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Resumo 

 

 

 

 

A presente tese intitulada “Relações Imagéticas entre Artes Plásticas e Cinema: 

Universos Paralelos? Problematizando a Elaboração de A Garota Dinamarquesa”, teve como 

hipótese central a questão de leitura narrativa poética do filme como expressão simbólica de 

um tema religioso / criacionista por meio da Direção de Arte. A ideia da análise do filme “A 

Garota Dinamarquesa” parte da investigação da linguagem cinematográfica por meio de 

relações com as artes plásticas para a construção dessa narrativa. Tal análise discute questões 

relativas ao processo de reconhecimento de obras plásticas, seus conceitos e linguagens 

simbólicas utilizadas no sistema de comunicação do cinema. A narrativa cinematográfica 

utiliza-se da Direção de Arte na busca de desenvolver e apresentar uma proposta de 

observação ao processo de criação que possibilite orientar a discussão sobre o entendimento 

de uma obra fílmica. Denominamos tal proposta de Análise e Construção da Narrativa 

Poética. O desenvolvimento desta proposta está diretamente relacionado à maneira como se 

define o processo de criação visual das artes plásticas e do cinema. Portanto, o 

reconhecimento e a análise de concepções estéticas na História da Arte posicionam a 

narrativa cinematográfica como adaptações a serem apreciadas não como uma mera 

transposição, mas como uma releitura, com originalidade e valores próprios. 

 

 

Palavras-Chave: Arte. Cinema. Criacionismo. História. Linguagens. Narrativa. Poética. 
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Abstract 

 

 

 

 

The present thesis entitled "Imaginary Relations Between Plastic Arts and Cinema: Parallel 

Universes? Problematicising the Elaboration of the Danish Girl ", had as central hypothesis 

the issue of reading the poetic narrative of the film as a symbolic expression of a religious / 

creationist theme through the Direction of Art. The idea of the analysis of the film "The 

Danish Girl" starts from the investigation of the cinematographic language through relations 

with the plastic arts for the construction of this narrative. This analysis discusses issues 

related to the process of recognition of plastic works, their concepts and symbolic languages 

used in the cinema communication system. The cinematographic narrative uses the Direction 

of Art in the search to develop and present a proposal of observation to the process of 

creation that makes it possible to guide the discussion about the understanding of a film 

work. We call this proposal Analysis and Construction of Poetic Narrative. The development 

of this proposal is directly related to the way in which the process of visual creation of the 

plastic arts and the cinema is defined. Therefore, the recognition and analysis of aesthetic 

conceptions in the History of Art position the cinematographic narrative as adaptations to be 

appreciated not as a mere transposition, but as a rereading, with originality and own values. 

 

 

Keywords: Art. Movie theater. Creationism. History. Languages. Narrative. Poetic. 
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INTRODUÇÃO 

 

Mais do que “ler” uma obra de arte, relacioná-las entre as diferentes produções 

artísticas da história da humanidade, torna possível a configuração de novos significados 

para a construção de narrativas. Esta ação de ler e relacionar as imagens constitui-se numa 

prática constante, mas não usual, nas produções audiovisuais. Deste modo, movidos pelo 

interesse de compreender a imagem e seus possíveis significados, a pesquisa “Relações 

imagéticas entre artes plásticas e cinema: universos paralelos? Problematizando a elaboração 

de A Garota Dinamarquesa” [Fig. 01] apresenta-se com a questão de como a associação 

entre as linguagens da história da arte e obra cinematográfica se manifestam na 

reconfiguração de um novo enredo de leitura imagética. 

 

Figura 1 | Material de divulgação do filme “A Garota Dinamarquesa” 

 
 

Fonte: http://www.thepostread.com/censor-board-scratched-danish-girl/ 

 

 

O desenvolvimento desta análise se dá por meio do filme baseado na história real “A 

Garota Dinamarquesa1” [Direção de Tom Hooper | Reino Unido / EUA | 2015 – 119 min | 

Direção de Arte de Eve Stweart], no estudo de sua cenografia e nas características 

figurativas dos dois personagens protagonistas da trama: Einar Wegener [interpretado por 

                                                
1
 Oscar 2016 de melhor atriz coadjuvante para Alicia Wikander | Indicado como melhor ator para Eddie 

Redmayne | Indicado como melhor Design de Produção para Eve Stweart | Indicado como melhor 
figurino para Paco Delgado. 
Fonte http://g1.globo.com/pop-arte/oscar/2016/noticia/2016/02/oscar-2016-veja-lista-com-os-
ganhadores-da-premiacao.html 
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Eddie Redmayne – Fig. 02] e sua esposa Gerda Wegener [interpretada por Alicia Wikander 

– Fig. 03]. Esta análise sugere, num primeiro momento, a leitura imediata das representações 

dos protagonistas, que se apresentam de modo imediato na narrativa do filme, sendo elas: a 

figura masculina, o artista plástico Einar Wegener e a figura feminina, ilustradora, artista 

plástica e esposa de Einar, Gerda Wegener. 

 

Figura 2 | Einar Wegener [à esquerda] e o ator que o interpreta Eddie Redmayne [à direita]. 

 
 

Fonte: http://pagina20.net/v2/oscar-2016-conheca-os-indicados-que-sao-baseados-em-historias-reais/ 

 

 

A trama do filme apresenta a biografia de Einar Mogens Wegener, artista plástico 

nascido em Vejle, Dinamarca, em 28 de dezembro de 1882, pioneiro na realização da 

cirurgia de mudança de gênero. Sua narrativa é baseada no romance lançado no ano de 2000, 

originalmente nos Estados Unidos da América sobre o título do livro “The Danish Girl”. Foi 

o primeiro livro do editor norte-americano David Ebershoff, e no Brasil, o romance foi 

lançado em 2002 pela Editora Rocco e agora recebe uma nova edição2. 

 

 

 

                                                
2
 Livro “The Danish Girl” de EBERSHOFF, David. No Brasil lançado como A Garota Dinamarquesa. 

Tradução de Paulo Reis – 1ª. Edição – Rio de Janeiro: Fábrica231, 2016. 
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Figura 3 | Alicia Wikander [à esquerda] interpretando a esposa Gerda Wegener [à direita]. 

 
 

Fonte: https://www.megacurioso.com.br/cinema/89503-confira-as-verdadeiras-faces-por-tras-de-6-cinebiografias.htm 

 

 

Gerda Marie Frederikke Gottlieb nasceu em 15 de março de 1886 no seio de uma 

família francesa emigrada na Dinamarca, cresceu nas províncias da aldeia de Hammeley, 

perto da cidade de Grenaa, filha de Justine e Emil Gottlieb, pastor da igreja luterana da 

cidade. Gerda Gottlieb, foi aluna da Royal Danish Academy of Fine Arts em Copenhagen 

onde formou-se em 1907 e obteve sucesso tanto na pintura de retratos como em ilustrações 

criadas para propaganda da revista Vogue [Fig. 04]. Suas obras de arte contêm, em grande 

parte imagens eróticas e de mulheres relacionadas à moda no estilo art nouveau3 e no estilo 

art deco4. Gerda Marie Gottieb conheceu seu professor de pintura Einar Wegener na escola 

de arte em Copenhagem, casaram-se em 1904 quando ela tinha 18 anos e ele 22 anos, e 

depois de viajarem pela Itália e França, estabeleceram-se em Paris em 19125. 

 

 

 

                                                
3
 Art Nouveau ou Segundo SEMBACH, 1993: “Arte Nova, cujo aparecimento não é por acaso que coincide 

com a invenção do cinema, constitui a tentativa mais notável de coordenar as exigências da era técnica 
com a aspiração eterna pelo belo e pela pureza – ou ainda pôr os dois em concorrência” [Orelha do livro 
Arte Nova de Klaus-Jürgen Sembach] 
 
4
 Segundo JANSON, 2010 “Estilo decorativo que surgiu em 1925, na exposição de Artes Decorativas e 

Industriais de Paris.” Substitui as formas orgânicas do Art Nouveau pelas figuras geométricas da era das 
máquinas e das formas simplificadas [JANSON, 2010, pág. 1049] 
 
5
 Fonte: Site biography.com. Sem autor identificado. Link de acesso: 

https://www.biography.com/people/gerda-wegener-090915 Acesso em 21 outubro de 2017 às 16:05. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Grenaa
https://en.wikipedia.org/wiki/Vicar
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Figura 4 | Ilustração Gerda Wegener | Robe a retroussis | 1913 

 
 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/28493949@N02/3246324161/ 

 

À época, muitos consideravam o trabalho de Einar Wegener mais artístico e 

proeminente do que as obras de Gerda Wegener, no entanto, a originalidade nas criações 

plásticas da artista, tendo como modelo o marido, a colocaram em destaque. Ao elaborar as 

suas pinturas, Gerda Wegener pedia ao marido, em sua condição de modelo, que posasse 

com roupas femininas. O resultado dessa ação de ser fotografada como mulher fez com que 

Einar se transformasse na personagem Lili Elbe [Fig. 05 e Fig. 06]. Lili Elbe tornou-se a 
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modelo de Gerda Wegener, e ao longo do tempo, Gerda Wegener tornou-se famosa por suas 

pinturas de figuras femininas e olhos amendoados [Fig. 07].  

 

Figura 5 | Fotografia de Lili Elbe | 1926 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lili_Elbe 

 

 

Figura 6 | Duas fotografias de Lili Elbe [à esquerda e à direita] e ao centro Einar Wegener 

 
 

Fonte:https://www.rocco.com.br/blog/einar-wegener-lili-elbe-e-gerda-no-incrivel-romance-de-david-ebershoff/ 
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Figura 7 | Pintura de Lili Elbe | por Gerda Wegener | c. 1928 

 
 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lili_Elbe 

 

Sendo o tema principal do filme “A Garota Dinamarquesa”, a transformação da 

personagem masculina Einar Wegener na mulher Lili Elbe [Fig. 08], o espectador pode se 

deixar levar apenas por este possível e único desdobramento da narrativa do roteiro 

cinematográfico, deixando de se atentar na possibilidade de uma segunda narrativa, não 

explicita, mas que irá tratar de uma questão de religiosidade, do sagrado, sob o plano de 

fundo da criação do homem e da configuração sagrada dos personagens Lili Elbe e Gerda 
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Wegener, tornando-se respectivamente a criação/criatura Lili Elbe, e sua criadora e virgem 

genitora Gerda Wegener. 

 

Figura 8 | Material de divulgação | O ator Eddie Redmayne caracterizado como a personagem Lili Elbe. 

 

Fonte: https://www.marialowen.com/2016/02/27/a-garota-dinamarquesa-the-danish-girl-resenha-critica/ 

 

 

De acordo com a biografia da personagem, baseada nos diários e pesquisas sobre Lili 

Elbe, ela viajou em 1930, até a Alemanha, para fazer uma série de cirurgias na Clínica 

Feminina Municipal de Dresden, a fim de completar sua transição de homem para mulher. 

Depois de passar por quatro procedimentos cirúrgicos de risco e transformar seu corpo de 

sexo masculino para feminino, Elbe morreu de paralisia do coração devido a complicações 

pós-operatórias em Dresden, enquanto se recuperava de sua cirurgia final em 1931. A 

história de sua vida foi descrita em dois livros, Man into Woman6 e The Danish Girl.7 

Aparentemente, a análise de um filme está presente como uma possibilidade 

frequente em discursos sobre produções audiovisuais. Sejam estes de caráter acadêmico, ou 

mesmo como uma atividade corriqueira praticada por qualquer espectador interessado em 

determinado assunto ou obra fílmica.  

Analisar um filme é sinônimo de decompor esse filme. E embora não exista uma 

metodologia universal para esse procedimento [Aumont, 1995] é comum aceitar que analisar 

                                                
6
 “Man into Woman: The first sex Change. A portrait of Lili Elbe”. Editado por Niels Hoyer. 2004. Baseado 

nos diários de Lili Elbe. 
 
7
 Fonte: EBERSHOFF. Posfácio site Rocco. Em www.rocco.com. Autor David Ebershoff 
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implica duas etapas importantes: em primeiro lugar decompor, ou seja, descrever e, em 

seguida, estabelecer e compreender as relações entre esses elementos decompostos, ou seja, 

interpretar [Vanoye, 2011].  A decomposição recorre a conceitos relacionados à sua imagem 

[enquadramentos, ângulos, composição, etc.] ao som [por exemplo trilha sonora, diálogos] e 

à estrutura do filme [planos, sequências, composição plástica das cenas]. 

A configuração da análise fílmica será então o de explicar o funcionamento de uma 

obra e propor-lhe uma interpretação, tratando assim de um exercício que separa os elementos 

de linguagem do filme seguindo de uma identificação destes elementos e suas possíveis 

formas de articulação e reconstrução. Não se tratando de reconstruir outro filme, mas sim 

relacionar os elementos de linguagem encontrados no mesmo para a configuração da 

narrativa. O filme é o ponto de partida para a sua decomposição e também o ponto de 

chegada na etapa de reconstrução da obra [Vanoye, 2011]. 

A análise de filmes não é uma atividade recente, podemos dizer que esta surge com 

as primeiras projeções de imagens em movimento. Temos, por exemplo, os escritos de 

Ricciotto Canudo [1877-1923] que apresenta o termo “sétima arte”, uma arte que surge nos 

interesses das artes do espaço e tempo. Seus escritos reunidos no volume L'Usine aux 

Images, discute o cinema como a Arte da vida, como expressão visual e imediata dos 

sentidos humanos capaz de emocionar a todos por se tratar de uma linguagem universal 

oferecendo em tela tanto o mundo exterior como o mundo interior. 

Estruturar um filme por meio de sua análise tem como função maior de aproximar ou 

distanciar uma obra de outras, oferece-nos a possibilidade de caracterizarmos num filme a 

sua especificidade ou aquilo que o aproxima, por exemplo, sua narrativa.  

Assim sendo, consideramos que a tarefa de analisar a obra cinematográfica “A 

Garota Dinamarquesa”, que traz em sua narrativa a história da primeira operação de 

transexualismo no mundo, sob o prisma de uma análise poética. Esta segunda leitura, mais 

poética do filme, nos oferece por meio da sua linguagem cenográfica, uma leitura cuja 

narrativa, não se forma apenas na configuração e questão de interpretação para um enredo 

sobre identidade de gênero, mas sim uma leitura com uma possível história religiosa. 

Esta leitura poética de sua narrativa nos oferece mais que personagens relacionadas 

ao transexualismo, nos oferece personagens associadas à figura de representatividade do 

poder de criação e concepção da mulher. Sendo genitora de uma criação divina: o[a] filho[a] 

da Virgem Maria, uma figura sagrada e conhecida na maioria da cultura ocidental, uma 

criação divina. Nesse caso, a Virgem Maria se faz presente na personagem Gerda Wegener e 

sua criação, seu/sua filho/a sendo a personagem Lili Elbe. 
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Porém, como escrito acima, esta leitura não é explícita, podendo ser identificada e 

interpretada apenas aos olhos de um espectador conhecedor dos recursos da linguagem 

cenográfica, dos elementos da história da arte. As imagens plásticas, suas representações 

simbólicas e abstratas se manifestam na obra fílmica configurando uma nova e possível 

leitura do filme. 
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 1. A REPRESENTAÇÃO DAS IMAGENS: A HISTÓRIA DA ARTE 

 

A finalidade do presente capítulo é analisar como a direção de arte nas produções em 

audiovisual8 se apropria da história da arte com o propósito de configurar imagens nas 

referidas produções. Tal apropriação se refere às reproduções e/ou às representações de 

diferentes obras criadas ao longo da história, por meio de suas variadas linguagens artísticas, 

tais como: desenhos, pinturas, esculturas, literatura, música, performance, dentre outras.   

As reproduções ou representações podem ser feitas utilizando-se primeiro do ato de 

ver a obra, estuda-la, analisá-la e fazer possíveis relações entre diferentes criações, 

independente do período da história, para em seguida reproduzi-la de forma direta ou 

indiretamente em um filme.  Ou seja, reproduzi-la ou representá-la em sua forma original 

[como um quadro ou música] ou de modo poético [um detalhe, uma sugestão, um conceito] 

sobre um determinado tema, roteiro ou narrativa do produto audiovisual. O que se pretende é 

analisar como obras de arte são aplicadas de modo direto ou indireto sobre a cenografia9 do 

filme e de como estas se relacionam com o produto cinematográfico, ampliando sua 

representação visual, bem como a sua narrativa. Como exemplo imediato tomamos uma 

pintura sobre tela, um quadro, aplicado na parede do cenário e que traz uma relação entre a 

história da arte [período e conceito em que a pintura foi criada] e o roteiro do filme. Outro 

exemplo pode ser a construção cenográfica de uma cena do filme baseada em um quadro 

[elementos cenográficos idênticos entre a cena filmada e determinada pintura de referência].  

Deste modo, o propósito deste capítulo é o de analisar como o audiovisual se 

relaciona com a história da arte, no sentido de verificar os significados das obras de arte, 

seus contextos históricos, e principalmente as suas representações plásticas, definidas pelos 

seus “ismos”10 e representadas com suas cores, formas e figurações. 

Há ismos definidos por artistas, enquanto outros são identificados 

retrospectivamente por historiadores – da mesma forma como existem 

os que abrangem amplas tendências artísticas, ao lado de alguns que 

integram movimentos maiores, que se ampliam para outras áreas e 

cultura. É importante lembrar que determinados artistas e obras de arte 

                                                
8
 Aqui iremos utilizar a palavra audiovisual para apresentar todas as produções que utilizam de recursos 

de captação e produção de imagens em movimento como cinema, videoclipes, videoarte, projeções 
mapeadas, videoinstalações, etc. 
 
9
 Entendemos aqui por cenografia elementos como: objetos cenográficos, figurinos, iluminação, atuação 

do ator, som e outras possibilidades que serão apresentadas mais adiante. 
 
10

 “Ismos” na história da arte refere-se à terminação que apresenta os diferentes períodos da história: 
classicismo, cubismo, dadaísmo, futurismo, etc. Toma-se os Ismos como uma representação da 
possibilidade de estilos e características plásticas que são representados no decorrer da história da arte. 
[LITTLE, 2010] 
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podem tanto pertencer a mais de um ismo quanto não se enquadrar em 

nenhum. [LITTLE, pag. 6] 

 

Nessa perspectiva, de compreender ou conhecer os ismos, é fundamental que se 

apresente a história da arte como papel revelador das representações plásticas identitárias das 

sociedades de sua época. A história da arte é um guia orientador que auxilia na localização 

temporal em que foi elaborada determinada criação artística, bem como na inclusão da sua 

produção numa série histórica e na relação do artista com o seu espectador frente às obras de 

arte. 

 Neste sentido Fischer [1981] ressalta a importância da arte e de sua história para o 

desenvolvimento individual e para a sociedade onde esse indivíduo está inserido. Mas essa 

importância só veio adquirir o conceito de necessidade quando, segundo Steiner [1998], se 

atribuiu à arte um grande valor para o progresso cultural da humanidade. 

 Em se tratando de arte, esta não possui uma, mas várias definições, conforme o 

enfoque que se dá sobre sua relação com o mundo, o homem, sua história e sua 

representação. Desta forma, a arte tem sido definida como expressão do seu criador ou da 

sua imaginação, meio de comunicação, meio de construção de ilusões ou dotada de certa 

magia. 

 Segundo Brill [1998, pág. 40], de todas as formas de expressão artística, as artes 

plásticas têm uma história que registra imagens concretas que são portadoras de um poder 

mágico que exerce sobre o ser humano, podendo inspirá-lo, uni-lo, protegê-lo, etc., 

desvinculando-se a criação do criador para se tornar um ente coletivo. 

 Embora nesse sentido de que a arte possa incluir quase tudo o que é produzido pelas 

mãos do homem [se não tudo], há um sentido estrito do termo arte que se restringe aos 

objetos resultantes das artes plásticas, da arquitetura, da fotografia, das artes digitais e do 

vídeo. Podemos perceber que em todas as suas manifestações, a arte é uma expressão do 

sentir humano transformado em imagens, sons, movimentos, conceitos, símbolos, não 

necessariamente convencionais ou apresentados de modo objetivo, que podem ou não levar o 

espectador a significados conceituais formais e diretos.  

Cada artista e também cada espectador de cada cultura, de cada período, possui 

saberes, códigos e valores próprios condicionando os sistemas de comunicação apresentados 

pela história da arte. Esta ciência que é a história da arte se encarrega de apresentar ou ao 

menos de tentar classificar esses objetos para nosso melhor entendimento como espectador 

ou pesquisador de arte. Nesse ambiente da história, até mesmo obras de um mesmo período, 

por vezes, variam de acordo com as diversas condicionantes, como a experiência, vivências, 
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estados de espírito, dos artistas e dos espectadores tornando-as únicas para quem as concebe 

como por quem as recebe.  

O produzir artístico nasce de uma leitura apurada sobre estas condicionantes que, 

tanto pode ser dirigida para os aspectos externos [local, luz, sociedade, cultura, etc.] quanto 

internos [emoção, experiência, intuição, etc.], guiadas pelos conceitos de representação, que 

se formaram da vivência do artista e do espectador.  

A produção artística faz parte da necessidade do ser humano, e como esta 

necessidade é universal e atemporal, as formas pelas quais ela se manifesta, ou seja, os tipos 

de arte, os temas, as técnicas, os ismos estão em constante transformação, renovando-se no 

processo de criar a cada nova obra uma expressão pessoal.  

Olhando por este prisma, vemos que, a arte pode ser encontrada em toda parte, de 

diferentes modos, em todas as épocas. Encontramos arte desde a remota humanidade até 

nossos dias e, certamente, a encontraremos amanhã, pela simples necessidade de expressão 

artística, em todos os ismos, em todas os locais e em todos os estilos. Naturalmente fatores 

históricos e sociais modelam os tipos de arte, porém, desde a arte do homem pré-histórico, 

passando pelos gregos arcaicos, pelas leis egípcias na arte, e todos os movimentos, passando 

pela fotografia, cinema, ingressando na virtualidade da nossa época, a verdadeira arte será 

sempre inédita e capaz de falar do seu tempo e de sua história.  

O cinema surge em 1895, apresentando-se como uma nova linguagem para a época, 

com suas diversas possibilidades de representação da imagem e narratividade. Tendo como 

obra fundamental desta tecnologia visual foi exibido no Salão Grand Café, em Paris, 

pelos Irmãos Lumière o filme L'Arrivée d'un Train à La Ciotat. [LUCENA JR. 2005]. A 

partir disto o cinema tem vivenciado novas formas de expressão e de representação, 

ajustando e algumas vezes utilizando-se dos passos das tradicionais artes plásticas e a partir 

deste oferecendo novas possibilidades para a geração de imagens, para suas narrativas 

ampliando assim possibilidades de informação e de comunicação. 

Segundo Dondis [1997]: 

O cinema, a televisão e os computadores visuais são extensões 

modernas de um desenhar e de um fazer que tem sido, historicamente, 

uma capacidade natural de todo humano, e que agora parece ter-se 

apartado da experiência do homem. A arte e o significado da arte, a 

forma e a função do componente visual da expressão e da 

comunicação, passaram por uma profunda transformação na era 

tecnológica, sem que se tenha verificado uma modificação 

correspondente na estética da arte. [DONDIS, 1997, Prefácio, pág. 01] 

 

Linguagens audiovisuais como as do vídeo e do cinema tornam-se parte das 

diferentes representações da arte, com suas estéticas próprias inserida a determinados 

períodos da história da humanidade.  Obras audiovisuais se integram nas relações humanas e 
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nas relações comunicacionais junto de outras linguagens artísticas no decorrer da história, 

como as dos desenhos feitos à carvão sobre a pedra no período neolítico, nas pinturas à óleo 

do renascimento, até o contemporâneo com a projeção mapeada. 

No caso das linguagens audiovisuais, a arte e sua história passa por uma mudança na 

era tecnológica, ou seja, quando a humanidade descobre novas técnicas de reprodução da 

imagem por meio novos instrumentos de captação como a fotografia e a animação. Tais 

mudanças abriram a possibilidade de verificar os modos de como o cinema e o vídeo tem se 

apresentado em sua forma e função do componente visual da expressão e da comunicação.  

Bergson apud Dondis [1997], define a arte como uma “visão direta da realidade”, 

não restando dúvida de que os modernos meios de comunicação devem ser muito seriamente 

vistos como meios naturais da expressão artística e Dondis complementa: 

Numa infinita evolução de seus recursos técnicos, a fotografia e o 

cinema passam por um constante processo de simplificação para que 

possam servir a muitos objetivos. Mas a habilidade técnica no 

manuseio do equipamento não é suficiente. A natureza dos meios de 

comunicação enfatiza a necessidade de compreensão de seus 

componentes visuais. A capacidade intelectual decorrente do 

treinamento de criar e compreende as mensagens visuais está se 

tornando uma necessidade vital para quem pretende engajar-se nas 

atividades ligadas à comunicação. [DONDIS, pag. 27] 

 

Deste modo, saber “ler” uma obra audiovisual está além do conforto passivo de 

sentar-se à frente da tela e receber uma informação imediata, objetiva, direta. Para um 

espectador acostumado apenas aos recursos técnicos da representação plástica do audiovisual 

[luz, cenografia, diálogos…] uma história é apresentada simplesmente pela sequência de 

frames11 da imagem em movimento. Para estes espectadores há certas narrativas, em 

determinadas obras audiovisuais, no qual seu conteúdo parece não apresentar nada além do 

que se vê de imediato na tela, seu roteiro recebido pelo espectador de modo objetivo e direto. 

Mas também há criações audiovisuais mais elaboradas que nos oferecem uma 

receptividade mais complexa na apresentação de sua narrativa, seu roteiro. Essas criações 

trazem para um espectador, que tenha algum conhecimento em história da arte, 

possibilidades de interpretação que se expandem em metalinguagens. São obras que se 

associam as linguagens plásticas e aos conceitos históricos dos “ismos” a arte para compor 

seu discurso. Essas obras audiovisuais nos interessam pois nelas a possibilidade de análises e 

comparações com a história da arte e suas linguagens artísticas e combinações ampliam o 

discurso narrativo.  

                                                
11

 Frame [em Português: quadro ou moldura] é cada um dos quadros ou imagens fixas de um produto 
audiovisual. 
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Para essas possibilidades, a história da arte nos encarrega de mostrar-se como um 

guia de informações e representações dos períodos, símbolos, significados por meio de suas 

obras. O olhar humano usa deste jogo de informações para criar e compreender contextos e 

situações. 

De acordo com Dondis [1997]: 

Em todos os estímulos visuais e em todos os níveis de inteligência 

visual, o significado pode encontrar-se não apenas em dados 

representacionais, na informação ambiental e nos símbolos inclusive a 

linguagem, mas também nas forças compositivas que existem ou 

coexistem com a expressão factual e visual. Qualquer acontecimento 

visual é uma forma com conteúdo, mas o conteúdo é influenciado pela 

importância das partes constitutivas, como a cor, o tom, a textura, a 

dimensão, a proporção e suas relações compositivas com o significado. 

[DONDIS, pág. 22] 

 

Deste modo temos uma variedade de experiências estéticas pela qual passamos 

quando nos encontramos diante das mais distintas obras de arte no decorrer da história. 

Variedade de experiências influenciadas pela cor, figura, composição, forma. Neste sentido 

temos palavras conceituais como: comparação, experiência, relações imagéticas e cinestesia; 

que aplicamos constantemente, mesmo que de modo involuntário, sobre um estímulo visual. 

Estas relações abrangem toda a experiência visual [ato de ver, sentir e interpretar], que está 

no corpo da história da arte, ou seja, a experiência de analisar as obras que fazem parte da 

história da arte em seus diferentes ismos, técnicas e linguagens em que elas se apresentam. 

De acordo com Dondis [1997]: 

Expressamos e recebemos mensagens visuais em três níveis: o 

representacional – aquilo que vemos e identificamos com base no meio 

ambiente e na experiência; o abstrato – a qualidade cinestésica de um 

fato visual reduzido e seus componentes visuais básicos e elementares, 

enfatizando os meios mais diretos, e o simbólico – o vasto universo de 

sistemas de símbolos codificados que o homem criou arbitrariamente e 

ao qual atribuiu significados. Todos esses níveis de resgate de 

informações são interligados e se sobrepõem, mas é possível 

estabelecer distinções suficientes entre eles, de tal modo que possam 

ser analisados tanto em termos de seu valor como tática potencial para 

a criação de mensagens quanto em termos de sua qualidade no processo 

da visão. [DONDIS, 1997, pág. 85]  

 

Criar relações, fazer releituras de obras de arte, estabelecer conexões com outras 

linguagens artísticas, não é incomum nas produções audiovisuais como o cinema e vídeo de 

modo geral. Porém para olhares de espectadores pouco atentos, ou pouco preparados na 

conexão entre essas relações, muitas dessas obras perdem-se na oportunidade de se revelar 

mais profunda na construção de sua diegese. Apresentam-se para aqueles que as assiste de 

modo direto e óbvia, quando poderia ser recebido de maneira mais ampla por seu caminho 

mais poético e simbólico. 
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Uma narrativa poética encontra-se muitas vezes escondida na obra audiovisual, 

surgindo apenas ao olhar de um conhecedor da história da arte, das variadas expressões 

artísticas ou da sensibilidade daquele que identifique determinados conceitos artísticos. 

Manifesta-se no enredo do filme como parte de um reconhecimento e valorização do 

processo criativo do diretor e do contexto narrativo que a obra oferece. As possibilidades de 

mensagens e do reconhecimento da metalinguagem implícito na obra, amplia o discurso do 

roteiro, que num primeiro momento se faz parecer simples e óbvio, mas que se oferece 

complexo e profundo em sua estrutura criativa, nas informações e nos conceitos narrativos. 

 A preocupação de criar conexões, sugerir possibilidades de relações, ligações entre 

as linguagens artísticas, faz parte do processo criativo. Criar é estabelecer possíveis relações 

entre linguagens, usar de uma técnica ou estilo de determinada obra para conceber uma 

outra. Utilizaremos como exemplo da sugestão de união entre linguagens duas técnicas 

distintas: uma escultura de mármore e a animação. 

Como primeira linguagem técnica, a escultura se apresenta firme e rígida, enquanto 

obra concebida pela subtração e desgaste da pedra. Estática e inanimada na sua apresentação 

final. Como segunda linguagem a técnica da animação se utilizará de uma sequência de 

fotografias que, dispostas e editadas de modo contínuo nos sugere a ideia do movimento. 

Assim imaginemos a animação de uma escultura de mármore rodando sobre seu 

eixo. Na técnica da animação temos as várias imagens capturadas pelas fotografias da 

escultura em distintas posições, dispostas e editadas que, organizadas em sequência, 

apresentará a obra antes inanimada agora em movimento. Ou seja, a técnica estática que 

encontramos na linguagem da escultura, utilizando-se da técnica das fotografias em 

sequência nos oferece para se apresentar como linguagem animada. Uma criação plástica 

fornecendo material para outra criação plástica. 

Partindo da premissa de que o homem tem o potencial de criar e relacionar obras e 

objetos para satisfazer suas necessidades de ordem racional, prática e, também estética, 

entendemos que o processo de criação da arte pode fazer parte desse intercâmbio de 

informações na função de servir a todas elas. Dado que, o humano tanto usa a arte como uma 

forma de pensamento [função lógico-racional] quanto para comunicar-se [função prática], ou 

expressar-se [sentimentos e sensações], de modo diferente do que o fazem os produtos das 

outras áreas do conhecimento como nas áreas da biologia ou exatas. 

 Um dos livros que podemos utilizar como referência imediata na leitura das 

relações e ligações para a representação imagética nas artes plásticas da história da arte é “A 
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Legenda Áurea – Vida de Santos” de Jacopo de Varazze12. Este livro foi utilizado por muitos 

artistas para a reprodução, concepção e criação de figuras religiosas. Sua importância está na 

relação do estudo, mensagem, símbolos e imagem. Mas também a leitura de uma obra pode 

ser interpretada de modo errôneo ou diferente ao que foi proposto. 

Como exemplo imediato da importância dos estudos da interpretação, das 

simbologias e das possibilidades de representações, podemos citar uma das principais obras 

de Michelangelo de Ludovico Buonarroti Simoni, escultor e pintor do período Renascentista 

mais conhecido apenas por Michelangelo. Em sua escultura “Moisés” [Fig. 09] que se 

encontra na Basílica de San Pietro in Vincoli, em Roma, Michelangelo baseou-se em estudos 

científicos para representar sua figura sagrada e ao fazê-lo o fez com chifres. Assim também 

ocorre na representação de Moisés com diversos outros artistas da Idade Média e 

Renascimento.  

 

 

Figura 9 | Moisés. Michelangelo Buonarroti | Mármore | 235 cm | 1513-1515. Basílica de San Pietro in Vincoli. Roma. 

 

Fonte: https://www.tudosobreroma.com/basilica-san-pietro-vincoli 

 

 

Em “A necessidade da arte” Ernest Fischer [1981] diz que esta obra não só 

personificava o ideal do homem do Renascimento, como a corporificação em pedra de uma 

nova personalidade consciente de si mesma. Voltando a representação dos chifres em 2004 

os estadunidenses Ian Caldwell e Dustin Thomason publicam “The Rule of Four” em que 

apresentam o chifre de Moisés como parte de uma interpretação da Tradução da Bíblia 

Latina do teólogo Eusebius Hyeronimus [São Jerônimo] que duraram 17 anos.  Nela temos a 

passagem do Êxodo que descreve o semblante do profeta Moisés em latim “Cornuta esset 

                                                
12

 Legenda Áurea é uma coletânea de biografias de santos reunidas por volta de 1260 pelo dominicano e 
futuro bispo de Gênova Jacopo Varazze com a intenção de difundir valores morais e arregimentar maior 
número de fiéis para a Igreja Católica. Tornou-se um livro de sucesso durante a Idade Média e foi 
utilizado por diferentes artistas na representação da arte sacra. Atualmente o livro é distribuído pela 
Editora Companhia das Letras. 
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facies sua”, ou seja, “Sua face tinha chifres”. Porém São Jerônimo errou na tradução da 

palavra hebraica Karan, que pode significar tanto chifre quanto raios de luz. Portanto, a 

tradução correta seria “Sua face tinha raios de luz” e não chifres, ou melhor, tinha o rosto 

iluminado. Alguns artistas, dentre eles Michelangelo, levaram a frase ao pé da letra 

colocando chifres em suas obras no lugar da sugestão de raios de luz. Moisés de 

Michelangelo não é um caso isolado. Na Idade Média, mas também nos séculos seguintes, 

muitas obras na história da arte representam o profeta com cornos como podemos ver nas 

obras a seguir [Fig. 10 à Fig. 13]: 

 

Figura 10 | Manuscrito da Biblioteca da Universidade de Lyon | Ms a418 | séc. XIII 

 
 

Fonte: http://posztukiwania.pl/blog/2014/03/14/przejezyczenie-ktore-przyprawia-rogi/ 

 

Figura 11 | Afresco medieval | Deus dá a tábua dos dez mandamentos a Moisés Igreja St. Andrews Church in Westhall 

 
 

Fonte: https://www.pinterest.com/pin/489133209510406694/  
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Figura 12 | William de Brailes | Os israelitas adoram o bezerro de ouro e Moisés quebra as tábuas | cerca 1250. 

 
 

Fonte: http://www.jewishvirtuallibrary.org/golden-calf 

 

Figura 13 | Moisés | Detalhe das barracas do Coro da Catedral de San Salvador de Oviedo | c.  1491 e 1497. 

 

https://tendimag.com/tag/moises-com-cornos/ 

 

Se o artista tem interesse em apresentar raios de luz à sua obra plástica podemos 

tomar como exemplo outra famosa representação plástica na escultura barroca de Bernini “O 

êxtase de Santa Tereza” [Fig. 14]. Nesta obra Bernini busca além da representação de raios 

de luz, uma representação teatral, característica das obras do período barroco. De acordo 

com Simon Schama em seu livro “O Poder da Arte” [2010], Bernini estuda a biografia de 

Tereza para refrescar sua memória e buscar ideias. Schama descreve como estaria Bernini ao 

ler a biografia da santa: 
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Imaginamos seus olhos arregalando durante a leitura, pois, embora os 

êxtases da autora fossem sacramentos como “místicos” e o livro relate 

o despertar de sua alma, as palpitações dessa alma se revelam através 

das convulsões e anseios do corpo. [SCHAMA, pag. 116] 

 

Bernini busca representar esta emoção por meio das contorções corporais descritas 

na biografia de Teresa, e lhe trouxeram um sentimento que precisava ser expresso na obra de 

modo idêntico ao sentimento lido e experimentado pelo artista. A mesma emoção diante da 

obra é vivida por Schama que assim descreve: 

Um arrebatamento iluminado intermitentemente. De quando em 

quando, uma moeda tilintava, acendia-se a luz, e o espetáculo mais 

espantoso da arte prosseguia: a cabeça da santa jogada para trás, a boca 

aberta num gemido, o lábio inferior recuado, os olhos quase cerrados os 

ombros encolhidos numa postura de defesa e desejo. Ao lado dela, um 

sorridente serafim delicadamente lhe descobre o peito para facilitar a 

penetração da flecha [SCHAMA, pag. 84] 

 

O êxtase de Santa Tereza apresenta a representação de um sentimento, de uma 

situação, do resultado de uma criação e imaginação do artista na configuração da linguagem 

plástica, domínio da técnica e escolha de materiais. A obra apresenta uma experiência 

espiritual não apenas na expressão do rosto da santa, mas em toda cenografia que a circunda. 

Bernini usou toda a sua teatralidade para fazer de sua protagonista um 

espetáculo inesquecível. Não apenas a envolveu numa explosão de 

raios solares, de modo que seu rosto e seu corpo parecem arder no fogo 

divino, como cortou literalmente a parede do fundo para que a luz 

natural de uma fonte oculta ilumine a cena desde o alto. Graças a essa 

iluminação perfeitamente calculada, não só conduz nosso olhar 

embevecido como transforma o ato de ver num tema da obra. Pois, em 

camarotes laterais emoldurados pelo mais caro giallo – mármore 

amarelo -, membros da família Cornaro na maioria falecidos há muito 

tempo, contemplam a maravilha.  [SCHAMA, pag. 84] 
 

Figura 14 | | O êxtase de Santa Teresa | 1644-7 | mármore | Capela Cornaro | Santa Maria Della Vittoria | Roma. 

 

Fonte: http://miltonribeiro.sul21.com.br/tag/extase-de-santa-teresa-de-avila/ 
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A obra de Bernini apresenta não apenas a preocupação com os raios de luz, mas toda 

a leveza do material representada em mármore sobre a forma de nuvens, a flecha do serafim 

indicando seus órgãos genitais como uma questão sensual pela qual Teresa sente diante da 

manifestação do sagrado, entre outros recursos do artista. 

Nestes exemplos das representações plásticas de Moisés e na obra O êxtase de santa 

Teresa de Bernini podemos notar como a importância de uma análise teórica, ou a busca da 

informação [estudos em biografias ou estudo em livros sobre a representação dos santos] 

favorece a concepção e configuração da obra e também favorece a receptividade e leitura 

pelo das esculturas pelo espectador. Nas representações das diferentes linguagens artísticas e 

no estudo das representações de suas materialidades temos a possibilidade de diferentes 

interpretações. No sentido de levar as obras e o espectador a diversas formas de relações e 

representações imagéticas possíveis. 

Para complementar o estudo deste capítulo e das relações em representações das 

linguagens artísticas temos obras de arte em suas associações nas artes plásticas, literatura, e 

também nas próprias obras audiovisuais, principalmente em filmes de longa-metragem que 

são necessários como forma de comparação entre direção de arte e história da arte. 

Como exemplo dessa relação entre linguagens artísticas, materialidades e diferentes 

modos de visualização e representatividade, de forma imediata e evidente podemos ver as 

obras de Louise Bourgeois no filme “A Pele que Habito” [“La Piel que Habito” | Espanha | 

Pedro Almodóvar, 2011] [Fig. 15].  

 

Figura 15 | Antonio Banderas e Vera Cruz em cena do filme “A Pele que Habito” 

 
 

Fonte: https://lecubemagique.wordpress.com/tag/elena-anaya/ 
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Neste filme o cirurgião Dr. Robert Ledgard [interpretado por Antonio Banderas] 

tenta provar no meio científico que é possível a construção de uma pele humana. De 

imediato, podemos tomar como referência o conceito do próprio longa metragem em si que 

traz uma relação narrativa e imagética junto ao filme “Olhos sem rosto” [ “Les Yeux Sans 

Visage” | França/Itália | Direção de Georges Franju | 1959] no qual o cirurgião tenta 

transplantar um rosto para a filha cuja face foi transfigurada em um acidente [Fig. 16]. 

 

Figura 16 | Cena do filme “Os Olhos sem Face” onde a filha Christiane Génessier [interpretada por Edith Scob] recebe 

uma máscara facial sobre a pele. 

 
 

Fonte: http://blogs.diariodonordeste.com.br/blogdecinema/geral/cine-clube-vila-das-artes-apresenta-os-olhos-sem-

rosto/ 

 

 

 

Figura 17 | Cena do filme “A Pele que Habito” onde o personagem Vicente recebe uma máscara facial. 

 
 

Fonte: https://filmdump.wordpress.com/2012/04/18/film-review-no-116-the-skin-i-live-in-la-piel-que-habito/ 



 

 

 

41 

 

 

 

Na trama de “A Pele que Habito” [Fig. 17], o Dr. Ledgard encontra no personagem 

com características masculinas Vicente [interpretado por Jan Cornet] uma cobaia para a 

transformação do seu corpo e da sua pele que irá apresentar-se, após as várias cirurgias, 

como uma figura de características femininas cujo nome será Elena [interpretada por Vera 

Cruz]. O filme se ancora na representatividade do corpo e atinge não apenas a questão social 

e biológica da personagem, mas também em seu estado fisiológico e até mesmo o psíquico. 

Vicente é travestido num corpo feminino, mas opõe-se a esta transformação e à sua 

nova identidade transgênera. A personagem Vicente/Elena busca compreender no decorrer 

da trama, como suportar seu processo de transformação de homem para mulher, uma 

mutilação imposta sem seu consentimento pelo obsessivo carcereiro Dr. Robert Ledgard. 

 No desenrolar da trama o filme se utiliza da linguagem do corpo fragmentado, 

destruído e reestruturado e este é espelhado na representação plástica das obras da artista 

franco americana Louise Bourgeois [Fig. 18] que traz obras da figura humana fragmentada, 

costurada, retorcida e reconstruída. 

 

Figura 18 | Obra da artista Louise Bourgeois. 

 
 

Fonte: http://pictify.saatchigallery.com/212528/louise-bourgeois 
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Louise Bourgeois tem uma obra bastante característica no que se refere à sua 

plasticidade e materialidade. Segundo Pillip Larratt-Smith em seu ensaio “O retorno do 

reprimido”13 que apresenta sobre a obra de Bourgeois em que “Tecer, cuidar e proteger eram 

associações com a figura materna; a agulha, por possibilitar a costura e a união, simboliza o 

desejo de se conectar com pessoas importantes em sua vida”. Podemos compreender esta 

relação no filme de Almodóvar em que as obras da artista são apresentadas de modo claro 

por meio de livros e imagens que a personagem Elena estuda e se apropria como 

representação de seus sentimentos. 

A personagem Elena, longe do convívio social, confinada em um quarto por anos, 

passa o tempo estudando e reproduzindo as obras de Louise Bourgeois. Tal qual sua própria 

personalidade, sua própria pele, costurada, fragmentada e desconectada das pessoas à sua 

volta, principalmente da figura materna que o procura incansavelmente. 

Louise Bourgeois traz em seu imaginário a representação de diversas figuras 

humanas fortemente influenciada pelo modernismo14 e pelo primitivismo15. Ou seja, suas 

peças com representação da anatomia humana apresentam um conceito modernista no que se 

refere ao experimental, ao inconsciente e no conceito primitivo ao que se refere à força 

expressiva, emoção intuitiva, vigor, insanidade, verdade. Seus trabalhos altamente 

simbólicos estão presente em diversos museus e galerias pelo mundo. Uma de suas obras “O 

Arco da Histeria” [Fig.19 e Fig. 24] de 1993 traz uma figura humana pendurada, em que os 

braços e pernas estão pendentes numa peça de uma única cor, sem a cabeça. Sem muito 

avançar nas questões simbólicas desta obra é nítido em sua representação imagética e na sua 

referência a questão primitiva, antropofágica [característica do modernismo] e histérica [pelo 

título da obra e pela contorção em arco do corpo tal qual uma pessoa em convulsão 

histérica]. Em posição similar a obra de Louise a personagem de Almodóvar se encontra em 

uma das cenas do filme [Fig. 20], ou nos desenhos de autorretrato de Louise Bourgeois [Fig. 

