidiano faz com que acreditemos, com Taussig (1993a, 

p.35-36), que o cinema pode ser entendido como o narrador moderno. Como dissemos, 

assistir a um filme é uma experiência cotidiana para a grande maioria das pessoas – seja 

no cinema ou em casa. Com base nisso, Taussig explora a potência narrativa e 

provocativa dos filmes desenvolvendo a hipótese do cinema como o contador de 

histórias do mundo moderno. Benjamin (1994a) acreditava que a modernidade se 

caracterizava pela perda da experiência (Erfahrung) e da arte de narrar. A figura do 

narrador, a faculdade de intercambiar experiências e dar conselhos, entrou em declínio 

na era da reprodutibilidade técnica. Para o filósofo alemão (1994a, p.203-204), a arte da 

narrativa está em evitar explicações, pois o leitor “[...] é livre para interpretar a história 

como quiser, e com isso o episódio narrado atinge uma amplitude que não existe na 
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informação”, de tal modo que a narrativa “[...] conserva suas forças e depois de muito 

tempo ainda é capaz de se desenvolver”. Essa assertiva nos leva ao conceito de Umberto 

Eco (1971) de “obra aberta”, uma obra baseada, sobretudo, na sugestão de 

possibilidades, onde o leitor (ou o espectador) é o centro ativo que relaciona essas 

possibilidades de acordo com seu universo pessoal, suas memórias e experiências8. 

Taussig (1993a, p.36, tradução minha), ciente da perda do papel do contador de 

histórias, do declínio de uma comunicação artesanal ligado à figura do narrador, atenta 

que “[...] há, no entanto, este novo, este moderno ‘contador de histórias’, o filme”. O 

cinema, nesse ínterim, se coloca como o narrador moderno; e as histórias que ele nos 

narra são poderosas. O filme inova sobre a arte narrativa, sobre a relação artesanal entre 

“[...] a alma, o olho e a mão [...] inscritos no mesmo campo” (BENJAMIN, 1994a, 

p.220), por conta, justamente, da abertura do inconsciente ótico (TAUSSIG, 1993a, 

p.36).  

O antropólogo australiano, atento ao ressurgimento da mimesis na modernidade 

com as “máquinas miméticas”, à onipresença dessas máquinas no cotidiano das pessoas, 

observa que o cinema também atualiza a narração. Assim, como um gênero 

comunicativo, o cinema inova sobre as narrativas tradicionais9, ele as transforma; as 

histórias que o cinema nos narra são poderosas, contam-nos sobre experiências, as mais 

distantes e exóticas, sem qualquer preocupação em ser plausível ou verificável. O 

cinema é “bom para pensar” (HIKIJI, 1998; CABRERA, 2006), porquanto possibilita 

entrever, no caso da Trilogia, todos os detalhes da experiência com o Outro, as 

dificuldades e as pontes de comunicação. A Trilogia, adotando como seu mote a 

problematização da alteridade num determinado contexto contemporâneo, expande a 

percepção dessa experiência em exemplos concretos – ainda que ficcionais. 

 

 

                                                        
8 É interessante observar que, como aponta Jeanne Marie Gagnebin (1994, p.12), o texto “O Narrador”, de 
1936, de Benjamin, apresenta e antecipa a teoria de “obra aberta” de Eco. 
9 As narrativas tradicionais, ligadas à oralidade e às outras formas transmissoras de experiências, de 
acordo com Benjamin (1994a), caracterizavam-se por seu “não-acabamento”, por sua abertura a diversas 
possibilidades. Assim, como dissemos anteriormente, para o filósofo (1994a, p.203-204), a arte da 
narrativa está em evitar explicações, permitindo ao leitor uma liberdade de interpretar a história. Também 
no cinema, existe um espaço para a participação e interpretação do espectador, afinal, é o receptor quem 
conecta as imagens e cenas, quem dá continuidade e inteligibilidade aos cortes e elipses. Conforme a 
equação de Eisenstein (1990, p.28), “[...] todo espectador, de acordo com sua individualidade, a seu 
próprio modo, e a partir de sua própria experiência, [...] cria uma imagem de acordo com a orientação 
plástica sugerida pelo autor, levando-o a entender e sentir o tema do autor”. 
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A MAGIA DAS CORES 
“A questão é o que fazer com os sentimentos que 

vieram à tona, com o conhecimento que foi 
transmitido.”  

Susan Sontag 

 
Os conceitos de experiência, montagem e mimesis, expostas por Benjamin 

(1994a; 1994b), permitem a consideração do cinema como forma de narrativa 

contemporânea. Ademais, o cinema possibilita, por sua mimesis, a transmissão e a 

vivência de experiências sensíveis. Nessa medida, Taussig (1993a), retomando os 

trabalhos do autor alemão, concebe a capacidade mimética como a disposição e a 

vontade de “tornar-se Outro”. Na Trilogia das Cores a narrativa se utiliza de elementos 

formais (subversão de técnicas, forte presença da trilha sonora, interferindo no próprio 

filme) e temáticos (as angústias, as perdas e ausências, a rejeição, a amizade) para 

provocar uma experiência específica, que envolve a reflexão, a apreensão mimética, e, 

assim, abarca, em alguma medida, uma potência de alteração. 