                                                
13

 Artigo: “Arte, sintomas e psicanálise”. Em Mente e Cérebro – psicanálise e neurociência. Site: 
uol.com.br. Acesso em 13/10/2017 às 19:40. 
 
14

 “O amplo movimento do Modernismo abarcou todos os ismos de vanguarda da primeira metade do 
século XX. Embora diferentes modernismos fossem por vezes incompatíveis [ou até mesmo antagônicos], 
todos rejeitavam o domínio do Naturalismo e do Academicismo em favor da arte experimental. A 
tendência comum consistia em buscar respostas para questões fundamentais sobre a natureza da arte e 
da experiência humana. ” [LITTLE, 2010, pag. 98] 
 
15

 “Tendência muito difundida na arte moderna, o Primitivismo chegou a constituir-se como movimento 
distinto, com o Futurismo ou o Cubismo. Os modernistas exploram coleções etnográficas de grandes 
museus e a arte de culturas estrangeiras em busca de obras “primitivas” que os inspirassem à 
rejuvenescer a arte ocidental” [LITTLE, 2010, pag. 102] 
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21] em relação ao mesmo desenho nas paredes do quarto da personagem sequestrada [Fig. 

22 e Fig. 23]. 

 

Figura 19 | Louise Bourgeois com forma [Arco da Histeria], em progresso | 1992 |Foto: James Hamilton. 

 

Fonte: https://www.pinterest.de/pin/184788390930156220/ 

 

 

Figura 20 | Cena do filme “A Pele que Habito” | Vera enclausurada com seu body. 

 

Fonte: http://www.blogdopilako.com.br/wp/2013/09/20/a-pele-que-habito-uma-resenha-psicologica/ 
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Figura 21 | Autorretrato Louise Bourgeois | 1990 | Ponta seca, gravura e água tinta. 

 
 

Fonte: https://www.pinterest.de/pin/535013630727859011/ 

 

Figura 22 | Quarto de Vicente/Elena | à direita da foto o desenho do autorretrato de Louise Bourgeois. 

 

Fonte: http://nerdgeekfeelings.com/cinema-as-cores-ardentes-de-pedro-almodovar-18-nsfw/a-pele-que-habito-brrip-

720p-x264-du/ 

Figura 23 | Quarto de Vicente/Elena | à direita da foto o desenho do autorretrato de Louise Bourgeois. 

 
 

Fonte: http://www.blogdopilako.com.br/wp/2013/09/20/a-pele-que-habito-uma-resenha-psicologica/ 
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Essas questões imagéticas e simbólicas que a obra Arco da Histeria de Louise 

Bourgeois [Fig. 24] nos oferece também apresentam uma semelhança com o filme “The 

Neon Demon” [Alemanha, 2016, direção de Nicolas Winding Refn]. 

 

Figura 24 | O Arco da Histeria | Louise Bourgeois | 1993 

 
 

Fonte: https://hiveminer.com/User/angemon/Timeline 

O filme “The Neon Demon” apresenta em seu conceito e na sua trama relações da 

antropofagia16 e do primitivismo17 na caracterização de suas personagens. Em determinado 

momento da trama a personagem Jesse [interpretada por Elle Fanning] se encontra em um 

ambiente em que uma performance se apresenta. A representação plástica da performance 

[Fig. 25] é semelhante representação plástica da obra “O Arco da Histeria” de Louise 

Bourgeois.  

Figura 25 | Cena da performance do filme The Neon Demon. 

 
Fonte | DVD “The Neon Demon | Direção Nicolas Winding Refn | 2016 

                                                
16

 A personagem Jesse literalmente é devorada pelas demais personagens da trama. 
 
17

 Sua natureza primitiva é representada pela juventude da personagem Jesse, ou por um lince que 
aparece no quarto de Jesse no decorrer da trama, ou pela sua força expressiva, pela sua intuição e 
totalidade [características do primitivo]. 
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Na performance uma figura monocromática, suspensa e com os membros 

pendurados, nos remete numa possível alusão à obra plástica da artista, bem como aos seus 

possíveis significados. Provavelmente não tenha nenhuma ligação entre a cena do filme e a 

obra de Louise Bourgeois, mas quando se conhece a referência e alguns pontos de 

semelhança entre as obras a leitura parece tomar outra dimensão, mais profunda, poética e 

valiosa. Pontos estes como a questão da relação da artista Louise Bourgeois com sua obra na 

forma do corpo suspenso tal qual o performer que se apresenta no filme. Esta forma que 

representa e se assemelha a um momento de insanidade e força expressiva como a histeria. 

Histeria essa em que se encontra tanto na concepção da artista Louise Bourgeois em relação 

a obra, como na concepção da personagem Jesse em relação ao enredo do filme. Assistimos 

a cena com um corpo sendo suspenso em movimentos leves, suaves, mas numa leitura 

poética deste corpo imóvel, temos um momento de insight da metalinguagem da dor interna, 

da problemática do psicológico, da pressão social que configuram a histeria da obra e da 

vivência da personagem.  

Outro exemplo, mais evidente na relação das artes plásticas com a linguagem 

audiovisual pode ser visto na série britânica “Black Mirror” [2011- 2017 | 4 temporadas]. 

Esta série de ficção científica explora um futuro próximo em que a natureza humana e a 

tecnologia entram em um perigoso conflito. É conhecido o estudo de informações 

relacionadas à tecnologia para a criação dos roteiros dos episódios. Porém pode-se encontrar 

outros estudos que irão trazer uma luz a mensagem proposta em cada episódio, o estudo da 

história da arte.  

No episódio 5 da terceira temporada, no filme “Men Against Fire” [Direção de Jakob 

Verbruggen], temos no roteiro uma metáfora com a questão da eugenia, onde os soldados 

[Fig. 26] recebem implantes cerebrais e enxergam o humano de modo distorcido, horroroso, 

metamorfoseado em monstros [Fig. 27], excluindo-os a um determinado grupo da sociedade. 

No roteiro do filme este grupo social traz em sua estrutura genética apenas a propensão a 

doenças congênitas. Mas no processo da dinâmica da obra audiovisual, em sua narrativa, este 

grupo de pessoas são vistos pelos soldados como um problema para a melhora da raça 

humana e que precisam ser eliminados. Como no filme essa perseguição está presente em 

diferentes momentos da história da humanidade, podendo ser visto durante o império 

romano em relação ao cristianismo18 e no período nazista19. 

                                                
18

 Durante o Império Romano na era cristã, qualquer um que não subscrevia no cristianismo católico era 
visto como uma ameaça ao domínio e pureza da “verdadeira e única fé”. Isso levou à perseguição de 
pagãos pelas autoridades e da população cristã após sua instituição como religião no estado. 
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Figura 26 | Cena da série Black Mirror | Episódio “Men Against Fire” | A cena mostra os olhos da personagem numa 

cor opaca diante da realidade alterada pelos implantes. 

 
 

Fonte: Netflix 

 

 

Figura 27 | Humanos sendo vistos aos olhos dos soldados | A cena apresenta a distorção monstruosa da figura humana, 

apenas aos olhos dos soldados que recebem implantes eletrônicos em seu globo ocular enxergam os humanos assim. 

Este recurso tecnológico é utilizado na trama para tratar da questão de eugenia do roteiro. 

 
 

Fonte: Netflix  

 

 

 

Momentos em que ordens religiosas, políticas e sociais são impostas a humanidade 

são relatados na história da arte, como podemos exemplificar por algumas obras relacionadas 

ao período nazista. Durante o regime nazista houve uma perseguição por forças militares e 

sociais às obras tidas no conceito coletivo como obras “degeneradas”. Obras consideradas 

com este conceito apresentavam em sua plasticidade figuras humanas distorcidas, magras, 

sofredoras. Seus desenhos ou pinturas eram expressos com riscos toscos, linhas ásperas e 

                                                                                                                                           
19

 No período nazista o termo “entartete kunst” ou arte degenerada foi utilizado para descrever 
virtualmente toda a arte moderna. Tal arte foi banida com base de que era não-germânica ou de 
natureza judia-bolchevique e aqueles identificados como artistas degenerados estavam sujeitos a 
sanções. 
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cores escuras na maioria das vezes. Essas obras degeneradas expressavam na verdade, por 

meio de sua plasticidade, a dor de muitos cidadãos frente aos horrores da guerra20. O 

expressionismo da história da arte se manifestando de modo plástico e marcando um 

momento, um relato da história da arte. 

Voltando à questão da representação de perseguição política, religiosa ou social 

temos o caso da obra “A Converted British Family” [Fig. 28] pintura Pré-Rafaelita21, feita à 

óleo de William Holman Hunt entre os anos de 1849-1850. A pintura traz um missionário 

cristão sendo escondido por uma família da perseguição dos Druidas Romanos. Uma cena 

que retrata esta questão política de “limpeza” de uma parte da sociedade. 

 

 

Figura 28 | “A Converted British Family” | Óleo sobre tela | William Holman Hunt | 1849-1850. 

 
 

Fonte: 

http://www.paintinghere.org/painting/a_converted_british_family_sheltering_a_christian_missionary_from_the_perse

cution_of_the_druids-17071.html 

 

 

A obra de William Holman Hunt representa parte de uma perseguição social e 

religiosa da história da humanidade, expressa na linguagem estética do período Pré-Rafaelita 

                                                
20

 Obras deste período e com esse teor são características de obras Expressionistas. “O Expressionismo 
surgiu em diferentes círculos artísticos europeus ao mesmo tempo, tendo seu auge no período de 1905 a 
1920. Não se distinguiu como movimento, mas usava cores fortes, figuras distorcidas e algumas vezes à 
abstração para explorar temas de posse e alienação” [LITTLE, 2010, pag. 104] 
 
21

 “Sociedade secreta fundada em setembro de 1848 por três estudantes inscritos na Royal Academy 
School: William Holman Hunt, John Everett Millais e Dante Gabriel Rossetti. [...] Para os seus elementos, 
as obras eram decadentes, na medida que toldavam a verdade e os factos com um nebuloso e lamacento 
chiaroscuro, pelo que valorizavam qualidade formais artificiais como a elegância dos contornos ou 
padrões compositivos agradáveis à vista. [JANSON, 2010, pag. 904] 
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da história da arte. Um contexto similar de perseguição à um grupo social se apresenta no 

enredo do episódio “Men Against Fire” em que um grupo de humanos é perseguido pelos 

soldados implantados. Em determinado momento da obra audiovisual vemos, em fração de 

segundos, uma cena onde o quadro “A Converted British Family” se apresenta como parte 

do cenário [Fig. 29]. Este quadro aparece na residência de um cristão que esconde o grupo 

perseguido pelos soldados da trama. Um conhecedor da arte compreenderá o significado da 

obra em relação ao roteiro e a proposta do filme. Esta comparação amplia o discurso, lhe 

ofertando mensagens que estão além da simples representação plástica da obra na narrativa e 

cenografia do filme. A história da arte ampliando o discurso da produção audiovisual, 

complementando sua cenografia. 

 

 

Figura 29 | Detalhe do cenário em que aparece a pintura de William Holman Hunt no episódio. 

 
 

Fonte: Netflix  

 

E não é apenas de obras plásticas que a produção audiovisual pode se apropriar para 

a criação e ampliação de suas narrativas. A construção da obra de arte - audiovisual ou não - 

se apresenta na história e pode se utilizar de diferentes suportes e relações para expressar sua 

mensagem plástica, artística. Assim como as artes plásticas pode se utilizar de referências da 

literatura, ou a literatura utilizar de referências do cinema, ou o cinema se utilizar de 

referências da música. A arte oferece ao espectador suas variações e conexões de linguagens 

na sua composição conceitual e estética, o que a torna complexa enquanto definição e 

categorização. 
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A arte não possui uma, mas várias definições, conforme o enfoque que se dá sobre 

sua relação com o mundo ou o homem. Ernst Fischer em seu livro “A Necessidade da Arte” 

[1981] a define como: 

...a função essencial da arte para uma classe destinada a transformar o 

mundo não é a de fazer mágica e sim a de esclarecer e incitar a ação, 

mas é igualmente verdade que um resíduo mágico na arte não pode ser 

inteiramente eliminado, de vez que sem este resíduo provindo de sua 

natureza original a arte deixa de ser arte. A mesma dualidade – de um 

lado, a absorção na realidade e, de outro, a excitação de controlá-la – 

não se evidencia no próprio modo de trabalhar do artista? Não nos 

devemos enganar quanto a isso: o trabalho para um artista é um 

processo altamente consciente e racional, um processo a fim do qual 

resulta a obra de arte como realidade dominada, e não – de modo 

algum – um estado de inspiração embriante. [FISCHER, 1981, pag.15] 

 

Dessa forma, a arte tem sido definida como expressão do seu criador ou da sua 

imaginação, meio de comunicação, meio de construção de ilusões ou dotada de certa magia. 

Segundo Brill [1998, pág. 40], de todas as formas de expressão artística, as artes plásticas 

têm uma história que registra imagens concretas que são portadoras de um poder mágico que 

exerce sobre o ser humano, podendo contextualizá-lo, informá-lo, etc., desvinculando-se a 

criação do criador para se tornar um ente coletivo. A arte, segundo Janson [1986], “dá a 

possibilidade de comunicar a concepção que temos das coisas por meio de procedimentos 

que não podem ser expressos de outra forma” [1986, pág. 7]. Nesse sentido, a arte tem sido 

considerada um diálogo visual, pois expressa a imaginação de seu criador como se ele 

estivesse falando conosco.  

 Tolstoi [2002], por sua vez, afirma: “a arte é sim, um meio de intercâmbio humano, 

necessário para a vida e para o movimento em direção ao bem de cada homem e da 

humanidade, unindo-os em um mesmo sentimento” [2002, pág. 76]. E, ainda, a arte não pode 

ser conseguida por meio de mera leitura sensória ou da imitação da natureza; sua suprema 

meta é transmitir, por meio da aparência [tornar visível o invisível], a ilusão de uma 

realidade superior. 

 Apesar de a palavra arte ser definida de diversos modos, ela é sempre tomada como 

representando alguma coisa [sentimentos, imaginação, mundo, etc.], em um sentido amplo 

de representação, não excluindo a expressão, conforme lembra Pareyson: 

Paralelamente aos casos em que a expressão, desinteressando-se do 

assunto, abandona qualquer desígnio representativo, estão os casos em 

que a expressão pretende manter-se fiel ao argumento e exige, ela 

mesma, a representação, na qual o próprio assunto faz de tal modo 

parte da inspiração, que prescindir dele, sob o pretexto do irrelevante, 

significaria deixar fugir o sentido da obra e não saber apreciar o seu 

valor [PAREYSON, 1989, pág. 64]. 

 



 

 

 

51 

 

 O mesmo vale para imagens em movimento, isto é, vídeos e filmes; o foco da tese 

se ocupa das qualidades da obra audiovisual, estuda os aspectos relativos ao enquadramento, 

aos pontos de vista, aos movimentos de câmera, às cores predominantes, à duração das 

cenas, ao papel da trilha sonora, aos cortes, a composição cenográfica, etc. 

Eis que a linguagem audiovisual se apropria desta magia para a configuração de 

outras linguagens em audiovisual. Vejamos o trabalho do cantor e compositor David Bowie, 

este artista britânico multimidiático serviu de inspiração para diversos outros artistas e para a 

construção de outras obras de arte no decorrer da história da arte. No seu clipe para a música 

“Life on Mars? ” [Fig. 30] dirigido por Mick Rock em 1973 o cantor se apresenta com seu 

terno azul turquesa e sua maquiagem, sombra dos olhos na mesma cor, sob um fundo branco 

“como um boneco do espaço” define o diretor. É um dos clipes mais icônicos da figura de 

David Bowie, que não mede esforços para se apresentar como um espetáculo humano. 

 

Figura 30 | | David Bowie | Figurino e maquiagem clássica para o clipe “Life on Mars? ” | 1973. 

 
 

Fonte: http://atwoodmagazine.com/life-on-mars-david-bowie/ 

 

Nós temos a sua referência relacionada a um personagem midiático e ícone da 

sociedade do espetáculo, um agente influenciador de outras obras de arte. As produções 

americanas audiovisuais “American Gods” e “American Horror Story” souberam utilizar 

desta figura icônica para ampliar seu discurso narrativo. 
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Em “American Gods22” temos a atriz Gillian Anderson que interpreta uma deusa da 

mídia e das tecnologias, um novo tipo de deus para nossa época contemporânea. A história 

baseada no livro de Neil Gaiman, traz toda entidade divina que é agora adorada na vida real, 

e seu poder varia de acordo com a quantidade de adoradores que tem. Deste modo 

divindades como Odin, estão fracas, perdendo seus lugares para novos deuses como a 

Internet e a Mídia. Em sua aparição no roteiro da série Gillian Anderson [Fig. 31] incorpora 

a imagem estética de David Bowie do clipe “Life on Mars? ”. Nada mais adequado do que 

interpretar um deus da Mídia na figura do ícone da mídia David Bowie. 

 

Figura 31 | A atriz Gillian Anderson interpretando um deus da Mídia e Tecnologia transfigurada na personagem de 

David Bowie do clipe Life on Mars? 

 
 

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/05/reconhece-atriz-de-arquivo-x-encarna-david-

bowie-em-serie.html 

 

 

A união destas imagens e referências traz ao espectador informado uma espécie de 

metalinguagem artística só possível para conhecedores da história da arte pois o mesmo em 

nenhum momento é informado durante as cenas reproduzidas. 

Nós podemos nos perguntar qual o significado da direção de arte como indústria 

cinematográfica no uso destas imagens? Qual a função da direção de arte e como esta se 

apropria da história da arte? Como primeira resposta temos a composição imagética, o 

estudo de cenas, quadros, ângulos, iluminação, cenografia, o detalhamento de figurinos, 

modismos, gestuais nas atuações dos atores, etc. Porém, essa representação, assim como nas 

                                                
22

 American Gods é uma série de televisão criada por Bryan Fuller e Michael Green, transmitida pelo 
canal Starz, baseada no romance homônimo do autor Neil Gaiman. Primeiro episódio exibido em 30 de 
abril de 2017. Número de temporadas: 01.  
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obras de arte, trazem uma essência mais intuitiva, simbólica e conceitual. Uma mostra não 

evidente da figura do seu contemporâneo, um resumo de seu momento histórico, político e 

social. Tal como as obras de arte, que são dinâmicas e podem ganhar novos significados 

como por exemplo no cinema.  

Dondis [1997] nos apresenta uma relação com as linguagens contemporâneas:  

O último baluarte da exclusividade do “artista” é aquele que o 

caracteriza: a capacidade de desenhar e reproduzir o ambiente tal como 

este lhe parece. Em todas as suas formas, a câmera acabou com isso. 

Ela constitui o último elo de ligação entre a capacidade inata de ver e a 

capacidade extrínseca de relatar, interpretar e expressar o que vemos, 

prescindindo de um talento especial ou de um longo aprendizado que 

nos predisponha a efetuar o processo. Há poucas dúvidas de que o 

estilo de vida contemporâneo tenha sido crucialmente influenciado 

pelas transformações que nele foram instauradas pelo advento da 

fotografia. Em textos impressos, a palavra é o elemento fundamental, 

enquanto os fatores visuais, como o cenário físico, o formato e a 

ilustração são secundários ou necessários apenas como apoio. Nos 

modernos meios de comunicação acontece exatamente o contrário. O 

visual predomina, o verbal tem a função de acréscimo. [DONDIS, 

1997, pag.12] 

 

O autor nos traz uma luz sobre as relações de imagem e tecnologia e de como este se 

relaciona com a história da arte e suas representações. A proposta da “leitura do filme” é 

apresentar como diferentes linguagens da arte são apropriadas para oferecer não apenas uma 

leitura linear, mas variados significados. E quando dizemos linguagens nos referimos a 

imagens compostas por cores, formas, texturas, símbolos, mas também por sons e gestos dos 

personagens. Este é um processo de análise fílmica, do qual podemos tratar por “estilo”. O 

estilo compreende a escolha dos atores e dos cenários, as regulações técnicas, a disposição 

dos pontos de vista, etc. 

Deste modo “ler” a imagem do cinema se faz pelo seu roteiro, as posições de câmera, 

a paleta de cor, os objetos cenográficos e de cena, a interpretação dos atores, seus figurinos, 

no desenho do som, no uso da palavra escrita e narrada que se apresenta no decorrer da 

história fílmica. Seu processo tradicional de concepção se faz junto da equipe de criação, 

diretores e roteiristas. Dentre estes o papel dos diretores é essencial na concepção e 

organização do filme. 

Segundo Cathrine Kellison [2007] nós podemos dividir a equipe de direção em três 

profissionais distintos sendo eles: o diretor geral e/ou de cena, o diretor de fotografia e o 

diretor de arte. Em seu livro “Produção e Direção para TV e Vídeo” Kellison [2007] 

apresenta que “em muitos gêneros da televisão, o diretor delineia a estética e as abordagens 

criativas da produção”.  

Abaixo temos as funções dos diretores geral e de cena, de fotografia e de arte 

segundo Kellison [2007] 
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Funções exercidas pelo diretor geral e de cena: 

- Gerenciar a produção, controlar os custos, negociar e contratar a equipe técnica; 

- Supervisionar o roteiro, definir de forma criativa a abordagem estética do 

programa; 

- Em alguns casos o diretor escreve ou seleciona o roteiro; 

- Supervisionar os estágios de pós-produção, acompanhar as fases de instalação da 

ilha de edição e instalação para mixagem do som; 

- Operar a câmera no momento de captação de imagens, determinar em conjunto com 

o iluminador e o sonoplasta a escolha de lentes e iluminação para cada tomada; 

- Atuar como diretor técnico, executando o planejamento visual da produção que 

envolve desde a organização do set à criação do storyboard23; 

- Cuidados com o cronograma; 

- Leitura e interpretação do roteiro com equipe; 

- Divisão de funções [cenógrafo, ator, produtor...]; 

- Selecionar elenco; 

- Sugere dicas aos atores durante os ensaios e gravações;  

- Acompanhar diretores de arte e fotografia em atividades e composições de cena; 

- Participar dos ensaios; 

- Acompanhar material gráfico de divulgação; 

- Organizar e selecionar as locações de filmagem; 

- Aprovar cenários, figurino, coreografia e música; 

- Coordenar o trabalho da equipe durante as filmagens; 

- Trabalhar com editores na criação de uma configuração preliminar e do filme final; 

 

Já para o diretor de fotografia é importante o conhecimento em artes plásticas, 

cinema, teatro, música, fotografia, iluminação, assim como ter noção dos movimentos, 

enquadramentos e ângulos de câmera. O trabalho do diretor de fotografia é de coordenar e 

executar a gravação ou transmissão das imagens cinematográficas e audiovisuais, ele é quem 

faz a seleção de imagens através de mesa de corte e orienta os técnicos durante a gravação 

ou transmissão. Cuidados que o diretor de fotografia deve ter [lembrando que a participação 

dos diretores de arte e diretor de cena é fundamental]: 

                                                
23

 Storyboard é o projeto gráfico das tomadas de cena. O estudo dos elementos cenográficos, das ações 
dos atores e dos planos de câmera. Muito utilizado pelos diretores para apresentação e visualização por 
meio de imagens do roteiro entre a equipe. O modo como o roteiro deverá se apresentar como imagem 
na tela do vídeo. 
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- Acompanhamento das etapas de produção: projeto, roteiro, pré-produção, produção, 

gravação e pós-produção; 

- Acompanhamento preparação para a produção: pré-produção, definição de atores e 

apresentadores, coordenação de montagem de estúdio/cenário; 

- Equipamentos e formatos de gravação e procedimentos de edição [seleção de 

equipamentos, preparação de gravação e de edição, mapeamento, storyboard, pré-edição]. 

- Conhecimento de técnicas de estúdio e de externa, gravação de vídeo, áudio e 

locução, técnicas de para gravação e edição. 

- Aplicar e desenvolver planos, ângulos e movimentos de câmera. É o diretor de 

fotografia que desenvolve a definição do conceito, ritmo do vídeo e também duração dos 

planos e composição visual. 

- Faz escolhas estéticas: junto da direção de arte. 

- Acompanha a direção de vídeo, pós-produção e finalização. 

 

Junto dos diretores geral e de fotografia temos a figura do diretor de arte. Este é 

responsável pela arte do cinema e do audiovisual, pela “cara” de todo espaço, o tom do 

ambiente, os objetos que compõem a cena e caracterizam um personagem. Dá vida e 

materialidade ao roteiro. Para o profissional em direção de arte é preciso saber desenhar, 

fazer uso do sketchbook24, tratar de reunião com diretor. 

Saber o que o diretor geral tem a “dizer” sobre a obra cinematográfica são alguns 

detalhes que o diretor de arte deve estar atento. Alguns diretores de cena têm desejos visuais 

já formatados e junto da direção de arte faz uma leitura técnica, decupa, estuda sequências, 

faz uma lista de locação, faz o Shooting board25, lista de intervenções do local necessários 

antes de gravar, sempre trocando informações também com a direção de fotografia para 

juntos chegarem em propostas visuais e assim interpretar um conceito. É necessário que o 

diretor de arte tenha conhecimento em artes plásticas, cinema, teatro, música, fotografia, 

literatura, cultura e saiba trabalhar também com softwares gráficos e materiais gráficos tais 

como: cartazes de divulgação, flyers, bolacha e embalagem de dvds, marca gráfica, paleta de 

cor, etc. Preocupando-se sempre com uma identidade visual.  

                                                
24

 Sketchbook ou caderno de rascunhos é de fundamental importância para os Diretores de Arte. É nele 
que são rabiscados, desenhados as ideias do projeto. Conceitos tomam formas de imagens e o processo 
de criação é interpretado e concebido. 
 
25

 Shooting Board é a pesquisa visual por meio de fotos e imagens que o diretor de arte faz de locações, 
objetos cenográficos, objetos de cena e demais elementos que compõem a narrativa da cena a ser 
filmada. 
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Apesar de toda a tecnologia atual e das quase infinitas possibilidades de produção, o 

princípio criativo do diretor de arte permanece o mesmo: transformar em realidade o que o 

diretor geral e os roteiristas do filme imaginaram. Construir mundos de sonhos, seja no 

mundo real em estúdio, seja no computador. Um filme sem direção de arte pode ser um bom 

filme; um filme com boa direção de arte será sempre um filme melhor.26 

As artes de modo geral e o conhecimento em história da arte é fundamental na 

relação imagética entre os diretores. Este traz a qualidade da linguagem plástica do filme. É 

na direção de arte que o visual é imaginado, estudado, concebido e representado. Assim um 

conceito pode ou não se apresentar de modo claro e direto. Sem dúvida “os grandes sucessos 

da história do cinema se prestam à reflexão, instruem acerca da situação do mundo” 

[JULLIER, 2010, pag. 13]. Ainda Segundo Jullier [2010]: 

A leitura de um simples plano conduz quase certamente a entrar nos detalhes 

e na regulação dos parâmetros técnicos e a flertar com a leitura genética. Um 

passo para trás permite vislumbrar uma sequência – o encadeamento dos 

planos, o choque das imagens justapostas. O novo significado que nasce da 

consecução de duas figuras consiste, assim, no que é essencial ao trabalho da 

leitura. A cenografia – uma composição que engloba o simples jogo das 

regulações técnicas – se revela e o filme começa a fazer sentido [JULLIER, 

2010, pag. 20]. 

 

Deste modo, podemos considerar as relações entre os diretores de arte a as artes 

cenográficas, estilos e técnicas do cinema na oferta das possibilidades de discurso e 

apreciação imagética cinematográfica. Porém a narratividade do filme está além do seu 

roteiro, e das imagens físicas, dos cenários, dos figurinos e atores, ela é contada também com 

as “imagens dos sons”, com figuras compreensíveis ou não. Entra aí a questão poética do 

cinema onde o espectador desavisado de informações de diferentes conceitos, símbolos e da 

história da arte não percebe as nuances que a narrativa pode oferecer.  

Assim como apresentado anteriormente teremos análises, feitas de sequências, 

fragmentos do filme que apresentam estas relações com as artes da História da arte. Segundo 

Jullier:  

A leitura de um filme, que casualmente alimenta o julgamento do seu 

varia com frequência em função da distância na qual ela é praticada. 

Em um filme considerado sem importância, às vezes se adora um 

pequeno detalhe ou uma cena... [JULLIER, 2010, pag. 20]. 

 

A apreciação de um filme pode ser feita pelas cenas em si ou na configuração destas 

cenas, além do todo ao qual o filme busca chegar. Contemplar apenas o enredo e se deixar 

                                                
26

 Fonte: Daniela Castilho, Diretora de arte, artista plástica e designer, com base em Artigo originalmente 
publicado na Gazeta Mercantil em 30 de junho de 2006 no Caderno Fim de Semana, página 04. 
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levar pela representação imediata de sua estória é perder algo importante que são as 

preocupações das tomadas de cena e criações destes ambientes plásticos.  

O filme “A Grande Beleza” [Itália / França. Direção de Paolo Sorrentino, 2013] traz 

para o espectador este vislumbre da arte de criação das imagens além da construção do 

roteiro. No enredo o personagem Jep Gambardella [interpretado por Toni Servillo] reflete 

sobre a nulidade de sua vida. Aos 65 anos busca pela “grande beleza” desde que concluiu 

seu livro “O Aparato Humano”. O filme apresenta o personagem em meio a festas, 

exposições, situações cotidianas, que na verdade são vislumbres poéticos que a vida pode 

oferecer. Claro que tudo tendo como pano de fundo o cenário de Roma, um dos berços da 

representação do ideal de beleza ocidental influenciado pelos gregos a milênios atrás e que 

se encontra misturada à modernidade conectada, acelerada e globalizada. Jep e Roma tem 

muito em comum, principalmente no que se refere à modernidade e na relação com o 

passado.  

O espectador pode procurar apreciar a obra cinematográfica como um todo, porém 

este parece tornar-se mais valioso ao ser visto por partes. Como uma revista tendo suas 

imagens e diagramação “saboreadas” página por página, formando um conjunto visual 

fragmentado e com várias interpretações do que venha a ser “A Grande Beleza”. 

Tomamos como base um pequeno exemplo: a cena onde os personagens Jep e 

Ramona [interpretada por Sabrina Ferilli] chegam a uma das festas que o personagem 

participa. Esta cena se passa na casa de um curador de arte contemporânea. Os personagens 

ao adentrarem em um dos ambientes da casa logo se deparam com um personagem absorto 

na contemplação de uma obra de arte [Fig. 32 e Fig. 33]. 

 

 

Figura 32 | Jep e Ramona na sala do anfitrião. 

 
 

Fonte | DVD | “A Grande Beleza” | Direção Paolo Sorrentino 
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Figura 33 | Um personagem admira em silêncio uma obra contemporânea. 

 
 

Fonte | DVD | “A Grande Beleza” | Direção Paolo Sorrentino 

 

A cena é rápida e parece não dizer muito. Porém está repleta de possíveis 

significados sendo que esta obra de arte que se apresenta na cenografia é uma pintura feita 

pelos cenógrafos do filme, o pintor Giorgio Barullo e a diretora de arte Stefania Cella. 

Ambos são artistas italianos e criaram esta obra especialmente para esta cena do filme [Fig. 

34]. A mesma obra fez parte da capa da revista Piauí número 90. [Fig. 35]. 

 

Figura 34 | Obra de Giorgio Barullo para cenografia do filme A Grande Beleza. 

 
 

Fonte | DVD | “A Grande Beleza” 
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Figura 35 | Capa da Revista Piauí nr. 90 | março 2014. 

 
 

Fonte |  http://piaui.folha.uol.com.br/edicao/90/ 

.                      

 

A imagem simboliza a queda do protagonista, tendo o Coliseu ao fundo27.  

Esta imagem muito se assemelha a fotografia de Richard Drews intitulado “The 

Falling Man” [Fig. 36] que apresenta um dos suicídios do atentado à torre norte do 

World Trade Center gêmeas em Nova York 11 de setembro de 2001. 

 

 

                                                
27

 Fonte: A autoria da pintura foi informado por email enviado pela revista Piauí ao autor da tese. 
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Figura 36 | | Fotografia | “The Falling Man” | Richard Drews. 

 
 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Falling_Man 

 

A cenografia desta parte do filme se apresenta em três possíveis relações com a 

história da arte: a questão do pós-modernismo28, a importância de Roma na questão estética 

da beleza e o medo artístico. Na questão do pós-modernismo temos a situação da 

contemplação por um espectador ante uma obra de arte. O personagem nesta cena do filme 

[Fig. 32] está sentado silenciosamente frente à pintura a contemplá-la. Contemplar uma obra 

é um dos conceitos aplicados pelo pós-moderno, bem como a questão da cultura de massa, 

das mídias, dos aparelhos de tv em que o espectador passivo senta em frente a imagem e a 

contempla apenas. Já o quadro [Fig. 34], contemplado pelo personagem, apresenta a imagem 

do Coliseu e de um homem em queda. A arquitetura do Coliseu é reconhecida pelo ecletismo 

de sua construção, também participa deste cenário eclético a figura de homem vestido de 

terno, contrapondo com a arquitetura antiga do Coliseu e trazendo a temporalidade da obra. 

Ecletismo e temporalidade são os pontos característicos do pós-modernismo. Segundo Little 

[2010] “a paródia de visuais antigos é uma característica dominante, assim como a renúncia 

às grandes teorizações acerca de arquitetura e progresso social [...] Eles valorizam a arte não 

por ser universal e atemporal, mas porque é imperfeita, simplória, acessível, descartável, 

local e temporária. ” [LITTLE, 2010, pág. 131]. 

                                                
28

 “O Pós-modernismo se desenvolveu a partir da contestação ao movimento arquitetônico nos anos 
1970. Na década seguinte, as artes visuais também ganharam a classificação “pós-moderna”. O 
movimento é, de fato, um Modernismo tardio, sendo que muitas de suas críticas remontam a teses 
modernistas” [LITTLE, 2010, pag. 130] 
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A questão da importância de Roma para a representação da beleza estética se traduz 

no fato de que a capital italiana reproduziu e manteve obras da cultura grega clássica durante 

milênios. A cultura clássica ou classicismo é a fonte da qual inspira os ideais da beleza 

ocidental até o presente momento. No roteiro do filme e no desenrolar da busca de beleza do 

personagem, Jep Gambardella contracena com o cenário de Roma não por acaso. Planos de 

câmera, closes de esculturas, tomadas externas das ruas da cidade, cenas de museus e obras 

da cultura ocidental comprovam esta busca pela representação do belo estético. 

Já o medo artístico está na representação do quadro em semelhança a imagem 

perturbadora da fotografia de Richard Drews [Fig. 36]. Edmund BURKE apud FRANÇA 

[1990] entendia que: 

A preponderância das paixões relacionadas aos nossos instintos de 

autopreservação devia-se ao fato óbvio de que, para o desempenho de 

qualquer uma de nossas atividades, é fundamental estarmos vivos e 

saudáveis. Qualquer coisa que ponha em risco nossa vida ou nossa 

saúde nos afeta de modo intenso. O risco da interrupção da vida é, pois, 

a ameaça derradeira ao nosso ser. Chegamos assim à ideia de medo 

artístico. Dada a intensidade das sensações relacionadas à morte, a 

percepção da dor ou do perigo, quando o indivíduo não está realmente 

em uma situação de perigo ou de dor, consistiria na matriz ideal para 

experiências estéticas intensas como a do sublime. 

 

 

Os padrões cromáticos entre a pintura do Coliseu e a fotografia do World Trade 

Center, bem como a posição do personagem de terno em queda pintado no quadro faz uma 

relação imagética à mesma posição o homem em queda da fotografia de Drew. Também há a 

importância da representação da arquitetura em ambas as obras [dois grandes símbolos 

arquitetônicos de poder de uma sociedade: o Coliseu para Roma e o World Trade Center 

para Nova York] que parecem contribuir para esta relação. Cabe ao espectador que assiste ao 

filme e/ou ao personagem que contempla a pintura na cena este “medo artístico” que a 

imagem sugere. 

Estes pontos de análise da obra apresentam a sociedade degenerada de Roma na 

pintura de Giorgio Barullo. O mesmo acompanha a elegância dos personagens que se 

assemelham [o personagem da pintura e o personagem do filme: Jep], ambos se apresentam 

de terno, trazendo possíveis relações visuais. Isto tudo se apresenta na narrativa de “A 

Grande Beleza” de modo muito rápido, relações complexas de roteiro, direção de arte e 

história da arte representadas em 6 segundos de filme. 

Este é o papel do Diretor de Arte. Cabe a ele diferentes decisões para a criação de 

uma obra audiovisual que são tomadas desde a leitura do roteiro até a apresentação da 

imagem dinâmica do filme nas telas do cinema. Tais decisões irão fornecer a matéria que 

compõem esta tese. Decisões de posicionamento de câmera; a preferência da paleta de cor, 
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os elementos que constituem a cena, os gestuais dos atores. Podemos chamar este processo 

de “Decupagem”. Na decupagem de um roteiro os diretores, geral, de fotografia e de arte se 

reúnem e discutem como o roteiro poderá ser representado imageticamente. Neste momento 

são definidos os planos de câmera, os enquadramentos, os objetos de cena e os objetos 

cenográficos, as expressões dos atores, a iluminação, e muitos outros fatores que irão 

representar a narrativa do roteiro. Para esta representação teremos o uso do Storyboard que 

traz para uma linguagem visual [tal como uma pintura] o conceito e as propostas dos 

diretores que serão discutidas e melhor interpretadas pela equipe de produção. 

Já neste processo de decupagem vale da experiência dos diretores em História da arte 

para melhor compor uma cena imageticamente. É na História da arte que temos o processo 

científico estudado no decorrer dos anos pelos artistas que utilizam de sua paleta de cor de 

suas expressões humanas, das figurações das imagens e do conceito e conteúdos simbólicos 

para contar uma narrativa. 

A História da arte traz em suas obras muito da vivência e da experiência humana 

tanto individual como da sociedade. Obras tão antigas quanto as da Pré-História, 

representadas em diferentes linguagens, conceitos e lugares do mundo que com seus 

variados suportes buscam tratar do que é o ser humano, seus sentimentos, sua complexidade, 

suas expressões. Seria a História da arte um guia, um resumo destes símbolos humanos que 

podem ser utilizados como sinais que irão conduzir a narrativa do filme e ampliar seu 

discurso e sua proposta.  

Ao assistirmos um filme nos envolvemos nas suas infinitas possibilidades 

linguísticas tais como o som da trilha sonora ou de fundo que nos cria um ambiente desejado 

pelos diretores. Pela cor das imagens e texturas empregadas na cenografia que nos remetem 

a sentimentos experimentados. Pelo texto, roteiro, narrado pelos atores e atrizes que com sua 

entonação nos trazem a expressividade desejada. Pelas relações com as artes plásticas, com 

as composições literárias ou musicais. Estas criações são formadas tanto pela equipe que 

desenvolve a obra audiovisual como pelo espectador que traz consigo suas relações 

associativas da narrativa da obra. 

Segundo Dondis [1997]: 

O desenvolvimento de material visual não deve ser mais dominado pela 

inspiração e ameaçado pelo método do que o seu contrário. Fazer um 

filme, produzir um livro e pintar um quadro constituem sempre uma 

aventura complexa, que deve recorrer tanto à inspiração quanto ao 

método. As regras não ameaçam o pensamento criativo em matemática; 

a gramática e a ortografia não representam um obstáculo à escrita 

criativa. A coerência não é antiestética, e uma concepção visual bem 

expressa deve ter a mesma elegância e beleza que encontramos num 

teorema matemático ou num soneto bem elaborado. [DONDIS, 1997, 

pag. 88] 
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A imagem, em seu aspecto multilinguístico, começa sua construção desde a 

decupagem, do conhecimento das linguagens, suas técnicas e possibilidades. Com a troca de 

ideias e informações na reunião da equipe de criação. Nesta troca de informações e 

possibilidades discutidas pelos diretores, atores, técnicos, e não se interrompe neste limite da 

tela do cinema. Ganha espaço na memória do espectador, no seu repertório sentimental, nas 

suas conexões possíveis, individuais. 

Em um primeiro momento temos apenas a característica fílmica da obra, 

bidimensional, com seu som, contida pelos inúmeros fotogramas projetados na tela. Porém 

ele não se limita a essa representação. Mesmo se tomarmos como início de apresentação 

desta pesquisa a análise de uma pintura essa não irá se limitar à sua imagem bidimensional. 

Ela ganha o espaço da galeria ou museu, da luz, da mensagem social que há por traz da sua 

criação e claro, no diálogo com seu espectador e suas emoções. Assim também se dá a 

proposta desta pesquisa, na relação entre a obra e o espectador. Suas memórias e seus 

conhecimentos. E se este tem um amplo conhecimento e possibilidades das conexões 

possíveis, deste modo a obra fílmica se amplia, ganha dimensões além do que lhe é proposto 

como simples narrativa do roteiro. 

Essas associações e referências são uma conversa nas diversas superfícies, técnicas e 

representações artísticas que podemos observar em uma análise sobre a expressão facial e as 

relações imagéticas que podemos associar entre as obras “Cabeça de Medusa”, pintura 

barroca de Caravaggio [Fig.37] e na expressão de Renée Jeanne Falconetti ao interpretar a 

personagem Joana d’Arc no filme “A paixão de Joana d’Arc” do Diretor Carl Theodor 

Dreyer Falconetti para o filme de 1928 [Fig. 38] ou na clássica cena do chuveiro da 

personagem Marion do filme  Psicose [Fig. 39] de Alfred Hitchcock. 
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Figura 37 | Michelangelo Merisi da Caravaggio | Cabeça de Medusa | C. 1598-9 | Óleo sobre tela montada em madeira 

| Galeria Degli | Uffizi | Florença. 

 
 

Fonte: http://virusdaarte.net/caravaggio-cabeca-de-medusa/ 

 

 

Neste Óleo sobre tela de 1597 Caravaggio retrata Medusa, um monstro com cabelos 

de serpentes e olhar que transforma homens em pedra. A obra é baseada no mito de Perseu 

que equipado pelo escudo espelhado da deusa Atena utiliza-o para refletir a imagem da 

górgona, paralisando-a com seu próprio olhar horrorizado durante o tempo suficiente para o 

herói cortar-lhe a cabeça. A pintura foi uma encomenda solicitada ao artista por Del Monte 

para presentear o seu amigo o duque Ferdinando de’ Médici, um manifesto sobre o poder da 

imagem.  

É comum nas histórias e contos que todo guerreiro nobre tenha um escudo, capacete 

ou peitoral gravado com a cabeça de Medusa, sinal que este estarrecia seus inimigos a ponto 

de submetê-los. O próprio Leonardo da Vinci havia pintado uma cabeça de Medusa para a 

família Médici, quando estes o perderam em 1580. Assim a incumbência da pintura por 

Caravaggio seria uma proeza ao artista como forma de colocar-se no mesmo patamar de 

Leonardo. Nesta pintura podemos notar a força do olhar da personagem, com o seu rosto em 

evidência no limite da circular moldura, que sugere o escudo, os olhos em agonia ou o grito 

mudo que a pintura oferece em suas cores, luz e texturas são sugeridos pelas pinceladas do 

artista. 
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Schama [2010] descreve a obra da seguinte forma: 

Temos o primeiro calafrio. Mas conseguimos sobreviver para admirar 

os artifícios ópticos do artista. Pois embora tivesse usado como suporte 

um escudo de madeira convexo e circular, Caravaggio utilizou de 

sombras profundas para fazê-lo parecer o contrário: um recipiente 

côncavo e fundo do qual a cabeça fantasmagórica da Medusa emerge 

com maior violência. O rosto está inchado quase a ponto de explodir, a 

testa franzida numa expressão de incredulidade, os olhos saltando das 

órbitas [como os nossos se sentem ao vê-lo], as faces distendidas e o 

orifício dos dentes cortantes como navalha [cenário previsível de 

pesadelos masculinos] escancarado, a língua encostada nos dentes 

brilhantes, a boca imobilizada para sempre em seu grito silencioso. 

[SCHAMA, 2010, pag. 40] 

 

Além da representação da expressão do rosto Caravaggio sabia representar as 

propriedades de cada substância, como o jorro de sangue que pende do pescoço cortado. 

Considerando seu gosto e seu estilo de vida é bem provável que Caravaggio tivesse assistido 

a algumas das sangrentas execuções públicas realizadas em Roma. Portanto o artista 

conhecia do valor da referência, do estudo. Outro ponto importante na representação de uma 

obra é a de que Del Monte, um alquimista amador e “sabe-tudo” devia conhecer a tradição, 

cara aos médicos, segundo a qual o sangue da górgona teria dado origem ao coral, usado 

como curativo poderoso e também amuleto que o usuário ao trazer no pescoço se livra de 

todo o mal.  