Assim, compreendemos que a Trilogia das Cores provoca um impacto sensível e 

sensorial, um conhecimento sensível que tomamos como campo, como experiência. 

Procuramos analisar a desconstrução da Europa e de seus ideais universais a partir das 

situações particulares das personagens e das subversões formais realizadas por 

Kieślowski a partir de conceitos como narração, experiência, montagem e mimesis. A 

invenção sobre as técnicas cinematográficas, o uso conceitual da montagem e a mimesis 

suscitam o despertar dessa sensibilidade para ver, nas imagens já cotidianas, o 

impenetrável, o longínquo, o insondável (BENJAMIN, 1994a). Por meio das subversões 

técnicas, das invenções narrativas, das cores, músicas e angústias, Kieślowski fabrica 

olhares de como se viver e experimentar a alteridade nessa “constelação pós-nacional” e 

no mundo contemporâneo. 

A modernidade caracterizada pela efemeridade descontínua provoca, no teórico 

do materialismo histórico, uma “iluminação momentânea”, numa experiência que é 

capturada em forma de imagem, uma “imagem dialética”, que tem como atributo a 

“ambigüidade” (BENJAMIN, 2006). E se o objeto com o qual Benjamin quer instaurar 

essa experiência é a história, o passado, pontuando suas “estranhezas” e “incoerências”, 

nosso objeto (os filmes) se utiliza das “elipses” e dos “cortes secos”, a fim de instaurar 

uma experiência com outra configuração de tempo, utilizando a montagem para 

interromper o fluxo, introduzir detalhes, construir espaços simultâneos e alheios à 
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narrativa. 

Kieślowski explora a estranheza do modelo fílmico, revelando suas 

inconsistências (por meio da revelação da câmera, por exemplo), estilhaçando os 

sentidos e as técnicas convencionais. Desse modo, o diretor arranca o filme de seu 

contexto e propõe novas significações10. Ao procurar “escovar a história [e o modelo 

fílmico] a contrapelo” (BENJAMIN, 1994a, p.225), Kieślowski subverte sentidos, 

interrompe a leitura e busca liberar a “[...] enorme energia da história que se encontra 

confinada no ‘era uma vez’ da narrativa histórica [e cinematográfica] clássica” 

(TAUSSIG, 1993b, p.15). 

Tomando o cinema como um recorte e uma reelaboração de determinada 

realidade, o diretor, autor do filme, opera com uma seleção, de temas e de técnicas, 

para, com isso, construir uma leitura própria da realidade, de um problema. O que se 

fabrica pela mimesis cinematográfica é uma possibilidade de mundo. A mimesis, como 

conhecimento sensível, uma das primeiras faculdades do homem, segundo Taussig 

(1993a), ressurge no cinema. E essa faculdade reaparece no cinema, assim como na 

fotografia, justamente, porque essas tecnologias de reprodutibilidade permitem ao 

homem reencontrar  

[...] uma experiência visual em uma imagem, sob forma ao mesmo tempo 
repetitiva, condensada e dominável. Desse ponto de vista, o reconhecimento 
não é um processo de mão única. A arte representativa imita a natureza, e 
essa imitação nos dá prazer: em contrapartida, e quase dialeticamente, ela 
influi na “natureza”, ou pelo menos em nossa maneira de vê-la. [...] O 
reconhecimento proporcionado pela imagem artística faz parte pois do 
conhecimento; mas encontra também as expectativas do espectador, podendo 
transformá-las ou suscitar outras: o reconhecimento está ligado à 
rememoração (AUMONT, 1995, p.83). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
10 Além do recurso ao fade in/fade out, em Bleu, e dos flashbacks, em Blanc, Kieślowski, faz uso da 
câmera subjetiva. Em Blanc e em Rouge, o diretor utiliza diversas vezes a câmera subjetiva, só que esta 
gira até revelar a verdadeira posição da personagem sobre a cena e a posição da câmera, revelando, 
portanto, o próprio processo de filmagem. 
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FILMOGRAFIA 

A LIBERDADE é azul (Trois couleurs: Bleu). Direção: Krzysztof Kieślowski. 
Intérpretes: Juliette Binoche, Benoít Régent, Floence Pernel, e outros. Roteiro: 
Krzysztof Kieślowski e Krzysztof Piesiewicz. França: France 3 Cinéma, 1993. 1 DVD 
(97 min), son., color.  

A IGUALDADE é branca (Trois Coleurs: Blanc). Direção: Krzysztof Kieślowski. 
Intérpretes: Zbigniew Zamachowski, Julie Deply, Janusz Gajos, e outros. Roteiro: 
Krzysztof Kieślowski e Krzysztof Piesiewicz. Polônia: France 3 Cinéma, 1994. 1 DVD 
(89 min), son., color. 

A FRATERNIDADE é vermelha (Trois couleurs: Rouge). Direção: Krzysztof 
Kieślowski. Intérpretes: Irène Jacob, Jean-Louis Trintignant, e outros. Roteiro: 
Krzysztof Kieślowski e Krzysztof Piesiewicz. França: France 3 Cinéma, 1994. 1 DVD 
(99 min), son., color. 

 