Um paralelo desta expressão facial, do poder da imagem em proximidade, da força 

da representação visual podemos encontrar na linguagem cinematográfica por meio das 

obras do diretor Carl Theodor Dreyer com seu filme “A paixão de Joana d’Arc” [França | 

1928] e do diretor Alfred Hitchcock em “Psicose” [EUA | 1960]. Ambas obras apresentam a 

dramaticidade de suas personagens por meio dos planos de câmera sobre o rosto das 

personagens Joana D'arc interpretada por Renée Jeanne Falconetti [Fig. 38] e Marion 

interpretada por Janet Leigh no filme de Hitchcock [Fig. 39]. 
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Figura 38 | “Primeiríssimo Primeiro Plano” de câmera no rosto de Renée Jeanne Falconetti interpretando “A paixão de 

Joana d’Arc” | Diretor Carl Theodor Dreyer | França | 1928. 

 
 

Fonte: http://1001filmesverantesdemorrer.blogspot.com.br/2017/05/41-o-martirio-de-joana-darc-1928.html 

 

 

 

Figura 39 | “Primeiro Plano” de câmera no rosto da atriz para representação da expressão. 

 
 

Fonte: https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2016/08/11-filmes-e-series-para-conhecer-o-trabalho-de-

hitchcock.html 

 

 

No filme mudo de Joana D'arc todo martírio, dor e agonia da personagem é 

expressada em closes sobre seu rosto, um enquadramento sem muitas variações, plano fixo, 
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tal como uma pintura, emoldurada pelos limites a tela do cinema. O mesmo encontramos em 

Marion na obra de Hitchcock. Resta às personagens apenas gritar com a força do seu olhar e 

emocionar seu espectador. No laboratório de assimilação da personagem a atriz Renée 

Jeanne Falconetti se submeteu ao assédio moral e físico imposto pelo diretor para compor a 

cena, incorporando a dor de Joana d´Arc do modo mais expressivo possível para apresentar 

ao espectador. Estes foram os elementos de composição da artista para o quadro do filme. 

Tal como um Caravaggio utilizando de suas técnicas para a composição de sua Medusa. 

Na produção audiovisual é comum encontrarmos a técnica do close. O close da 

câmera enquadra os personagens do filme como uma pintura aproximando o espectador da 

intimidade desta. Expressões faciais, interpretações relacionadas ao corpo do ator também é 

objeto cenográfico e compõem a criação de uma obra. Segundo Urssi [2006] 

A representação, estado em que o homem através do gesto rompe com o 

mundo exterior é o instante de criação dos sentidos e seus significados 

socioculturais. Como primeiro elemento da representação teatral, o 

homem cria o espaço cênico e o enriquece com o uso de signos verbais, 

cênicos, táteis e sonoros. Como primeiro elemento de mimese, o corpo 

do ator não se separa da ação, sua imagem e presença individual 

tornam-se veículos ativos e significantes no personagem. A cenografia 

não existe como um trabalho de arte autônomo, estará sempre 

incompleta até a ação do ator em seu espalho atuando e encontrando o 

espectador. 

[...] O ator interage com informações físicas e simbólicas que vão 

compor a cena em uma poética de realidade. Em termos cenográficos, 

os estilos de performance do ator, do estilo de sua maquiagem ou 

figurino ou cenografia devem também ser unificados. [...] As 

cenografias da face, símbolos históricos por excelência da 

representação facial humana, a maquiagem e as máscaras ampliam a 

performance do ator e do próprio espetáculo teatral. A cinésica estuda a 

significação dos gestos, das expressões do rosto, das atitudes motoras, 

das posições corporais, [URSSI, 2006 pag. 77] 

 

Sobre as expressões físicas e faciais na pintura, Baxandall [1991, pág. 66] diz que 

na Renascença deveriam ser usados com prudência, pois, dependendo da contextualização 

do gênero da imagem, poderia levar o intérprete ao engano: “é possível mesmo que as 

pessoas do Quattrocènto pudessem se enganar quanto ao significado de um gesto ou 

movimento”, porque, embora pudessem significar algo num determinado momento, em 

outro contexto poderiam trazer outra interpretação. 

De uma forma ou de outra as referências e influências entre as diversas linguagens 

sempre estiveram presentes nas obras de arte. De uma pintura para outra. De um texto para 

uma pintura. De uma pintura para um filme, de um filme para outro, e assim por diante. Num 

diálogo crescente de novas narrativas que nem sempre o espectador está preparado para 

absorver. 
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Vejamos um trecho da obra audiovisual “American Horror Story”. Nesta série de 

televisão norte americana de horror/drama criada e produzida por Ryan Murphy e Brad 

Falchuk temos um episódio cuja temporada intitulada “Freak Show29” [HBO | Temporada 4 

– 2014] onde a personagem Elsa Mars [Jessica Lange] interpreta uma canção de David 

Bowie já citada acima: “Life on Mars? ” [Fig. 40]. 

 

 

Figura 40 | Jessica Lange no figurino de Bowie para American Horror Story. 

 
 

Fonte: Série Freak Show | HBO | Temporada 4 | 2014; 

 

Ao assistirmos este episódio veremos a personagem utilizando o terno azul e a 

maquiagem, uma sombra azul sobre seus cabelos vermelhos, igual ao figurino utilizado por 

Bowie para o lançamento do clipe em 1971. E as referências não estão apenas neste 

momento. A música é a mesma, mesma letra, proximidade na interpretação e no ritmo da 

canção.  Durante a performance imagens de personagens da série são facilmente 

identificadas com as personagens da obra de Todd Browning “Freaks30” de 1932 e também 

às fotografias de Diane Arbus que se apresenta em sua estética pouco convencional ao 

fotografar pessoas com deficiências físicas e os famosos “Circo de Horrores” americanos dos 

anos 1950. Diane retrata as pessoas excluídas da sociedade, pois estas não se enquadram no 

belo estético do período onde a propaganda e a disseminação de uma estética de imagem e 

ideal de beleza é forte e presente. 

Estas informações se relacionam numa espécie de “salada de referências” para a 

degustação do espectador informado em arte. Para um espectador sem tais referências o 

                                                
29

 Freak Show – Transmissão 8 de outubro de 2014 a 21 janeiro de 2015. 
 
30

 Freaks. Filme norte americano de terror dirigido por Tod Browning em 1932. 
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episódio não ganharia um tom de amplitude que possui. Seria um mero momento da série e 

sua proposta de horror perderia a noção poética da relação com a mídia e ao espetáculo 

conceitual de Bowie, ou mesmo com o medo ao abjeto de Browning, com a arte fotográfica 

dos excluídos de Diane Arbus.  

Com a mesma referência àquilo que nos é estranho e esquisito temos o diretor 

Bernardo Bertolucci. Bertolucci brinca com esta proposta do conceito “Freak” ao trazer ao 

espectador em sua obra “The Dreamers” [Britânia, França, Itália 2003] três personagens da 

trama que, experimentando seus conhecimentos no mundo da arte, brincam e trazem relações 

com diferentes obras plásticas ou cinematográficas no decorrer do filme. Trechos das obras 

originais são inseridas e intercaladas no filme de Bertolucci, fazendo parte presente da 

narrativa do filme. No desenrolar da trama temos filmes como “Bande à Parte” e “Acossado” 

de Godard, “Paixões que Alucinam” de Samuel Fuller, “Os Incompreendidos” de Truffaut, 

“A Vênus Loira” de Stemberg, entre muitos outros, incluindo a própria obra de Browning 

“Freaks” na clássica cena onde as personagens cantam a música “Gooble Gobble One of Us” 

[Fig. 41]. 

 

Figura 41 | Cena do filme Freaks onde um dos personagens na comemoração de seu noivado interpreta a canção 

Gooble Gobble. 

 
 

Fonte: https://alexonfilm.com/2017/06/16/freaks-1932/ 

 

 

A canção “Gooble Gobble One of Us” originaria do filme Freaks trata da aceitação 

de um novo membro “freak” para seu grupo: 

“One of us, one of us 

Gooble gobble, Gooble gobble 

We accept her, we accept her 

One of us, one of us” 

 



 

 

 

70 

 

Bertolucci recria a canção para apresentar a aceitação do novo membro americano 

Matthew [interpretado por Michael Pitt] pelos irmãos franceses do drama: Isabelle [Eva 

Green] e Theo [Louis Garrel] [Fig. 42] ao descobrir que este tem os mesmos gostos e 

características. 

 

Figura 42 | Cena do filme “The Dreamers” | Os personagens comemoram a chegada e aceitação de um novo membro, 

Mathew interpretado por Michael Pitt. 

 
 

Fonte: DVD | The Dreamers | Direção Bernardo Bertolucci | 2003. 

 

Esta mesma referência não para por aí. A mesma canção, conceito e proposta 

encontramos no filme “O lobo de Wall Street” de Martin Scorsese [EUA, 2013]. Nele o 

personagem Jordan Belfort [interpretado por Leonardo Dicaprio] reúne seu grupo “Freak” e 

juntos cantam a mesma canção do filme de Tod Browning [Fig. 43]. 

 

Figura 43 | Jordan [Leonardo Dicaprio] personagem do filme “O Lobo de Wall Street” começa a canção “Gooble 

Gobble”. 

 
 

Fonte: DVD | O Lobo de Wall Street | Direção Martin Scorsese | 2013 

 

 

Por meio destes exemplos podemos constatar que a leitura da imagem se mostra 

como um processo em movimento, uma metalinguagem. Em sua maioria as obras 
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audiovisuais nem sempre oferecem ao espectador sua inspiração para a composição visual da 

história, suas referências nas artes para que este possa fazer comparações e relações 

imagéticas. Cabe ao espectador a análise particular ou o conhecimento sobre as artes no 

decorrer da história. 

Neste capítulo analisamos como a história da arte está presente nas relações das 

variadas obras e linguagens entre si. Reconhecemos algumas mensagens de determinadas 

imagens, seu suporte, seu período e sua relação por meio da leitura de sua técnica, sua 

história e sua comparação junto a outras obras. De como os estudos da arte, das suas 

linguagens, sua materialidade e possibilidades de construção e narrativa visual ampliam o 

discurso. Podemos verificar as variações que estas relações se constroem e do modo como 

podem ser utilizadas em outros meios ou suportes como a pintura, a escultura ou o 

audiovisual 

 No próximo capítulo veremos outras possibilidades de discurso entre o cinema e suas 

relações com as linguagens das obras de arte. A construção poética de sua narrativa e os 

detalhes técnicos desta construção.  
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2. A CONFLUÊNCIA DAS IMAGENS: ARTE E CINEMA 

 

O objetivo deste capítulo é analisar autores como Alberto Manguel, Donis A. 

Dondis, Morris Weitz e Clive Bell tratam da leitura imagética e o conceito de arte no campo 

morfossintático e semântico da composição visual. Para isso também procuraremos entender 

os elementos constitutivos na linguagem do cinema por meios dos planos cinematográficos. 

Desse modo trabalharemos a relação arte e cinema levantando metalinguagens e associações 

plásticas e históricas que a linguagem audiovisual do cinema se apropria como forma de 

homenagear algumas das vertentes que a originou: literatura, desenho, pintura, teatro e 

fotografia. Além disso, utilizaremos nossa formação teórica e experiências visuais, para 

poder analisar aquilo que a arte e o cinema têm em comum: uma imagem delimitada por um 

quadro. 

É indiscutível que a imagem estimula o sentido da visão, entretanto saber como 

interpretá-la é importante para uma análise e recepção daquilo que se vê. Alberto Manguel 

expõe a ideia de que toda imagem pode ser traduzida em palavras, mesmo que seja por um 

público leigo, uma vez que para ele toda imagem, seja ela qual for, tem uma história para 

contar. Essa história a qual o autor se refere denomina-se narrativa da imagem. 

[MANGUEL, 2001, pág. 25] 

Manguel relata que a leitura imagética acontece de forma natural, partindo das 

próprias experiências e interpretações do observador. Em contrapartida temos as histórias da 

vida pessoal dos artistas, circunstâncias no momento da sua criação e principalmente o 

percurso das ideias estéticas ao longo dos séculos. Sendo assim, construímos nossa narrativa 

por meios de ecos de outras narrativas [MANGUEL, 2001, pág. 28]. Além do mais, essa 

narrativa sofre variações constantes, dado que com o decorrer do tempo, podemos enxergar 

mais ou menos informações contidas em uma imagem, podemos pesquisar e descobrir 

detalhes, associações e até mesmo combinações entre imagens. [MANGUEL, 2001, pág. 28]  

O autor ainda considera que numa análise imagética, só enxergamos aquilo a qual 

possuímos referências visuais ou imagens equivalentes identificáveis em nosso consciente. 

Sendo assim, uma pessoa que detém maior assunto sobre aquilo que se vê consegue se 

relacionar imageticamente muito melhor, ampliando seu discurso. 

Se por um lado temos Alberto Manguel enunciando que qualquer pessoa pode ler 

uma imagem baseado em seu repertório visual, Dondis já propõe a importância de alfabetizar 

visualmente o observador. Essa formação instrui para que ele possa desconstruir obras 

visuais, compreendendo seus elementos característicos e ajudando no entendimento dos seus 

significados. Visto que quando um indivíduo é capaz de identificar, criar e compreender uma 
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imagem, ele detém o domínio da mensagem visual. A proposta de leitura aplicado por 

Dondis se baseia numa lógica perceptiva que justifica o desenvolvimento analítico do 

observador facilitando o entendimento dos significados: 

 

O modo visual constitui todo um corpo de dados que, como a 

linguagem, podem ser usados para compor e compreender mensagens 

em diversos níveis de utilidade, desde o puramente funcional até os 

mais elevados domínios da expressão artística. [DONDIS, 1997, 

pág.21]. 

 
 

Esse corpo de dados a qual a autora discorre refere-se a identificação de elementos 

que compõe a imagem. Esses elementos permitem que o observador consiga ter uma noção 

básica da linguagem visual, permitindo a identificação de códigos e sinais que uma pessoa 

leiga não teria. A própria autora concebe como metodologia para uma leitura imagética a 

decomposição da imagem, uma vez que assimilando o método de construção31, 

compreendemos como ela funciona e qual o resultado que o artista propõe chegar. 

[DONDIS, 1997, pág.21]. 

 Tendo a sua formação na área do design, Dondis trabalha a imagem em três níveis: 

morfologia, sintaxe e semântico. Na morfologia seria a desconstrução da peça visual, 

evidenciando quais elementos que a compõe [ponto, linha, forma, direção, tom, cor, textura, 

escala, dimensão, movimento]; a sintaxe mostra como essas partes se relacionam entre si por 

meio de técnicas de composição [simetria/assimetria, simplicidade/complexidade, 

neutralidade/ênfase]; e por último no campo semântico como essa estrutura lógica de 

composição produz significado. 

Aqui vemos um ponto de divergência entre os dois autores. A análise proposta por 

Dondis se baseia numa alfabetização por parte do observador, de modo mais técnico, 

identificando os elementos visuais para contribuição dos significados. Já Alberto Manguel 

apresenta a prática da leitura de imagens por qualquer pessoa baseado na experiência 

individual e focada apenas no campo semântico. Essa análise não busca um método 

sistemático para compreensão, trata-se de uma leitura desenvolvida pela própria experiência 

e vocabulário do observador. 

                                                
31

 Cada um dos meios de comunicação visual tem não apenas seus próprios elementos estruturais, mas 
também uma metodologia única para a aplicação das decisões compositivas e a utilização de técnicas em 
sua conceitualização e formulação. O entendimento dessas forças amplia o campo da experimentação e 
da interpretação tanto para o criador quanto para o observador, e os leva a um conjunto de critérios 
mais sofisticados de avaliação visual, capazes de unir mais estreitamente a realização e o significado 
[DONDIS, 1997, p.189]. 
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Vemos então que no campo semântico a interpretação de uma imagem sempre será 

diferente para cada indivíduo, pois cada ser humano possui experiências únicas e repertórios 

distintos. Também deve ser levando em conta que a identificação dos sentimentos 

transmitidos por meio da observação de uma imagem considera os elementos que as 

constituem e o meio cultural a qual o observador está inserido. Por exemplo, a cor branca na 

cultura ocidental está associada a paz, inocência, enquanto na cultura oriental está 

relacionada com o luto [HELLER, 2013, pág. 307]. Sendo assim, no campo morfossintático, 

os elementos constitutivos nunca poderão ser interpretados de formas diferentes, afinal a cor 

branca sempre será branca em qualquer lugar do mundo. É nesse ponto que Dondis aponta 

para a necessidade de compreender esses elementos visuais. 

Ao tratar do estudo da mensagem visual, para um discurso orgânico e análise mais 

universal, nota-se a utilidade da consciência dos elementos colocados em quadro. Para isso 

percebe-se a necessidade de alfabetizar visualmente o espectador, pois para a própria autora, 

o alfabetismo visual implica compreensão, e meios de ver e compartilhar o significado a um 

certo nível de universalidade [DONDIS, 1997, pág. 227]. 

 Esse domínio da linguagem visual encaminha para esse alfabetismo, uma vez que 

mesmo não sendo fundamentado em regras, pode ser ensinado para qualquer indivíduo. Pois 

quando se tem o embasamento teórico daquilo que se fala, o observador consegue chegar 

num conhecimento mais aprofundado. Visto que é por meio desses elementos visuais as 

quais são manipulados e enfatizados pelo artista que se consegue o efeito pretendido 

juntamente com a transmissão da mensagem. 

Tendo esse raciocínio em vista, ao explorar a confluência das imagens da arte e do 

cinema, compreendemos sobre a importância de entender a linguagem dos nossos objetos de 

estudo atentando-se a clareza do conceito de arte e obra de arte.  

 

2.1 O Conceito de Arte e Obra de Arte 

 

É mediante a filosofia da arte que conseguimos entrar em discussão a respeito das 

definições sobre aquilo que é considerado arte ou quais são as condições necessárias que 

determinado objeto precisa satisfazer para ser identificado como uma obra artística. Olhamos 

para uma escultura de Rodin [Fig. 44] e uma pintura de Salvador Dalí [Fig. 45] e as 

chamamos de obra de arte. Ainda que as duas peças retratam coisas completamente 

diferentes: 
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Figura 44 | O Pensador | Escultura de Auguste Rodin | escultura em bronze | 1902 | Musée Rodin. 

    

Fonte | http://profellingtonalexandre.blogspot.com.br/2012/09/o-pensador-augusto-rodin.html | 

 

Figura 45 A Persistência da Memória | Salvador Dalí | Óleo sobre tela | 1931 | MoMA. 

 

https://www.culturagenial.com/a-persistencia-da-memoria-de-salvador-dali/ 

 

Ao buscar interpretar uma obra de arte, nota-se a uma carência de definição do que é 

considerado arte. Esse é um problema recorrente que a própria teoria da arte enfrenta. Muitos 

autores tentaram dar uma real definição do conceito de arte, um deles foi o filósofo Clive 

Bell ao sintetizar que: 

 
“[...] O ponto de partida de todos os sistemas de estética tem de ser a 

experiência pessoal de uma emoção peculiar. Aos objetos que 

provocam esta emoção chamamos obras de arte. Esta emoção é 

chamada “emoção estética” e, se pudermos descobrir alguma 

qualidade comum e peculiar de todos os objetos que a provocam, 

teremos solucionado o que considero o problema central da estética. 

Teremos descoberto a qualidade essencial da obra de arte” [BELL, 
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1914, pag.22]. 

 

Bell faz parte dos críticos que tentam buscar uma definição concreta sobre a natureza 

da Arte. Esses estudiosos se baseiam na “Teoria Essencialista da Arte32”, que sustentam um 

ponto de vista a qual se pode oferecer uma definição de arte em termos de propriedades 

essenciais comuns mediante a todas as obras de artes e encontradas somente nelas. 

Para o autor a obra de arte tem como função causar uma emoção estética no 

espectador. Essa emoção é ocasionada por uma qualidade comum, a qual está presente em 

toda obra de arte e que ele se refere como forma significante. A qualidade a qual o autor se 

refere seria a combinação dos elementos constitutivos numa obra de arte, ou seja, a mistura 

de formas, linhas e cores. Caracteriza-se a definição de arte defendida por Bell que somente 

é considerada obra de arte aquela que possui uma forma significante capaz de provocar essa 

emoção particular. 

Outro crítico que buscava a definição de Arte é Umberto Eco. O escritor italiano 

apontava que um dos principais problemas da definição de arte está associado a um debate 

intelectual sobre o conceito da estética. Isso se deve ao fato que os valores estéticos sobre o 

belo e o feio, serem fatores tão variáveis no decorrer dos tempos. Eco expõe que por muitas 

vezes a arte faz com que o estético ultrapasse o artístico e propõe a seguinte definição 

categorial geral do conceito de arte: atividade pela qual as experiências do mundo sensível 

percebidas pelo artista segundo as modalidades do plano estético são incorporadas numa 

matéria e levadas a constituir-se no plano artístico. [ECO, 2016, pág. 145]. 

Em contra partida a essas teorias que procuravam uma definição sobre o conceito de 

arte temos as “Teorias Não-Essencialistas da Arte”, a qual defendem a ideia de que não 

podemos oferecer um conjunto de propriedades essenciais para definir aquilo que é arte. 

Sendo assim para esses teóricos como Morris Weitz a arte é caracterizada de outro modo. 

Ele foi um dos primeiros estudiosos a definir arte com uma “não definição”. Ao invés de 

propor uma nova definição do que seria considerada arte, Weitz propõe uma rejeição sobre 

esse questionamento e indaga que o motivo central é que o conceito de arte é algo totalmente 

aberto e mutável. Além disso, mesmo que se pudéssemos dar uma definição nos dias de hoje, 

nada garante que a arte vai continuar como algo estático e se conformando com suas 

limitações. 

Deste modo, para Weitz a arte se fundamenta num conceito aberto, ou seja, quando 

seu discurso pode mudar substancialmente, sempre revendo seus argumentos. Por exemplo, 

ao dizer que pode mudar, significa que novas obras, diferentes das anteriores, podem ser 

                                                
32

 Artigo: “O que é arte? Três teorias sobre um problema central da estética”. In Crítica na rede. 2000. 
Fonte: http://criticanarede.com/fil_tresteoriasdaarte.html. Acesso em: 25/abr/2018, 
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incluídas no conceito de arte. Isso se faz pensar muito no período a qual a arte concentrava-

se apenas nas artes representacionais.33 No decorrer do tempo o discurso do conceito de arte 

mudou, fazendo com que objetos distintos da arte representacional quebrassem esse 

paradigma. Como exemplo desses objetos temos a serigrafia “Lata de Sopa Campbell” [Fig. 

46] de Andy Warhol e o mictório “A Fonte” [Fig. 47] de Marcel Duchamp: 

  

Figura 46 | Latas de Sopa Campbell | Andy Warhol | serigrafia | 1962 | MoMA. 

 

Fonte | http://catuairotulos.com.br/sopas-campbell-o-rotulo-mais-famoso-da-pop-art-conheca-a-historia/ 

 

Figura 47 | A Fonte | Marcel Duchamp | cerâmica | 1917 

 

|http://extensao.cecierj.edu.br/material_didatico/artc1701/galeria_Duchamp.html 

 

Existem outras teorias da arte como o psicologismo, organicismo, socialismo e ao 

serem analisadas vemos que todas têm algo a acrescentar na definição de um conceito de 

arte, porém se mostram inadequadas em querer limitar um conceito em constantes mudanças. 

Entretanto esses discursos teóricos quando abordados podem trazer questões pertinentes para 

                                                
33

 As obras de arte representacionais representam estados de coisas, ou objetos, retratados de uma certa 
maneira. Isto prende-se naturalmente com o conceito de verdade, porque podemos perguntar quer se o 
estado de coisas representado existe de fato no mundo, quer se um objeto representado existe e se 
realmente existe da forma como é representado, quer ainda se uma representação de um determinado 
tipo de coisas nos oferece um exemplo representativo deste tipo de coisas. Se assim for, podemos dizer 
que a obra é verdadeira, ou verdadeira relativamente a um determinado aspecto. 
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o campo artístico e de modo algum esgotam o tema. Cada uma pretende ser a asserção 

completa das características definidoras de todas as obras de arte e, no entanto, todas se 

revelam incompletas. [D’OREY, 2007, pág 65-66]. 

Sendo assim, tentar oferecer uma definição real de arte torna-se deveras 

inconcebível. Como um conceito aberto e mutável, ela designa um campo em que se orgulha 

da sua originalidade e inovação. O que torna mais provável é que suas transformações 

artísticas nunca parem de acontecer, e mesmo não se mostrando capaz de ser definido, 

mostra-se concebível de ser compreendido e analisado por qualquer espectador. Entender o 

contexto de criação da peça artística levando em consideração alguns fatores como seu 

período histórico, estilo do artista, técnica utilizada, entre outros, contribui para a produção 

de significado no momento de interpretação de uma obra de arte.   

 

2.1.2 Interpretando uma Obra de Arte 

 

Com um conceito considerado mutável apontado no capítulo anterior, tentar dar uma 

definição para arte torna-se um pouco complicado. Entretanto compreender os aspectos que 

constituem uma obra artística e saber interpretá-las pode se mostrar uma maneira eficiente de 

elucidar a concepção sobre aquilo que é arte. Toda obra fornece uma troca de sentido para 

quem a observa, seja por seus elementos constitutivos ou características históricas, sociais, 

culturais e religiosas, ela fornece uma mensagem, mesmo que essa mensagem não seja tão 

objetiva diante de quem a vê. 

A leitura imagética desempenha um papel tão importante quanto a sua criação 

artística e atentar-se a esses detalhes fornece um enriquecimento durante sua a análise. 

Diversas são as formas que auxiliam elucidar um objeto de arte, mas o ponto inicial para 

interpretar uma obra de arte é sem dúvida olhar para ela. Quanto maior o tempo de 

contemplação mais evidente os elementos visuais estarão, facilitando assim a nossa 

compreensão. Todavia apenas olhar não será suficiente, pois a visão irá captar apenas aquilo 

que está na superfície da pintura ou na sequência de imagens de um filme, ou seja, como os 

elementos estão organizados na pintura ou na representação da obra audiovisual. Sendo 

assim é necessário relacionar a análise visual desempenhado pelo espectador junto com 

fatores como contexto histórico, artístico e técnico da produção para se ter uma leitura 

completa da obra de arte. 

É praticamente impossível falar de arte sem levarmos em conta sua linha 

cronológica, representada por meio dos estilos, influenciando e sendo influenciado pelas 

linguagens plásticas concebidas no decorrer da história. Por trás de toda obra existe um 
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contexto pela qual ela foi criada. Logo, localizá-la no seu tempo histórico, é observar seu 

tema, suas relações políticas, sociais, seus autores e seus conceitos, auxiliando na 

compreensão dos seus possíveis significados. 

A contextualização história é um dos principais pontos para começar a entender uma 

obra de arte. Por exemplo, aos escolhermos uma peça artística da Idade Média é bem 

provável que se trata de uma obra religiosa. Período conhecido também por “Idade da Fé”, 

isso se deve ao fato de que a Igreja Católica por muitas vezes foi patrona das artes e 

incentivadora na divulgação da mensagem bíblica por meio de suas representações sacras. 

[JANSON, 1986, pág. 255]. 

Isto é, muito do simbolismo artístico dessa época remete ao cristianismo, a religião 

que imperava no ocidente aproximadamente entre 470 a 1300 d.C. Nas obras desse período a 

cor dourada ou os tons cujos matizes eram amarelos e alaranjados tornaram-se muito 

presentes. Esses matizes dourados representavam o sagrado e estavam presentes em quase 

todas as criações cujo temas comumente eram de santos e figuras sagradas. Como na obra de 

Piero Cavallini [Fig. 48]. 

 

“O ouro, em qualquer circunstância seja usado, é um símbolo: não 

serve para representar a realidade. Toda vez que um artista utiliza essa 

cor - muito nobre pois não é aplicada como pigmento mas usado em 

folhas muito sutis, preciosíssimas - ele deseja aludir a algo de 

diferente, de inatingível, distante. O fundo ouro é o céu, a esfera 

celeste do sagrado, da qual emerge o Cristo julgador nos mosaicos de 

época românica. O ouro é o elemento indispensável na representação 

das auréolas dos santos: auréolas que, decoradas em relevo, se 

apinham nos retábulos da escola de Duccio e dos mestres dos séculos 

XII e XIV conferindo, com a riqueza dos pormenores, uma auréola - 

justamente - de precioso requinte que leva a uma realidade diferente, 

uma realidade que deve ser admirada e adorada. “Introdução” [Os 

fundos de ouro na pintura italiana - Da idade média ao renascimento - 

pág. 5] 
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Figura 48 | Piero Cavallini | ca. 1240 | Mosaico | Santa Maria in Trastevere | Roma. 

 
 

Fonte | “O Fundo de Ouro da Pintura Italiana” | pág. 32 

 

Vemos então que compreender o contexto histórico nos auxilia a descobrir a função 

dos elementos e conceitos artísticos da arte. Seja para expor uma mensagem, como no caso 

da arte sacra, seja por estar associada a uma ideologia de poder, ou para estudos científicos, 

o contexto sempre afetou diretamente na produção artística.  

Com relação aos estudos científicos, podemos citar Leonardo da Vinci, que para 

Veneziani Costa apud Vinci, Leonardo, como preferia assinar suas obras, é considerado a 

maior expressão do Renascimento. A diversidade da sua atuação levou-o a criar em 

diferentes áreas, chegando a produzir, além de pinturas e esculturas, trabalhos na área de 

engenharia, arquitetura, ciências, invenções, astronomia, anatomista, música, geologia e 

escritos. artista, gastrônomo, cientista  e sua produção que unia ciência e arte durante o 

Renascimento  [Vinci, 2004, pág. 9]. 

O Renascimento foi um período ainda sob forte influência católica onde: 

 

“do interesse e do entusiasmo pela linguagem, pela filosofia e pela 

literatura da Antiguidade começou um grande em grande parte 

acadêmico no século XV; várias cidades, como Florença, tornaram-se 

então os centros da filosofia “humanística”, que os eruditos extraíram 

das fontes clássicas do paganismo; os humanistas e suas ideias 

exerceram, eventualmente, influência considerável sobre as artes 

visuais” [MARTINDALE, 1979, pag. 10]. 

 

Desse modo, neste ambiente científico e religioso de criação, Leonardo Da Vinci traz 

em seus estudos científicos sobre o conhecimento da anatomia humana, preocupações de 

ordem religiosas e pagãs como tema de suas produções artísticas. Mesmo pintando quadros 

com simbologias sacras como “Santana a Virgem e o Menino” [Fig. 49], Da Vinci nunca 

deixou de explorar os estudos científicos do corpo humano. 
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Graças a esses estudos o artista nos possibilitou representações científicas da 

constituição física do homem, como é o caso do “Homem Vitruviano” [Fig. 50], que trata do 

estudo das proporções humanas, com anotações sobre questões do estudo feitas pelo próprio 

Leonardo Da Vinci; e a Monalisa, uma representação da figura feminina em primeiro plano 

pintada juntamente com a técnica do sfumato34 desenvolvida pelo artista. 

 

 

Figura 49 | Leonardo Da Vinci |Santa Ana, a Virgem e o Menino | 1502-1513 | Óleo sobre madeira de álamo | 168,5 

x 130 cm | Museu do Louvre | Paris. 

 
 

Fonte: ZÖLNER, 2007, pág. 181 

 

 

                                                
34

 “Sfumato”, em que se vale da justaposição matizada de tons e cores diferentes, de modo que se 
aproximem, sem limites ou bordas, à maneira de fumaça, conforme ele próprio afirmava. 
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Figura 50 | Homem Vitruviano | Leonardo da Vinci | 1490 | Lápis e tinta sobre papel | 34 × 24 cm | Gallerie 

dell'Accademia. 

 
 

Fonte: ZÖLNER, 2007, pág. 105 

 

Nos estudos científicos e representações plásticas, a história das linguagens artísticas 

nos leva a um avanço tecnológico que acarretou uma mudança significativa no campo das 

representações visuais: a fotografia. Se fizermos um levantamento da produção artística 

manual antes do surgimento da técnica da fotografia veremos que a representação imagética, 

em pinturas, é predominantemente figurativista35. 

O fato de que a pintura tinha como principal função representar certa realidade, traz, 

com o surgimento da fotografia no século XIX, uma arte sem a necessidade da reprodução 

natural da imagem, pois a foto desempenharia esse papel. Com isso, a arte estava livre para 

se desenvolver por outros caminhos da linguagem. As técnicas pictóricas passaram a ser 

mais fluidas, espontâneas, estas estavam mais “libertas” pelo avanço tecnológico da 

fotografia, resultando uma ideia de arte com vistas para o futuro: a Arte Moderna. 

Os artistas dessa época acreditavam que qualquer que fosse a obra que apresentasse a 

imagem próxima ao real estaria ultrapassada. Logo, seria preciso criar uma nova forma de 

ver e sentir o mundo, em diversos estilos, oferecendo uma nova visão para sociedade sobre o 

                                                
35 Figurativismo: Tipo de arte que se desenvolve principalmente na pintura pela representação, de seres 
e objetos em suas formas reconhecíveis para aqueles que as olham. Na arte ocidental, a prática da arte 
figurativa só se transforma, perdendo sua soberania, a partir do início do século XX, com o surgimento da 
arte abstrata, que busca expressar o mundo interior, o mundo dos sentidos, bem como relações 
concretas usando como referência apenas os recursos da própria pintura, como a cor, as linhas e a 
superfície bidimensional da tela. 
Fonte | https://www.dicionarioinformal.com.br/figurativismo/ 
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mundo. Isso deu origem e força a diversas manifestações artísticas como Dadaísmo, 

Impressionismo Expressionismo, Cubismo e Surrealismo. 

O cinema também trouxe mudanças em relação a arte e a imagem visual, 

principalmente em relação a questão do olhar do observador. A estaticidade imagética abriu 

espaço para o movimento das imagens do cinema, permitindo ainda mais o movimento do 

olhar do espectador, que aumentou graças a forma com que a velocidade da apresentação das 

imagens ocorria. 

O movimento da imagem no cinema ainda permitiu a introdução do conceito de 

tempo fílmico. Antes, o tempo de observação de uma imagem estática era o tempo a qual o 

observador determinava, afinal ele quem detinha o poder do prazo de duração que um objeto 

artístico podia ter mediante suas próprias circunstâncias. Com o tempo fílmico, esse poder 

caía nas mãos do diretor, reconhecendo o tempo de projeção da imagem em movimento 

como o tempo fílmico e duração do objeto observado. Para Aumont esse foi uma maneira 

radical, pois anteriormente podia se controlar o quanto algo podia ser visto, e o próprio 

observador podia prolongar ou acelerar esse tempo, com o cinema a duração é 

interativamente controlável, quase deformável [AUMONT, 2004, pág. 66] possuindo um 

começo, meio e fim para uma análise do objeto. 

O surgimento do cinema ainda acarretou numa incorporação de linguagens como a 

literatura, arte, teatro e fotografia, todos fazem parte de um sistema evolutivo de códigos que 

originou o próprio cinema. Nesse sentido vemos que a narrativa da literatura serviu de base 

para a construção das histórias nos filmes, a arte fez com compreendesse a delimitação de 

imagem por quadro juntamente com a representação figurativa, o teatro [assim como 

também a ópera] serviram como escola para a interpretação de atores dentro do espaço 

fílmico e do espetáculo, e a fotografia como matéria-prima para fazer com que as imagens 

simulassem um movimento contínuo. 

Tecnicamente o cinema é um feixe de luz projetado que aparece inteiro sobre uma 

tela, e seu maior elemento constitutivo é plano, e cada plano é algo substancial para dar 

sentido no filme. Para entendê-lo é necessário discorrer sobre esse elemento tão essencial na 

linguagem cinematográfica. 

 

 

 

2.2 A Linguagem Cinematográfica 
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Já se passaram mais de 100 anos desde a primeira projeção feita pelos irmãos 

Lumière no café em Paris e o cinema ainda continua impressionando as pessoas. Assim 

como qualquer gênero textual, o cinema possui uma linguagem própria, e mesmo que seu 

espectador seja leigo, o cinema permite compreender uma boa parcela dos sentidos 

produzidos. Isso de deve ao fato de sermos seres visuais. Desde criança somos inseridos 

numa sociedade a qual os meios de comunicação servem como extensão do homem, sendo 

que esses meios sempre se relacionam por meio de imagens. Logo, possuímos um 

relacionamento muito forte com a imagem, pensamos e nos relacionamos pela imagem, ela 

tornou uma linguagem não-verbal muito presente em nosso cotidiano. Isso faz com que a 

linguagem do cinema seja facilmente absorvida por nós sem que ao menos se perceba. 

O cinema se utiliza de uma expressão baseada naquilo que ele reproduz, ou seja, uma 

linguagem que consiste em imagem e som. Estes são os elementos principais que associados 

a outros elementos como narrativa e conceitos complementam a obra cinematográfica. Como 

fruto do desenvolvimento da fotografia, sua mecânica consiste em uma sucessão de imagens 

projetados numa tela, que graças ao fenômeno da persistência da visão do homem36, faz com 

que a rápida troca dessas imagens simule um movimento contínuo. 

É necessário entender que o cinema é um produto histórico e que sua linguagem foi 

se desenvolvendo juntamente com a ciência óptica e a tecnologia. Baseando-se em estudos 

ópticos, o homem foi assimilando que para essa troca rápida de imagens, ele necessitaria de 

24 frames37 por segundo para ter a simulação de movimento com naturalidade perante o olho 

humano. Essa simulação de movimento apresenta-se a nós sob a forma de uma imagem 

plana e delimitada por um quadro [AUMONT, 1995, pág. 19]. 

O espaço delimitado por um quadro a qual Jacques Aumont se refere é chamado 

plano. Plano seria a delimitação da visão desenvolvida pelo diretor do filme, acarretando na 

maneira a qual o espectador irá receber o filme. Trata-se então de um ponto de vista 

tendencioso, posto que o espectador só irá enxergar aquilo que o diretor de fotografia lhe 

                                                
36

 A persistência retiniana ou persistência da visão foi um estudo que descobriu como a retina do olho 
humano visualiza a imagem. A partir deste estudo foi possível concluir que uma imagem que, logo após 
ser substituída por outra, faz com que o cérebro as perceba como se fossem apenas uma. É importante 
ressaltar que, numa sequência de imagens, entre essas deve ter uma singela modificação na sua forma 
em relação à anterior. Somente assim a essência do movimento acontece. Desse modo o cérebro vê 
todas as imagens como se fossem uma única imagem em movimento. 
 
37

 Durante muito tempo, a indústria cinematográfica usou a definição de 24 frames por segundo para 
mostrar filmes com fluidez satisfatória, alegando que nossos olhos não conseguiriam ver diferença com 
taxas mais altas. Porém para uma animação de movimento fluida 60 frames por segundo não deixa 
rastros no caminho da figura. 
Fonte: https://www.tecmundo.com.br/video/10926-o-que-sao-frames-por-segundo-.htm 
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apresenta. Nisso, a onividência da narrativa para quem está assistindo é dada por meio de um 

quadro com imagens em movimento. Essa analogia de quadro é oriunda aos quadros da 

pintura e se refere ao limite da imagem. Logo, o plano é umas das peças mais importantes do 

vocabulário cinematográfico. 

 

2.2.1 O Plano cinematográfico como olho humano 

 

O plano cinematográfico se torna possível graças ao ato de enquadrar. Esse é um 

conceito básico para determinar a maneira em que o filme será visto pelo espectador, dado 

que a câmera funciona como uma espécie de “olho humano” dentro do espaço fílmico. 

Modro salienta que é o enquadramento quem determina o que será visto, limitando a maneira 

de ver o mundo sob a perspectiva pessoal que quem capta as imagens [MODRO, 2008, pág. 

25]. Assim sendo, como resultado do enquadramento temos o plano, ou seja, a distância 

entre a câmera e o objeto filmado. A escolha do plano fica a critério do diretor de fotografia 

e da supervisão do diretor geral. Todo plano é intencional, uma vez que ele tem um propósito 

e influência na maneira em que o espectador recebe a obra cinematográfica. Por exemplo, 

planos mais longínquos tendem a ser descritivos, com a finalidade de situar o local a qual os 

personagens se encontram. Já os planos mais próximos tendem a ser mais expressivos e 

dramáticos, pois sua função é dar ênfase nas expressões dos personagens ou em objetos 

importantes na cena. 

Neste capítulo adotaremos sete tipos de planos e suas abreviaturas: plano geral [PG], 

plano de conjunto [PC], plano americano [PA], plano médio [PM], primeiro plano [PP], 

primeiríssimo primeiro plano [PPP] e plano de detalhe [PD]. Em relação a quantidade 

existente de planos cinematográficos isso é variável, pois dependendo do local onde se 

trabalha, alguns profissionais adotam nomenclaturas diferentes e consideram mais tipos de 

planos. Contudo, esse aumento de números de planos trata-se de uma derivação da existência 

de um tipo de plano equivalente. Por exemplo, o grande plano geral [GPG] se refere a um 

plano geral com um ângulo de visão ainda maior. Jacques Aumont em seu livro “A estética 

do filme” destaca que o que ocorre hoje com as nomenclaturas dos planos é fruto de um 

consenso cinematográfico entre linhas de estudos das escolas de cinema americana e 

francesa, a qual remetem a origem do cinema e seu desenvolvimento. Por tal razão existe 

esse conflito em algumas nomenclaturas: 

Tal tipologia é bem flutuante, e variável de uma língua para a outra. 

Na tradição dos operadores franceses, ela vai do plano geral 

[personagens afogadas no cenário] ao primeiríssimo plano [o rosto, ou 

uma parte do rosto, ocupa todo o quadro], passando pelo plano de 
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conjunto, o plano americano, o plano médio, o plano aproximado, o 

primeiro plano. [AUMONT, 1995, pág. 101]. 

 

Logo, para uma maior clareza em nossa linha de raciocínio, iremos nos deter apenas 

a esses sete tipos de planos. Para a descrição de planos temos que ter em mente que quanto 

maior o ângulo visual do plano cinematográfico, o foco da cena se encontrará no ambiente, 

enquanto que essa diminuição do enquadramento fará com que o espectador concentre sua 

atenção no personagem.     

Iniciaremos com o plano geral [PG] [Fig. 51]. Como o próprio nome diz, o plano 

geral nos oferece uma visão vasta da cena. É esse plano quem possui o maior ângulo visual 

em relação aos outros tipos de plano. Essa amplitude no ângulo possibilita que o espectador 

identifique todos os elementos do ambiente mesmo que de maneira longínqua, porém ele não 

destaca nenhum desses elementos. Aqui enxergamos o ambiente como um todo e alguns 

casos podemos ver até personagens, porém devido a grande distância normalmente não 

conseguimos identificar de uma maneira clara quem ou quais são os esses personagens. 

Trata-se de um plano totalmente descritivo com a função de situar o espectador, já em cenas 

localizadas em exteriores ou interiores amplos, a câmera toma uma posição de modo a 

mostrar todo o espaço da ação [XAVIER, 2008, pág. 27]. Normalmente é o plano geral que 

compõe a primeira cena dos filmes. 

 

 

Figura 51 | Cena do filme A Garota Dinamarquesa representando um plano geral [PG] 

Residência e atelier de Gerda e Einar Wegener. 

 

 
Fonte | DVD “A Garota Dinamarquesa” | Direção de Tom Hooper | Direção Tom Hooper 

 

O plano de conjunto [PC] [Fig. 52] se assemelha ao plano geral, só que é mais 

focado no personagem. Com o ângulo de visão menor, nele os personagens já são 

reconhecíveis, além de permitir uma maior definição do espaço a qual os personagens se 
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encontram. Emprega-se este enquadramento quando se deseja apresentar o corpo inteiro de 

um indivíduo, ou mesmo um pequeno grupo, revelando fisicamente suas características 

físicas, bem como as do ambiente [MODRO, 2008, pág. 26]. 

 

Figura 52 | Cena do filme A Garota Dinamarquesa representando um plano de conjunto [PC] 

Galeria do marchand Rasmussen. 

 
 

Fonte | DVD “A Garota Dinamarquesa” | Direção de Tom Hooper | Direção Tom Hooper 

 

Derivado das produções norte-americanas de faroestes, o plano americano [PA] 

[Fig. 53 e Fig. 54] enquadra o personagem do joelho para cima. Este tipo de plano foi muito 

utilizado e foi bastante popular entre os diretores de Hollywood nas décadas de 1930 e 1940 

[MODRO, 2008, pág. 26]. Além disso o plano americano permitia que o público visse os 

mocinhos e bandidos sacar as armas em cenas de duelo [MOLLETA, 2009, pág. 48]. Há 

indícios que a popularização desse plano se deu pela bota utilizada nos filmes de bangue-

bangue, já que muitas produções eram de baixo orçamento e as botas utilizadas pelos atores 

eram muito caras, e para isso um diretor resolveu filmar os pistoleiros do joelho para cima, 

evitando assim que aparecesse a bota, barateando o custo da produção. 

 

 

Figura 53 | Cena do filme Três Homens em Conflito representando um plano americano [PA]. 

 

 

Fonte Figura 53 | http://spettacolo.newsgo.it/migliori-film-italiani-secondo-americani-2/ 
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Figura 54 | Cena do filme A Garota Dinamarquesa representando um plano americano [PA]. 

   

Fonte | DVD | A Garota Dinamarquesa | Direção Tom Hooper 

 

Quanto mais aberto o plano mais foco no cenário ele terá, ao limitarmos esse ângulo 

de visão a atenção se volta para o personagem. O Plano médio [PM] [Fig. 55] enquadra o 

personagem da cintura para cima, dando ainda um espaço para o cenário, porém o foco se 

encontra no personagem. É muito utilizado para mostrar o movimento das mãos do 

personagem. 

 

Figura 55 | Cena do filme A Garota Dinamarquesa representando um plano médio [PM] | Dr. Warnekros conversando 

com Gerda e Einar. 

 
 

Fonte | DVD “A Garota Dinamarquesa” | Direção de Tom Hooper | Direção Tom Hooper 

 

Enquadrando o personagem do tórax para cima, o primeiro plano [PP] [Fig. 56] ou 

também chamado plano próximo [PP], é utilizado para estreitar a relação espectador e 

personagem, chamando atenção para um diálogo mais sério. O primeiro plano é o tipo de 

enquadramento da foto 3x4 e trata-se de um dos planos mais comumente utilizados pois 

possibilita trabalhar com detalhes que queiram ser destacados no contexto [MODRO, 2008, 

pág. 27]. Esse tipo de linguagem é muito utilizado em jornais e campanhas eleitorais, já que 

ele passa um tom de seriedade. 
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Figura 56 | Cena do filme A Garota Dinamarquesa representando um primeiro plano [PP] | Destaque para o 

personagem Einar Wegener em Primeiro Plano e Gerda desfocada ao fundo. 

 
 

Fonte | DVD “A Garota Dinamarquesa” | Direção de Tom Hooper | Direção Tom Hooper 

 

O primeiríssimo primeiro plano [PPP] [Fig. 57] ou close como é mais conhecido, é 

o plano mais emotivo, uma vez que ele enquadra a parte do corpo que mais expressos 

sentimentos: o rosto. Indo do queixo até a testa, esse plano faz com o que espectador dirija 

toda sua atenção para o sentimento do personagem. A novela se apropria muito desse tipo de 

linguagem, já no jornalismo é muito questionado, uma vez que seu foco é na notícia e a 

utilização desse plano tende a ser muito tendencioso para mexer com a emoção do 

espectador. 

 

Figura 57 | Cena do filme A Garota Dinamarquesa representando um primeiríssimo primeiro plano [PPP] | Destaque 

para o rosto de Gerda Wegener que olha para uma pintura de Einar na parede. 

 
 

Fonte | DVD “A Garota Dinamarquesa” | Direção de Tom Hooper | Direção Tom Hooper 

 

Por último temos o plano de detalhe [PD] [Fig. 58 e Fig. 59], ele é importante para a 

narrativa visual, pois muitas vezes durante cena dramática a atenção pode estar sendo 

voltada para um pequeno detalhe que não é visto quando captado de longe. Por exemplo, um 

roubo. Logo sua função é dar ênfase nessa ação tornando evidente alguma ação ou objeto, 

aumentando assim a carga dramática da cena. Segundo a visão de Antônio Costa, quando o 
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plano de detalhe se refere a uma pessoa ela diz respeito somente a partes da figura humana, 

como boca, olhos e mãos; já em relação a um objeto cênico remete apenas ao elemento 

isolado ou parte dele ocupando todo o espaço da tela [COSTA, 1989, pág. 181]. 

 

Figura 58 | Cena do filme A Garota Dinamarquesa representando um plano de detalhe [PD] 

Apresenta o toque suave de Einar sobre a textura do cetim do vestido. 

 
 

Fonte | DVD “A Garota Dinamarquesa” | Direção de Tom Hooper | Direção Tom Hooper 

 

Até aqui vimos que o plano possibilita a quem está assistindo percepções variadas 

em relação à imagem do que está exposto em quadro. O simples fato de se distanciar ou se 

aproximar em relação aquilo que é filmado demonstra muito sobre a linguagem 

cinematográfica, pois dependendo da intenção desejada podemos mostrar com mais ou 

menos detalhes influenciando na narratividade da cena. No filme “A Garota Dinamarquesa” 

vemos um excesso de uso de planos próximos, principalmente em cenas como a 

transformação de Einar Mogens Wegener em Lili Elbe. Nelas podemos ver claramente a 

felicidade de Einar pela proximidade da câmera, a qual sua expressão facial, tendo um 

destaque especial em seus olhos, representam felicidade, sedução e a realização do 

personagem. A proximidade com da câmera em momentos como esse eleva a carga 

dramática da cena. Logo a intenção de retratar essa felicidade tem maior eficácia utilizando 

planos próximos. 
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Figura 59 | Cena do filme A Garota Dinamarquesa representando a expressão de Einar Wegener durante a sua 

transformação em Lili Elbe. 

 
 

Fonte | https://umdiaumfilme.com/2016/06/03/dia-37-a-garota-dinamarquesa/ 

 

Ainda em relação ao que é apresentando em cena por meio da câmera e do plano, 

outro fator que altera a concepção da imagem do espectador é a angulação visual vertical. 

Essa inclinação interfere no significado da cena [ou o plano]. Dependendo do 

posicionamento da inclinação vertical a imagem pode engrandecer ou até mesmo inferiorizar 

elementos em uma cena. Sobre os tipos de ângulos verticais temos: Altura Normal, Plongée 

e Contra-plongée. 

A angulação em altura dos olhos é a posição mais comumente utilizada. Ela 

acompanha a altura dos olhos do personagem em cena, independente se ele estiver em pé ou 

sentado, sempre a câmera estará alinhada em relação aos olhos.  Em outras palavras equivale 

dizer que se trata de uma visão comum a qualquer pessoa, como se a mesma estivesse 

inserida no contexto do filme. [MODRO, 2008, pág. 31]. 

O termo plongée vem do francês e significa “mergulho”. Aqui a câmera estará está 

posicionada em cima e apontada para baixo, lembrando um atleta ao mergulhar. Também 

conhecido como câmera alta, ele situa o observador numa visão acima do que é retratado. O 

plongée é utilizado quando se quer passar uma sensação de inferioridade em relação ao 

objeto apresentado, já que produz um efeito de diminuição por estar posicionado acima do 

assunto. O contra-plongée [Fig. 60] já refere ao oposto do plongée, ele irá retratar o tema de 

um olhar de baixo para cima. Simulando um olhar de uma criança para com um adulto, o 

contra-plongée tem um efeito de engrandecer os elementos cênicos. Psicologicamente passa 

uma sensação de superioridade do assunto como apresenta Costa: 

 

O ângulo de baixo para cima é usualmente um expediente que aumenta 

e enfatiza a personagem; pelo contrário, o de 40 cima para baixo pode 

tornar-se uma indicação de fraqueza, opressão etc. se colocados como 

subjetivos numa troca campo-contra campo entre duas personagens, 
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indicam, respectivamente, um sentimento de domínio e de sujeição. 

[COSTA, 1989, pág. 183]. 
 

 

Figura 60 | Cena do filme A Garota Dinamarquesa representando um plano médio em contra-plongée. Destaque para o 

relacionamento de Einar e Gerda, a qual ele acorda e olhando debaixo para cima a coloca como sua divindade 

amorosa. 

  
 

Fonte | DVD “A Garota Dinamarquesa” | Direção de Tom Hooper | Direção Tom Hooper 

 

A respeito da questão do plano de câmera representando o olhar humano, vale 

destacar que no momento atual ainda há inúmeras possibilidades que vão muito além do que 

foi apresentado acima. Por isso, não é incomum encontrar cenas com câmeras dentro de 

algum objeto cenográfico como num eletrodoméstico por exemplo, ou em lugares insólitos. 

Ser ousado e dispor uma câmera procurando algum lugar inovador só faz a linguagem 

cinematográfica evoluir cada vez mais nos dias de hoje, e mostra-se muito necessário para o 

contínuo desenvolvimento da mesma. Essa evolução acaba fomentando o estudo do olhar 

variável. 

Essa mutabilidade do olhar é um dos conceitos trazidos por Jacques Aumont em seu 

livro “O Olho Interminável”. Esse é um conceito nascido ainda com a pintura e fica mais 

evidente com o nascimento do cinema. Em seu livro, Aumont procura evidenciar a mudança 

da função inteira do olhar ocasionada pelas novas tecnologias, como a fotografia e 

principalmente o cinema. Com a pintura o homem sempre tinha uma visão de fora da obra e 

seu principal exercício era contemplá-la, uma espécie de olho móvel e o corpo imóvel, ou 

seja, poderia alterar o foco de visão sem alterar sua perspectiva. O cinema traz essa 

mobilidade do olhar fazendo com que o espectador experimente variadas concepções do 

olhar, ou melhor, apresenta diversos pontos de vista. O que antes era apenas um quadro 

estático, hoje se mostra múltiplos quadros em movimento. 



 

 

 

93 

 

O autor ainda fazer referência na questão do olhar e evoca o conceito de dispositivo38 

como mediador da visão, afinal é ele quem será responsável por afastar ou aproximar o 

espectador na apresentação de filmes e quadros. Para Jacques Aumont, o ato de olhar para 

um quadro de arte e uma tela de cinema seria o mesmo dado a geometria plana na forma de 

exibição de suas imagens. O agente diferenciador do modelo cinematográfico se dá por meio 

de uma projeção perante uma tela. Logo sua apresentação é permitida graças a um fator: a 

luz. Em comparação nas pinturas e nas artes esse aspecto se apresenta por intermédio de uma 

superfície sólida. Mediante a isso o cinema e a arte se assemelham muito, ou como próprio 

Aumont observa: 

 
Se a invenção do cinema é, antes de tudo, a de um espetáculo, não há 

dúvida que o panorama seja um de seus ancestrais mais diretos. [...] 

Fabricado como pintura, o panorama é destinado a ser visto como 

cinema” [AUMONT, 2004, pag. 58] 

 

Podemos ver que Jacques Aumont assemelha a prática de fazer um filme com um ato 

de fazer uma tela de pintura. Antes disso, não podemos esquecer que o cinema é um híbrido 

oriundo não só da pintura, mas também do teatro e da fotografia. Isso faz com que muitas 

vezes ele se inspire em suas fontes originárias, seja por alusão a alguma obra ou até mesmo 

pela apropriação de alguma linguagem específica dessas artes. 

Sendo a pintura um de seus primeiros antecessores do cinema seria praticamente 

impossível esta não apoderar-se da linguagem pictórica. Isso torna-se evidente em muitos 

casos e faz com que o espectador muitas vezes perceba essa confluência de imagens entre as 

duas linguagens. No próximo capítulo abordaremos alguns casos, discorrendo sobre eles, 

além de apresentar que nem sempre a referência se encontra tão explícita aos olhos de quem 

assiste a um filme. 

 

2.3 Influências da Arte no Cinema 

 

Como apontado anteriormente, a pintura juntamente com outros tipos de arte como a 

literatura, o teatro e a fotografia levam os estudos de representação da linguagem até o 

cinema. O cinema, como na ópera, torna-se a soma de todas as artes desenvolvendo-se como 

linguagem própria. No começo, a pintura uma das primeiras linguagens visuais narrativas, 

                                                
38 

O termo dispositivo foi utilizado pela primeira vez em 1975, pelo teórico francês Jean-Louis Baudry, em 
artigo publicado na revista Communications n. 23, e se refere ao cinema como um sistema constituído de 
três níveis articulados: 1] a tecnologia de produção e exibição; 2] o efeito psíquico de projeção-
identificação e o ilusionismo; 3] o complexo da indústria cultural como instituição social produtora de um 
certo imaginário.
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procurava evidenciar em seus quadros estáticos uma história, que no decorrer das suas 

representações plásticas nos oferece o principal elemento específico cinematográfico: o 

movimento39. Podemos ainda dizer que a pintura antecipa o cinema em termos de linguagem 

narrativa, e com o advento da fotografia, o cinema torna-se um suporte na produção imagens 

não fragmentadas. 

Diante disso, o cinema se apropria das demais linguagens das artes em suas 

linguagens de imagens audiovisuais. Essa apropriação se dá de diversas formas, seja por uma 

mera homenagem de uma obra de arte [um livro, uma música, uma pintura] que compõe o 

cenário dentro do espaço fílmico, seja biografando a história de algum artista plástico, ou até 

mesmo se utilizando da técnica do próprio artista como representação estética do filme. 

Nota-se assim uma compreensão e utilização de características, movimentos e 

elementos da História da Arte pelos Diretores de Arte em sua criação cinematográfica. O 

cinema, enquanto meio comunicador de massas, torna-se um recurso viável como contador 

de histórias e divulgador da História da Arte. Busca-se nesse momento, identificar obras 

cinematográficas que se apropriem de referência artística na história e que estejam de algum 

modo compondo a linguagem cenográfica de suas produções, seja para sua narratividade ou 

senso estético. 

Antes de entrarmos nos casos de influência das artes no cinema, torna-se necessário a 

apresentação da expressão mise en abyme que facilitará o nosso entendimento sobre a 

narratividade das obras aqui apresentadas. Esse termo trata-se de um recurso muito utilizado 

em diversas mídias como na pintura, no cinema e na literatura e se refere ao ato de repetir 

algo intrínseco na obra com a finalidade de explorar sua narrativa como aponta Vanoye: 

 

[...] e designa qualquer forma de duplicação no interior da obra, da 

forma ou do conteúdo da obra como quadro no quadro, filme no filme, 

narrativa encaixada [...].  A mise en abyme usa uma retórica da 

repetição, da condensação, do desdobramento. Produz efeitos estéticos, 

reflexivos e até críticos [VANOYE, 2011, pag. 252] 

 

Cunhado em 1893 pelo escritor e vencedor do prêmio Nobel de Literatura André 

Gide, a expressão ficou conhecida como narrativa em abismo por ser capaz de criar 

infindáveis camadas narrativas dentro de uma mesma obra com a finalidade de expandi-la e 

enriquecer a história da obra. 

                                                
39

 Principais representações de movimento nas artes se deve ao futurismo. “O Futurismo foi um 
movimento italiano lançado com a publicação de Le Futurisme, de Filippo Tommaso Marinetti, num 
jornal francês em 1909. Caracterizou-se por uma agressiva celebração da tecnologia moderna, da 
velocidade e da vida urbana e pelo vigoroso desdém para com as tradições da arte conceitual. ” [LITTLE, 
pág. 108]. 
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O mise en abyme está presente em diversos trabalhos antes mesmo do termo ter sido 

cunhado. Um exemplo da expressão na pintura é encontrado no quadro “As Meninas” [Fig. 

61] do pintor espanhol Diego Velásquez. Em primeira instância ao observar o quadro 

notamos que se trata de uma pintura normal, porém ao analisarmos com cautela percebemos 

vários easter-eggs40 espalhados na obra. Ao começar pelo pintor que se retrata na obra a 

criando [homem a esquerda com pincel suspenso segurando uma paleta]. Há diversos 

quadros espalhados dentro do próprio quadro pintado por Velásquez, alguns deles 

identificáveis, outros não. Existe um espelho dentro da obra que reflete o rei Filipe IV e a 

rainha Maria Ana. Esse espelho torna a obra enigmática, pois o reflexo dos reis sobre o 

espelho parece estar colocado fora do espaço da pintura, fazendo-o dificultar a interpretação 

do observador, já que alguns acadêmicos especulam que essa distorção foi propositada, dado 

que o quadro na verdade seria uma retratação do olhar do pintor trabalhando pelo reflexo do 

espelho. Esses são apenas três exemplos de mise en abyme apontados na pintura de 

Velásquez, o quadro possui inúmeras narrativas de abismo, algumas delas talvez tão bem 

escondidas que apenas Velásquez as identificaria durante sua concepção. Isso mostra o 

quanto a criação de camadas narrativas favorece para o enriquecimento da obra em si. Não é 

à toa que “As Meninas” é reconhecido com uma das pinturas mais importantes de toda 

história da arte ocidental. 

 
 

                                                
40 

Na tradução literal, Easter Eggs são ovos de páscoa! O termo também é usado para a tradicional 
brincadeira estadunidense em que as crianças procuram ovos de chocolate escondidos pelos pais. A 
expressão passou a ser dada a segredos escondidos em programas, filmes, sites e, principalmente, 
games. A ideia é a mesma usada na busca pelos ovos, esses segredos são colocados de forma secreta, 
dificilmente estarão evidentes para o espectador. Alguns são bem simples de identificar, mas outros são 
impossíveis e só descobertos quando a própria pessoa que os colocou os revela.  
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Figura 61 | As Meninas. Diego Velásquez | 1660 | Óleo sobre tela montada em madeira | 212 x 147 cm | Museu do 

Prado | Madri | Espanha. 

 
 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/As_Meninas_[Vel%C3%A1zquez] 

 

Um exemplo de mise en abyme na literatura e ao mesmo tempo no cinema temos “O 

Conto dos três irmãos” na obra cinematográfica “Harry Potter e Relíquias da Morte”. Esse 

conto é a peça chave para entender a origem das relíquias da morte e o perigo iminente que 

elas podem causar caso algum indivíduo venha a possuí-las. Após uma série de fatos 

ocorridos, Harry Potter [Daniel Radcliffe], Hermione Granger [Emma Watson] e Rony 

Weasley [Ruper Grint] precisam ir atrás das relíquias da Morte para deter o vilão Voldemort 

[Ralph Fiennes]  e seus artefatos das trevas. Para isso Albus Dumbledore [Michael Gambon] 

deixa um livro nas mãos de Hermione intitulado ”Os Contos de Beedle, o Bardo” [Fig. 62]. 

Nesse livro há um conto em específico chamado “O Conto dos três irmãos” em que narra a 

história de três irmãos que atravessam um rio amaldiçoado. Durante a travessia eles se 

encontram com a figura da Morte que oferece uma recompensa a cada um deles pela sua 

bravura: a varinha mais poderosa já criada, a pedra da ressurreição e a capa da invisibilidade. 
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Cada um dos irmãos fica com um dos objetos, porém posteriormente a Morte vai atrás de 

cada um para acabar com a vida deles. No final o único que se salva é o irmão que tem a 

capa da invisibilidade. Esse é uma história dentro da história que compõe universo de Harry 

Potter, ou seja, a representação de um mise en abyme. Esta pequena história aninhada é 

responsável por amarrar Harry, Dumbledore e Voldemort numa trama muito mais complexa. 

No livro existe o conto dos irmãos inserido em um capítulo, enquanto que na adaptação 

cinematográfica, esse conto torna-se uma animação narrada pela personagem Hermione 

Granger [Fig. 63]. 

 

Figura 62 | Livro Os Contos de Beedle, o Bardo que contém o conto sobre os três irmãos. 

 
 

Fonte Figura 62 | http://harrypotter.wikia.com/wiki/The_Tales_of_Beedle_the_Bard 

 
 

Figura 63 | Animação do conto sobre os três irmãos inserida no filme Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 1. 

   
 

Fonte Figura 63 | http://animagos.com.br/2017/10/09/bloomsbury-anuncia-edicao-ilustrada-dos-contos-de-beedle-para-

2018/ 

 

A maioria dos casos em que o cinema faz uso de outra obra de arte é para 

transformá-la em narrativa de abismo. Salvo as vezes em que o filme se apropria da estética 

visual pictórica, a imagem dentro da imagem pode existir como um recurso para que os 

personagens consigam criar diferentes pontos de vistas com o objetivo de evoluir 
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narrativamente. Ao colocar uma obra de arte dentro de um filme, você não está inserindo 

apenas uma peça artística, mas sim toda a história que ela carrega. Por exemplo, num filme 

que tem como tema o feminismo, introduzir um quadro da Frida Kahlo ou algum artista que 

remeta à luta pelos direitos igualitários das mulheres, pode evidenciar ainda mais o discurso 

conceitual embutido no longa, caracterizando desse modo o olhar do espectador por meio de 

um mise en abyme: repetição do tema dentro do próprio tema. 

À face do exposto podemos adentrar nos casos em que o cinema se utiliza da arte 

como referência, seja ela estética ou técnica. Para melhor compreensão agrupamos em 

tópicos, mostrando os diferentes casos e exemplificando, sendo eles: [1] inserção da obra 

de arte dentro do filme; [2] obra de arte como parâmetro visual para a criação de 

uma cena; [3] alteração dos elementos constitutivos de uma obra de arte; [4] 

apropriação de estilo visual do artista para a estética do filme; [5] referência não 

explícita baseada no repertório do observador.  

 

_ Inserção da obra de arte dentro do filme 

 

Esse caso acontece quando obra está inserida, apresentada diretamente dentro do 

filme, constituindo cenograficamente a cena. Na maioria das vezes essa inserção trata-se de 

um mise en abyme, pois tem a função de compor o discurso fílmico por meio da obra de arte. 

A direção de arte de um filme tem como ofício dar a concepção artística de um produto 

audiovisual, logo nada é acrescentado em vão, tudo é pensado cuidadosamente. Sendo assim, 

a peça artística estará compondo a diegese41 do filme e fortalecendo a mensagem que o 

diretor de arte e o diretor geral querem transmitir a quem o está assistindo. 

Como exemplo de quando a obra arte está explícita por si só dentro da produção 

cinematográfica temos o longa O Sorriso de Monalisa [2003]. O filme estadunidense 

dirigido por Mike Newell conta a história de uma recém-graduada professora de História de 

Arte que consegue a oportunidade de lecionar num renomado colégio conservador. Ao 

começar pelo título que faz referência ao “misterioso” sorriso da obra renascentista de 

Leonardo da Vinci, o filme é repleto de referências a obras de artes e a suas leituras. 

Ambientado na década de 50, a professora Katherine Watson [Julia Roberts] tem a missão de 

                                                
41

 A diegese designa o conjunto de ações numa dada dimensão espacial e temporal, que formam uma 
narrativa, aproximando-se, neste caso, do conceito de enredo.  A diegese é um conceito de narratologia 
que diz respeito à dimensão ficcional de uma narrativa; é uma realidade ficcional, que se distingue de 
toda a realidade externa ao texto. 
Fonte: https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/a-diferenca-entre-enredo-e-
diegese/24902 
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ensinar História da Arte para meninas que, além de estarem mais preocupadas em se casar, 

possuem uma visão de arte unilateral classicista. A visão conservadora delas é tamanha que 

após serem apresentadas a obra “A Carcaça”, de Chaïm Soutine [Fig. 64], umas das alunas 

levanta um questionamento de como a arte pode ser “algo grotesco”. Vemos que o cinema se 

apropria da arte de Soutine para quebrar com o conservadorismo tanto das alunas como de 

quem assiste ao filme. Dado que Soutine via na arte, uma forma de manifestar e exteriorizar 

seus sentimentos reprimidos. E por ter um temperamento difícil, conturbado, sua expressão 

artística se contrapõe ao conceito de belo42 imposto durante muito tempo sobre as obras de 

artes. 

 
 

Figura 64 | A Carcaça | Chaïm Soutine | 1925 | Óleo sobre tela | 72.5 x 49.8 cm | Kunstmuseum | Berna. 

 
 

Fonte | http://warburg.chaa-unicamp.com.br/obras/view/9302 
 

Em outra cena, a professora leva as alunas para ver ao vivo a pintura “Greyed 

Rainbow” do artista modernista Jackson Pollock [Fig. 65 e Fig. 66]. Ao ver um comentário 

negativo de umas das alunas, a professora comenta que elas não precisam gostar da obra e 

que a função delas seria apenas admirar. Nesse filme a apropriação das obras de artes 

inseridas servem para fazer uma crítica social a respeito da visão conservadora sobre 

determinados parâmetros artísticos. Indo mais além, o uso específico desses quadros que 

compõem a Arte Moderna, servem como uma metáfora em relação a maneira tradicional de 

se pensar. Em que por muitas vezes não somos capazes de compreender determinado assunto 

por simplesmente estarmos numa situação pouco favorável a mudanças, ou seja, tratamos 

                                                
42

 O belo é um conceito relacionado à determinadas características visíveis nos objetos [ou seres]. 
Historicamente, é o fruto maior da estética clássica, grega e romana. Foi desenvolvido pelos filósofos 
gregos e exemplarmente demonstrado em suas escultura, arquitetura e pintura. 
Fonte: http://maxeurique.blogspot.com.br/2015/04/estetica-da-arte-atualmente-o.html 
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como desdém, tendo a uma visão retrógrada da situação. Isso foi o que ocorreu em 

determinados períodos artísticos, as pessoas não entendiam o contexto da criação da obra, 

nem estavam aptos a receber as mudanças pois o conceito do belo estava diretamente ligado 

a estética, não ao conteúdo em si. 

 

Figura 65 | | Cena do filme O Sorriso de Monalisa em que mostra professora Katherine Watson admirando a pintura de 

Jackson Pollock. 

 
 

Fonte | https://www.youtube.com/watch?v=4n0NoiwGJB8 
 

Figura 66 | Lavender Mist: Number 1, 1950, Jackson Pollock, Galeria Nacional de Arte. 

 
 

Fonte Figura 66 | http://http://decarapralua.zip.net/arch2006-09-17_2006-09-23.html 
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A narrativa em abismo que se apresenta como Inserção da obra de arte dentro do 

filme é encontrada em alguns momentos do filme “A Garota Dinamarquesa” apresentando o 

estilo real das pinturas e desenhos de Einar e Gerda Wegener. Alguns exemplos podemos 

encontrar na cena de abertura da exposição de Einar com a representação semelhante a de 

uma das telas [Fig. 67 - Pintura autoral de Jason Line]43 do próprio artista plástico Einar 

Wegener [Fig. 68]. Também na cena em que a personagem Gerda Wegener leva suas obras 

para a avaliação do marchand Rasmussen [interpretado por Adrian Schiller] [Fig. 69]. Neste 

momento são colocadas sobre a mesa do galerista algumas reproduções das obras originais 

pintadas pela verdadeira artista plástica Gerda Wegener entre elas a cópia de seu autorretrato 

original. [Fig. 70]. Ou na cena onde como objeto cenográfico, no fundo do atelier onde 

Gerda está trabalhando há uma pintura [Fig. 71], esta pintura é uma reprodução da obra 

original de Gerda Wegener, o retrato de Lilian Lauritzen [Fig. 72]. Também encontramos 

uma semelhança do desenho de Gerda ao representar Lili pela primeira vez no filme [Fig. 

73] com o desenho original em aquarela [Fig. 74]. A equipe de Direção de Arte de Eve 

Stweart fez muitos desenhos para representar a obra plástica de Gerda no filme [Fig. 75]. 

 

Figura 67 | 00:01:28 – Cena do quadro do Personagem Einar Wegener. Plano Próximo. A obra do artista Einar é 

apresentado para o espectador. Plano frontal como se o espectador estivesse em frente à obra na própria galeria de arte. 

 
 

Fonte | DVD “A Garota Dinamarquesa” | Direção de Tom Hooper 

 

                                                
43

 Jason Line é o artista que fez as pinturas de Einar Wegener para o filme A Garota Dinamarquesa. Fonte: 
http://www.jasonlinestudio.com/paintings-for-film 
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Figura 68 | Einar Wegener | Óleo sobre tela | 1908. 

 

Fonte Figura 68 | https://www.instagram.com/p/-bhY0en7J9/ 

 

Figura 69 | 00:08:22 | Cena na qual a personagem Gerda Wegener apresenta suas obras para o marchand Rasmussen. 

Sobre a mesa algumas reproduções do original de Gerda. 

 

Fonte | DVD “A Garota Dinamarquesa” | Direção de Tom Hooper 
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Figura 70 | Autorretrato de Gerda Wegener | Sem data. 

 

Fonte Figura 70 | https://curiator.com/art/gerda-wegener/self-portrait 
 

Figura 71 | Cena do filme | Atelier de Gerda Wegener | Obra da artista ao fundo. 

 

Fonte | https://www.architecturaldigest.com/gallery/danish-girl-movie-set-slideshow#4 
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Figura 72 | Pintura de Gerda Wegener | Retrato de Lilian Lauritzen | Óleo sobre tela | 1924. 

 

Fonte | Figura 72 |  http://www.artvalue.com/auctionresult--wegener-gerda-1885-1940-denmar-portrait-of-lilian-
lauritzen-990258.htm 

Figura 73 | Cena em que Gerda faz um desenho de Einar | Primeiras representações de Lili. 

 
 

Fonte Figura 73 |  http://4.bp.blogspot.com/-

4cen_gQ9jc/VqWIwBAGFXI/AAAAAAAAJ4s/guwHJ2nvRSs/s1600/o.png 
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Figura 74 | Desenho de Gerda Wegener para Einar Wegener como Lili Elbe 1938 | Lápis Aquarelado. 

 
 

Fonte | http://www.artnet.com/artists/gerda-wegener/portr%C3%A6t-formentlig-af-einar-wegener-sminket-som-

D9ALJUJkGAxp0rJpcMjdiQ2 

 

 

  

Figura 75 | Desenhos feitos pela equipe da Design de Produção [Diretora de Arte] Eve Stewart. 

 
 

Fonte: https://www.nytimes.com/2016/02/18/movies/oscars-2016-the-danish-girl-production-design.html 
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Nos exemplos apresentados sobre mise en abyme presentes no filme “A Garota 

Dinamarquesa” temos uma narrativa que oferece ao espectador uma relação de proximidade 

às obras originais dos protagonistas do filme. Estas representações plásticas cenográficas são 

de responsabilidade da Designer de Produção [Diretora de Arte Eve Stewart] o qual descreve 

Murphy Mekado do jornal The New York Times: 

“Inicialmente, os esboços de personagens criados pelos artistas 
do filme foram feitos por alguns membros do departamento de 
arte. Mas Tom [Tom Hooper] continuou dizendo que 
precisamos de mais e mais. Então, no final, todos nós estávamos 
fazendo. Nós estávamos todos agitando-se como numa fábrica 
de desenhos. Foi como estar de volta à escola de arte. ” 
[Tradução do autor | MEKADO, The New York Times]44 
 
 

A equipe de arte também recorreu as reproduções de Susannah Brough teve a tarefa 

de criar as centenas de pinturas que aparecem no filme. Segundo o site Architectural Digest 

Stewart viajou pela Europa visitando colecionadores particulares em Bruxelas e até mesmo o 

Louvre para rastrear o trabalho de Einar e Gerda45. 

 

_ Obra de arte como parâmetro visual para a criação de uma cena 

 

Utilizaremos aqui como exemplo deste parâmetro de criação e narrativa visual na 

produção cenográfica a história grega do personagem Hylas. Hylas é uma figura da 

mitologia grega e mencionada nas obras de Ovídio, Teócrito e Caio Valerius Flaccus. Foi ele 

quem acompanhou Jasão na expedição dos Argonautas, porém durante uma parada em 

Misia, foi atraído pelas naiades, ninfas dos lagos e fontes. Este tema inspirou o pintor da era 

vitoriana John William Waterhouse [1849 - 1917] em sua pintura “Hylas e as Ninfas” 

[1896], agora na Manchester Art Gallery, no Reino Unido [Fig. 76]: 

 

                                                
44

 “Initially, the character sketches meant to be made by the film’s artists were done by a few members 
of the art department. “But Tom kept saying we need more and more,” Ms. Stewart said. “So by the end, 
we were all doing them. We were all churning them out like a drawing factory. It was like being back at 
art school.” 
Fonte: https://www.nytimes.com/2016/02/18/movies/oscars-2016-the-danish-girl-production-
design.html 
 
45

 Fonte | https://www.architecturaldigest.com/gallery/danish-girl-movie-set-slideshow#3 
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Figura 76 | Hylas e as Ninfas | 1896 | John William Waterhouse | Pintura a óleo | Galeria de Arte de Manchester. 

 
 

Fonte | http://pt.fantasia.wikia.com/wiki/Peg%C3%A9ias 

 

Aparentemente a história de Hylas e as Ninfas não era um assunto regular na pintura 

ou nas artes visuais. Surpreendentemente, a obra de arte de Waterhouse experimentou uma 

grande popularidade entre artistas, fotógrafos e diretores de arte de nossa época. A referência 

a Hylas e as Ninfas torna-se evidente em outras obras de cultura popular. Uma dessas 

referências é a cena entre dois personagens de "Piratas do Caribe: Navegando em Águas 

Misteriosas [2011 | Direção Rob Marshall] [Fig. 77]: 

 
Figura 77 | Cena do filme Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas [2011] inspirada na obra de Hylas e as 

Ninfas de John William Waterhouse. 

 
 

Fonte | https://miscelaneacult.wordpress.com/2011/05/25/piratas-do-caribe-4-%E2%80%93-navegando-em-aguas-

misteriosas/ 
 

Nesse caso podemos perceber que tanto no posicionamento do enquadramento 

imagem, quanto no encanto sedutor da interpretação da sereia corresponde ao trabalho de 

Waterhouse. 

Além disso existem referências ainda mais análogas sobre o trabalho da pintura de 

Hylas. Uma referência mais próxima pode ser encontrada no filme australiano Sereias [1994] 

do diretor John Duigan. O filme conta a história do pastor Anthony Campion [Hugh Grant], 

recém chegado na cidade com sua esposa Estella [Tara Fitzgerald], é incubido de fazer com 

que o pintor Norman Lindsay [Sam Neill] retire uma obra de caráter excêntrico com motivo 
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bíblico, de uma exposição. Nisso o casal se hospeda na casa do pintor devido um temporal e 

acaba se contagiando pelo modo de vida completamente liberal do pintor. 

Na casa há três modelos que posam nuas para o pintor. No decorrer do filme, essas 

três mulheres se tornam personificações das ninfas do quadro de Waterhouse. Inclusive há 

uma cena em que um personagem cego [interpretado por Mark Gerber] bebe água e é 

convidado pelas próprias ninfas a entrar na água [Fig. 78]. Essa cena é quase que uma 

retratação da obra de Waterhouse, uma vez que até o penteado, a lagoa, os lírios d'água e o 

enquadramento são praticamente os mesmos: 

 

Figura 78 | Cena do filme Sereias [1994] inspirada na obra de Hylas e as Ninfas de John William Waterhouse. 

 
 

Fonte | DVD “Sereias. 
 

Outra amostra da influência que obras de arte têm em conteúdos audiovisuais pode 

ser encontrada na história de Hamlet, escrita por William Shakespeare entre 1599 e 1601. 

Em Hamlet, Ofélia é uma jovem dinamarquesa da alta nobreza, filha de Polônio e noiva do 

príncipe Hamlet. Ela é apaixonada por Hamlet, porém ele pensa apenas num plano de vingar 

a morte de seu pai. Dado essas circunstâncias, Hamlet finge enlouquecer como parte de sua 

estratégia, porém Ofélia enlouquece de verdade devido a morte de seu pai, Polônio, que fora 

assassinado por Hamlet. Por acreditar que Hamlet perdeu a razão por amor a ela, a 

personagem acaba morrendo afogada, em um provável suicídio. 

Tendo em vista a trágica situação de Ofélia, o pintor inglês John Everett Millais 

reproduz esse momento vivido pela personagem [Fig. 79]. No quadro, o pintor retrata a dor 

existencial da personagem e o sofrimento por amor, característica predominantes nas artes 

do período Pré-Rafaelita46. Ainda podemos ver Ofélia flutuando em um lago circundado pelo 

verde da vegetação. O semblante que a personagem traz é de tristeza, melancolia. 

                                                
46

 Na Inglaterra de 1848, um grupo de jovens artistas forma uma irmandade chamada “Os Pré-
Rafaelitas”. Um importante movimento artístico que mudou os rumos da estética da arte, em uma época 
que os artistas tinham voz, coragem e, sobretudo, ideal. Estes artistas eram jovens destemidos que 
lutaram pelo que acreditavam ser a forma ideal de se fazer arte. Esses jovens são Dante Gabriel Rossetti, 
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Figura 79 | Ofélia | 1851-52 | John Everett Millais | Pintura a óleo | 76 cm x 1,12 m | Tate Modern | UK. 

 
 

Fonte | https://fineartamerica.com/featured/ophelia-john-everett-millais.html  
 

O quadro de John Everett Millais serviu de inspiração para algumas cenas no cenário 

das produções audiovisuais. A primeira referência aparece no filme “O Inferno de Dante: A 

Vida Privada de Dante Gabriel Rossetti” [1967 | Direção Ken Russell]. Esse filme narra da 

relação entre o artista do século 19 Dante Gabriel Rossetti [Oliver Reed] e sua modelo 

Elizabeth Siddal [Judith Paris]. Pela narrativa do filme identificamos Rossetti como um dos 

fundadores do grupo de artistas intitulados Irmandade Pré-Rafaelita. Em determinada cena a 

personagem de Elizabeth Siddal é vista como modelo para a Ofélia de Millais [Fig. 80] e 

para uma pintura de Rossetti. 

                                                                                                                                           
William Holman Hunt e John Everett Millais. Uma irmandade considerada irreverente, transgressora, pois 
rompe com os princípios estéticos da pintura aprendida nas Academias de Arte. 
Fonte: http://obviousmag.org/archives/2010/09/a_irmandade_pre-rafaelita_-_a_arte_pela_arte.html 
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Figura 80 | Cena do filme O Inferno de Dante: A Vida Privada de Dante Gabriel Rossetti [1967] inspirada na obra de 

Ofélia de John Everett Millais. 

 
 

Fonte | https://mountainx.com/movies/reviews/dantes_inferno_always_on_sunday/ 
 

Seguindo esses mesmos moldes narrativos temos a minissérie da BBC “Desperate 

Romantics” [2009 | Direção Paul Gay, Diarmuid Lawrence] que também conta a história da 

Irmandade Pré-Rafaelita. A cena inspirada traz a personagem Lizzie Siddal [Amy Manson] 

que posa como modelo para Ofélia de Millais [Fig. 81]. Na história, esse ato de posar quase 

custou a vida de Lizzie já que durante a pintura as velas que esquentavam a água da sua 

banheira se apagam e ela quase tem uma hipotermia. Sobre a referência do quadro podemos 

ver que o semblante de Lizzie é praticamente o mesmo de Ofélia, sendo que a cena traz um 

plano bem mais próximo do que é apresentado no quadro de John Everett Millais. Mais uma 

referência pode ser encontrada no filme “Melancolia” [2011 | Direção Lars von Trier]. Aqui 

encontramos Justine [Kirsten Dunst] em um lago com um vestido de casamento [Fig. 82]. A 

personagem sofre de depressão e a cena retratada é uma perfeita alusão a pintura do artista, 

exceto pelo o fato do ponto de vista do observador ser diferente. Enquanto Ofélia é retratada 

de lado, em Melancolia temos um plano médio de cima de Justine. Além disso, Justine está 

viva, porém o semblante melancólico faz lembrar muito com o de Ofélia, inclusive a própria 

vegetação que a contorna é uma referência direta ao quadro. 
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Figura 81 | Cena da série Desperate Romantics [2009] inspirada na obra de Ofélia de John Everett Millais. 

 

Fonte | http://randomramblingsthoughtsandfiction.blogspot.com.br/2012/02/pre-raphaelites-on-screen-desperate.html 

 

Figura 82 | Cena do filme Melancolia [2011] inspirada na obra de Ofélia de John Everett Millais. 

 

Fonte | https://clubedecinemaoutubro.wordpress.com/2015/07/01/melancolia-melancholia-2011-de-lars-von-trier/ 

 

 

_ Alteração dos elementos constitutivos de uma obra de arte 

 

Nesse caso a inserção da obra de arte dentro do universo audiovisual se dá com uma 

modificação em sua estrutura. Pode ser feita qualquer mudança, desde uma pintura se tornar 

uma escultura até uma alternância em relação às cores. Apesar de reestruturada, a obra 

consegue ser identificada, uma vez que elementos-chave que a compõem são mantidos para 

que o observador consiga facilmente reconhecê-la. Essa modificação trata-se de uma 
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adaptação da peça original, que alterando seu campo morfossintático, acaba ressignificando 

alguns conceitos no campo semântico embutido na peça.  

Um exemplo desse tipo acontecimento temos o “Homem Vitruviano” de Leonardo 

da Vinci. Como apresentado anteriormente, essa obra foi criada no período do 

Renascimento, período em que características como Racionalismo, Experimentalismo, 

Individualismo e Antropocentrismo vieram à toda. Sendo assim essa obra refere-se aos 

avanços científicos do homem, pois os renascentistas acreditavam que todo conhecimento 

deveria ser demonstrado através da experiência científica. 

Sabendo de todo esse contexto a série Westworld [2016 | Direção Michael Crichton] 

da HBO se apropria da arte do “Homem Vitruviano” juntamente com os conceitos que ele 

carrega para incluir como referência visual na narrativa da série. A série trata de um parque 

de diversões com robôs humanoides que no desenvolvimento da trama vão se assemelhando 

aos humanos pela escolha das emoções e do caráter instintivo. Essa relação da semelhança 

entre robôs e humanos é evidenciada com a escolha do “Homem Vitruviano”. Entretanto 

como podemos perceber pelo cartaz da série [Fig. 83], apesar da verossimilhança com a arte 

de Da Vinci, ele é representado de uma forma diferente do original. Enquanto que o pintor 

nos apresenta um homem nu, o cartaz de Westworld traz uma mulher com os músculos e 

ossos aparecendo, como se o próprio homem Vitruviano de Leonardo da Vinci fosse 

dissecado, retirando toda sua parte cutânea que o reveste. Além disso em ambos os casos, 

temos uma figura humana colocada dentro de um círculo e de braços abertos. No cartaz da 

série, também podemos ver uma paisagem rochosa, o que nos faz lembrar dos filmes de 

faroeste, aqui é uma referência é para o tema que os parques de Westworld irão abordar. E o 

corpo “em construção” numa das cenas da mesma [Fig. 84]. 

Figura 83 | Cartaz da série Westworld | 2016 | inspirada na obra “Homem Vitruviano” de Leonardo da Vinci. 

 
 

Fonte | http://www.aumanack.etc.br/2016/09/18/westworld-rodrigo-santoro-estrela-serie-de-jj-abrams-para-

hbo/ 
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Figura 84 | Cena da série Westworld | 2016 | Onde mostra o processo da criação de um robô, inspirada na obra 

“Homem Vitruviano” de Leonardo da Vinci. 

 

 

Fonte | http://larissapalmieri.com.br/cultura/televisao/review-westworld-the-original-s01e01/ 

 

A alusão ao “Homem Vitruviano” também aparece no Quadrinho Watchmen. Escrito 

por Moore e ilustrada por Dave Gibbons, Watchmen é uma história em quadrinhos dividida 

em 12 capítulos, que narra a história dos Estados Unidos na qual vigilantes fantasiados 

combatem o crime. A História mistura realidade e ficção, se passando em 1985, período da 

qual a Guerra Fria, a qual a momento pode se ter uma guerra nuclear contra a União 

Soviética. Em meio a esse contexto somos apresentados aos vigilantes e um deles, Dr. 

Manhattan. Alter ego de Jonathan Osterman, ele ganha superpoderes durante um 

experimento de física nuclear, na qual ficou trancado acidentalmente em uma câmara de 

testes e sofreu toda a radiação. Dr. Manhattan é um personagem extremamente forte no 

quadrinho, ele consegue mudar o tempo e o espaço, se teletransportar para qualquer lugar do 

mundo, além de prever o futuro e voltar ao passado. Em função disso, Alan Moore se 

apropria do conceito do etnocentrismo do Homem Vitruviano para exaltar a onipotência do 

personagem Dr. Manhattan [Fig. 85]. A referência aparece como um mise en abyme ao fim 

do capítulo 4, na qual o autor seleciona trechos de um livro que foi publicado dentro no 

universo de Watchmen intitulado “Dr. Manhattan: O Super-Homem e as Superpotências” 

publicado por Milton Grass, um personagem na série. 

Figura 85 | Capa do livro “Dr. Manhattan: O Super-Homem e as Superpotências” inserido ao fim do capítulo 4 do 

quadrinho Watchmen. Referência inspirada na obra “Homem Vitruviano” de Leonardo da Vinci 

 
 

Fonte | http://andrezinhob5.blogspot.com/2009/05/criatura-1-criatura-3-criatura-2-ror.html 
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A animação japonesa “Elfen Lied” se utiliza do mesmo meio de apropriação ao usar 

obras do pintor Gustav Klimt em sua abertura. Pertencendo ao período do simbolismo, as 

características mais evidentes nos quadros de Klimt são a composição de mosaicos, uso de 

cores quentes e principalmente a presença da mulher. É nesse contexto que Mamoru Kanbe 

viu a oportunidade de destacar as obras do pintor austríaco. Como tema a animação Elfen 

lied traz a criação de uma forma humana evoluída chamada diclonius e o foco da história é a 

exploração da relação entre esse ser com o resto da humanidade, uma relação extremamente 

violenta. A Animação é destinada ao público adulto por conter inúmeras cenas de nudez, 

gore47 e violência física e psicológica, aqui vemos um dos motivos que fez o diretor optar 

por incluir obras de Gustav Klimt na abertura do anime, por se tratar de questões de 

profundo debate e polêmicas quanto os quadros de Klimt. Sobre a abertura temos cerca de 

nove obras do pintor, nela todas as mulheres retratadas nos quadros foram substituídas por 

personagens femininas da animação [Fig. 86 e Fig. 87], fora isso todas as características da 

pintura simbolista de Klimt foi mantida. Juntamente com as obras foi utilizada uma melodia 

triste cantando em estilo canto gregoriano, cantada em latim e que retrata passagens da 

bíblia. 

 

 

Figura 86 | Comparação entre a obra “O Beijo” de Gustav Klimt com uma cena de abertura da animação Elfen Lied. 

 

 
Fonte |  http://lindas-dreamz.over-blog.com/article-elfen-lied-lilium-45239431.htmlcontinuando 

                                                
47

 Gore ou Splatter é um subgênero cinematográfico dos filmes de horror, que é caracterizado pela 
presença de cenas extremamente violentas, com muito sangue, vísceras e restos mortais de humanos ou 
animais. Fonte: https://www.significados.com.br/gore/ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nudez
https://pt.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%AAncia
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Figura 87 | Comparação entre a obra “Retrato de Adele Bloch-Bauer” de Gustav Klimt com uma cena de abertura da 

animação Elfen Lied. 

 

 
Fonte |  http://lindas-dreamz.over-blog.com/article-elfen-lied-lilium-45239431.htmlcontinuando 

 

_ Apropriação de estilo visual do artista para a estética do filme 

 

Como forma apropriação de estilo visual do artista para a estética do filme temos 

o longa-metragem sobre Van Gogh que concorreu ao Oscar de melhor animação em 2018. 

“Com Amor Van Gogh” [2017 | Direção Dorota Kobiela, Hugh Welchman]  tange um dos 

maiores exemplos de como o cinema se utiliza de material referencial em suas produções. O 

filme conta a trajetória da carta após a morte de Van Gogh, para isso Armand Roulin, filho 

do carteiro, é incubido de viajar para a cidade natal do pintor a fim de entregar a carta ao 

irmão de Van Gogh. 

A intenção do longa é tratá-lo visualmente como se tivesse sido pintada pelo próprio 

Van Gogh. Para isso, se utiliza como aspecto de linguagem dentro do filme não só o estilo de 

suas produções artísticas, mas também a sua técnica, que se dá por meio das cores e 

pinceladas, características de Van Gogh reconhecida na arte como Impressionismo. 

O filme é uma espécie de vários quadros do artista em movimento, e durante o tempo 

todo somos colocados diante de alguma obra do pintor pela narrativa do filme. Além disso, 

trata-se de um filme biográfico, já que se baseia nas cartas enviadas pelo artista e em seu 

cotidiano. Todos os personagens apresentando são pessoas que foram retratadas pelo próprio 

Van Gogh, o personagem Armand Roulin [Fig. 88] pintado em tela, aparece como 

protagonista e responsável pela entrega da carta [Fig. 89]. 
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Figura 88 | Van Gogh | Óleo sobre tela | Retrato de Armand Roulin | 1888 | Museum Folkwang. 

 
 

Fonte | https://rfm.sapo.pt/content/3562/os-quadros-que-se-tornaram-personagens-no-filme-a-paixao-de-van-gogh 

 
 

Figura 89 | Cena do filme Com Amor Van Gogh representando Armand Roulin. 

 
 

Fonte | http://elmundo.sv/loving-vincent-una-pelicula-animada-de-detectives/ 

 

Para a produção do longa foram contratados mais de 125 pintores que reproduziram 

em Óleo sobre tela cada fotograma. São cerca de 12 pinturas por segundo, fazendo o uso da 

técnica cinematográfica stop motion. Os cenários se equivalem aos quadros do artista que 

esboçam a identidade visual do pintor. Ao mesmo tempo elas vão ganhando vida por meio 

das suaves mudanças na animação imitando as pinceladas do estilo de Van Gogh. 

Em sua divulgação foi utilizado um cartaz em que Van Gogh se encontra de costa 

olhando para trás [Fig. 90]. Essa imagem lembra muito uns dos autorretratos que o pintor 

produziu [Fig. 91], entretanto todas as vezes em que ele se pintava ele estava posicionado de 

frente. Nisso podemos fazer uma abordagem com o cartaz de divulgação, já que o filme 

conta sua história pós morte. Todas as cenas a qual Van Gogh aparece são flashbacks 

contados pelos personagens da trama, ou seja, o cartaz convida o espectador a olhar para 

trás, para o passado do pintor. 
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Figura 90 | Cartaz de divulgação do filme Com Amor Van Gogh [2017]. 

 
 

Fonte | https://www.veloxtickets.com/Portal/Evento/Cinema/Sao-Paulo/Com-Amor-Van-Gogh/5923 

 

 
Figura 91 | Autorretrato de Van Gogh | 1888 | Óleo sobre tela | Musée d’Orsay | Paris. 

 
 

Fonte | https://memoriavirtual.net/2004/09/03/van-gogh-auto-retrato-2/ 
 

Em outro caso, a perspectiva excêntrica explorada por Salvador Dali no Surrealismo 

torna-se material referencial para a composição do pôster de divulgação do filme juntamente 

com a criação de cenas para o filme “Dublê de anjo” [2006 | Direção Tarsem Singh]. O 

longa conta a história de um dublê que acidentou e vai parar no hospital, lá ele começa a 
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contar histórias para uma garota em troca de morfina, e aos poucos a linha entre realidade e 

fantasia começam a se misturar na medida em que as histórias são contadas. 

Para essa sinopse que mistura realidade e ficção foi concebido um pôster. Nele a 

essência artística da obra Retrato de Mae West foi completamente explorada. A obra brinca 

com a dupla perspectiva de ser o retrato da atriz Mae West e uma sala de um apartamento ao 

mesmo tempo [Fig. 93]. Dali trabalha essa composição fazendo com que o cabelo de Mae se 

torne uma cortina e sua boca um grande divã posicionado no centro da sala. No cartaz vemos 

uma faixa vermelha do Bandido Mascarado contada pelo dublê, ele é o protagonista da 

história [Fig. 92]. Além disso, o nariz do herói se torna um palácio, referência estética do 

nariz em formato de criado mudo da Obra de Salvador Dali. 

 

Figura 92 | Cartaz de divulgação do filme “Dublê de anjo”, 2006, direção Tarsem Singh. 

 

Fonte | https://www com/title/tt0460791/mediaviewer/rm1781175808.imdb. 

 

Figura 93 | Retrato de Mae West 1934-35 | guache, grafite e colagem sobre página de revista | The Art Institute 

 

Fonte | https://i0.wp.com/virusdaarte.net/wp-content/uploads/2014/06/daliwest.png 
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As inspirações estéticas das perspectivas surrealistas também estão presentes dentro 

do filme, durante uma transição de cena na qual um rosto do vilão Sinclar entra em fade-

out48 e dando lugar para um deserto com o mesmo formato do rosto do vilão [Fig. 94 e Fig. 

95]. O deserto é o local onde se passa a história contada no filme, apresentado ao fundo do 

cartaz de divulgação do filme. 

Figura 94 | Transição de Cena do filme Dublê de Anjo que mostra a imagem do rosto do Vilão Sinclar se fundindo 

com a paisagem do deserto 

 

Fonte | https://de.paperblog.com/the-fall-2006-312717/  

  

Figura 95 | Continuação da transição de Cena do filme Dublê de Anjo que mostra a imagem do rosto do Vilão Sinclar 

se fundindo com a paisagem do deserto 

 

Fonte |https:http://earnthis.net/brian-terrills-100-film-favorites-13-the-fall/~ 

 

_ Referência não explícita baseada no repertório do observador 

 

Uma confluência também pode ser formada quando uma obra cinematográfica ou 

cena específica remete a algum tipo de arte que esteja no subconsciente do espectador. Claro 

que aqui estamos levando em conta o repertório imagético artístico daquela pessoa em que 

está vendo o filme. 

Vejamos o seguinte caso: no filme “Ben-Hur” [1959 Direção William Wyler] há uma 

cena em que o próprio Ben-Hur [interpretado por Charlton Heston] disputa uma corrida de 

bigas contra seu amigo de infância Messala [interpretado por Stephen Boyd] [Fig. 96]. Essa 

                                                
48

 Fade-in e Fade-out | Fade-in: é a gradativa aparição da imagem, a partir da tela escura, em oposição ao 
fade-out. | Fade-out: é o gradativo escurecimento da imagem até o preto total, em oposição ao fade-in. 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Terminologia_de_cinema. 
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cena lembra muito o mosaico da Batalha de Isso [333 a.C] [Fig. 97], na qual o rei macedônio 

Alexandre, o Grande venceu Darios III, rei dos persas: 

 
Figura 96 | Cena da corrida de bigas do filme Ben-Hur [1959]. 

 
 

Fonte | http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Literature/BenHur 

 

 
Figura 97 | Batalha de Isso [333 a.C], mosaico no Museu Arqueológico Nacional de Nápoles. 

 
 

Fonte | http://todaysinspiration.blogspot.com.br/2010/11/ben-stahls-ben-hur.html 

 

É nítida uma possível relação de verossimilhança entre as duas imagens. Ao começar 

pela diferença das cores entre os cavalos, a qual os protagonistas Ben-Hur e Alexandre 

possuem a tonalidade dos cavalos mais claros, temos associação do elmo. No Mural 

Alexandre não usa elmo e seu rival o rei Darios sim. O significado do uso do elmo nessa no 

Mosaico implica que Alexandre venceu o rei Darios, que se utiliza de um elmo, 

desprotegido, mostrando a coragem do protagonista. Essa relação também aparece na cena 

de Ben-Hur, que não se utiliza do elmo enquanto seu rival Messala sim. 

Como dito anteriormente, essa é uma leitura que leva em consideração a bagagem de 

quem está assistindo, que pode passar despercebida por qualquer espectador que não 
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conheça o mosaico da Batalha de Isso. Porém essa associação de semelhança pode ser feita 

pela paleta de cores e da ação da cena. Nada comprova também que o diretor de arte tenha se 

apropriado da referência do mural, mas ao irmos mais a fundo na pesquisa, encontramos uma 

imagem conceitual do filme que apresenta essa mesma similaridade da estética visual do 

mosaico [Fig. 98]: 

 

 

Figura 98 | Concept Art da batalha das bigas do ilustrador Robert Peak feito para o filme Ben-Hur. 

 

Fonte | Disponível em: http://todaysinspiration.blogspot.com.br/2010/11/ben-stahls-ben-hur.html 

 

Ao olharmos o pôster do filme “Garota Dinamarquesa” [Fig. 99] automaticamente 

ele nos leva a fotografia “O Beijo”, de Man Ray [Fig. 100]. Não é comprovado que a obra de 

Ray serviu como inspiração para o cartaz, mas a semelhança entre as duas imagens é nítida. 

Ao começar por retratar duas mulheres. Na fotografia vemos dois lábios femininos quase se 

tocando e no cartaz, temos Gerda Wegener [Alicia Vikander] e Lili Elbe [Eddie Redmayne] 

com os lábios um pouco mais distanciados que na foto, porém relativamente próximos. O 

posicionamento das duas personagens inseridas também é semelhante. Tanto na fotografia 

como no pôster vemos os olhares não se encontram, cada uma está olhando para um local 

diferente. 
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Figura 99 | Cartaz de divulgação do filme “A Garota Dinamarquesa”, 2015, direção Tom Hooper Singh. 

 

 Fonte | http://www.cafecomfilme.com.br/filmes/a-garota-dinamarquesa  

 

Figura 100 | Raiografia ou Fotograma “O Beijo”, 1935, Man Ray. 

 

Fonte Figura 100 | https://br.pinterest.com/pin/76983474864916686/ 
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Abordando o campo semântico, podemos dizer que a fotografia a primeira vista 

parece uma imagem espelhada de umas das personagens, ao atentarmos aos detalhes, 

percebemos se tratar de duas mulheres e não de um reflexo pela posição dos olhos. Os lábios 

não estão se tocando então vemos que se trata de uma insinuação de beijo ou um registro 

momento antes do beijo propriamente dito. Sobre o cartaz vemos a personagem de Eddie 

Redmayne como Lili, fazendo que sejam retratadas duas mulheres. A relação que temos, 

após ter assistido o filme, é que se trata de criador e criação, já que Gerda praticamente 

concebeu Lili. Na fotografia de Ray Man traz uma sensualidade, com uma tensão sexual para 

com as duas mulheres fotografadas. Ainda no pôster, Gerda está olhando diretamente para o 

observador e Lili não, isso faz pensar que Lili Elbe ainda sente certo receio e não está pronta 

para lidar com a sociedade, por isso o desvio do olhar.    

Não há material que comprove que a fotografia serviu como inspiração visual para o 

cartaz, porém ao vê-la é praticamente impossível não relacionar as duas imagens. Claro que 

para fazer essa relação o observador deve conhecer o trabalho de Man Ray, caso contrário 

essa associação é perdida. Além disso, o cartaz não necessariamente precisa ser somente 

relacionado com a fotografia de Ray, ela ainda pode remeter a outras obras de acordo com o 

repertório visual de quem observa, dado as características da obra analisada. 

Listamos aqui alguns exemplos de como o cinema leva conceitos artísticos para suas 

telas. São inúmeras referências que seria praticamente impossível listar todas. Sendo assim, 

diversos filmes se utilizam de obras de arte como referências artísticas, visuais e estéticas. 

Elas estão presentes em criação de cenas, material de divulgação, fotografia, figurino, 

construção de personagem e algumas tem até um papel fundamental no desenvolvimento da 

história, e em alguns casos chega, até interferir nas atuações dos atores. 

Tendo isso em vista, ter um vasto repertório artístico contribui de forma positiva para 

a identificação de referências, pois muitas são tão explícitas e se relacionam de uma maneira 

tão esclarecedora com a obra fílmica criada, que a não assimilação desses elementos podem 

trazer uma experiência negativa ao assistir. A capacidade interpretativa de identificar as 

influências artísticas que o filme traz permite que o observador desfrute dos pontos de 

confluência entre as duas linguagens. 

Vejamos no próximo capítulo como seguir como a apropriação e reprodução das 

imagens artísticas levaram a criação de uma estética contemporânea e consequentemente 

uma divisão na característica intelectual no caráter das imagens e como a arte está sendo 

apresentada em outros meios como a publicidade. 
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3. O PROBLEMA DAS IMAGENS E A CULTURA NOBROW  

  

No capítulo 2 analisamos os elementos que constituem a linguagem no cinema por 

meio dos planos cinematográficos, levando em consideração a reprodução das artes 

plásticas, cinema, a metalinguagem e o conceito mise en abyme, que significa "narrativa em 

abismo" e é usado para apresentar sobre as narrativas que contêm outras narrativas dentro de 

si. Esses elementos fazem parte da História da Arte, que estuda os movimentos artísticos, as 

obras de arte e os artistas, de acordo com a vertente social, política e religiosa da época que é 

estudada e está relacionada a cultura dos mais variados povos, ou seja, está ligada à história 

do homem e do mundo de forma mutável. Ela atravessa os tempos, criando e contando o 

passado e recriando o presente. Deste modo, o objetivo deste capítulo é analisar o conceito 

da cultura Nobrow49, que ainda está sendo explorada na História da Arte, fazendo um 

paralelo com a problemática das imagens devido a sua reprodutibilidade. 

O século XX foi marcado por diversos fenômenos culturais e sociais como a 

globalização, hibridismo, cibercultura50 e a glocalidade51, que com o passar do tempo foram 

dando origem a um novo momento na história da arte e da cultura do século XXI, a chamada 

cultura Nobrow, que é uma mistura de tendências Highbrow [uma denominação de cultura, 

artes e literatura caracterizada como intelectual e de alta qualidade] e Lowbrow [ uma 

denominação de cultura, artes e literatura sem conexão ou interesse em ideias culturais 

intelectuais]52. 

Este novo tempo iniciou esse acontecimento comunicacional: dividir um estilo que 

era considerado totalmente Highbrow como as pinturas a óleo, nas duas características: High 

e Lowbrow. Da mesma maneira, essa divisão também foi feita com a arte que era 

considerada totalmente Lowbrow como, por exemplo o grafite. 

Essa divisão de categorias Highbrow e Lowbrow e a busca pela cultura elitista 

moldou as artes na aristocracia, como por exemplo as artes plásticas, porém isso foi 

                                                
49 Baseado em estudos da tese de Doutorado de Janaína Quintas Antunes.  Comunicação e Cultura 

Nobrow: a internacionalização do inclassificável pelo ciberespaço. PUC SP, 2017. 

 
50

 Cibercultura é a cultura que surgiu, ou surge, ou está surgindo, a partir do uso da rede de 
computadores e de outros suportes tecnológicos como o smartphone e o tablet. 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cibercultura 
 
51

 Glocalização é um neologismo resultante da fusão dos termos global e local. Refere-se à presença da 
dimensão local na produção de uma cultura global. 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Glocaliza%C3%A7%C3%A3o 
 
52

 Lawrence W. Levine publicou “Highbrow / Lowbrow” há 25 anos 
Fonte: https://oglobo.globo.com/cultura/highbrowlowbrow-8480015#ixzz5BYooCzeqstest 
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acontecendo aos poucos quando começou a se perceber que a aristocracia também se 

interessava por coisas populares como jazz, a cultura pop, as estrelas de Hollywood e não 

apenas pela Família Real Britânica, ou seja, a cultura estava mudando e poucos continuavam 

a se importar com o que realmente havia sido produzido ou pensado. 

Desta forma, podemos ver que hoje diferentes classes sociais e diferentes faixas 

etárias, muitas vezes apreciam um mesmo tipo de arte como, por exemplo, adolescentes da 

classe D se interessando em aprender sobre história da arte e adolescentes da classe A 

frequentando escolas de samba. Tudo virou uma pasta única da reprodução e se tornou 

justamente aquilo com o que se queria romper. 

Essa mistura de tendências Highbrow e Lowbrow, ou seja, alta e baixa cultura deu 

origem às obras híbridas o que originou o hibridismo, proveniente da interatividade típica da 

cibercultura, que impulsionou a cultura Nobrow. Esta cultura é uma evolução do hibridismo 

com uma nova estética contemporânea sem categorização, ou seja, não é nem popular e nem 

erudita; nem de certo estilo, nem de outro. A elite começa a se ver obrigada a fazer 

“comprometimentos intelectuais” em relação à cultura popular e comercial e a cultura de 

massa passa a ser julgada através dos padrões de gosto e qualidade. 

A partir deste hibridismo dos conceitos de cultura Highbrow e Lowbrow, o termo 

Nobrow foi uma expressão cunhada nos Estados Unidos pelo jornalista americano e crítico 

cultural do The New Yorker John Seabrook [2001] para inaugurar essa nova cultura, que é 

uma evolução do hibridismo e nomear esse novo momento histórico. Depois esse termo foi 

utilizado por Peter Swirsk [2005], professor da Mcgills Queens University de Montreal e 

primeiro acadêmico a falar desse assunto para caracterizar essa nova tendência de uma 

cultura independente de hierarquias sociais, ainda pouco trabalhado pelos historiadores 

culturais. Eles são os dois únicos autores a tratar da temática Nobrow. Seabrook analisou a 

situação contemporânea da cultura para nomeá-la Nobrow nos Estados Unidos, sua origem e 

as razões que teve para criá-la, enquanto Swirsk foi responsável pelas primeiras e únicas 

análises práticas existentes sobre o Nobrow no campo da literatura. 

Essas mudanças no processo cultural, também trouxeram consequências em outros 

sentidos, pois o mercado também aumentou a possibilidade de os próprios artistas se auto 

copiarem, ou seja, o artista usa a linguagem de uma obra de arte: pintura, filme, música, etc. 

para contar uma história sobre sua própria obra que pode ser outra obra de arte: pintura, 

filme, música, etc. Podemos caracterizar esse fenômeno como metalinguagem, que é uma 

linguagem usada para descrever algo sobre outras linguagens. Essas mudanças ocorreram 

também devido à tecnologia, internet e o ciberespaço possibilitarem a diminuição da 

distância entre o artista e seus possíveis consumidores de arte. 
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Um exemplo de metalinguagem que podemos destacar é a Propaganda do amaciante 

Mon Bijou [anunciante Bombril] realizada em 1998 [Fig. 101], em que o ator Carlos Alberto 

Bonetti Moreno, garoto propaganda da Campanha posou de Monalisa e falava a seguinte 

frase: “Mon Bijou deixa sua roupa uma perfeita obra prima’. 

 

 

Figura 101 | Propaganda da marca “Bombril” comparado ao quadro de Monalisa de Leonardo Da Vinci 

  
 

Fonte | https://www.propagandashistoricas.com.br/2013/10/mon-bijou-bombril-1998.html 

                 

 

O discurso apresentado pela peça publicitária de forma humorística, conquistou o 

público em relação a recepção da mensagem. A peça publicitária fez o uso de uma gama de 

mecanismos de persuasão com uma frase de impacto, imagem do produto e a caracterização 

humorística do garoto-propaganda atingiram parâmetros socioculturais e individuais. A 

intertextualidade com o famoso quadro Monalisa, de Leonardo da Vinci conhecido 

mundialmente é o argumento de âmbito sociocultural da pintura, pois qualquer pessoa que 

tenha contato com a peça publicitária reconhece a referência à obra renascentista. O 

argumento da frase que fala diretamente com o receptor está no amaciante que deixa a roupa 

uma verdadeira obra-prima. 

Diante desse cenário, é possível verificar que mesmo as formas de artes mais 

intelectuais com conhecimento mais intelectualizado e um estudo mais aprofundado como o 
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caso da pintura de Monalisa, considerada cultura erudita, quando são apresentadas a mídia 

como propagandas, TV, cinema, etc. são popularizadas e recebidas na passividade, na inércia 

e no conformismo, impedindo os indivíduos de exercitarem seus pensamentos às ideias 

novas que as artes costumam trazer, pois passa de uma cultura erudita para uma cultura 

popular, ou seja, associada ao conhecimento do povo de forma espontânea e não à um 

conhecimento científico.  Esta propaganda quando utiliza o quadro de Monalisa e se apropria 

dela para criar uma cena de um produto que vai para a mídia, mostra exatamente essa perda 

da essência do contexto da obra de arte que vem se reproduzindo nos dias de hoje. 

A tecnologia também contribuiu nesse processo, com a possibilidade de mais e mais 

pessoas criarem arte deixando o mercado saturado o que pode ter causado o vazio 

intelectual. Existe muita produção, arte, música, filmes, livros, etc na cultura Nobrow e os 

verdadeiros artistas importantes têm que competir com os artistas amadores, fazendo com 

que o desafio não seja apenas criar a arte e sim torná-la um diferencial dentro deste mercado.

   

Consumimos milhões de notícias sem reflexão. Os efeitos especiais e 

secundários nos escondem o fundamental. Não sabemos mais distinguir o 

importante do trivial. A informática, as redes de comunicação e a mídia se 

convertem num grande acelerador de partículas impedindo-nos de perceber a 

órbita referencial das coisas. E com a perda do horizonte histórico, perdemos 

também o sentido da história. [JAPIASSU, 2001, pág. 10] 

 
Deste modo, podemos dizer que anteriormente havia uma distinção da arte feita para 

a massa e a arte feita para quem era culto. Agora com o Nobrow, a cultura está dentro do 

contexto de não ter contexto, já que não é mais possível identificar a origem de determinada 

obra. Ou seja, na cultura dentro do “contexto de não ter contexto”, não temos somente o 

“fazer” arte, mas também “analisar” e “criticar” arte. Assim, o escritor Umberto Eco fala 

sobre a análise estética de obras através de duas abordagens, porém sempre levando em 

consideração seu contexto. A seguir, ele indica o “contexto de não ter contexto” da cultura 

Nobrow. 

Quando consideramos a obra de arte em seu contexto original, imersa no jogo 

das relações culturais, econômicas e políticas na qual se formou, empenhando-

nos numa visão interativa dos binômios arte-história e arte-sociedade, duas 

possibilidades de abordagem do problema se delineiam. Vemo-nos, portanto, 

diante de uma contraposição entre método a priori e método a posteriori, que 

pode conduzir a dois mundos distantes e heterogêneos quando não se tem em 

mente, sempre e vigorosamente, o tema fundamental da pesquisa: a análise 

daquele fenômeno particular de comunicação que é o organismo artístico. [...] 

A primeira via, de uma apaixonada e fiel compreensão da obra de arte, remonta 

[...] ao mundo no qual a obra surge e que a obra resume, comunica, às vezes 

julga. Trata-se de um encaminhamento que realiza uma consideração da obra 

em sua autonomia a única via de acesso ao mundo histórico originário. [...] 

Passemos a segunda via: esclarecer o significado exato de uma obra e de alguns 

de seus elementos através do conhecimento dos fenômenos sociológicos que 



 

 

 

128 

 

presidiram sua formação, instaurando entre obra e tais fenômenos uma relação 

variável segundos as doutrinas.  [ECO, 2016,  33-35]. 

 

Esse é o grande desafio da arte e da cultura Nobrow: a sua própria essência sem 

categorização, a qual esse avanço trazido entre o popular e erudito se perde. Nobrow é uma 

cultura que funciona em diversos sentidos e anda em diversas direções, uma cultura livre não 

hierárquica. Resumindo, Nobrow são todas as artes e todos os artistas influenciados e 

inspirados por todas as artes e todos os artistas do mundo. Assim, o século XXI é marcado 

pela cultura Nobrow, em que a sociedade e a cultura se encontram em nova fase, que não se 

encaixa mais no pós-modernismo, ou seja, essa nova era da humanidade é o “pós-pós-

modernismo”. 

 

 3.1 Apropriação, Diálogos e Interação   

  

Podemos dizer que apropriação é a materialidade da criação que se dá na relação com 

os outros. Sempre houve apropriação, porém com a tecnologia e a era das mídias digitais, 

apropriar-se de algo está cada vez mais evidente, pois as novas mídias mudaram o modo de 

produção e criação. 

É possível verificar que muitas propostas artísticas dialogam ou fazem referência às 

imagens ou conteúdos de obras de outros períodos históricos. Uma das problematizações que 

a apropriação de imagens levanta é a da identificação, da operação de transferência de 

imagem feita de um contexto a outro, o que potencializaria a compreensão da proposta 

artística ou possibilitaria contrastar um dado lastro de valores em relação a nova disposição 

da imagem, aumentando, assim, as possibilidades interpretativas. 

Atualmente, a questão da apropriação é ampliada devido à cultura Nobrow, pois 

estamos em um período de alta interatividade e imediatismo. Podemos assistir a uma peça de 

teatro ao vivo, pela TV, internet, etc, pois a “tela” na qual assistimos uma mesma obra pode 

ser diferente hoje em dia. Isso se dá pelo fato da cultura Nobrow ser multilateral e 

multidimensional, ou seja, é influenciada pela amplitude mundial, sendo distribuída por 

algum meio como internet, televisão, cinema ou por outras mídias. Nobrow é o encontro de 

todas as artes e culturas que resultam na produção de objetos culturais inclassificáveis. 

Outro ponto são os diálogos múltiplos característicos da cultura Nobrow, que fazem 

com que esse movimento não seja subsequente ao movimento anterior, ou seja, a partir do 

momento que nós deixamos de ser influenciados apenas pelo que veio anteriormente a nós, 

como a época anterior, ambiente e local, novos processos criativos surgem.  Essa influência 

que recebemos de épocas e locais anteriores aos nossos, deve-se pelo fato da cibercultura ter 
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possibilitado sermos influenciados por obras, artistas e movimentos de todas as épocas e 

lugares sem termos que sair do nosso lugar, pois a cultura contemporânea é marcada pelas 

tecnologias digitais, resultado da evolução da cultura moderna que facilita uma nova forma 

de comunicação com uma relação de trocas entre a sociedade, a cultura e as novas 

tecnologias, possibilitando assim maior aproximação entre as pessoas de todo o mundo,  

graças à convergência das telecomunicações com a informática. . 

A partir dessas mudanças, o Nobrow tornou-se tendência do século XXI por causa do 

sujeito “isolado” localmente, pois mesmo sozinho fisicamente em um canto, o sujeito ainda 

está em rede, considerando o ciberespaço, ou seja, ele se apropria do mundo ao estar inserido 

em uma rede de informações que a internet possibilita. Essas são consequências naturais da 

interatividade, do mundo digital e da tecnologia, pois elas mudam e assim surgem essas 

diferenças, que trouxeram novas possibilidades de lugares em que a cultura Nobrow fez o 

papel de intensificar a interatividade. 

Podemos citar como exemplo, um autor ou artista que sai de um local isolado, sem 

tecnologia ou conexão com a internet e publica algo. Desta forma, ele está sendo 

influenciado pelo mundo digital e dialoga com algo ou alguém, pois ele deixa de estar 

isolado para estar em rede. Desta forma, podemos dizer que a cultura Nobrow é o 

movimento cultural mais livre e criativo, pois não tem categoria e nem limitações dos 

padrões acadêmicos. 

  

3.2 Os caminhos da comunicação até a cultura Nobrow 

  

É importante mencionar brevemente sobre os caminhos da história da comunicação 

até chegar à cultura Nobrow, pois esse movimento foi se alastrando por diversos setores, 

começando como uma arte que se desenvolveu em um novo tipo de comunicação, que fez 

surgir a cultura Nobrow. A seguir falaremos um pouco sobre as características da Escola de 

Frankfurt e a questão da Reprodutibilidade técnica até a cultura Nobrow. 

  

3.2.1 Escola de Frankfurt 

  

 Esse movimento surgiu como uma preocupação de entender os fenômenos de massa 

pela perspectiva da psicologia profunda. Para Adorno e Horkheimer, era necessário 

compreender o fenômeno das massas com o surgimento da televisão e desta forma 

introduziram o conceito de indústria cultural, que era uma estrutura determinada por fatores 

de mercado cuja lei era transformar as massas em objetos dela. Adorno e Horkheimer [2002] 
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afirmam que a indústria cultural, em favor de uma ideologia conservadora, transformou as 

massas em objetos. 

O que antes deveria libertar os seres humanos – a razão - foi apropriada pela 

indústria cultural, que a utilizou para manter a consciência das pessoas dentro do 

capitalismo, restando a elas apenas o consumo, colaborando para a reprodução social 

histórica. As energias individuais presentes dentro da massa acabavam por se dissolver e não 

sobrava nenhuma energia para pensar em uma realidade alternativa, capaz de substituir a 

existente. Com o aparecimento da indústria cultural, o capitalismo a transforma em um 

instrumento totalitário por meio de uma linguagem que acabou dominando todas as outras 

linguagens. 

A indústria cultural foi um conceito para se contrapor aos meios de comunicação de 

massa e tinha como objetivo homogeneizar o público educando para o consumo, ou seja é 

uma forma de dar algo para as massas fazerem de modo que estas jamais tenham que pensar 

por si próprias. Em contrapartida, a comunicação Nobrow é justamente o contrário, pois é 

uma comunicação de todos.   

Entre os pensadores da Escola de Frankfurt, Benjamin é o único componente que 

acredita que há outras possibilidades de uso dos meios, em especial, para a arte, base 

fundamental da cultura Nobrow. 

  

3.2.2 Walter Benjamin: A expansão da reprodutibilidade técnica de sons e imagens e o 

declínio da aura na modernidade 

As obras de arte sempre foram possíveis de se reproduzir, seja pelo próprio artista, 

seja por aprendizes ou por imitadores. Antigamente essa reprodução era controlada e 

demandava fisicamente o mesmo esforço que seu artista utilizava na produção do original. 

A fotografia fez com que esse processo de reprodução das imagens acelerasse de 

forma a atingir o mesmo nível que a palavra oral, pois o olho apreende mais rápido do que a 

mão desenha. Já a reprodutibilidade técnica do som atingiu tal padrão de qualidade que 

conseguiu conquistar seu espaço dentre os procedimentos artísticos. Com o aumento da 

tecnologia e intensificação das mídias, houve alterações tanto na criação como na recepção 

dessas artes, pois não é apenas a possibilidade de se reproduzir obras e sim o aparecimento 

de obras criadas para serem multiplicadas em série, graças a fotografia e ao cinema. 

Os diferentes métodos de reprodução técnica da obra de arte 

multiplicaram de forma tão notável as possibilidades de exposição da 

obra, que o deslocamento quantitativo entre seus dois pólos de valor 

provocou uma mudança qualitativa em sua natureza, semelhante 

àquela experimentada em tempos primitivos. Assim como naquela 

época a obra de arte foi sobretudo um instrumento de magia, dado o 



 

 

 

131 

 

peso absoluto do seu valor de culto, e só mais tarde foi reconhecida 

como obra de arte, hoje, graças ao peso absoluto do seu valor de 

exposição, ela adquire funções inteiramente novas, das quais a função 

artística, a única da qual temos consciência, talvez se revele adiante 

como uma função secundária. [BENJAMIN, SCHÖTTKER, BUCK-

MORSS, HANSEN, 2012, pág. 17] 

 

Deste modo a contemplação de uma obra, deu lugar à uma percepção coletiva e 

distraída do real significado por trás da obra. No momento em que a obra de arte é replicada 

e temos essa democratização da imagem, onde todos têm livre acesso, principalmente a 

massa, o aqui e agora se perde. Esse novo contexto destruiu a aura, ou seja, aquela 

autenticidade por trás de uma obra, sua originalidade e inacessibilidade. 

A autenticidade de algo é a essência de tudo que é transmissível desde 

a origem, da sua permanência física até o seu testemunho histórico. Já 

que o testemunho histórico repousa na permanência, quando a 

reprodução técnica a elimina é o próprio testemunho que se esvai. Só 

se perde isso, mas isso é justamente a autoridade da coisa. Aquilo que 

desaparece nessas circunstâncias pode ser compreendido sob o 

conceito de aura. [BENJAMIN, SCHÖTTKER, BUCK-MORSS, 

HANSEN, 2012, pág. 13] 
 

Essa contemplação da obra de arte, a sua aura é composta de elementos espaciais e 

temporais: a aparição única de uma coisa distante por mais perto que ela esteja. Existem duas 

circunstâncias que explicam o declínio atual da aura, que são: fazer as coisas ficarem mais 

próximas e a tendência das massas de superar o caráter único dos objetos através de sua 

reprodutibilidade. 

A reprodutibilidade técnica da obra de arte altera a relação das massas 

com a arte. Retrógradas diante de Picasso, elas se tornam progressistas 

diante de Chaplin. O comportamento progressista se caracteriza por 

combinar, íntima e imediatamente, o prazer em vê-la e vivenciá-la com 

o julgamento típico de um entendido. Essa combinação constitui um 

importante indicador social. Na medida em que diminui a significação 

social de uma arte, mais se separam no público e espírito crítico e a 

fruição, o que fica muito claro no caso da pintura. A arte convencional 

será apreciada sem crítica, enquanto aquilo que é verdadeiramente 

novo provocará aversão à crítica. [BENJAMIN, SCHÖTTKER, 

BUCK-MORSS, HANSEN, 2012, p.25] 

 

Deste modo, o aqui e o agora da obra de arte é o elemento que está ausente na 

reprodução, esse aqui e agora é onde se desdobra a história e enraíza a tradição do objeto. A 

reprodução técnica tem mais autonomia que a manual e pode colocar a cópia do original em 

situações impossíveis para o próprio original, pois o autêntico não preserva toda a sua 

autoridade com relação à reprodução técnica. Mesmo o conteúdo ficando intacto, as 

reproduções desvalorizam o seu aqui e agora, sua autenticidade, o testemunho se perde, pois 

depende da materialidade da obra. 

 “Mesmo na reprodução mais perfeita falta algo: o aqui-e-agora da obra de arte – sua 

existência única no lugar em que está. Mas é nessa existência única, e somente nela, que 
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transcorre sua história. ” [BENJAMIN, SCHÖTTKER, BUCK-MORSS, HANSEN, 2012, 

pág.11] 

Com o declínio do aqui e agora, perdemos a sua aura, ou seja, o tempo da 

contemplação, do sagrado, da recepção da imagem e a magia que era o peso da tradição nos 

tempos antigos. Essa destruição da aura e o aumento da reprodução e exposição das coisas 

fez com que as massas modernas tivessem a necessidade de possuir o objeto, que cada dia se 

tornou mais próximo a elas. 

Um exemplo desse ritual da contemplação aparece nos tempos antigos, onde poucos 

tinham acesso ao luxo, às obras de arte como pintura e escultura, o cinema, pois era algo 

restrito e existia essa tradição de contemplar aquilo que não era exposto e acessível a todos. 

Entretanto, na Modernidade, com a aceleração da tecnologia e dos meios de comunicação, as 

coisas tornaram-se cada dia mais visíveis, pois foram feitas para serem vistas e expostas. 

Os veículos de comunicação contribuíram na propagação da informação de forma 

extremamente rápida, já que o objetivo era alcançar principalmente as massas. O luxo, a 

moda, as obras de arte, entre outros exemplos, tornaram-se acessíveis visualmente através de 

revistas ilustradas, fotografia, cinema, internet, redes sociais, entre outros. Essa 

democratização da imagem de tornar as coisas acessíveis para a massa criou uma estrutura 

para o consumo. O consumo, que está ligado à acessibilidade das coisas, é o principal 

objetivo dessa aceleração da reprodutibilidade de imagens, sons e informações, provocados 

pelos veículos de comunicação, pois hoje existe uma grande quantidade de produtos que 

precisam ser vistos pela população. 

  

3.2.2.1 Fotografia e Cinema 

  

A expansão da fotografia e cinema na modernidade foi um fator importante na 

reprodução de imagens e sons, pois esses meios reproduziam cópias e representavam o 

mundo. Antigamente, a fotografia idealizava a vida privada. Os álbuns de família, por 

exemplo, eram restritos, pois possuía o ritual da contemplação. Com o avanço da reprodução 

e exposição das imagens na modernidade, o valor do culto começou a entrar em declínio, 

pois hoje é cada vez mais evidente a necessidade das coisas serem vistas e expostas. 

Segundo Walter Benjamin [1996, pág.174] “Com a fotografia, o valor de culto 

começa a recuar, em todas as frentes, diante do valor de exposição. ” 

Um exemplo desse cenário é a grande quantidade de imagens pelas quais somos 

bombardeados diariamente, pois há uma necessidade de que sejam vistas pelo maior número 
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de pessoas, popularizando-a e consequentemente destruindo a tradição da contemplação, de 

entender o real significado e o contexto em que está inserida. 

Já o cinema, mais que qualquer outra arte, não tinha tempo para seguir o ritual da 

contemplação, pois o objetivo era alcançar as massas utilizando a persuasão e sua 

perfectibilidade. Podemos citar como exemplo de objeto que caracteriza a reprodutibilidade 

técnica no cinema, o cinematógrafo [Fig. 102], que é um aparelho híbrido com as três 

funções de máquina de filmar, revelação de película e projeção, capaz de reproduzir imagens 

sobre uma superfície branca e lisa. Com a ajuda deste maquinário, em dezembro de 1895, os 

irmãos Lumière projetaram pela primeira vez um filme publicamente em uma tela, que 

aconteceu em um café parisiense. Em poucos meses, os filmes eram reproduzidos em todas 

as grandes cidades da Europa, pois eram feitos de um tamanho padrão para facilitar a 

exibição de um filme em um país e outro. 

 

Figura 102 | Cinematógrafo | Objeto que caracteriza a reprodutibilidade técnica no cinema. 

 
 

Fonte | https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinemat%C3%B3grafo#/media/File:Cinematographo_Aparelho.jpg>  

 

Outro exemplo de reprodutibilidade é visto também nos filmes, onde o cinema 

modifica a representação do ator e da própria história utilizando esses veículos de 

comunicação, pois o objetivo era expor certas ações para que todos pudessem compreendê-

las e controlá-las, pois o cinema conta com uma grande quantidade de elementos que passam 

despercebidos pelo espectador. Diferente do teatro, a maior possibilidade de análise do 

conteúdo cinematográfico, resulta da capacidade de o cinema destacar seus elementos. 

Em vez da obra de arte ser um espetáculo atraente para os olhos ou 

uma sonoridade sedutora para os ouvidos, os dadaístas a 

transformaram em um projétil capaz de atingir o espectador. A obra de 

arte ganhou uma qualidade tátil. Com isso, fomentou a demanda pelo 

cinema, cujo elemento de distração é sobretudo de natureza tátil, 

baseado fundamentalmente nas mudanças de locais e cenários, 

atingindo o espectador na forma de choques sucessivos. Comparemos 

a tela sobre a qual se projeta um filme com aquela usada em uma 

pintura. Esta última convida o espectador- que pode se abandonar a 

livre associação de ideias – à contemplação. Isso já não é mais possível 
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no filme. [BENJAMIN, SCHÖTTKER, BUCK-MORSS, HANSEN, 

2012, pág. 11] 

 

Assim o cinema exige um maior esforço de atenção, quanto ao ato de “contemplar” a 

obra audiovisual, devido a sua grande quantidade de imagens e elementos que precisam ser 

expostos e acabam passando despercebidos pelo espectador, pois este não consegue mais 

pensar de forma aprofundada sobre a mensagem e o real contexto que certos filmes trazem, 

pois não há tempo hábil para essa reflexão. 

 

3.2.2.2 Consequências da Reprodutibilidade técnica na Modernidade 

  

A reprodução da imagem e som levou as massas modernas a modificarem sua 

relação com a obra de arte, pois a aura foi declinando, devido a grande quantidade de coisas 

a serem expostas. É claro que a reprodutibilidade técnica provoca consequências no meio 

artístico. À medida que este tipo de reprodução foi se desenvolvendo [através da fotografia e, 

mais tarde, continuado pelo cinema], a autenticidade da obra de arte foi se perdendo cada 

vez mais. Walter Benjamin afirma que, por mais perfeita que a cópia possa ser, a 

autenticidade será um elemento sempre em falta – o seu “aqui e agora”. É apenas na obra de 

arte original e verdadeira que se encontra a sua história. Diante de todos esses fatos, a obra 

perde a sua aura, a sua unicidade, visto que a autenticidade não é reprodutível. 

 

O que antes era contemplado por uma única pessoa ou poucas pessoas, como é o caso 

da pintura, passou a ser contemplado em massa, o que acarretou na crise da pintura, pois a 

massa procura na obra de arte a diversão e o entretenimento, já o conhecedor, busca a 

devoção, a magia, o ritual da contemplação. Um exemplo que podemos citar é o quadro “A 

Última Ceia” de Leonardo da Vinci para a igreja de Santa Maria delle Grazie em Milão, 

Itália [Fig. 103]. O Mural, em estilo afresco que representa o episódio bíblico da última ceia 

de Jesus com os Apóstolos antes de ser preso e crucificado é um dos bens culturais mais 

conhecidos e respeitados do mundo. Hoje, podemos ver que essa obra tornou-se reprodutível 

no mundo por artistas que se apropriam dela como no caso do fotógrafo americano David 

Lachapelle, que fez uma releitura do quadro a Última Ceia para mostrar a vida no subúrbio 

norte-americano [Fig. 103]. O artista fotografou as pessoas, que faziam parte deste cenário 

sempre ligado à pobreza, drogas, prostituição e violência, como necessitados da palavra e 

ajuda deste Cristo moderno. Essa releitura pertence ao editorial “Jesus is my Homeboy” 

inicialmente publicado na revista inglesa I-D em 2003 e posteriormente lançado como livro. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3stolos
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Figura 103 | Pintura em Óleo sobre gesso | Mural | A Última Ceia | Leonardo da Vinci. 

 
 

Fonte | https://www.artbible.info/art/large/150.html> 
 

 

Figura 104 | Releitura do quadro a Última Ceia para mostrar a vida no subúrbio norte-americano | David Lachapelle 

 
 

Fonte | http://lanacarlasousa.blogspot.com.br/2011/06/santa-ceia-segundo-david-lachapelle.html 

 

Outro exemplo que faz referência ao famoso quadro “A Última Ceia”, de Leonardo 

Da Vinci é a Campanha da marca de roupas Cavalera para o verão 2013 [Fig. 105], chamado 

Salvador Rocks, idealizada pelo seu diretor criativo Alberto Hiar, que misturou as 

características religiosas da capital baiana com o rock n’ roll. Alberto Hiar decidiu montar 
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uma cena de Santa Ceia da moda com 11 personalidades ligadas, de alguma forma, ao 

universo fashion. 

 

Figura 105 | Fotografia da Campanha para o verão da Cavalera | 2013. 

 
 

Fonte | http://harpersbazaar.uol.com.br/moda/cavalera-arma-santa-ceia-da-moda-para-divulgar-nova-colecao/ 

 

 

Um dos pontos que pode ser observado nesta tese é o filme “A Garota 

Dinamarquesa”, a qual será tratada mais adiante, em que o espectador está preocupado com a 

distração e o entretenimento que a história mostra, já o conhecedor mais intelectual se 

aprofunda na questão da aura que o filme traz, nos simbolismos e no possível contexto 

poético e, por isso mais aprofundado, de sua narrativa. 

Afirma-se que as massas procuram na obra de arte distração, enquanto o conhecedor 

a aborda com recolhimento. Para as massas, a obra de arte seria objeto de diversão, e para o 

conhecedor, objeto de devoção. [BENJAMIN, WALTER, 1996, pág.192]. 

Hoje, a coletividade busca cada vez mais a distração através da obra de arte, pois 

vivemos diante de um cenário em que as coisas acontecem rapidamente e as massas não 

conhecem o verdadeiro sentido da arte. Com o aumento da exposição das coisas pelos meios 

de comunicação, a imagem acabou sendo “banalizada”, pois temos total acesso a tudo e com 

isso perdemos a magia e a tradição de contemplar algo, de entender o seu real significado ou 

de desejar ter aquele objeto. 

O cinema, por exemplo, era algo onde poucos tinham acesso antigamente e não 

contava com os recursos que possui atualmente. Hoje, existe um nível maior de qualidade no 

produto audiovisual, que abrange desde as salas de cinema até provedores globais que levam 
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os filmes e seriados para as residências das pessoas. Podemos citar como exemplo o 

Netflix53, maior provedor global e atual de filmes do mundo, que oferece ao público uma 

gama de obras audiovisuais sem que o mesmo precise sair de casa para assistir. Diante deste 

cenário que facilitou o acesso aos filmes, tivemos a perda da contemplação da obra num 

grande ecrã que se oferece numa sala de cinema. Torna assim o ato de assistir uma atividade 

“comum” desenvolvida para atender a demanda do espectador, oferecendo em algumas 

produções uma “não preocupação” com o embasamento artístico mais aprofundado ou 

poético, um contexto cujas referências sejam mais elaboradas. Estas produções conhecidas 

como Blockbuster54 produzem linguagens visuais mais imediatas, objetivas, diferentes das 

quais o cinema arte ou o cinema das grandes produções pode oferecer e que muitas vezes 

estaria implícito por meio de elementos diversos da Direção de Arte como no caso do filme “ 

A Garota Dinamarquesa” que falaremos adiante. 

Podemos dizer que o cinema ampliou a percepção do mundo, pois aquilo que o filme 

apresenta é muito mais preciso e pode ser analisado de pontos de vistas diferentes e 

numerosos. O cinema é capaz de destacar elementos por meio de grandes planos, foco em 

detalhes ocultos em ambientes comuns graças a direção da câmera. Desta forma, por meio da 

ampliação, é possível termos acesso não apenas a uma visão mais nítida daquilo que vemos, 

mas também de novas configurações da matéria. 

 

3.3 A nova diagramação da Cultura 

 

 Como mencionado anteriormente, a cultura Nobrow é toda uma nova 

contemporaneidade nascida no advento da cibercultura, principalmente devido ao seu caráter 

de aceleração da velocidade. Quando a cibercultura passa a modificar a pós-modernidade é 

justamente quando começa a originar o Nobrow. 

A noção de cibercultura nomeia a fase contemporânea da civilização 

tecnológica. Abrange, como bloco social-histórico, o estirão mais 

avançado da mundialização do capital, fincada nas tecnologias do 

virtual e em redes interativas. Não marca, portanto, tout court, uma 

nova era; confunde-se, antes, com ela: é a própria. Assim encarada- em 

                                                
53

 A Netflix é um provedor global de transmissão online que permite aos clientes assistir a uma ampla 
variedade de séries, filmes e documentários premiados ou desenvolvidos pela própria marca em milhares 
de aparelhos conectados à internet. Fundada em 1997 nos Estados Unidos, a empresa surgiu como um 
serviço de entrega de DVD pelo correio e atualmente conta com mais de 100 milhões de assinantes. 

Fonte: https://help.netflix.com/pt/node/412 e https://pt.wikipedia.org/wiki/Netflix. 
 
54

 Blockbuster é uma palavra de origem inglesa que indica um filme [ou outra expressão artística] 
produzido de forma exímia, sendo popular para muitas pessoas e que pode obter elevado sucesso 
financeiro. Fonte: https://www.significados.com.br/blockbuster/ 
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sua real amplitude, vale dizer, como universo material, simbólico e 

imaginário não redutível aos processos exclusivamente constatados na 

interioridade do cyberspace, como fazer a literatura ensaística 

especializada, no Brasil e no exterior, a cibercultura radica no próprio 

contexto a priori de relação com os media e redes interativos, com o 

imaginário socialmente erigido com base neles, em torno deles e para 

eles, com os discursos e práticas [mesmo as referentes aos usos 

sociais] que os promovem e com as linguagens específicas que 

representam e doravante precisam ser dominadas. [TRIVINHO, 2007, 

pág. 217] 

 

 A cibercultura e o ciberespaço nos permitem atualmente várias possibilidades de 

interação e produção de influências vindas de diversas culturas de diferentes épocas e 

localizações. A comercialização e a arte se tornaram um só em diversos casos. Por exemplo, 

clipes musicais se tornaram objetos de expressão artística – arte, mas também funcionam 

como marketing para promover a própria música em si. O cinema já não é visto como um 

local de contemplação para se assistir a um filme, pois atualmente as pessoas buscam na 

internet, assistindo a filmes antigos online ou fazendo download em sites especializados. As 

locadoras, verdadeiras febres antigamente, se tornaram algo distante da realidade e a maioria 

fechou as portas. Alguns estúdios, visando o mercado e o público, relançaram clássicos do 

cinema melhorando áudio, imagens e até acrescentando cenas que haviam sido cortadas. 

Deste modo, a cultura Nobrow é uma cultura que funciona em diversos sentidos, 

direções, uma cultura livre e não-hierárquica. Nobrow é mais democrático, inclusive dentro 

da esfera dos consumidores. A tecnologia e a internet tornaram possível a diminuição da 

distância entre o artista e sua audiência, seus possíveis consumidores. Agora, o artista 

também é mais livre e a arte sempre irá ganhar com uma produção maior, ou seja, os 

diretores de cinema têm mais liberdade para produzir filmes que misturem a cultura 

Highbrow e Lowbrow como no caso do filme “A Garota Dinamarquesa”, que possui um 

contexto Highbrow, com uma mensagem mais intelectual, porém o espectador entende como 

uma mensagem Lowbrow, pois ele só enxerga a história que o filme quer passar e não os 

elementos inseridos nas cenas. Como mencionado anteriormente, o cinema traz uma gama de 

elementos e imagens que são inseridos no filme e que precisam ser expostos, mas acabam 

passando despercebidos pelo espectador, o qual não consegue entender o real significado da 

história. 

Assim sendo, no público, há um efeito preocupante da cultura Nobrow, que é torná-lo 

perdido, ou no mínimo desnorteado devido à falta de definições e guias características do 

Nobrow, ainda mais com uma produção tão demasiada de elementos. O desafio está então na 

questão da velocidade, pois no momento em que algo chama a atenção é porque ele já é 

grande o suficiente para ser visto e em tal momento com a velocidade do mundo 
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contemporâneo, ele já está prestes a morrer. Mas esse é um efeito que é facilmente superado 

pelo trabalho de críticos e historiadores que se faz extremamente necessário em uma situação 

como esta. E com um público tão disposto, a arte Nobrow tende a crescer, espalhar-se e 

divulgar-se extremamente. 

O fato da internet permitir a intervenção individual a torna um instrumento 

primordial para a criação de novas culturas. A inserção do ciberespaço na sociedade e os 

novos fluxos comunicacionais fizeram surgir toda a cultura Nobrow, pois as influências das 

mídias trazem assuntos diversos, ideias, temas e acontecimentos o tempo todo que precisam 

ganhar espaço na mídia. 

O tipo de comunicação desenvolvida na internet, contudo, não é o 

mesmo da forma presencial, nem da forma irradiada. Seus diálogos 

não substituem nem são equivalentes aos diálogos presenciais. A 

diferença não tem a ver com a capacidade técnica, pois esta tende a 

uma fidelidade cada vez maior na transmissão de sinais visuais e 

sonoros pela internet, mas com o fato de serem formas distintas de 

comunicabilidade, que jamais poderão ser comparadas pelos mesmos 

critérios nem vistas pelo mesmo ângulo. Os efeitos do presencial não 

podem ser recuperados pela tela, porque existe algo que só ocorre na 

relação direta e os aparelhos em momento algum conseguirão captar, 

que é a percepção da energia pessoal, da força interna de cada um, de 

seu élan próprio, que só pode ser sentido pela percepção através da sua 

emanação direta. O biólogo e matemático austríaco Heinz von 

Foerster, numa crítica as fantasias da inteligência artificial, dizia que o 

problema não é de as máquinas ainda não terem conseguido imitar a 

fala e o pensamento humanos; o problema é que elas nunca o farão, 

porque não sabemos como pensamos, e possivelmente nunca o 

saberemos. [MARCONDES FILHO, 2005, pág. 53-54]. 

 

Com as novas mídias, a estética da cultura Nobrow nos traz imensas possibilidades, 

mas se mostra muito mais difícil de trabalhar ou de analisar comparadas às culturas 

anteriores. Como vimos, o seu grande desafio está em sua própria essência “sem-categoria”. 

Muitas vezes este grande avanço da liberdade proporcionada pelo Nobrow faz perder-se uma 

grande obra de arte ou de literatura, meramente pela própria consequência de sua liberdade, a 

falta de uma categorização para poder definir a obra, para poder vendê-la.  

Um exemplo de artista Nobrow que podemos mencionar é o multiartista paulistano 

Manu Maltez que misturou música, teatro, cinema, literatura e artes no show-espetáculo “O 

Diabo Era Mais Embaixo” [Fig. 106] e [Fig. 107], inspirado no clássico “Fausto”, do escritor 

alemão Johann Wolfgang von Goethe [1749-1832]. A montagem narra o drama de um 



 

 

 

140 

 

contrabaixista em crise que não deixa os vizinhos dormirem com sua música. Assim como 

na história de Goethe, em que Fausto vende a alma para Mefistófeles, o músico tenta criar 

um acordo com o Diabo. O fato de Manu Maltez passar por quase todas as áreas da arte 

[música, artes plásticas, teatro, performance, cinema, literatura] não o torna um artista 

Nobrow, apenas um artista mais completo. Porém, o fato dele experimentar cada uma dessas 

áreas com criatividade, criando uma dificuldade para determinar a categorização de cada um 

de seus trabalhos, isso sim o faz um artista Nobrow. 

 

Figura 106 | Cenas do espetáculo "O Diabo Era Mais Embaixo"| Foto: Mayra Azzi. 

 
 

Fonte | https://catracalivre.com.br/sp/agenda/barato/manu-maltez-mistura-teatro-musica-e-cinema-em-o-diabo-era-

mais-embaixo/  

 

Figura 107 | Divulgação do espetáculo "O Diabo Era Mais Embaixo" | Foto: Mayra Azzi. 

 

Fonte |  http://rollingstone.uol.com.br/noticia/manu-maltez-lanca-primeiro-filme-da-carreira-io-diabo-era-mais-

embaixoi/#imagem0  
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De tal modo, jamais conseguiremos compreender os novos processos 

comunicacionais e culturais contemporâneos tentando encaixá-los em modelos antigos que já 

não são pertinentes. E com a velocidade dos acontecimentos, também não temos a 

possibilidade de criar novos modelos a tempo de aplicá-los. Com isso, precisamos adaptar-

nos e adaptar nossos métodos para que eles sejam tão flexíveis, para que fluam tanto quanto 

a informação, a comunicação e a cultura contemporâneas fluem. Temos que enxergar as 

coisas da maneira que elas acontecem, com o processo comunicacional Nobrow e sua 

consequente cultura, e não de acordo com padrões ultrapassados. 

Dentro do Nobrow, temos algo ao mesmo tempo semelhante e completamente 

contrário, pois o Nobrow é a desunião da arte na sua falta de aspectos em comum, é a 

pluralidade, mas também é a união do mundo na internacionalização das artes de todos os 

lugares por meio da comunicação proporcionada pela tecnologia, é uma arte que é uma 

consequência da troca de informações completamente universalizada e liberada. 

Como Nobrow, compreendemos todo tipo de produção ou produto cultural 

contemporâneo que não se encaixa em nenhuma categoria, em nenhum padrão, em nenhuma 

regra. O século XXI começou com uma forte tendência a essa estética cultural; é possível 

observar que a cultura atual não segue um horizonte único, um estilo único constitutivo de 

uma época. O presente cultural escapa a categorizações, e, conforme mencionado, o 

inclassificável hoje se chama Nobrow. Desta forma, podemos dizer que Nobrow são todas as 

artes e todos os artistas influenciados e inspirados por todas as artes e todos os artistas, de   

todo o mundo. 
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4. NARRATIVA OBJETIVA, NARRATIVA POÉTICA E SUAS REPRESENTAÇÕES 

NA DIREÇÃO DA ARTE DE A GAROTA DINAMARQUESA.  

 

4.1 Narrativas 

 

Nos capítulos anteriores foram apresentadas as questões que caracterizam e analisam 

a leitura das imagens em determinados momentos da história da arte, bem como suas 

possíveis relações de contexto e confluência entre as linguagens: plástica e audiovisual. 

Essas relações tratam da compreensão dos autores e espectadores frente às obras artísticas e 

formam-se por meio da “alfabetização visual” segundo Dondis [1997] e da “interpretação e 

leitura da imagem” segundo Manguel [2001], seu conceito segundo Weitz [1956] e Bell 

[1914], além de estudos de outros autores como Umberto Eco e H. W. Janson. As leituras, 

análises e confluências artísticas podem gerar novas representações imagéticas e simbólicas 

sobre obras de arte de acordo com a forma de produção e criação do autor da obra, bem 

como na recepção e interpretação do espectador perante a arte, gerando possibilidades 

narrativas. 

Quanto ao conceito de cultura Nobrow, essa nos oferece uma nova leitura estética 

sobre a produção contemporânea, unindo elementos das representações popular e erudita, e 

que se faz presente na linguagem cinematográfica. Autores como Seabrook [2001] e 

Benjamin [2012] explicam o “valor” cultural e social de uma obra, bem como sua 

autenticidade e “aura” como parte do testemunho histórico no qual está inserida. As leituras 

e interpretações de imagens do capítulo 2 e as relações híbridas e conceituais da cultura 

Nobrow do capítulo 3 se apresentam neste último capítulo [capítulo 4] pela perspectiva do 

ponto de vista da narrativa do filme “A Garota Dinamarquesa”. 

O presente capítulo analisa a narrativa cinematográfica sob duas vertentes: a 

narrativa direta e a narrativa poética. Trazem relações objetivas [narrativa direta] e 

simbólicas [narrativa poética] que podem ser desenvolvidas em obras fílmicas de modo 

explícito ou implícito para contar determinada história. Suas representações diretas ou 

poéticas estão sujeitas a leitura imagética por dois pontos de vista: pela concepção criativa 

do filme desenvolvida pelo diretor, e na recepção do espectador, onde ambos se utilizam de 

interpretações pessoais para o desenvolvimento do enredo e na configuração de suas 

possibilidades narrativas. 

A narrativa direta, se manifesta em uma obra fílmica de forma objetiva, 

espontânea, sendo a representação e recepção de uma produção audiovisual em seu modo 

mais natural e imediato. Considerando aqui como narrativa direta a história que a obra 
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audiovisual ou cinematográfica se apresenta, por meio de recursos de linguagens tais como: 

o roteiro, a cenografia, a interpretação dos atores, figurinos, trilha sonora, efeitos técnicos 

audiovisuais, entre outros, os quais serão apresentados mais adiante. 

Na narrativa poética temos os mesmos recursos de linguagens [roteiro, cenografia, 

atuação do elenco, figurinos...] mas estes podem ser interpretados de modo indireto, por 

meio de seu viés simbólico. Algumas interpretações simbólicas acerca de uma imagem no 

filme, atuação do personagem ou pelo roteiro da trama acontecem de modo subliminar, 

subjetivo, não direto ou evidente. São relações conceituais e dizem respeito à interpretação 

pessoal ou cultural do autor/diretor e do espectador sobre a produção da obra e que será 

apresentado mais à frente. 

Como exemplo de narrativa direta e poética podemos analisar a cena do filme 

“Animais Noturnos” [Direção Tom Ford | 2016 | EUA]. O filme narra a vida da personagem 

Susan Morrow [interpretada por Amy Adams], proprietária de uma galeria de arte moderna, 

bem sucedida, mas que deixou para trás seu relacionamento com um escritor, o personagem 

Edward Sheffield [interpretado por Jake Gyllenhaal]. 

Num determinado momento da trama Susan observa uma pintura que está na parede 

de sua galeria [Fig. 108]. Esta cena será vista e interpretada tal como ela é: a personagem 

Susan olhando uma pintura na parede, a imagem fornecendo uma história imediata, gerando 

uma narrativa direta. 

 

 

Figura 108 | Cena de “Animais Noturnos” onde a personagem Susan Morrow observa uma tela em sua galeria de arte. 

 
 

Fonte | http://gatewaycinephile.com/blog/2016/12/8/reading-writing-and-reckoning-nocturnal-animals 

 

Numa segunda leitura da mesma cena, por meio de uma narrativa poética, teremos 

“parte” da trama que se apresenta de modo indireto, subjetivo e conceitual ao espectador. A 

cena é a mesma [Fig. 108], tendo a personagem Susan observando a pintura na parede da 

galeria de arte. Mas agora, sob o viés poético, a frase escrita no quadro “REVENGE” oferece 

ao espectador um estado de julgamento a qual a personagem irá enfrentar: uma vingança. A 

vingança que ocorre na trama e que atinge Susan acontecerá por meio do personagem 
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Edward, e será reconhecida pelo espectador apenas no final do filme. O quadro, em cena, é 

ao mesmo tempo parte de uma narrativa direta e poética do contexto da personagem. 

Podemos observar assim que em suas narrativas, a obra cinematográfica apresenta distintos 

caminhos de leitura, cabe ao espectador decifrar e compreender as possíveis relações 

narrativas para usufruir melhor o que a trama e mensagem o roteiro do filme oferece, 

ampliando ou não o discurso. 

Narrativas diretas são facilmente assimiladas pois o olhar humano já está acostumado 

a leituras e interpretações imediatas de elementos visuais. No entanto, as narrativas poéticas 

não são possíveis de leituras imediatas, pois geralmente não são explícitas. Como nem 

sempre são narrativas objetivas, estão presentes em muitas obras audiovisuais como parte do 

“tempero” do roteiro, ampliando o discurso imagético e gerando novas possibilidades de 

construção da narrativa para o autor/diretor da obra e para o espectador. 

Desse modo, a linguagem cinematográfica, como meio de comunicação e expressão, 

apropria-se das narrativas diretas e poéticas para se apresentar como propagador de 

informações históricas e conceituais. Tornando-se um agente no processo de construção das 

representações sociais que se ampliam e ganham novos rumos dentro dos imaginários 

criativos e coletivos dos artistas e da sociedade. 

Segundo Metz [1977], podemos identificar uma narrativa por cinco aspectos, uma 

sequência fechada, sequência temporal, discurso, desrealização e acontecimentos e que serão 

apresentados a seguir: 

1. Uma narração tem um início e um fim, uma sequência fechada “embora seja 

verdade que alguns tipos de narração, culturalmente muito elaboradas, têm a característica de 

trapacear com o final [...] trata-se apenas de elaborações secundárias [...]” [METZ, pág. 30]; 

2. Com um início e um fim a narração traz uma sequência temporal, com duas 

temporalidades: o tempo do narrado e o da narração. Por exemplo, dois momentos da vida da 

protagonista Einar Wegener, representado por meio das configurações de figurinos dentro 

uma história. A personagem veste um figurino masculino representando a imagem do 

homem e depois veste um figurino feminino representando a imagem da mulher, este seria o 

tempo do narrado. A transição de tempo onde no começo da história ela veste um figurino 

masculino e o final da história ela veste um figurino feminino é o tempo da narração. Neste 

aspecto ela nos leva a constatar que uma das funções da narração é transpor um tempo para 

outro tempo. A narração é um sistema de transformações temporais. 

3. Sequência fechada, sequência temporal: logo toda narração é um discurso. 

“O que delimita um discurso em relação ao resto do mundo, e o que 

ao mesmo tempo o opõe ao mundo “real”, é que um discurso 

necessariamente proferido por alguém; é, pelo contrário, uma das 
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características do mundo não ser proferido por ninguém” [METZ, 

pág. 33]; 
  

O discurso nada mais é então do que contar uma história, no caso do cinema este 

discurso é proferido pelo imaginário do diretor do filme, uma forma de apresentação do 

mundo real, por meio das linguagens e representações por ele escolhidas e desenvolvidas por 

sua equipe de produção e edição. No caso do cinema estas linguagens e representações se 

utilizam dos recursos de reprodução e apresentação do roteiro e das imagens como 

mencionados acima [roteiro, cenário, atores, figurinos…]. 

4. Sequência fechada, sequência temporal, discurso: significa a percepção da 

narração como real, ou seja, identificar a obra fílmica como sendo realmente algo que parte 

de uma narração. A consequência imediata é a de “irrealizar a coisa-narrada” ou seja a 

desrealização da coisa narrada – adquirida por meio da consciência de que se trata de uma 

narrativa; O espectador percebe que está diante de uma tela de cinema, de uma obra fílmica, 

tem ciência e consciência da narratividade não se deixando enganar na crença de que esta 

obra seja o mundo real. 

5. Por fim, uma sequência de acontecimentos. A narrativa cinematográfica 

apresenta-se ordenada por conta de elementos diversos, sendo eles: visuais, sonoros e 

textuais, que são características próprias quando comparada com outros meios, como por 

exemplo, a literatura. 

Dentro destes cinco aspectos, a narrativa cinematográfica apresenta, em sua 

estruturação – de acordo com Gaudreault; Jost [2009] –, elementos do domínio do não verbal 

[a imagem, a música e os ruídos] e do verbal [diálogos e menções escritas]. 

Ambas possibilidades de narrativas, direta e poética, serão analisadas na 

configuração do filme “A Garota Dinamarquesa”. O meu interesse como pesquisador por 

história da arte, fotografia e audiovisual auxilia na apresentação de como a Direção de Arte 

do filme nos oferece essas relações narrativas, bem como suas interligações no decorrer do 

estudo por meio de imagens e teóricos como Aumont, Metz, Vernet, Urssi, entre outros. 

  

4.1.1 Narrativas Cenográficas Direta 

 

O cinema, nos primeiros anos, não tinha como prioridade estabelecer uma narrativa. 

“A princípio, a união de ambos não era evidente: nos primeiros tempos de sua existência, o 

cinema não se destinava a se tornar maciçamente narrativo” [VERNET, 1995, pág. 89]. Sua 

função poderia ser documental, científico ou como um divertimento efêmero de uma feira, 

formado principalmente por conta dos espaços de exibição, os chamados vaudevilles onde os 
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filmes dividiam locais com espetáculos musicais e bebidas. Não focando diretamente na 

representação necessária para uma narrativa a projeção de um produto audiovisual oferecia 

apenas o entretenimento, associado com outras expressões e linguagens plásticas sem a 

preocupação de representar uma história com um começo, um meio ou um fim. A linguagem 

audiovisual servia apenas para se apreciar sem a preocupação de contar uma história. 

[VERNET 1995]. 

Segundo Vernet [1995], três aspectos foram importantes para o encontro entre o 

cinema e a narrativa: 1_ a imagem figurativa em movimento; 2_ a imagem em 

movimento; e 3_ a busca pela legitimidade. Vejamos estes três aspectos: 

No primeiro aspecto, a imagem figurativa em movimento, o cinema oferece uma 

figura que traz algo em relação ao objeto, uma relação de reconhecimento que ambienta o 

espectador. Pode ser qualquer objeto: um vestido mexicano que demonstra a cultura da 

personagem que a veste como em “Frida” [Fig 109] [Frida | EUA | 2002 | Direção Julie 

Taymor], uma coluna egípcia que demonstra a localização e o ambiente de onde a história se 

passa como no filme “Os Dez Mandamentos” [Fig 110] [Os Dez Mandamentos | Direção 

Cecil B DeMille | EUA | 1956], ou uma vassoura que apresenta o personagem como sendo 

um bruxo Harry Potter [Fig. 111] personagem-título na série de filmes da saga “Harry 

Potter” escrita por J. K. Rowling. [Harry Potter e a pedra filosofal | EUA | Direção Chris 

Columbus | 2001], e assim por diante. 

 

Figura 109 | Salma Hayek interpreta Frida Kahlo no filme “Frida”. Figurinos e acessórios identificam a personagem. 
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Fonte | https://www.pinterest.es/pin/377950593708650901/ 

 

 

Figura 110 | Cenografia do filme “Os Dez Mandamentos” no qual as colunas do filme ambientam e caracterizam um 

palácio egípcio de Ramsés. 

 
 

Fonte | https://cinemaedebate.files.wordpress.com/2011/08/palc3a1cios.jpg 

 

 

Figura 111 | Harry Potter e Draco Malfoy seguram uma vassoura voadora Nimbus 2001. 

 
 

Fonte |  http://www.gramunion.com/hharrypotterrforever.tumblr.com/120918294685 

 

 

 



 

 

 

148 

 

Um objeto também pode trazer seu próprio discurso, indo além da simples 

necessidade de fazer com que este tenha um significado de pura composição cenográfica, 

sendo parte de um simples elemento cenográfico. Como exemplo utilizaremos uma pintura 

em um filme onde o quadro não é apenas a imagem de uma tela, mas sim um discurso 

próprio, autônomo, uma demonstração em si: aqui está uma pintura. Com ela acompanha 

uma sequência na leitura da narrativa, um discurso dentro do discurso, o mise en abyme55.  

Encontramos este exemplo em “O Fabuloso Destino de Amélie Poulain” [França | 

Direção Jean-Pierre Jeunet | 2001] onde o personagem Raymond Dufayel [interpretado por 

Serge Merlin] pinta em sua casa, uma vez por ano, uma mesma tela de Renoir. A tela é “O 

almoço dos Remadores” [Fig. 112].  

 

Figura 112 | Almoço dos Remadores | Pierre-Auguste Renoir | 1880-81 | Óleo sobre tela | 129,9 × 172,7 cm | Coleção 

Phillips | Washington D.C. 

 
 

Fonte | https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Almo%C3%A7o_dos_Barqueiros#/media/File:Pierre-Auguste_Renoir_-

_Luncheon_of_the_Boating_Party_-_Google_Art_Project.jpg 

  

Em determinado momento do filme Dufayel se encontra com sua vizinha Amélie 

Poulain [interpretada por Audrey Tautou], ambos estão diante do quadro “O almoço dos 

Remadores”, neste momento Dufayel aponta para uma das personagens do quadro, uma 

menina que segura um copo de vinho e tem o olhar distante entre as demais figuras da 

pintura. Ele aponta e diz “talvez ela seja apenas diferente” [Fig. 113] referindo-se a figura do 

quadro, mas também à personalidade da própria Amélie Poulain. 

                                                
55

 Mise en abyme. Narrativa em abismo” apresentado no capítulo 2. 
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Figura 113 | 00:30:10 | Cena do filme “O Fabuloso Destino de Amélie Poulain” onde Sr. Dufayel aponta para a 

personagem do quadro de Renoir associando a personalidade da figura do quadro à própria Amélie. 

 
 

Fonte | DVD | O Fabuloso Destino de Amélie Poulain | Título original Le fabuleux destin d'Amélie Poulain | Direção 

Jean-Pierre Jeunet | França | 2001 

 

Trata-se de uma narrativa dentro da narrativa, utilizando de elementos cenográficos o 

diretor amplia o discurso imagético a respeito da personagem Amélie ao caracterizar a 

relação entre a personagem da tela pintada que segura um copo com a personagem da trama 

do filme Amélie, que por sua vez também está segurando um copo de vinho. É como dizer 

que ambas, a moça do quadro e Amélie “sejam apenas diferentes” do grupo social em que 

vivem. 

Em “A Garota Dinamarquesa” encontramos a mesma técnica de narrativa mise en 

abyme que se expressa por meio da pintura. Sabendo que a história do filme conta a vida dos 

artistas plásticos, Gerda Wegener e Einar Wegener, então teremos muitas telas como objetos 

cenográficos56 e objetos de cena57 espalhados pelo espaço de construção da cenografia do 

filme compondo a parte imagética da narrativa. A princípio analisaremos um caso em que 

uma das pinturas exibidas no filme se apresenta além do significado direto que o objeto [a 

pintura, a tela], traz consigo. A pintura oferece uma gama de valores sociais e culturais que a 

tornam um discurso em si: uma imagem representada no quadro que pode ser uma paisagem 

ou, no caso, uma figura humana, a expressão corporal dessa figura e como esta se apresenta 

em postura e figurino, suas cores que podem indicar um estado de espírito, o estilo da 

                                                
56

 Objetos cenográficos são elementos de cena que estão apenas compondo o cenário, sem uma função 
de trazer um discurso mais aprofundado ou significativo à trama. Como por exemplo uma cortina em um 
filme, sendo apenas um objeto cenográfico, decorativo. 
 
57

 Objetos de cena são utilizados pelos personagens da história. São objetos que tem um valor 
significativo e que contam uma história própria. Como por exemplo as cortinas no filme “A Noviça 
Rebelde” [EUA | Direção de Robert Wise | 1965] e no filme “E o vento levou” [EUA | Direção de Victor 
Fleming | 1939] onde as protagonistas usam a cortina para criar figurinos para suas personagens dentro 
da trama 
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pincelada que identificam um período da história da arte ou o estilo do artista que a retrata, e 

um texto na obra [caso tenha] ou o título da pintura que pode trazer uma mensagem a mais 

sobre a mesma. 

Esses elementos plásticos e conceituais da pintura oferecem um discurso fechado no 

próprio objeto pictórico e que se amplia e dialoga pela associação narrativa junto ao filme. 

Tais aspectos estão presentes em diferentes telas de Gerda Wegener apresentadas no decorrer 

do filme, como por exemplo no quadro de Lili Elbe lendo um jornal [Fig. 114]. No enredo 

do filme esta pintura está em exibição na exposição individual de Gerda Wegener na galeria 

“Etienne Dufour” de Paris, representando a técnica, o conceito, a arte e o estilo da pintora. 

A tela nos oferece um discurso próprio ao trazer a representação pictórica da 

personagem Lili, sentada segurando um jornal e com o olhar direto para o espectador. As 

cores que compõem o quadro, bem como a composição visual da pintura identificada pelos 

elementos geométricos da época retratada, apresentam o início do modernismo e o estilo art 

déco. A androginia da personagem retratada oferece as características das representações 

plásticas da autora Gerda Wegener e apresenta sutilmente os traços físicos da modelo, seu 

marido Einar Wegener. Mas o discurso da pintura aumenta quando esta acompanha o 

diálogo do roteiro entre os atores do filme. 

 
Figura 114 | 00:00:53 | Frame do filme “A Garota Dinamarquesa” | Cena da pintura de Lili Elbe 

em exposição da personagem Gerda Wegener em Paris. 

 
 

Fonte | DVD “A Garota Dinamarquesa” | Direção de Tom Hooper 

O diálogo [roteiro/espaço texto] diz respeito a uma conversa entre duas personagens 

da cena: Gerda e uma visitante da exposição. Mas este se desdobra entre Gerda, Einar, Lili e 

o espectador. Em determinado momento do filme a visitante pergunta para Gerda “- A 

modelo está aqui? ”, referindo-se a Lili. Gerda olha para Einar e responde “- Não. - Ela ficou 
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na Dinamarca”. Como espectadores sabemos que Einar é Lili, então participamos do diálogo 

velado reconhecendo que a modelo está presente. Neste momento Einar olha para a pintura, 

a câmera apresenta a tela de Lili lendo e a posição da personagem na obra, principalmente 

seu olhar por cima do jornal parece torná-la uma figura viva, uma personagem que julga este 

diálogo, quase sendo uma figura real entre os demais, não apenas uma figura em exibição. 

Seu olhar traz um julgamento participativo da conversa, num diálogo mudo e apenas 

visual com Einar e o espectador, a personagem pintada no quadro parece dizer “-Ela não 

veio? Sim ela veio. Você está aqui. Você sou eu”. Observamos então que o objeto de cena, a 

pintura de Lili lendo o jornal, cria autonomia junto aos personagens tornando-se ela própria 

uma “atriz” da narrativa. 

A história da arte utiliza-se frequentemente deste recurso de leitura narrativa por 

meio de elementos cenográficos. Tomamos como outro exemplo de imagem figurativa e 

leitura cenográfica as fotografias de retrato ou de cenas do cotidiano, que por si só 

apresentam pequenas narrativas: na roupa da pessoa retratada, sua postura, olhar, o ambiente 

em que foi fotografado, a luz desse ambiente. Estes detalhes contam uma história por meio 

da imagem. Vejamos tais elementos narrativos numa composição visual de uma das fotos de 

Francisco Augusto Alkmim [1886-1978]. 

Conhecido como Chichico Alkmim este artista viveu em Diamantina - MG e 

registrou as mudanças nesse espaço rural e urbano, que transitava entre a modernização e a 

tradição, fotografando a paisagem e seus habitantes. Sua atividade de fotógrafo chegou até 

meados dos anos 1950. Ao contrário de muitos fotógrafos com estúdios pelo interior do 

Brasil nesse período, Chichico nunca se limitou a retratar apenas a burguesia diamantinense. 

Teve como frequentadores de seu estúdio os trabalhadores ligados ao pequeno garimpo, ao 

comércio e à indústria e também fotografou casamentos, batizados, funerais, festas populares 

e religiosas, paisagens e cenas de rua como na figura 115. 
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Figura 115 | Alfaiataria Americana de João Antônio Ribeiro | Foto de Chichico Alkmim | Diamantina - MG - Brasil - 

c. 1920. 

 
 

Fonte | https://ims.com.br/titular-colecao/chichico-alkmim/ 

 

Na figura 115 o fotógrafo apresenta por meio da imagem dos manequins vestidos de 

terno, dos funcionários segurando peças de roupa, da arquitetura e do título da foto, um dos 

comércios do local “Alfaiataria Americana de João Antônio Ribeiro”. A imagem da 

indumentária, sua apresentação na cor preto e branco, típico de uma fotografia de época, a 

rua de paralelepípedos [que aparece apenas na ponta inferior direita da foto] deixa um pouco 

expresso o período se passa o contexto da imagem em que viveu e trabalhou o fotógrafo: os 

anos 1900. Observamos na criança à direita da foto, quanto à linguagem do corpo, pernas 

abertas e mãos na boca, sua vestimenta de roupas mais simples e de pés descalços, que se 

trata de uma pessoa do povo. Destoante desta, as outras crianças, à esquerda da imagem, 

estão bem vestidas, com meias erguidas e numa postura mais formal. Vale lembrar que nesse 

sentido, quanto a leitura da vestimenta, deixamos de lado o caráter estrutural da moda, 

aquele que diz respeito às grades sociais e econômicas que sustentam o sistema da moda, e 

podemos usar o termo como sinônimo de estilo, ou seja, nas palavras do antropólogo inglês 

Daniel Miller “a construção individual de uma estética baseada não apenas no que você está 

vestindo, mas em como você a veste”, [MILLER, 2013, pág. 25]. 

Observamos ainda a constituição racial e a questão histórica que demonstra-se numa 

parte da arquitetura da cidade de Diamantina, esta arquitetura nos oferece a base de fundo da 

imagem, tal como nas pinturas, configurando um cenário formado pelos batentes altos das 

portas contextualizando o tempo e o espaço narrativo da imagem. Temos ainda a 

frontalidade, ou seja os personagens estão em frente ao espectador, apresentando suas 
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feições, direcionando-nos seu olhar, é uma cena construída em que se percebe a técnica do 

fotógrafo. Uma crônica de costumes do início do século no Brasil. 

Benjamin em seu livro “Pequena história da fotografia”, afirma que a fotografia 

permite que vejamos detalhes da história: 

Mundos de imagens habitando as coisas mais minúsculas, 

suficientemente ocultas e significativas para encontrarem 

refúgio nos sonhos diurnos, e que agora, tornando-se grandes e 

formuláveis, mostram que a diferença entre a técnica e a magia é 

uma variável totalmente histórica. [BENJAMIN, 1996, pág. 95] 

  

O autor nos lembra que a fotografia, assim como uma pintura ou cenas de um filme, 

traz uma narrativa por meio de seus elementos compondo uma história na própria imagem 

em si e apresentando questões históricas por meio desta. Teremos assim uma história dentro 

da história, discurso dentro de discurso, narração dentro de narração. 

No que compete ao segundo aspecto citado por Vernet “a imagem em 

movimento” essa nos diz sobre a transformação da ação e se relaciona com a noção de 

tempo e espaço. A imagem passa de uma coisa para outra. 

A análise estrutural literária evidenciou que qualquer história, 

qualquer ficção, pode reduzir-se ao encaminhamento de um 

estado inicial a um estado terminal e pode ser esquematizada 

por uma série de transformações que se encadeiam através de 

sucessões do tipo: erro a cometer – erro cometido – fato a punir 

– processo punitivo – fato punido – benefício realizado. 

Portanto, o cinema ofereceu à ficção, por meio da imagem em 

movimento, a duração e a transformação em parte, por esses 

pontos comuns é que foi possível operar o encontro do cinema e 

da narração. [AUMONT, 2004, pág. 91] 

  

Vejamos como exemplo deste segundo aspecto, o da imagem em movimento na 

sequência do filme “A Garota Dinamarquesa” a seguir: 
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Figura 116 | 00:23:07 | Gerda Wegener maquiando Einar Wegener. 

 
 

Fonte | DVD “A Garota Dinamarquesa” | Direção de Tom Hooper 
    

 

  
Figura 117 | 00:23:16 | Gerda Wegener maquiando Einar Wegener. 

 
 

Fonte | DVD “A Garota Dinamarquesa” | Direção de Tom Hooper 

  
Figura 118 | 00:23:38 | Einar Wegener maquiando-se. 

 
 

Fonte | DVD “A Garota Dinamarquesa” | Direção de Tom Hooper 



 

 

 

155 

 

 Nas figuras 116 a 118 apresentam-se uma narrativa que se apresenta no filme 

numa sequência de 27 segundos onde a personagem Einar Wegener começa sendo maquiada 

por sua esposa Gerda Wegener [Fig. 116 e Fig. 117]. Porém Einar toma-lhe o pincel de 

maquiagem e começa a se pintar por conta própria [Fig. 118]. Temos aqui um aspecto de 

movimento da cena que narra uma estrutura da história. Uma ação da personagem Einar de 

passiva [em que era maquiada pela esposa] para ativa/autônoma [ela mesma se maquia]. 

Por fim, no terceiro aspecto citado por Vernet a busca da legitimidade torna-se 

fundamental, pois a tentativa de se igualar as “artes nobres” do século XIX – teatro e 

literatura – [a cultura Highbrow apresentada no capítulo 3] que fez com que o cinema 

também buscasse contar histórias “dignas de interesse”. Ou seja, o cinema busca em sua 

narrativa, por meio de suas produções e criações a “aura” de uma obra de arte de valor junto 

à sociedade erudita, tal como o teatro, as pinturas ou a literatura. A sociedade sempre 

valorizou a produção artística como parte da cultura de elite, ou seja a cultura Highbrow, e o 

cinema busca sua força de representatividade junto a esta categoria de valor. Não apenas 

como instrumento de atenção e representação de uma sociedade, mas como obra de 

valorização cultural e artística em si. 

Continuando o tema deste capítulo, o discurso narrativo, de acordo com Gaudreault e 

Jost [2009], é necessário ficar atento a respeito da narrativa cinematográfica e perguntar-se 

acerca de quem narra o filme. Não há narrativa sem que haja uma característica, um estilo, 

uma assinatura que identifique o autor/diretor dessa narração. Algo que se dá pela forma de 

representação: dos cenários, figurinos, diálogos, atuação dos atores que apresentem a 

história. Quanto a isso, no cinema, fala-se da existência de um “grande imagista” [LAFFAY 

apud GAUDREAULT; JOST, 2009], responsável pela organização dos planos, do 

enquadramento, das possibilidades de linguagens, cores e composições: o diretor geral. Junto 

deste, teremos na concepção plástica e imagética da obra cinematográfica os diretores de arte 

e o de fotografia [ver capítulo 1]. Esses diretores, em trabalho com sua equipe, são os 

responsáveis pela organização e disposição dos elementos imagéticos e sonoros que dão vida 

e apresentam a história do filme por meio de suas escolhas de representação plástica. 

São nessas escolhas que reconhecemos as características, os estilos, a assinatura da 

obra, uma identidade visual que pode apresentar não só o perfil artístico dos diretores como 

também o perfil da personagem da trama e sua relação com o tempo e espaço. 

A história da arte sempre buscou essa identidade entre autor/imagista, sua 

plasticidade e a sociedade. No campo das artes plásticas, da pintura especificamente, 

percebemos essa estrutura narrativa no estilo, no movimento da pincelada, no emprego das 
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cores, nos temas que a imagem se apresenta e no traço do imagista, ou seja o artista plástico, 

algo próprio de cada pintor. Vejamos a figura 119: 

 
 

Figura 119 | Baile de Moulin de la Galette | Óleo sobre tela | 1876 | Pierre-Auguste Renoir. 

 
 

Fonte |  http://www.codex99.com/unclassified/moulin-de-la-galette.html 

  

A obra “Baile de Moulin de la Galette” é facilmente identificada e reconhecida por 

aqueles que conhecem sobre artistas e obras expoentes na história da arte. Os traços difusos, 

as cores misturadas, como que “inacabadas”, os efeitos de luz, o movimento das pinceladas, 

os figurinos dos personagens, o tema em um ambiente externo “fora do atelier do artista”, 

são características do estilo “impressionista”, originado na França entre 1860 e 1900. O 

movimento impressionista tem como um de seus expoentes o pintor Pierre-Auguste Renoir, 

autor da obra apresentada na figura 119 e identificado tanto por sua forma/estilo de pintura 

como pelo tema [narrativa] da tela. 

Assim como na pintura, ler e reconhecer um estilo é também possível na linguagem 

audiovisual do cinema, por meio das formas de representação da imagem que estão 

associadas à questão do estilo dos diretores [diretor de geral / diretor de arte e diretor de 

fotografia] e se configuram dentro da misancene58 como afirmam Bordwell [2009] e Aumont 

[2004]. 

                                                
58 Trata-se de expressão francesa mise en scène e significa, no cinema: direção artística; encenação. No 
teatro e no cinema é a disposição de cenários no palco, cena, fingimento, simulação. 
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A misancene é a matéria-prima da direção de arte que se utiliza de recurso material, 

plástico e estético para a construção da visualidade de um produto cinematográfico. Um 

projeto visual procura se apresentar de modo coeso com os anseios do roteiro e do diretor, 

acompanhando a estrutura da produção [criação, público alvo, orçamento e cronograma] e as 

intenções visuais programadas entre a direção de fotografia e direção de arte. Nesse conjunto 

de relações entre a estrutura da produção e os processos criativos dos diretores temos o 

“clima”, a “atmosfera” que gera o filme. 

Seja uma produção realizada em uma locação fora ou dentro estúdio, uma cena 

externa ou uma cena interna, um filme que se passa na atualidade ou um filme “de época” 

[como no caso do filme “A Garota Dinamarquesa” que se passa no início do século XIX], o 

diretor de arte e sua equipe preocupam-se em tornar possível a visualidade, utilizando-se da 

linguagem cenográfica, pela qual a história será contada, criando realidades pensadas em 

detalhes conceituais, humanos ou materiais. 

O objetivo desses planejamentos cenográficos é concretizar o contexto visual para 

se desenvolver a narrativa e produzir experiências objetivas e subjetivas naquele que assiste 

o filme. O planejamento é desenvolvido para que a ambientação pareça espontânea, 

procurando assim inserir os espectadores do modo mais natural possível no universo que está 

sendo representado, favorecendo o despertar de relações afetivas com a narrativa, seja pelo 

reconhecimento ou pelo estranhamento das imagens e do som, sempre alinhado com as 

escolhas temáticas e conceituais previstas pelo projeto cenográfico do filme. 

Lembrando que a compreensão de uma imagem, além de complexa apresenta-se 

sempre aberta, não encerrando em si: cada espectador tem uma interpretação, uma relação 

narrativa com a obra a partir de sua experiência pessoal e cultural. O espaço da cena, a 

linguagem cenográfica, oferece suas possibilidades de expressões imagéticas; por meio das 

tapadeiras/painéis cenográficos [paredes de compensado ou tecido que circundam o cenário 

delimitando-o], móveis e objetos que dão forma e caracterizam o espaço da cena 

apresentando-se com seu caráter adaptável, que, assim dependendo das escolhas feitas, 

oferece uma ambientação e uma função narrativa. No uso das cores, da iluminação, da 

linguagem corporal dos atores com seus figurinos, etc. 

Por meio do espaço real/físico dos cenários imaginado e concebido pelo diretor de 

arte e sua equipe, recebemos também o espaço construído na mente do espectador, que 

muitas vezes difere do resultado da construção cenográfica, pois nesse espaço ainda nos são 

oferecidos os planos de câmera [escolhidos pelo diretor de fotografia], o desenho de som, a 

edição das imagens, os efeitos de computação, gerando a visualidade final do filme. 
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A narrativa cenográfica é construída por meio de imagens formadas por diálogos, 

sons e objetos que se combinam em uma unidade audiovisual, um trabalho de arte: a qual 

podemos chamar de “linguagem cenográfica”. Nelson José Urssi em sua tese “A Linguagem 

Cenográfica” [2006] oferece aspectos que compõem essa linguagem espacial no processo de 

criação cenográfica e do qual se apresenta pelo “instrumental cênico” e pela “linguagem 

visual”. Na construção cenográfica o instrumental cênico preocupa-se com a estrutura visual 

do cenário [espacial, sensorial, pictórico] e esta, associa-se também por sua linguagem visual 

[convencional e significativa]. Entre essas duas abordagens encontramos ainda as variações 

de tempo e espaço que interferem no formato, no estilo, no significado da cenografia 

associando-se com outras áreas do conhecimento humano permitindo a compreensão do 

espaço cênico. 

Para a configuração deste espaço cênico Urssi divide os aspectos espaciais em a 

linguagem cenográfica que se apresenta em 5 “espaços” sendo eles: espaço corpo, espaço 

lugar, espaço espectador, espaço texto e espaço sentido; E em linguagem visual que se 

apresenta em 4 “espaços” sendo eles: espaço tipografia, espaço luz e espaço som. 

Quanto a linguagem cenográfica esse se apresenta como: 

 _ Espaço Corpo 

É a representação do ator, a figura humana, que traz significados socioculturais. 

Relaciona-se com a ação, o movimento da imagem. Faz parte deste espaço a maquiagem 

[pele e penteado], o figurino e a postura de voz. Para o filme “A Garota Dinamarquesa” o 

ator Eddie Redmayne trabalhou sua expressão corporal masculina/feminina com a treinadora 

de movimentos Alexandra Reynolds que segundo Reynolds diz para o jornal britânico Daily 

Mail “é para ter certeza que ele aperfeiçoa a "fisicalidade feminina". Estamos olhando tudo 

de uma perspectiva feminina".59 

Eddie Redmayne utiliza de movimentos delicados, femininos [Fig. 120]. E em uma 

das cenas, num jogo de imitação junto a uma mulher num “Peep Show”60 parisiense para 

representar uma face de seu comportamento.  

 

 

                                                
59

 Fonte: www.bbc.co.uk/newsbeat/article/31658945/eddie-redmayne-to-play-transgender-role-in-the-
danish-girl 
 
60

 Filme pornográfico curto ou cenas de sexo que uma pessoa paga para ver sozinha, em um pequeno 
compartimento ou por uma pequena abertura na parede [daí a imagem, de peep]. Voyeur que sente 
satisfação sexual ao ver estímulos ou atos sexuais praticados por outras pessoas. Fonte: 
http://www.teclasap.com.br/peep-show/ 
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Figura 120 | 00:57:39 | Einar imita os movimentos de uma mulher num “peep show”. 

 
 

Fonte | DVD “A Garota Dinamarquesa” | Direção de Tom Hooper. 

 

Os movimentos delicados61 da mão próximo ao rosto, as expressões corporais 

contorcidas do ator Eddie Redmayne e da atriz que faz o papel da performer na cena do peep 

show francês muito se assemelham às pinturas do artista com estilos Pré-Rafaelita John 

William Waterhouse62. Com razão parece haver muita afinidade na linguagem corporal dos 

atores às obras de Waterhouse, pois o artista plástico dos anos 1900 oferece em suas telas a 

figura da mulher em constante evidência. São personagens inspiradoras, musas do 

classicismo, das tragédias gregas, dos contos da literatura, santas. Podemos ver a seguir 

alguns quadros comparativos com figuras das telas de Waterhouse e a relação com o espaço 

corpo em A Garota Dinamarquesa.  

As figuras 121, 122 e 123 mostram figuras quase despidas, o tecido faz parte do 

figurino, que é parte do espaço corpo na linguagem cenográfica, ilustrando a narrativa das 

personagens, podemos observar nas três figuras um tom de azul no colo das personagens, 

pela cauda da sereia e pelos tecidos sobre o corpo. Na figura 124 temos um frame de 

comparação com a performer no peep show francês, posturas similares e o tecido azul com 

manchas amarelas sobre o colo como nas pinturas de Waterhouse. Outros movimentos 

similares aos gestos das mãos entre a obra cinematográfica [Fig.124] será observada nas 

pinturas de Waterhouse [Fig. 125 à Fig. 127]. 

                                                
61

 Os movimentos do ator Eddie Redmayne foram trabalhados com a Coaching de Movimento Alexandra 
Reynolds. O Coaching de Movimento é o profissional responsável pela consulta contínua que guiarão as 
diferentes fases do personagem na abordagem do seu papel no filme. 
Fonte: http://www.alexandrareynolds.co.uk/ 
 
62

 John William Waterhouse [Roma 1849 - Londres 1917] foi um pintor, conhecido pelas suas obras no 
estilo pré-rafaelita. Trabalhou diversas décadas após o fim da Irmandade Pré-Rafaelita [apogeu no meio 
do século XIX], o que fez com que ele fosse apelidado de “o pré-rafaelita moderno”. Recebendo 
influência não só do início do pré-rafaelismo como também dos impressionistas, suas obras eram 
conhecidas por suas representações de mulheres tanto da mitologia grega como na lenda do rei Arthur. 
Fonte: Wikipédia 
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Figura 121 | John William Waterhouse | A Sereia | 1901 | 98 cm x 67 cm | Academia Real Inglesa | Óleo sobre tela. 

 
 

Fonte | https://www.wikiart.org/en/john-william-waterhouse/a-mermaid-1900 

 

 

Figura 122 | John William Waterhouse | Lamia | Óleo sobre tela | 1909. 

 
 

Fonte |  http://www.jwwaterhouse.com/view.cfm?recordid=56 
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Figura 123 | John William Waterhouse | A encantadora | Óleo sobre tela | 1911. 

 
 

Fonte | https://www.wikiart.org/en/john-william-waterhouse/the-charmer-1911-2 

 

 

 

Figura 124 | Cena da performer no peep show francês posições similares às pinturas de Waterhouse. 

 
 

Fonte | DVD “A Garota Dinamarquesa” | Direção de Tom Hooper. 
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Figura 125 | John William Waterhouse | Ophelia | Coleção Privada | Óleo sobre tela | 73.6 x 124.4 cm | 1984. 

  
 

Fonte Figura 125 | https://www.wikiart.org/en/john-william-waterhouse/ophelia-1894 

 

 
Figura 126 | John William Waterhouse | Mariana no Sul | Óleo sobre tela | 114 x 72 cm | 1897. 

 
 

Fonte Figura 126 | http://pt.wahooart.com/@@/8BWTGZ-John-William-Waterhouse-Mariana-no-sul 
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Figura 127 | John William Waterhouse | 'I am Half-Sick of Shadows, said the Lady of Shalott' | Óleo sobre tela | 1916. 

 
 

Fonte https://twitter.com/NationalGallery 

 

 Os figurinos, penteados e maquiagens são outros elementos que compõem o espaço 

corpo na linguagem cenográfica e no filme A Garota Dinamarquesa algumas personagens, 

como as pacientes da cena no hospital da mulher de Dresden vestem vestidos com tecidos 

mais soltos, cores únicas e fitas na cabeça [Fig. 131] do qual se assemelha com as pinturas 

de Waterhouse [Fig. 128 à 130].  

 
 

Figura 128 | John William Waterhouse | Miranda | Óleo sobre tela | 1985 

 
 

Fonte http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2015/victorian-pre-raphaelite-british-impressionist-art-

l15133/lot.12.html 
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Figura 129 | John William Waterhouse | Óleo sobre tela | Psyche entrando no jardim do cupido. 

 
 

Fonte | https://br.pinterest.com/pin/469429961140721182/ 

 

Figura 130 | John William Waterhouse | Psyche abrindo uma caixa dourada | 1903. 

 
 

Fonte | https://br.pinterest.com/pin/503347695824751854/ 
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Figura 131 | 1:28:22 | Figurinos das pacientes no hospital da mulher de Dresden. 

 
 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

 _ Espaço Lugar 

Formado por planos e ambientes cenográficos, camadas de paredes. Diz respeito à 

estruturação do espaço, seu projeto arquitetônico, espacial. Além de considerações da sua 

textura física, sua superfície. Também serve como identificador racional e histórico de um 

lugar, uma região, um local. Na figura 132 Einar está em uma biblioteca, facilmente 

identificada pelos livros, mesas, luminárias e pessoas lendo no local. É o cenário em si. No 

filme Garota Dinamarquesa, como a história se passa nos anos 1900 as características 

cenográficas que representam este período são o Art Déco e Art Nouveau. Na figura 133 

uma cena em que Gerda visita a galeria de Hans, podemos encontrar elementos típicos do 

Art Nouveau com suas curvas e formas orgânicas. 

 
 

Figura 132 | 1:14:49 | Einar numa biblioteca pública. 

 
 

Fonte | DVD “A Garota Dinamarquesa” | Direção de Tom Hooper. 
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Figura 133 | 00:58:10 | Cenografia em estilo Art Nouveau. 

 
 

Fonte | DVD “A Garota Dinamarquesa” | Direção de Tom Hooper. 

 

 

 _ Espaço Espectador 

Este espaço traz a relação de significados apresentados na cenografia e a recepção 

por aquele que vê este cenário com seu repertório cultural e simbólico. Identifica-se num 

momento de troca entre produção-espectador construído tanto pela estrutura física como pela 

produção de mensagens sensoriais. 

A “Classificação Indicativa” do filme ao espectador de A Garota Dinamarquesa para 

exibição no Brasil, segundo a Lei da CONCID [Coordenação de Classificação 

Indicativa/Departamento de Políticas de Justiça] ficou como não recomendado para menores 

de 14 anos.  Permitido a entrada caso pai ou responsável acompanhe a criança ou jovem 

portando, também, de autorização assinada. De acordo com esta classificação o filme traz 

Conteúdos mais violentos e/ ou de linguagem sexual mais acentuada.63 

 

 _ Espaço Texto 

Refere-se ao roteiro do que se pretende apresentar. No telejornal é a lauda, o texto 

que aparece no teleprompter sendo visto apenas pelo âncora. Num espetáculo de música é a 

letra da canção. Num filme são as falas dos personagens. A palavra manifesta-se com 

funções diversas criando uma imagem mental, uma emoção. Também estão presentes nas 

anotações do diretor, nas ideias do que se pretende criar no cenário e com a significação da 

montagem. 

                                                
63

Fonte COCID http://www.justica.gov.br/seus-
direitos/classificacao/cartilh_informacaoliberdadeescolha.pdf 
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Abaixo, como exemplo de espaço texto, um trecho do diálogo retirado do roteiro64 do 

filme, entre Einar e Gerda, no qual Gerda sente falta de ter o marido mais próximo a ela e 

pede para que ele a ajude a pintar o fundo de uma de suas telas:  

Gerda diz: 
Sinto sua falta. Sinto sua falta trabalhando ao meu lado. 

Einar diz: 

Não consigo mais lembrar da paisagem. 

Não consigo lembrar de Vejle. 

Gerda pergunta: 

Você pode me ajudar com esse fundo? 

Einar pergunta: 

Do que precisa? 

Gerda diz:  

De um lago. Uma casa de fazenda distante? 

 

 _ Espaço Sentido 

Compreendemos nossa volta através da vivência e do aprendizado diário dos 

sentidos, informações que geram conhecimento e se articulam como linguagens. A 

cenografia como instrumento de criação espacial, de imagens, lugares e ambientes exige do 

profissional cênico a habilidade e a competência das linguagens que ultrapassam as barreiras 

histórica, geográfica e universal. [URSSI, 2006, pág. 82]. Essa experiência, mesmo que 

mediada pelos diretores, é recebida de modo individual e subjetiva. Favorecida por conceitos 

estéticos, perceptivos e psicológicos de acordo a sua sociedade e transformada de acordo 

com o intelecto. 

O Espaço Sentido representa a interpretação da pesquisa desta tese onde elementos 

associativos de significados e conceitos serão apresentados no final deste capítulo com 

relação ao filme A Garota Dinamarquesa. 

Quanto a sua Linguagem Visual esse se apresenta por meio de seus elementos 

visuais básicos, como o ponto, a linha, o plano, a forma, a direção, a cor, a textura, a 

dimensão, a escala e o movimento. 

Equilíbrio e instabilidade, simetria e assimetria, regularidade e 

irregularidade, simplicidade e complexidade, unidade e fragmentação, 

economia e profusão, minimização e exagero, previsibilidade e 

espontaneidade, atividade e êxtase, sutileza e ousadia, neutralidade e 

ênfase, transparência e opacidade, estabilidade e variação, exatidão e 

distorção, planura e profundidade, singularidade e justaposição, 

sequência e acaso, agudeza e difusão, repetição e episodicidade, que 

oferecem uma grande variedade de meios para a expressão visual de um 

determinado conteúdo. [URSSI, 2006, pág. 86]. 

  

                                                
64

 O roteiro do filme é de Lucinda Coxon baseado no livro de David Ebershoff. 
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Essas relações nos oferecem a construção de um sentido visual que nos auxilia na 

interpretação e análise de uma obra visual, proporcionando a compreensão de qualquer 

manifestação visual, sua pré-visualização, recepção e interpretação. Apresentam-se por meio 

dos seguintes espaços: 

  

_ Espaço Tipografia 

É a imagem do texto. Tal como um material gráfico, impresso, físico, esse se 

apresenta na cenografia, na representação visual, podendo ser lido pelo espectador. Como 

exemplo nas artes em geral temos a poesia concreta, as palavras impressas, pintadas e 

construídas de modo físico e visível criando num cenário. Símbolos ortográficos, número, 

letras, sinais de pontuação são elementos do espaço tipografia. Na figura 134 Gerda recebe 

uma carta do Dr. Jens Hexler informando que Einar precisa ser internado para o tratamento 

de perversão. O texto datilografado na carta trata-se de um “espaço tipografia” oferecendo ao 

espectador a leitura da mesma junto do personagem. 

 

Figura 134 | 00:55:49 | Gerda recebe uma carta do hospital. 

 
 

Fonte | DVD “A Garota Dinamarquesa” | Direção de Tom Hooper. 

 

Segue o texto da carta: 

“Following your recent consultation and treatment at The 

Radium Institute. I formed the reluctant conclusion that your 

malady was not to be found in the body. I am obliged, as a 

doctor, to report any instance of moral depravity that I 

encounter. As a consequence. I have had no choice but to 

recommend that you are treated for perversion at St Hans 

Hospital. You are required to report there on the 14th of this 

month”. 

 

“Após sua recente consulta e tratamento no The Radium 

Institute. Eu formulei a conclusão relutante de que sua doença 

não se encontra no corpo. Sou obrigado, como médico, a relatar 

qualquer caso de depravação moral que encontro. Como 

consequência. Não tive escolha senão recomendar que você seja 
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tratado por perversão no Hospital St. Hans. Você é obrigado a 

relatar lá no dia 14 deste mês”. 

 

Este exemplo de espaço texto do filme A Garota Dinamarquesa apresentado aqui 

amplia a narrativa do filme, fazendo o espectador acompanhar o drama de Gerda da não 

compreensão dos médicos pelo estado de Einar optando pela internação do marido e 

recomendação para tratamento de perversão. 

 

 _ Espaço Luz 

Refere-se a iluminação do ambiente. Criando uma “atmosfera”, efeitos e sensações 

que são aplicados no ambiente por meio de filtros de luz, globos, gelatinas, lanternas, 

espelhos, tecidos translúcidos.  Definem um destaque se no espaço a luz for empregada com 

pontos de foco. Na figura 135 Einar é acordado por Gerda e recebe um facho de luz sobre 

seu rosto, iluminando-o e dando maior destaque ao personagem. 

 

Figura 135 | 1:14:49 | Einar recebe um facho de luz sobre seu rosto. 

 
 

Fonte | DVD “A Garota Dinamarquesa” | Direção de Tom Hooper. 

 

A atmosfera de criada pela luz do ambiente na residência dos Wegener também é 

parte da configuração do Espaço Luz da linguagem cenográfica. As figuras 136 e 137 

mostram as pinturas de Vilhelm Hammershøi, pintor dinamarquês que foi a referência para a 

composição visual do filme65. Hammershøi foi contemporâneo do período em que viveu 

Gerda Wegener e por isso se tornou uma fonte de pesquisa para a criação da cenografia do 

filme. O artista plástico traz em suas pinturas uma ambientação minimalista pelo uso de 

cores neutras como os tons de cinza ou marrom. As cores, a luz do ambiente e o 

minimalismo, assim como figuras retratadas de costa são marcas que definem o estilo do 

pintor. Os tons neutros nas telas demonstram a sensibilidade do autor para retratar os 

                                                
65

 Fonte: Making of do filme A Garota Dinamarquesa | Fonte: “extras” do DVD. 
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ambientes fechados, características similares a ambientação da cenografia de luz do filme A 

Garota Dinamarquesa [Fig. 138]. 

 

Figura 136 | Vilhelm Hammershøi | Interior with a young woman weeping | 1906. 

  
 

Fonte | https://iknowwhereimgoing.wordpress.com/tag/vilhelm-hammershoi/ 

 

 

 
Figura 137 | Vilhelm Hammershøi | Interior in Strandgade, Sunlight on the Floor | 1901 | Óleo sobre tela | 63.9 x 70.2 

cm | Statens Museum for Kunst – National Gallery of Denmark, Copenhagen. 

 
Fonte | https://iknowwhereimgoing.wordpress.com/tag/vilhelm-hammershoi/ 

 

 

Figura 138 | Luz ambiente na cenografia da residência dos Wegener | Semelhança com a obra de Vilhelm 

Hammershøi. 

 
 

Fonte https://iknowwhereimgoing.wordpress.com/tag/vilhelm-hammershoi/ 
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Segundo a Diretora de Arte Eve Stweart diz para Murphy Mekado do jornal The 

New York Times que a escolha das obras de Wilhelm Hammershøi descreve o estado de 

espírito do personagem Einar:  

Suas pinturas parecem estar em paralelo com a forma como 

Einar foi, as cores com alma, a solidão. Eles [os personagens] 

são tradicionais e arquitetonicamente presos. Não foi gratuito. 

Estava aderindo ao status quo e é isso que eu estava tentando 

mostrar. [Tradução do autor | MEKADO, The New York 

Times].66 
  

_ Espaço Cor 

As cores são impregnadas de informações objetivas e simbólicas. Na construção da 

linguagem visual os cuidados com o matiz [o próprio nome da cor], a saturação [sua 

quantidade cromática] e a luminosidade [o valor da cor] respondem aos desejos de um 

diretor na transmissão de uma mensagem.  As criações visuais, cenográficas apoiam-se em 

associações materiais e afetivas que a relação da programação cromática pode oferecer. Essa 

pode ainda identificar uma época, cultura ou manifestação. No filme A Garota 

Dinamarquesa a personagem Ulla Paulson [interpretada por Amber Heard, na vida real o 

nome desta personagem é Ulla Poulsen e ela é uma cantora lírica] ao ver que estava sendo 

observada por Einar através dos tutus67, que estão pendurados no teatro no teatro, lhe diz 

algo referindo-se a pintura que Gerda fará dela: “Ela vai precisar de todas as cores para mim. 

[Fig. 139]” O trecho do diálogo refere-se ao colorido que a pintora irá precisar na tela ao 

retratá-la. Mais tarde, já no atelier de Gerda, Ulla aparece usando um vestido de várias cores, 

tal como seria a personalidade da personagem, muito colorida e alegre [Fig. 140]. 

 

 

                                                
66

 “His paintings seem to run parallel with how Einar was, the soulful colors, the loneliness,” she said. 
“And yet they’re traditional and architecturally stuck. It wasn’t free. It was sticking to the status quo and 
that’s what I was trying to show”. 
Fonte https://www.nytimes.com/2016/02/18/movies/oscars-2016-the-danish-girl-production-
design.html 
 
67

 Tutus: são as saias de bailarinas feitas de tule. 
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Figura 139 | Quando a personagem Ulla diz a Einar sobre como Gerda irá pintá-la. 

 
 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

Figura 140 | O colorido do figurino de Ulla remete ao estado de espírito da personagem, sua personalidade. 

 
Fonte | DVD “A Garota Dinamarquesa” | Direção de Tom Hooper. 

 

 

Outro exemplo que podemos citar na construção da cenografia é o uso frequente do 

azul e amarelo. Na figura 141 o cuidado com estas duas cores é evidente ao apresentar as 

xícaras nos tons de azul e amarelo assim como na pintura de Einar [Fig. 142]. Estas duas 

cores contrastantes são frequentemente encontradas na cenografia do filme, e podem ser 

observadas em vários momentos da narrativa como apresentado pelas figuras 143 a 144. 

Xícaras, figurinos, cenários, objetos diversos e acessórios possuem estas cores. No pôster de 

divulgação do filme e na capa do livro apresenta como base o fundo azul [Fig. 145 e Fig. 

146].  

 

Figura 141 | 1:22:30 | Azul e amarelo na cenografia, detalhe para as xícaras na mesma cor. 
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Fonte | DVD “A Garota Dinamarquesa” | Direção de Tom Hooper. 

Figura 142 | 00:36:16 | Azul e amarelo na pintura de Einar Wegener. 

 
 

Fonte | DVD “A Garota Dinamarquesa” | Direção de Tom Hooper. 

 

 

 

Figura 143 | 00:41:16 | Azul e amarelo na cenografia | Galeria do marchand Rasmussen. 

  
 

Fonte | DVD “A Garota Dinamarquesa” | Direção de Tom Hooper. 

 

 

 
Figura 144 | 00:59:08 | Azul e amarelo na cenografia | Um restaurante em Paris. 

 
 

Fonte | DVD “A Garota Dinamarquesa” | Direção de Tom Hooper. 
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Figura 145 | Pôster e Capa do livro A Garota Dinamarquesa com tons em azul. 

 
 

Fonte | https://br.pinterest.com/pin/276689970834912523/ 

 

 

Figura 146 | Material de divulgação valorização dos tons de amarelo. 

 
 

Fonte | https://br.pinterest.com/pin/77757531045797139/ 
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  _ Espaço Som 

Associa-se ao ambiente sonoro: tom [frequência do som], volume e qualidade 

[frequência e volume combinados para um efeito], direção [espaço por onde se desloca e 

duração]. No cinema está relacionado à trilha sonora do filme, as músicas, canções que 

guiam o espectador para um sentimento. Efeitos de som são características marcantes no 

audiovisual pois oferecem uma imagem mental acessível e reconhecida. 

 Estes “espaços” acima apresentados compõem a linguagem cenográfica e 

apresentam-se de modo imediato na construção da narrativa direta de uma obra audiovisual. 

Os mesmos elementos cenográficos formados por tais espaços servem para representar uma 

possível narrativa poética, mais conceitual ou simbólica correspondente ao olhar 

interpretativo do diretor e do espectador que veremos a seguir. 

 

 4.1.2 Narrativa Cenográfica Poética 

  

Casas Brancas 

Nuvem Branca 

Pombos Brancos 

Jasmins 

Tomo nas mãos a primeira folha de papel 

Que se pode escrever de tão claro? 

[Manhã Clara | Cecília Meireles | 1961] 

  

  

No poema “Manhã Clara” de Cecília Meireles podemos observar a questão da 

subjetividade na poesia. Fica na obra da autora uma dúvida sobre como expressar a sensação 

que se tem frente ao que se lê [Que se pode escrever de tão claro? ], de como é possível 

representar essa sensação experimentada pelas imagens mentais criadas pela autora e pelo 

leitor do poema [casas brancas, nuvem branca, pombos brancos, jasmins, folha de papel]. 

Poesia é a combinação de palavras, significados e qualidades estéticas utilizando-se de 

dispositivos que possam expressar sentimentos e visões pessoais. Está entre as mais antigas 

formas de arte, havendo registro de poesias em hieróglifos no Egito cuja representação é 

datada a mais de 20 séculos a.C. Na era moderna é utilizada como uma ferramenta de 

metáfora, uma figura de linguagem encontrada em vários campos da arte: literatura, música, 

pintura, dança, teatro e cinema. 

Na linguagem plástica podemos encontrar a poesia nas obras de arte com 

representações mais abstratas. O abstracionismo na história da arte não tem uma data de 

apresentação específica, muito próxima da arte conceitual e simbólica é tão antiga quanto a 

representação da imagem. Desde as primeiras expressões plásticas do homem, como as 
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pinturas rupestres já se utilizavam de simbolismos nas imagens, distorcendo-as, compondo-

as ou reconfigurando-as para contextualizar um ideal a ser representado. 

Representações poéticas/simbólicas nas artes procuram apresentar a visão 

“interior” do homem acima da representação fiel da natureza. Por exemplo, em “A 

Aparição” – Dança de Salomé [Fig. 147], Gustave Moreau representa na tela a imagem do 

que indica ser a cabeça de João Batista, segundo o tema bíblico da decapitação e, envolta a 

uma radiação de luz, aparece a figura feminina de Salomé, que parece estar dançando cujo 

gestos são carregados da sensualidade apropriada à personagem [Bíblia | Novo testamento | 

MARCOS: 6, 25]. Se o personagem retratado na bíblia foi executado pelo carrasco, o 

momento histórico em que foi a obra produzida nos lembra a época da guilhotina, em que 

artistas representam em pinturas o foco na cabeça da vítima em detrimento do corpo. Na 

cabeça está o cerne da poética da obra. 

 

 

Figura 147 | Gustave Moreau | A Aparição | c. 1875 | Aquarela| Paris | Louvre. 

 
 

Fonte | ARGAN |1992 | pág. 141. 

  

Em 1893, Edvard Munch pinta “O Grito” [Fig. 148], cujas pinceladas procuram 

expressar o sentimento do medo aterrador e irracional. O ritmo das linhas longas e sinuosas 

da tela parece acompanhar o eco provocado pelo grito, transformando o céu e a terra em uma 

grande e sonora cena de horror onde razão e emoção se misturam. Na tela reconhecemos a 
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figura humana distorcida, mas não é ela que importa em primeiro lugar e sim os sentimentos 

expressos na obra. 

 

 

Figura 148 | Edvard Munch | O Grito | 1893 | Óleo sobre tela | 091 x 172 cm | Museu Nacional | Oslo. 

 
 

Fonte | JANSON e JANSON | 1996 | pág. 352. 

 

  

Para Janson e Janson [1996], entre as tendências internacionais da arte do século 

XX, encontram-se três correntes principais, que surgiram com os pós-impressionistas e têm 

se desenvolvido muito desde então: Expressionismo, Abstração e Fantasia. A primeira 

enfatiza a atitude emocional do artista para consigo próprio e o mundo; a segunda, a 

estrutura formal da obra de arte; e a terceira explora o domínio da imaginação, especialmente 

em suas características irracionais e espontâneas; porém, tais correntes não se excluem 

mutuamente, mas estão inter-relacionadas de muitas formas e a obra de um artista pode 

pertencer a mais de uma corrente. Além disso, cada corrente abrange uma ampla gama de 

abordagens, de realista a totalmente não-figurativa [ou não objetiva]. Assim, essas três 

correntes não correspondem a estilos específicos, mas a atitudes gerais. 

Para Janson e Janson [1996], o Expressionismo fica representado pela arte alemã 

do início do século XX; a expressão é um movimento do interior para o exterior: é o sujeito 

que por si mesmo exprime o objeto, por vezes até agressivo, colocando o problema da 

relação concreta com a sociedade e, portanto, da comunicação. 

Na Abstração da obra de arte lembramos o Cubismo, no qual podemos observar 

em uma das obras de Picasso: as Senhoritas de Avignon [Fig. 149] onde as figuras possuem 
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distorções angulares do corpo humano e realizam, segundo Argan [1992], a primeira ação de 

ruptura na História da Arte Moderna.  

 
 

Figura 149 | Pablo Picasso. As senhoritas de Avignon | 1907 | 244 x 233 cm | Museu de Arte Moderna | Nova Iorque. 

 
 

Fonte | ARGAN | 1992 | pág. 425 

  

Nesta obra, Picasso decompõe o fundo e as figuras humanas em inúmeros planos 

rígidos e agudos. A pintura representa mimeticamente o tema da figura humana, mas o 

espaço se torna multifacetado, onde figura e fundo, forma e espaço não se distinguem. “As 

Senhoritas de d’Avignon”, de Picasso, rompe com a representação naturalista, guiada pela 

perspectiva renascentista, de acordo com a qual o objeto era representado sob um único 

ponto de vista. Apesar de empregar a perspectiva múltipla, o cubismo analítico ainda 

trabalhava com a ideia de janela, de “vidro translúcido”, por meio do qual poderíamos 

contemplar o mundo representado. 

Já no Cubismo de Colagem as obras são compostas quase que inteiramente de 

fragmentos de materiais cortados e colados, tendo somente algumas linhas a mais para 

completar o desenho: como podemos ver na obra “Ambroise Vollard” [Fig. 150], de Pablo 

Picasso, a figura humana surge como um fantasma no meio de traços que marcam suas 

dimensões. 

Para descobrirmos a imagem do ser humano, a obra exige de nós, intérpretes, uma 

análise cuidadosa que vai além da aparência cúbica de toda a tela. Então a representação nos 
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revela ao mesmo tempo uma imagem similar ao humano, junto a uma metáfora de um 

homem que é criado a partir de seus fragmentos por meio de formas geométricas. 

 

Figura 150 | Pablo Picasso | Ambroise Vollard | 1909-10 | Óleo sobre tela | 091 x 065 cm | Museu Puskin | Moscou. 

 
 

Fonte | JANSON e JANSON | 1996 | pág. 367. 

 

A corrente denominada Fantasia, segue uma trajetória menos definida do que as 

outras duas [abstração e expressão]. A única coisa que todos os pintores da fantasia têm em 

comum é a crença de que a imaginação é mais importante do que o mundo exterior. É 

possível ver ou sentir esse modo de representação na obra de Giorgio de Chirico, “Mistério e 

Melancolia de uma Rua” [Fig. 151]. Quando vemos uma das figuras que remete às formas 

humanas, ela está empurrando seu arco, numa rua vazia, e há a sombra que indica ser de uma 

pessoa que vem em sua direção [sexualmente indistinguível]. No tocante à sombra é o 

próprio Giorgio de Chirico quem diz: “Há mais enigmas na sombra de um homem que 
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caminha sob o sol do que em todas as religiões do passado, no presente e no futuro” [Chirico 

apud MORAES, 2002, pág. 97]. 

 

 

Figura 151 | Giorgio de Chirico | Mistério e Melancolia de uma Rua | 1914 | Óleo sobre tela | 087 x 071 cm | Coleção 

Resor | New Canaan | Connecticut. 

 
 

Fonte | JANSON e JANSON | 1996 | pág. 377. 

  
 A sombra aqui retratada se opõe à coloração clara do fundo, resultando numa 

sensação de suspense que jamais chegará a um fim. Seguindo nas representações poéticas da 

história da arte há ainda o surrealismo visa expressar o processo do pensamento livre do 

exercício da razão e de qualquer propósito estético ou moral [JANSON E JANSON, 1996, 

pág. 381].  A linguagem é onírica, repleta de simbologia e da forma de narrativa de um 

sonho. A obra deixa de representar o ser humano e valoriza os sentimentos. Falar só da 

representação surrealista é quase que impossível. Tudo numa tela surreal possui um 

significado que ganha contornos com a interpretação pessoal de cada sujeito que a observa. 

Da Arte Moderna à Arte Contemporânea para Santaella [2004, pág. 136], o fim do 

ciclo desconstrutor, seu ponto de chegada, coincidiu com o ponto de partida de um fenômeno 

que passou a marcar crescentemente os caminhos da arte: a explosão dos meios de 

comunicação e da cultura de massas no contexto de uma expansão tecnológica que não cessa 

de avançar. Iniciado nos anos 1950, acentuando-se nos anos 1960 e, mais ainda nos 1970, 
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sofrendo o impacto dessa expansão, os processos artísticos começaram a apresentar relações 

de misturas de meios e de efeitos, especialmente entre os pictóricos e os fotográficos. 

Desta forma, para Santaella [2004], diante da importância imagética, o artista 

insinua-se à crítica da imagem, reprocessando-a e aprofundando suas pesquisas e sua 

linguagem poética, de forma que a arte passou a ocupar o espaço da invenção e da crítica de 

si mesma. E com o advento de novas tecnologias, elas se tornam um meio à disposição da 

liberdade artística, somado às técnicas e aos suportes tradicionais, de forma que ela não se 

expressa mais sobre uma tela em branco, mas sobre a história por trás da pintura, do roteiro 

do cinema, da qualidade narrativa da linguagem e do uso do objeto que irá materializar suas 

ideias. 

A inserção e as possibilidades das novas tecnologias na arte, como o audiovisual, 

por exemplo, parece apresentar-se como algo recente, porém as primeiras experiências com 

este tipo de suporte não são tão novas, surgindo por meio da televisão e pelos meios de 

comunicação de massa. As artes em vídeo aparecem inicialmente como uma tentativa de 

reagir à massificação da comunicação, oferecida pela televisão. E mais do que uma nova 

linguagem, torna-se um instrumento utilizado por artistas para a representação de suas 

poéticas. 

 

O vídeo surge em um momento que a arte encontrava-se 

novamente em ruptura com o meio. Estamos na metade do 

século XX, o conceitualismo, ampliaria os limites da arte, e 

naquele momento havia uma necessidade de discutir novas 

propostas, novos meios de expressão dariam fôlego necessário 

as discussões em ascensão que estavam surgindo. 

Em meados dos anos de 1950 começam as primeiras 

experiências com o vídeo nas produções artísticas de Nam June 

Paik, artista coreano naturalizado nos EUA, que já tinha um 

histórico de atuação no Grupo Fluxus, quando o mesmo filma 

uma visita do Papa à Nova York. Paik já possuía um trabalho na 

Arte Conceitual voltado para a instalação e para a performance e 

usou o vídeo como extensão de seu trabalho. Daí surgiu 

experiências que fizeram com que Paik adota-se o vídeo como 

linguagem. 

Já em finais da década de 1960 percebemos as primeiras 

utilizações do vídeo em proposições artísticas. Essas primeiras 

empreitadas com o novo meio surgiram da necessidade de 

avançar as discussões sobre papel da própria arte e sua relação 

com o sujeito. Nota-se que o vídeo surge como extensão do 

trabalho artístico dos autores. Por isso, não é raro o surgimento 

primeiro de uma vídeo-instalação, de uma videoperformance do 

que um trabalho em videoarte propriamente dito. Num certo 

sentido, é possível compreender a primeira videoarte fora desse 

movimento de expansão das artes plásticas ou de reapropriação 

dos processos industriais [...] [MACHADO apud MELO, 2018, 

slide 02]. 
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O vídeo consolidava-se como proposta visual que representa a arte contemporânea, 

pela própria diversidade de linguagem, dos recursos imagéticos e das propostas conceituais, 

linguísticas e visuais, por ele sugerido.  A linguagem audiovisual e o cinema utilizam-se da 

poética para se ampliar em sua narrativa. Não apenas no videoarte mas o cinema traz 

demonstrações de construção por meio da linguagem cenográfica oferecendo situações 

relacionais ao roteiro, a sociedade, ao homem enquanto potência artística, ampliando o 

discurso imagético. 

 

4.2 A poesia do cinema 

  

“È solo un trucco” [é apenas uma ilusão] diz o mágico Arturo [personagem 

interpretado por Vernon Dobtcheff] no filme “A Grande Belleza”68 referindo-se ao seu 

truque de mágica, no qual faz desaparecer uma girafa durante o ensaio de seu espetáculo nas 

termas de Caracalla. Por meio dos frames a seguir, retirados do filme “A Grande Beleza” 

podemos observar dois pontos do qual se trata este capítulo: os recursos possíveis da 

linguagem narrativa direta e a sua possibilidade de narrativa poética. 

Quanto a narrativa direta na cena, temos aquilo que se vê, a cena que se apresenta 

por meio dos atores [espaço corpo], do cenário [espaço lugar, espaço cor e espaço luz] e 

também pelo diálogo [espaço texto], com a frase “è solo un trucco”. Esta frase é uma 

resposta ao pedido do personagem da trama Jep Gambardella [interpretado por Toni 

Servillo] e faz parte do roteiro da trama, sendo a resposta em que o personagem Jep 

Gambardella recebe por seu pedido de fazê-lo desaparecer.  

O diálogo vem acompanhada de toda cenografia da cena [espaço lugar]: os atores, 

nas ruínas das termas de Caracalla em Roma, na Itália, com uma girafa ao fundo, animal 

impossível de se deixar perceber pelo seu tamanho e porte, além deste ser um inusitado ao 

local, temos os holofotes que oferecem efeitos de luz e sombra [espaço luz] criando uma 

atmosfera de espetáculo, trazendo ainda mais a relação obra/espectador. 

Quanto à narrativa poética desta cena, associado aos mesmos elementos, temos 

uma resposta subjetiva à pergunta do personagem Jep que se apresenta como um desejo, algo 

como um pedido de socorro. Jep não encontra um sentido para sua busca na trama do filme, 

algo que seria “a grande beleza da vida”, e que para ele se perdeu em sua constante 

observação sobre a mesma. Descontente e insatisfeito, por não encontrar a resposta nas mais 

                                                
68

 A Grande Beleza. Título original “La Grande Belleza” 2013, Drama/comédia. Direção Paolo Sorrentino. 
2h 21min. Produção: Itália França. 
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diversas situações apresentadas no decorrer do filme, o personagem Jep Gambardella faz 

este pedido ao amigo mágico Arturo. 

De acordo com o roteiro do filme Jep pergunta a Arturo “pode me fazer 

desaparecer”. E a resposta do amigo é simples: “- Acha que seu pudesse mesmo fazer 

desaparecer as pessoas eu estaria aqui, na minha idade, fazendo estas coisas? ” [Fig. 152] _ 

“É só uma ilusão”. [Fig. 161]. Aqui a própria palavra “ilusão” [espaço texto] já nos traz a 

relação com o subjetivo da narrativa. 

Vejamos o diálogo entre Jep e Arturo: 

Arturo: É apenas uma ilusão 

Você não vê? Estou ensaiando 

meu show de mágica. 

"O Desaparecimento da Girafa" 

 

Jep: Você pode fazer desaparecer 

essa girafa? 

 

Arturo: É claro que posso fazer 

a girafa desaparecer! 

 

Jep: Então me faça desaparecer. 

 

Arturo: Acha que se eu pudesse mesmo 

fazer desaparecer as pessoas 

eu ainda estaria aqui, 

na minha idade, 

fazendo estas coisas? 

 

É apenas uma ilusão. 

 
 

 

Figura 152 | Frames do filme A grande Beleza | Diálogo entre os personagens Jep e Arturo. 
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Fonte | DVD “A Grande Beleza” | Direção Paolo Sorrentino 

 

 

Além da poética do diálogo entre os personagens temos a estranheza da girafa em 

cena. Quanto a girafa, esta criatura destoante do cenário, nos lembra uma pintura do 

surrealista Salvador Dali “Girafas em Chamas” [Fig. 153]. O próprio surrealismo está 

associado à imagem do sonho, da fantasia e Salvador Dalí, um dos expoentes desse “ismo” 

excêntrico parece nos oferecer na obra “Girafas em Chamas” um dos seus momentos de 

“delírios psicodélico”. Uma situação imaginária que nos permite ter um o confronto com a 

realidade. Não é uma obra que ficamos atraídos pela beleza clássica da representação, mas 

que nos leva a pensar no seu significado. Racionalizamos uma imagem, em pensamentos, 

complementando com sentimentos e critérios. A girafa é um símbolo de poder de visão 

realista e sagacidade e estes elementos ampliam então a narrativa que temos sobre o filme 

criando assim nosso espaço sentido desta linguagem cenográfica, ou seja, sua narrativa 

poética.  
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Figura 153 | Girafa em Chamas | Salvador Dalí | 1937. 

 

Fonte http://nunes-wwwptczuk.blogspot.com.br/2010/05/girafa-em-chamas-salvador-dali-1937.html 

 

Voltando à linguagem cenográfica, a narrativa poética de Jep com Arturo temos o 

jogo de luz e sombra, de claro e escuro, que juntos oferecem uma atmosfera de “mistério e 

encantamento”, tal como um jogo de esconder-se e apresentar-se. Na cena [espaço corpo] 

Arturo, o mágico, veste-se de preto, numa representação comum do figurino deste 

profissional que se dirige ao público, camuflando-se com o fundo, tornando-se mais 

enigmático. É o oposto do personagem Jep Gambardella que usa roupas claras, como se a 

mensagem da imagem fosse evidenciar, de modo direto, a figura daquele que pergunta e 

daquele que responde, como símbolos de razão e mistério. 

  Tal narrativa oferece ao espectador uma resposta direta e indireta, objetiva e 

subjetiva, racional e poética. Que faz parte do roteiro do filme e vem ao encontro do 

espectador, oferecendo novas possibilidades de rotas narrativas associadas aos sonhos, 

desejos e dúvidas, compartilhadas pelo personagem da trama e pelo espectador do filme. 

Essa possibilidade de criação e sugestão de leitura da imagem se apresenta em 

diferentes formatos na história das linguagens artísticas, seja na literatura, no teatro, e no 

cinema. Geram um novo caminho para além do cotidiano racional do espectador, que ao ver 

o filme participa de uma nova história. Esta história é na verdade um truque, uma ilusão, 

subjetiva, poética. Desse modo, o espectador ao “entrar” na ilusão da narrativa do filme, 

vivencia o contexto e as experiências do personagem como sendo suas. 

Esta experiência ilusória da narrativa cenográfica que a imagem oferece se apresenta 

numa relação antiga entre espectador e arte. Tomamos como exemplo na história da arte as 
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pinturas de afrescos das casas de Pompéia: a técnica conhecida como Tromp L´oeil [Fig. 

154] que são afrescos pintados nas paredes sugerindo a ilusão de janelas, jardins, espaços 

abertos para seu morador. 

 

  Figura 154 | Trompe-l'oeil – Boscoreale [50 a.C.] Afresco. Nápoles, Museu Arqueológico. Podemos observar uma 

porta e noções de perspectiva que sugerem novos espaços ilusórios. 

 
 

Fonte | http://spiritualpilgrim.net/11_Western-Art/08_Roman/08_Roman.htm 

 

 As pinturas Tromp L’oeil são como as linguagens cenográficas do cinema, formadas 

por elementos figurativos que contam uma história, uma narratividade. Já a linguagem do 

cinema se apropria de possibilidades e recursos variados para criar esta ilusão junto ao 

espectador tais como os planos de câmera e o design de som, os movimentos da imagem, a 

representação dos atores. Evidentemente que esta experiência, mesmo que de modo breve ao 

qual reagimos, nos provoca uma “impressão de realidade”, que se manifesta principalmente 

na ilusão de profundidade. 

A bem dizer, a impressão de profundidade só é tão forte para 

nós porque estamos habituados ao cinema [e à televisão]. 

Provavelmente os primeiros espectadores de filmes eram mais 

sensíveis ao caráter parcial da ilusão de profundidade e ao 

achatamento real da imagem. Assim, em seu ensaio [escrito em 

1933, mas consagrado essencialmente ao cinema mudo], Rudolf 

Arnheim escreve que o efeito produzido pelo filme situa-se 

“entre” a bidimensionalidade e a tridimensionalidade e que 

percebemos a imagem de filme ao mesmo tempo em termos de 

superfície e de profundidade: se, por exemplo, filmar-se, por 

cima, um trem que se aproxima de nós, percebemos na imagem 

obtida ao mesmo tempo um movimento em direção a nós 

[ilusório] e um movimento para baixo [real]. [AUMONT, 2004, 

pág. 21] 
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O truque de mágica do filme é o truque da linguagem cenográfica, dos planos de 

câmera, dos efeitos de som, da edição e finalização das imagens, até a projeção da obra 

audiovisual no ecrã do cinema. Os mágicos, aqueles que fazem a ação acontecer, são os 

roteiristas, diretores de cena, diretores de arte e fotografia, atores e toda equipe que fazem o 

truque de mágica do cinema acontecer. 

Para o espectador cabe apenas sentar-se em frente a tela do cinema, da tevê ou do 

dispositivo móvel que reproduzirá o espetáculo desejado e embarcar na fantasia que se 

espera, desaparecer por alguns instantes do mundo a sua volta para embarcar na trama. 

Vivenciando junto do personagem da história contada, como sendo a si mesmo o próprio 

personagem. A representação dos sonhos do homem por meio da narrativa direta ou da 

imensidão da ilusão na narrativa poética. 

Como apresentado brevemente acima o discurso narrativo do cinema se utiliza da 

narrativa direta e cabe ao espectador receber e interpretar a narrativa poética [espaço sentido] 

na obra audiovisual. Quando assistimos a um filme não estamos nos perguntando como uma 

obra audiovisual pode contar esta trama, mas apenas nos deixamos levar pelo seu enredo, por 

sua narrativa direta. Porém com a atenção aos detalhes dos diretores na configuração de uma 

obra podemos ir além da imagem e sua narrativa direta. Veremos então que temos duas 

formas possíveis de absorver a obra audiovisual, numa linguagem direta e objetiva, e por seu 

meio simbólico, na mensagem discreta que pode ser criada pela direção e pelo poder da 

imagem e da arte, sua linguagem poética. 

Por onde podemos começar a apresentar essa grande mistura de informações que 

compõem a narrativa audiovisual? Pela leitura de imagens e narrativas de partes do filme, 

análise de cenas, roteiro, apresentações e representações da imagem, atuação dos atores, 

figurinos, cenários, efeitos de som, etc. Revelar uma história, construir uma magia, fazer 

crer, criar realidades que queiram ser vividas, gerar pertencimento e imersão junto da obra 

fílmica assistida.  Para em seguida por meio da poética da imagem, reconfigurar sua segunda 

mensagem, de modo mais discreto, talvez até mesmo secreto e por isso mais profunda, como 

um filme dentro do filme, uma segunda narrativa subentendida em seu mise en abyme. 

Desconstruir e desvelar possibilidades de criação, uma leitura ou releitura poética é 

fundamental para participar da aura do filme. 

Na história do cinema este recurso poético sempre acompanhou as obras fílmicas. 

Produções como “The Haunted Hotel or Strange Adventure or a Traveler” [O hotel 

assombrado ou as estranhas aventuras de um viajante | EUA | 1907] [Fig. 155] de James 

Stuart Blackton e Albert Smith que apresenta imagens editadas e efeitos para criar uma 
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atmosfera surreal. Este curta utiliza técnicas de stop motion e truques de edição para 

sobrepor imagens e transmitir a presença de fantasmas. Usando fotografias em ângulo e 

atuação exagerada dos personagens no filme, a sala parece inclinar-se de um lado para o 

outro, terminando com o uso de miniaturas para retratar o homem sendo levado por um 

gigante monstruoso. Segundo o jornal Phono-Ciné-Gazette de 15 abril de 1907 citado por 

Alberto Lucena Junior:  

Impressionante, indefinível, insolúvel, positivamente o mais 

maravilhoso filme já produzido. Aqui estão alguns dos 

misteriosos momentos do filme: uma casa que se transforma 

num órgão, uma mesa posta por mãos invisíveis, uma faca que 

corta sozinha fatias de salsicha e pão. Vinho, chá e leite sendo 

despejados por si. Tudo sem a ajuda de ninguém. Tem uma 

quantidade de outros efeitos igualmente estranhos, entre eles um 

quarto que rodopia completamente enquanto o pobre viajante 

aterrorizado treme em sua cama se perguntando o que 

acontecerá. Uma verdadeira novidade. [LUCENA JÚNIOR, 

2005, pág. 44]. 

 
 

Figura 155 | The Haunted Hotel or Strange Adventures or a Traveler | 1907. 

 
 

Fonte | https://www.pinterest.co.uk/pin/540643130240854880/ 

 

 

Temos ainda as produções de George Méliès como “Le voyage dans la Lune” 

[Viagem à Lua | França | 1902] [Fig. 156] que já recorria a truques de câmera para guiar o 

espectador na visão fantasiosa do diretor. E associados a história da arte temos obras como 

“La Coquille et le Clergyman” de 1928 [Fig. 157], dirigido por Germaine Dulac, ou “Un 

chien andalou” [França | Um cão Andaluz | 1928] [Fig. 158] e “L'Age d'Or” [França | A 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Germaine_Dulac
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Idade do Ouro | 1930] [Fig. 159] ambos dirigidos por Luis Buñuel e Salvador Dalí que 

traziam estas características de sonho e fantasia poética. 

Figura 156 | Le voyage dans la Lune | 1902 | Direção Georges Méliès. 

 
 

Fonte: https://cineforumccb.wordpress.com/2012/03/20/viagem-a-lua/ 

 

 

Figura 157 | La Coquille et le Clergyman” | 1928 | Direção Germaine Dulac. 

 
 

Fonte https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_coquille_et_le_clergyman_4.jpg 

No contemporâneo Representações oníricas também são encontradas no filme  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Luis_Bu%C3%B1uel
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Figura 158 | Un chien andalou | 1928 | Direção Luiz Buñuel e Salvador Dalí. 

 
 

Fonte http://meiaentradacast.com.br/critica-um-cao-andaluz-1928/ 

 

 

Figura 159 | L'Age d'Or 1928 | Direção Luiz Buñuel. 

 

Fonte http://dalenogare.com/2014/04/lage-dor-a-idade-do-ouro-1930/ 

 

No cinema contemporâneo podemos encontrar as relações de narrativa poética 

presente em diversos filmes, como por exemplo na produção “Blade Runner 2049” [EUA | 

2017 | Direção Denis Villeneuve], uma sequência do clássico “Blade Runner, o Caçador de 

Androides” [EUA | 1982 | Direção Ridley Scott]. Esta obra de ficção científica neo-noir nos 

apresenta em seu roteiro as relações entre replicantes e humanos num mundo futurista e 
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caótico [Fig. 161; Fig. 163; Fig 165]. A linguagem cenográfica que se apresenta na 

visualidade plástica do filme traz elementos de fantasia e simbolismo do qual podemos 

associar a algumas obras conceituais dentro da história da arte, tais como a pintura 

modernista de Giorgio de Chirico [Fig. 160], do artista contemporâneo, o belga Lawrence 

Malstaf [Fig. 162] ou do surrealista belga René Magritte [Fig. 164] para compor sua 

narrativa. Vejamos a seguir algumas imagens que apresentam estas associações plásticas: 

 

Figura 160 | Giorgio de Chirico | Piazza d'Italia | Óleo sobre tela | 40 × 50 cm | Galleria d'Arte Maggiore; 

  
 

Fonte | https://www.artsy.net/artwork/giorgio-de-chirico-piazza-ditalia-2 
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Figura 161| 00:37:01 | Escritório da Wallace Corporation | Cenário do filme Blade Runner 2049 

 
 

Figura 170 | Fonte DVD “Blade Runner 2049” | Direção Denis Villeneuve 

 

Figura 162 | Lawrence Malstaf | Shrink. 

 
 

Fonte | https://file.org.br/file_pai/lawrence-malstaf/?lang=pt 
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Figura 163 | Nascimento de um replicante | Cena do filme Blade Runner 2049. 

 
 

Fonte | https://veja.abril.com.br/entretenimento/ryan-gosling-e-jared-leto-conduzem-trailer-de-blade-runner-2049/ 

 

Figura 164 | René Magritte | Falso Espelho | Óleo sobre tela | 1898. 

  
 

Fonte \ http://pt.wahooart.com/@@/8XYU7V-Rene-Magritte-O-falso-espelho- 
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Figura 165 | Cena de abertura Blade Runner 2049. 

 
 

 Fonte | https://markedmovies.org/2018/01/29/blade-runner-2049/ 

 

“A mente ama o desconhecido. Ela adora imagens cujo significado é 

desconhecido” [René Magritte apud IMBROISI]. A frase de René Magritte parece ilustrar 

bem o conceito metafísico da trama de Blade Runner 2049 que traz problemas existenciais 

dos personagens. As relações poéticas são variadas no decorrer da trama, como na figura 165 

os olhos representam a “janela da alma” ou o modo como um replicando pode ser 

identificado. A arquitetura imagética das pinturas de Giorgio de Chirico [Fig. 160] com sua 

atmosfera de luz e sombras em tons amarelados, oníricos, parece associar a arquitetura do 

escritório da Wallace Corporation [Fig. 161], local onde os androides são concebidos. E na 

obra “Shrink” [Fig. 162] parece termos uma embalagem a vácuo, um útero para o 

nascimento destes androides do filme [Fig. 163]. Estes são elementos de linguagem que se 

utilizam do espaço corpo, espaço lugar e espaço luz nos oferecendo uma narrativa direta e 

poética do filme, há ainda o espaço som composto com ruídos industriais, metálicos, 

sintetizados sons criados por Benjamin Wallfisch e Hans Zimmer que completa a carga 

sensorial e imersiva, nos ambientando com o filme e nos trazendo um espaço sentido mais 

amplo e vívido para a narrativa. 

Observando este breve caminho de construção e configuração da narrativa poética 

cinematográfica em suas relações de linguagens artísticas junto da História da Arte 

apresenta-se a proposta desta tese: estabelecer um diálogo entre a narrativa poética 

cinematográfica do filme “A Garota Dinamarquesa”, por meio de uma observação de sua 

Direção de Arte e suas linguagens cenográficas audiovisuais. 

Nosso intuito é observar de que forma o imbricamento entre roteiro e poética da 

imagem produz sentido dentro da narrativa fílmica. No filme “A Garota Dinamarquesa” a 
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proposta de imersão na ilusão audiovisual, a participação da história pelo espectador se 

apresenta de modo direto e indireto, ou seja por sua narrativa cinematográfica objetiva, clara, 

evidente, representando o roteiro a que se destina e também na imersão de sua narrativa 

poética, simbólica, com possíveis construções de sentido. O foco de estudo desta tese é então 

a “segunda imersão” a “segunda história”, a leitura da narrativa poética contada por meio das 

linguagens artísticas, pelos possíveis significados e símbolos contidos em objetos 

cenográficos e de cena, e não a história conhecida e esperada que sua sinopse oferece como 

narrativa direta: a vida da primeira transexual do mundo. 

 A história objetiva de “A Garota Dinamarquesa”, sua sinopse, se apresenta por 

meio de suas variadas linguagens: do roteiro, da cenografia, das pinturas, atuação dos 

personagens, figurino, nos planos de câmera, efeitos de som, iluminação, até a edição final e 

divulgação para o público. Esta narrativa direta se apresenta pelos personagens da trama: 

Einar Wegener e Gerda Wegener, sendo respectivamente marido e mulher. Suas histórias se 

intercalam na apresentação das suas criações, paisagens de Vejle, um município da 

Dinamarca [apresentadas por meio das pinturas de Einar], e dos retratos da personagem Lili 

Elbe [apresentadas por meio das pinturas Gerda Wegener].  

As pinturas de Gerda Wegener por si só já trouxeram para a época um “frisson” ao 

apresentar uma figura andrógina, erótica, expressiva cuja modelo foi Lili Elbe [Einar 

Wegener], uma nova realidade ao novo mundo das artes que surgia na Paris da década de 

1920 ansiosa por novidades, conhecido como período do modernismo. Acompanhando esta 

narrativa temos a história da personagem central do filme, o protagonista Einar Wegener, é 

neste que o espectador poderá se identificar e vivenciar a fantasia de superar dramas e 

desafios de uma época em que a simples ideia de um homem se travestir de mulher já seria 

considerado um escândalo social, quem dirá mudar completamente de sexo por meios 

cirúrgicos. 

Como espectadores assistimos e nos associamos às dores de sua esposa Gerda 

Wegener, que entre as paisagens da Dinamarca e Paris, acompanha e incentiva os desejos do 

marido para a mudança de sexo. Seguimos o desenrolar das personagens e da trama até o 

encontro com médicos, suas cirurgias e alterações em seu corpo físico e psicológico, as 

relações de convivência social entre sociedade, amigos e pessoas do trabalho, até a morte da 

personagem Lili Elbe. 

Vejamos então o filme sob um outro olhar, o da narrativa poética. Uma vez que 

identificamos a história direta qual seria a possibilidade de uma nova narrativa? Uma 

narrativa poética? Esta narrativa será apresentada por meio da decupagem das imagens do 
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filme, associando frames da obra cinematográfica com relações artísticas possíveis na 

construção de mensagens simbólicas que podem gerar uma nova narrativa para a trama. 

  

4.3 Decupagem do filme | Narrativa poética de “A Garota Dinamarquesa” 

 

Como linguagem cinematográfica Decupagem [do francês découpage], refere-se a 

“recortar”, que no audiovisual, no cinema e na comunicação, se encarrega da divisão do 

planejamento de uma filmagem em planos e cortes. Segundo Aumont:  

A decupagem é, antes de tudo, um instrumento de trabalho. O termo 

surgiu no curso da década de 1910 com a padronização da realização 

dos filmes. [...] Estágio da preparação do filme sobre o papel, ela serve 

de referência para a equipe técnica. Como muitas outras, a palavra 

passa do campo da realização para o da crítica. Ela designa, então, de 

modo mais metafórico, a estrutura do filme como seguimento de 

planos e de sequências, tal como o espectador atento pode perceber. É 

nesse sentido que André Bazin [1958] utiliza a noção de 'decupagem 

clássica' para opô-la ao cinema fundado na montagem. [...] A definição 

é retrabalhada [e tornada ainda mais abstrata] por Noël Burch [1969] e 

a corrente neoformalista." ["Dicionário teórico e crítico do cinema", de 

Jacques Aumont e Michel Marie, 2004, pág. 71] 

  

Deste modo a decupagem atenta-se então ao planejamento do filme, sendo utilizado 

como um roteiro técnico, apontando posições de câmera, sequência de imagens, espaços de 

tempos, posicionamento de atores, de objetos em cena, movimentações de câmera, 

configurações cenográficas a serem enquadradas nos planos de câmera, entre outros 

detalhes. 

A partir de 1940, a decupagem passa a ser utilizada também pela crítica, 

apresentando a estrutura do filme por suas montagens das cenas, detalhadas pelo espectador. 

Assim, por meio de um olhar de espectador, mas atento à Direção e à História da Arte 

traremos a decupagem poética da narrativa do filme “A Garota Dinamarquesa”.  

Podemos começar observando como a Direção de Arte procura apresentar um 

“equilíbrio visual” nas configurações estéticas da cenografia do filme. Este equilíbrio pode 

ser encontrado na escolha das cores, da ambientação dos objetos cenográficos, na posição 

dos atores em cena e torna-se conhecido na linguagem visual como: simetria. 

A simetria é um equilíbrio axial que pode acontecer em um ou mais 

eixos, nas posições: horizontal, vertical, diagonal ou de qualquer 

inclinação. É uma configuração que dá origem a formulações visuais 

iguais, ou seja, as unidades de um lado são idênticas às do outro lado”. 

[FILHO, pág. 59] 



 

 

 

197 

 

  A simetria faz parte de uma representação de equilíbrio e traz um conforto visual ao 

espectador e que no decorrer do filme se apresentam com forças e pesos visuais distribuídos 

adequadamente, o que concorre também para uma harmonia e regularidade da produção 

audiovisual. A preocupação da direção de arte neste ponto está em como cada cena foi 

planejada para o maior conforto visual. Em “A Garota Dinamarquesa” este recurso está 

presente em diferentes cenas que pode ser observado no painel de figuras 166: 

 

Figura 166 | Painel com imagens simétricas do filme A Garota Dinamarquesa. 

    

    

 
Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

      Reconhecendo esta qualidade técnica da simetria na concepção da linguagem 

cenográfica do filme podemos perceber uma preocupação da Direção de Arte na 

configuração das cenas. Assim seguiremos com a análise poética sobre a obra audiovisual. 

Como instrumento de análise utilizaremos a configuração de “espaço” definidas por Urssi 

sendo eles: espaço sentido, espaço som, corpo, espaço lugar, espaço texto, espaço sentido; 

espaço tipografia, espaço luz. 

  

4.3.1 Decupagem Poética. 

 

         Como foco desta tese a leitura da narrativa poética do filme se dará por meio da 

relação às linguagens que se apresentam como uma narrativa relacionada ao sagrado na 

história dos personagens Gerda Wegener e Einar Wegener. A ideia aqui é confrontar a figura 

de Gerda à uma possível representação de Maria, mãe de Jesus sendo Lili sua filha, sua 
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criação.  Para isso não seguiremos uma ordem temporal do andamento do filme, iremos nos 

valer de mistura de cenas em diferentes momentos que possam para argumentar a tese 

sugerida. 

         Começamos a análise pelo espaço sentido da obra cinematográfica, onde 

encontramos algumas breves relações de composição visual à linguagem sacra conferidas 

pela Diretora de Arte do filme, Eve Stweart [Fig. 167]. Esta ao se pronunciar sobre sua 

leitura narrativa visual acerca da obra literária “A Garota Dinamarquesa” diz que sua 

impressão "No livro, foi tão espiritual. Foi a elevação à jornada espiritual de Lili para se 

tornar uma mulher que estávamos tentando evocar”. [Tradução do autor | MEKADO, The 

New York Times]69. 

Figura 167 | Eve Stweart | Diretora de Arte do filme “A Garota Dinamarquesa”. 

 

Fonte http://www.awardscircuit.com/2015/11/28/interview-talking-look-danish-girl-head-makeup-jan-sewell-
production-designer-eve-stewart/ 

         Podemos observar a palavra “espiritual” e “evocada” apontados pela diretora. 

Importantes pois estas palavras são comumente associadas a questões místicas. Assistindo a 

obra fílmica numa primeira vez percebemos que, como narrativa direta, a questão da 

personagem Lili nos oferece sua relação sobre a transsexulaidade. Uma situação biológica 

com seu corpo e do qual, no decorrer do filme o espectador parece ser guiado apenas para as 

resoluções científicas da cirurgia da personagem. Deste modo a descrição de uma “jornada 

espiritual de Lili” da qual Stweart apresenta ganha maior força com as relações poéticas do 

sagrado que veremos adiante. 

Para “embalar” o espectador, o espaço som, que confere a sonoplastia do filme, 

oferece recursos técnicos que amplificam as possibilidades criativas de realização do 

audiovisual. Diálogos, ruídos, silêncio e principalmente a trilha sonora, discorrem 

                                                
69

 “In the book, it was so spiritual”. Ms. Stewart said in a phone interview. “It was elevated into Lili’s 
spiritual journey to become a woman. That’s what we were trying to evoke”. 
Fonte: https://www.nytimes.com/2016/02/18/movies/oscars-2016-the-danish-girl-production-
design.html 
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particularidades em seus elementos compositivos instigando a reflexão sobre a complexidade 

e a importância da personagem e de sua narrativa. No espaço som do filme, observamos uma 

relação simbólica na composição das personagens. De acordo com o compositor francês 

Alexandre Desplat [Fig. 168], responsável pela trilha sonora do filme em entrevista para Tim 

Gray da revista Variety este descreve: 

A faísca veio quando percebemos que tínhamos que olhar para Einar 

através dos olhos de sua esposa. Ela é talvez a mais corajosa das duas. 

Ele é corajoso porque está se arriscando, mas ela corajosamente 

sacrifica o que eles têm como casal, para que ele se sinta livre e feliz. 

Quando percebemos que precisávamos passar musicalmente pelos 

olhos de Gerda, isso era uma revelação. Eu tive que fazer um dueto, 

respeitar cada uma dessas duas vozes - e encontrar diferentes ângulos a 

cada vez. Esse foi o outro desafio, observar dois personagens que estão 

mudando, não ser muito enfático, nem muito sombrio ou muito 

simples. É romântico, mas não é apenas romântico, é algo mais 

profundo. [Tradução do autor | GRAY, Variety]
70  

 

Figura 168 | Alexandre Display conduzindo a orquestra para composição musical de “A Garota Dinamarquesa”. 

 

Fonte http://variety.com/2015/artisans/awards/danish-girl-alexandre-desplat-music-1201662338/ 

 

         Vale atentar-se aqui para o desafio a que se refere o compositor na busca de criar um 

ambiente que se figurasse a questão do feminino, e que esta fosse presente “através dos olhos 

de Gerda”. Veremos que Gerda apresenta-se pelo discurso do compositor como a 

personagem principal do filme, e como criadora, ela trará sua “revelação” a “algo mais 

                                                
70

 The spark came when we realized we had to look at Einar through his wife’s eyes. She’s maybe the 
braver of the two. He’s brave because he’s taking chances, but she bravely sacrifices what they have as a 
couple, for him to feel free and happy. When we realized we needed to musically go through eyes of 
Gerda, that was a revelation. I had to score a duet, to respect each of these two voices — and to find 
different angles each time. That was the other challenge, watching two characters who are changing, not 
to be too emphatic or too dark or too simple, It is romantic, but it’s not just romantic, something else, 
something deeper. 
Fonte http://variety.com/2015/artisans/awards/danish-girl-alexandre-desplat-music-1201662338/ 
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profundo” como diz Display. Deste modo, Gerda torna-se então nossa protagonista e 

progenitora do discurso narrativo do filme. Sua criação e filha será Lili Elbe. 

 

4.3.1.1 GÊNESIS 

 

         Seguindo a decupagem das imagens que compõem o filme analisaremos as cenas 

iniciais que dizem respeito ao espaço lugar. O filme começa com imagens de Vejle, na 

Dinamarca [Tempo analisado do filme 00:00:30], cidade natal de Einar. As cenas se 

apresentam, nos planos abertos de câmera, sem a presença de figuras humanas, animais ou 

casas. Podemos associar o início desta narrativa imagética ao texto bíblico de Gênesis 1:1 

“No princípio Deus criou o céu e a terra” que podem ser observadas nas Figura 169 e no 

Painel de Figuras 170: 

 

Figura 169 | 00:00:30 |Primeiros segundos de início do filme sem a presença de figuras humanas ou animais. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa | Direção Tom Hooper 

 Figura 170 | Painel de figuras com frames do filme em que apresentam apenas terra, água, vegetação. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

Nestas cenas iniciais, podemos encontrar relações aos trecho bíblico [Gênesis 1:1] 

em sua concepção plástica. Assim como em Gênesis 2:5 “ E toda a planta do campo que 

ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava; porque ainda o 

Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra”. 

 

4.3.1.2 A ÁRVORE DA VIDA 
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Entre as cenas de abertura do filme, um outro elemento significativo à questão de 

símbolo sagrado se apresenta nas cenas iniciais: uma árvore seca [Fig. 171]. Sua imagem 

parece representar uma “árvore invertida” por conta de seu reflexo na água. A árvore 

invertida é uma “árvore cósmica” cujas raízes buscam sustento espiritual no céu e o 

espalham na terra por meio dos seus ramos. Segundo Eliade, em seu livro “O Sagrado e o 

Profano” a imagem da árvore cósmica se faz presente em vários mitos para simbolizar o 

cosmos e sua sequência de nascimentos e mortes, além de exprimir as ideias de vida, 

juventude, imortalidade e sapiência. Assim, a árvore consegue exprimir tudo o que é 

sagrado, logo “real”, para o homem religioso. A sacralidade da árvore acaba por desvendar 

as estruturas mais complexas do mundo, do ponto de vista mítico. [ELIADE, 1996, pag. 123-

126] 

É a Árvore da Vida que crescia no Paraíso e representa a imortalidade e o começo e 

o fim de um ciclo. “As árvores são associadas à fertilidade, a longevidade e à força. 

Representam dinamicamente a vida, a morte e a renovação e ligam simbolicamente o Céu, a 

Terra e o Mundo Inferior. Muitas são sagradas e associadas a deuses e espíritos específicos” 

[KINDERSLEY, 2013, pág. 94]. 

Figura 171 | A árvore cujo reflexo lembra sua raiz, uma “árvore invertida”, possível relação céu e terra. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

A representação da árvore é frequente em obras plásticas no decorrer da história da 

arte de diferentes culturas como os Mesopotâmicos, Incas, Celtas, Persas, entre outros. 

Podemos encontrá-la representada na mitologia nórdica, como um gigantesco freixo 

chamado “Yggdrasil” [Fig. 172] que ligava os domínios dos deuses, homens e do Mundo 

inferior. Ou no “Sicômoro” egípcio [Fig. 173] cuja representação é de uma árvore sagrada, 

uma Árvore da Vida, como na figura do afresco de um túmulo egípcio cuja representação é 

da deusa Ísis na forma de um sicômoro amamentando um faraó no além, o que reforça a 
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associação da árvore à eternidade e aos mistérios do renascimento no ventre da mãe 

ancestral. 

Figura 172 | Yggdrasil | Árvore da mitologia Nórdica. 

  

Fonte | http://mitographos.blogspot.com.br/2011/04/yggdrasil-e-os-nove-mundos.html 
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Figura 173 | Pintura do túmulo do faraó Tutmés III | ca. 1479-26 a.C. | Vale dos Reis | Egito. 

 
 

Fonte Figura 180 | https://grupomarcos.files.wordpress.com/2016/10/arvore-2.jpg?w=1126 

Todos os tipos de criaturas se aconchegam ao abrigo dos ramos protetores e 

maternais da árvore, escondem-se em suas concavidades e são alimentados de sua matéria. 

As vezes na mitologia os seres humanos são transformados em árvores e os suspiros destas e 

as suas lágrimas de resina são ao mesmo tempo característicos da árvore e da pessoa. Em 

associação árvore/figura humana, o escultor barroco italiano Gian Lorenzo Bernini fez a 

obra “Apolo e Dafne” [Fig. 174] na qual narra a transformação de Dafne em um loureiro, 

para fugir da sedução de Apolo. A escultura apresenta os detalhes da conversão de Dafne de 

humano a árvore, como a casca e os ramos nos dedos. No cristianismo a Árvore da Vida 

aparece em obras como “A Lamentação” de Giotto [Fig. 175 e Fig. 176]. Segundo Farthing 

“A árvore sem folhas simboliza a debilitada árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela 

está na diagonal oposta à imagem de Cristo e enfatiza a desolação da cena e a perda da vida 

sagrada. A árvore também prenuncia a espera pela renovação da vida por meio da 

Ressurreição”. [FARTHING, pág. 121]. 
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Figura 174 | Gian Lorenzo Bernini | Apolo e Dafne | Galeria Borghese | Roma | Itália. 

 

Fonte | https://tomreeder.files.wordpress.com/2010/01/apollodaphne.jpg 
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Figura 175 | Giotto | Lamentação | Afresco | 1,85 x 2,00m | Capela de Scrovegni | Pádua | Itália. 

 

Fonte | http://virusdaarte.net/giotto-a-lamentacao-de-cristo/ 

 

Figura 176 | Detalhe da árvore seca de Giotto. 

 

Fonte | http://virusdaarte.net/giotto-a-lamentacao-de-cristo/ 
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No cinema podemos encontrar a árvore na narrativa direta, objetiva ao tema bíblico 

representando a presença de Deus em solo sagrado junto a Moisés no filme “Os Dez 

Mandamentos” quando Deus lhe diz “Eu sou quem Sou” [Fig. 177]. 

Figura 177 | Cena do filme Os Dez Mandamentos | “Eu sou quem sou” diz Deus a Moisés quando este encontra-se em 

solo sagrado diante da árvore em chamas. 

 

Fonte | https://vickielester.com/2015/01/11/i-had-a-strange-conception-of-god-muriel-spark/ 

 

Há também a representação da árvore no filme “Blade Runner 2049” logo nos 

minutos iniciais do filme. Como elemento cenográfico está a “árvore” a ser percebida [Fig. 

178] entre a “neblina71” pelo protagonista “K”, replicante da trama de ficção científica. 

 

Figura 178 | 00:03:00 | Cenas iniciais de Blade Runner 2049. 

 

Fonte | DVD Blade Runner 2049 | Direção Denis Villeneuve 

 

Em outro momento do filme Blade Runner 2049 esta relação do protagonista K com 

a árvore, se faz de modo poético e discreto por meio do espaço texto, num diálogo da obra 

cinematográfica [Fig. 187 à Fig. 190]. Trata-se de uma conversa entre a replicante Mariette 

[interpretada por Mackenzie Davis] e o protagonista replicante e caçador de androides, 

policial KDC-3-7 conhecido por “K” [interpretado por Ryan Gosling] sobre a foto de uma 

                                                
71

 Veremos mais adiante que o elemento cenográfico “neblina” também é significativo para a narrativa 
mística da obra. 
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árvore que este segura na mão. Na trama ela o questiona: - “Quem guarda uma árvore 

morta?” [- “Now, who keeps a dead tree?”]. Vejamos o trecho do diálogo e em seguida os 

frames desta parte do filme: 

Mariette: What's that? 

K: A tree. 

Mariette: I've never seen a tree. It's pretty. 

K: It's dead. 

Mariette: Now, who keeps a dead tree? 

 

Figura 179 | Frames do diálogo entre os replicantes Mariette e K sobre porque guardar uma árvore seca? 

 

 

Fonte | DVD Blade Runner 2049 | Direção Denis Villeneuve 

 

Este diálogo pode passar despercebido de uma razão mais profunda na narrativa para 

um espectador que não o veja de forma poética. Mas se tomarmos como base a importância 

da árvore na significação espiritual da vida veremos de modo mais contundente a questão 

que permeia o íntimo de todos os androides do filme: eles teriam uma alma? Um espírito? 

Porque um androide guardaria com afeto uma imagem de uma árvore morta é o que 

questiona Mariette. 

Mas possivelmente o significado mais forte dentre o cristianismo está associado à 

Santa Ana, mãe da Virgem Maria. Santa Ana ou Santana como também é conhecida era uma 

mulher estéril. O nome “Ana” vem do hebraico “Hanna” e significa “graça”. Santa Ana era 

de família descendente do sacerdote Aarão. 

Segundo a Tradição cristã, no dia 8 de setembro do ano 20 a. C., 

Santa Ana deu à luz uma linda menina à qual o casal colocou o 

nome de Miriam, que em hebraico, significa “Senhora da Luz”. 
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Na tradução para o latim ficou “Maria”. A vergonha tinha ficado 

para trás. E daquela que todos diziam ser estéril nasceu Nossa 

Senhora, a mãe do Salvador.
72

 

Está imagem de Santa Ana pode ser vista na pintura de Leonardo Da Vinci [Fig. 

227] junto da árvore. Assim, a imagem de uma árvore num instante do filme “A Garota 

Dinamarquesa” pode ser tão expressiva quanto se espera o espectador desavisado. 

 

4.3.1.3 E FEZ-SE A LUZ [sob o título do filme] 

 

No filme “A Garota Dinamarquesa” ainda nas cenas iniciais quanto ao espaço 

tipográfico, o texto com o título do filme “THE DANISH GIRL” é apresentado no ecrã. 

Podemos observar como as palavras do título do filme, estão banhadas por uma luz 

ascendente, parece estar abençoando “A Garota Dinamarquesa” sob uma “luz divina” [Fig. 

191]. Como em Gênesis 1:3 está escrito “Deus disse: "Faça-se a luz!" E a luz foi feita. ” 

Esta cena de raios de luz saindo das nuvens será vista novamente no final do filme. A 

mesma tomada de câmera que apresenta os raios de luz está presente no começo e no fim do 

filme. 

Figura 180 | Cena onde o título [espaço texto] do filme parece estar banhado de luz | Cena de início e final do filme. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

4.3.1.4 A CRIADORA | GERDA WEGENER  

 

 Seguindo na narrativa cronológica do filme teremos a primeira personagem a ser 

apresentada ao espectador. Esta apresentação no ecrã não se faz com o protagonista da 

história, Einar Wegener, mas sim com a imagem de sua esposa, a artista plástica Gerda 

Wegener. Isto já a coloca como uma figura importante na narrativa, mais do que o próprio 

protagonista Einar. O “primeiríssimo plano” da câmera coloca o olhar de Gerda em 

                                                
72

 Fonte: http://bibliapalavraviva.blogspot.com.br/2017/01/santa-ana.html 
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evidência [Fig. 181], ela é apresentada ao espectador com um semblante de quem observa. É 

ela quem estuda algo que está a sua frente, que neste caso é uma das pinturas de paisagem da 

cidade natal de Einar Wegener, Vejle na Dinamarca. Nesta pintura temos retratadas as 

árvores novamente. Aqui vale ressaltar a importância das palavras “pintar” e “criar” como 

sendo associativas. Aquela que pinta é aquela que cria. Ela observa uma “pintura”, mas 

pode-se dizer também que ela observa uma “criação”.   

Figura 181 | 00:01:33 | Primeiríssimo Plano de Gerda Wegener. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

Lembrando que aqui a personagem Gerda estará sendo analisada sob a óptica de ser 

uma figura sagrada, nesta cena a personagem ao olhar a pintura parece contemplar uma 

possibilidade da criação. Ela está olhando uma pintura de Einar, o mundo vazio, sem figuras 

humanas, apenas água, terra e árvores. Assim ela pode estar observando um mundo criado e 

como este mundo poderá ser habitado. Trazer “à luz” uma criatura, sua própria criação, uma 

garota, que neste caso seria ‘a garota dinamarquesa’, a personagem Lili Elbe. 

Em associação com a História da Arte, a evidência na representação da cabeça tem 

sido venerada e representada ao longo da história humana. É nela que temos os elementos 

essenciais da consciência: olhos, ouvidos, nariz, boca e o cérebro, inspiração e expressão 

humana. A cabeça simboliza igualmente as sementes da vida nova e imortal. Atena nasce da 

cabeça de Zeus simbolizando a cultura grega. Como a escultura da deusa mãe Hator73 [Fig. 

182] de espírito maternal cultuada pelos antigos egípcios. “Uma vez que a cabeça simboliza 

                                                
73

 Hathor é uma deusa da religião do Egito Antigo que personifica os princípios do amor, beleza, música, 
maternidade e alegria. É uma das divindades mais importantes e populares do Egito Antigo, venerada 
tanto pela realeza quanto pela população comum, em cujas sepulturas é descrita como a "Senhora do 
Ocidente", que recebe os mortos na próxima vida Entre suas outras funções está a de deusa da dança, 
terras estrangeiras e fertilidade, responsável por auxiliar as mulheres durante o parto. Fonte: Wikipédia. 
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o espírito imortal, é frequentemente associada à ressurreição ou ao poder oracular, que 

perdura após a morte, como as cabeças de Osíris, Orfeu, João Batista e muitos santos 

islâmicos e cristãos. ”. [MARTIN, 2012, pág. 342]. 

 

Figura 182 | Cabeça de Hator | a.C. | Egito. 

 

Fonte | https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:D%C3%A9esse_Hathor_IIIe_s_av_JC.jpg 

 

4.3.1.5 CRIAÇÃO 

 

O primeiro diálogo do filme [espaço texto] é de uma voz em off 74 feminina, de uma 

das visitantes da exibição da mostra de Einar numa galeria em Copenhagem. Segundo 

Martin “O recurso de voz em off [...] proporciona ao filme uma dimensão psicológica real 

que abre ao diretor a possibilidade de fazer conhecer os pensamentos mais íntimos e sutis de 

seus personagens sem o risco de cair na inverossimilhança...” [MARTIN, 2003, pág.187]. 

Esta voz se apresenta nos primeiros segundos do filme [00:01:55] e faz parte do diálogo da 

visitante que não aparece no enquadramento da cena. Na cena temos apenas Gerda [Fig. 181] 

                                                
74

 Voz em off é uma narração do texto interpretado por locutor/intérprete que não se vê na cena.  
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olhando para a paisagem desolada com as árvores de Vejle. A voz em off aparece em seguida 

e faz uma pergunta para Gerda que é: -”Você não gostaria de pintar assim? ” [Fig. 183]. 

Associando a palavra “pintar” por “criar” teremos então uma voz, uma pergunta que 

se parece como a uma “voz íntima” da própria Gerda questionando-se: “Você não gostaria 

de criar assim? ” 

Figura 183 | Gerda tem uma pergunta “Você não gostaria de pintar assim? ” 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

Está voz off, associada a possibilidade narrativa da história oferece ao espectador a 

introspecção e projeção de um desejo da personagem Gerda em tornar-se criadora.  

 

4.3.1.6 RELAÇÕES DE LINGUAGENS ENTRE O AUDIOVISUAL E A PINTURA 

 

Temos no tempo do filme 00:01:24 a troca de imagens entre a paisagem de Vejle e a 

pintura de Einar é o começo deste diálogo entre as linguagens. A obra plástica, a pintura do 

artista Einar é apresentado para o espectador. O olhar sugere o ponto de vista de Gerda sobre 

a obra, mas o plano de câmera parece também nos colocar sob o mesmo olhar da 

personagem, em plano fechado, frontal, como se o espectador estivesse em frente à própria 

obra na galeria de arte. Como se fossemos [enquanto espectador] a própria Gerda. Isto se faz 

numa relação evidente com a cena da obra audiovisual, ou seja a imagem capturada pela 

lente da câmera do cinema [Fig. 184] em associação com a obra de arte plástica, a pintura de 

Einar [Fig. 185]: 
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Figura 184| 00:01:24 antes de apresentar a pintura é apresentado uma das paisagens de Vejle. 

  

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

Figura 185 | 00:01:27 – Cena do quadro de Einar. Plano Próximo. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

Esta relação entre imagens da linguagem tridimensional do audiovisual e da 

linguagem bidimensional da pintura apresenta-se em outros momentos do filme. Nem 

sempre serão percebidos de forma associativa objetiva como na relação da tomada de câmera 

das árvores de Vejle e da pintura de Einar, mas se dará em relações poéticas, oferecendo ao 

espectador a apreciação do filme como sendo “uma grande obra plástica”, ou seja, como 

“uma pintura em movimento”. Vejamos algumas dessas associações a seguir. 

 

4.3.1.6.1 RELAÇÕES DE PERSONAGENS x PINTURA 

4.3.1.6.1.1 Relação Pintura x Personagem 

 

Aqui temos uma troca de lugares, onde a pintora toma a posição da personagem 

retratada na pintura. Nesta cena Gerda está pintando um quadro em Paris, a figura retratada 
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na tela é uma mulher banhada de luz [Fig. 186], em seguida ela toma a posição da própria 

personagem da pintura [Fig. 187]; 

 

 

Figura 186 | Pintura sendo feita por Gerda no fundo. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

Figura 187 | Figura XX Gerda na frente igual a personagem pintura. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

Vale ressaltar aqui a importância narrativa [mise en abyme] que os quadros oferecem ao 

espectador. A narrativa das pinturas no filme são easter eggs75 que ampliam o discurso da 

história. Como no exemplo das figuras 197 e 198 podemos traçar a associação de que Gerda 

                                                
75

 Como já mencionado anteriormente Easter Eggs são referências colocadas em filmes e produções que 
podem tanto estar apresentadas de forma direta como também estar num detalhe de uma cena que o 
espectador não notou, mas elas estão lá, são narrativas e apresentam segredos e/ou leituras do filme 
que trazem informações extras à trama. 
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está recebendo a benção da luz divina, a mesma luz superior que vimos na figura 191. Assim 

Gerda é a personagem, a protagonista, pode ser vista como uma pintura, uma criatura divina. 

Estas relações são apresentadas em outros momentos do filme.  

4.3.1.6.1.2 Relação Pintura x Espaço texto 

 

Tempo analisado no filme: 00:14:02. No diálogo [espaço texto] que ela mantém com 

o marido, trazendo a possibilidade do personagem Einar e sua pintura serem parte da mesma 

linguagem plástica. Gerda diz ao pé do ouvido de Einar: -“Algumas vezes acho que você vai 

entrar na pintura” [Fig. 188]. Como parte de uma premonição, um desejo de associar a figura 

física do marido a linguagem plástica da pintura. 

Figura 188 | Gerda sussurra no ouvido de Einar ...“você vai entrar na pintura”. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

Utilizar do espaço texto para conferir aos personagens características plásticas de 

personagens pintados em tela será uma constante no filme. Como num diálogo do item 

5.4.6.1.3 que veremos mais adiante onde Einar diz a Gerda “você me fez com seus 

desenhos”. 

No livro de David Ebershoff “A Garota Dinamarquesa” é o primeiro parágrafo que 

inicia o discurso de transformação, logo no Capítulo um “Sua esposa percebeu primeiro. - 

Me faz um favorzinho? - perguntou Greta76 do quarto naquela primeira tarde. - Para me 

                                                
76

 No livro, Gerda Frederikke passa a se chamar Greta Waud, uma americana de Pasadena, Califórnia. O 
drama de Greta e Einar é narrado a partir do momento em que uma situação aparentemente banal 
atinge dimensões mais profundas: ela pede ao marido que vista meias e sapatos de uma cantora lírica 
que não poderia posar para um quadro naquele dia. Fonte: Reuters Folha de São Paulo. Disponível em 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/reuters/ult112u15167.shtml 
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ajudar numa coisa aqui? [EBERSHOFF, 2016, pág 11]. Veja como temos a importância de 

Gerda logo no início do livro como “sua esposa percebeu primeiro”. Mais adiante, no trecho 

do livro quando Einar não sabe quem ele é o autor Ebershoff narra Gerda dizendo para Einar 

“-Mas isso não é verdade - disse ela - Nós sabemos exatamente o que acontece com você. 

Dentro de você vive Lili. Na sua alma existe uma moça bonita chamada Lili. É simples” 

[EBERSHOFF, 2016, pág 199] 

4.3.1.6.1.3 Relação Pintura x Espaço Corpo | ou Gerda “cria” Lili 

 

Neste painel de frames do filme [Fig. 189] temos uma série de tomadas de cena onde 

Gerda “literalmente” pinta sobre Einar. A evidência é presente pois como apetrechos para a 

maquiagem no rosto do marido a artista utiliza de pincel e paleta de tinta e não de 

cosméticos. Gerda começa a conceber Lili no próprio corpo de Einar. 

 

Figura 189 | Painel com frames de Gerda “pintando” Lili em Einar. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

Está relação de tratá-lo como “sua criação” se tornará frequente em muitos trechos 

do filme, tanto sobre seu corpo, utilizando acessórios de figurinos como meias, sapatos e 

perucas, pelos diálogos entre eles, e pelos desenhos e pinturas que Gerda faz de Einar como 

Lili. Nas figuras 190 e 191 Gerda está começando os primeiros esboços de Einar que tomam 

a forma de um rosto feminino, a figura de Lili começa a surgir. Ela está sentada à janela, 

temos o formato de uma cruz ao fundo e a criação acerca de Lili se inicia [ver Fig. 73]. 
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Figura 190 | Desenho de Einar feito por Gerda. Ela o desenha com traços femininos. 

 
 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

 
Figura 191 | Gerda na janela, desenha seu rosto que se faz como Lili. 

  
Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

 

Em outro momento do filme Gerda sugere que Einar “vá como outra pessoa”. É ela 

quem faz o convite para o nascimento desta outra figura: Lili [Fig. 194]. Ou quando Gerda e 

Einar estão no teatro, sendo este tratado aqui como um espaço “sagrado” um espaço da 

‘Criação”, que veremos mais adiante. É neste espaço do teatro, nas coxias que ela quem o 

veste, trazendo a personificação da figura feminina, experimentando possibilidades de fazê-

lo tomar a forma de uma nova pessoa [Fig. 193].  
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Figura 192 | Gerda diz “ vá como outra pessoa”. 

    

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

 
  Figura 193 | Gerda experimentando roupas e acessórios em Einar, está criando uma nova pessoa. 

 
 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 
 

Em outros momentos o discurso está no diálogo de Einar com Gerda, ele confirma 

que Gerda “o fez” como criação, deu vida a Lili ao dizer para ela “Você ajudou a dar vida à 

Lili” e ela pergunta “Eu fiz isso a você? [Fig. 194]. 

 
   

Figura 194 | Diálogo entre Einar e Gerda “você ajudou a dar vida à Lili” 

  
 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper  

 

 

Este diálogo ganha maior presença quando Lili está em recuperação no hospital e 

conversa com Gerda. Lili diz que ela se tornou aquilo que Gerda desenhava, ou seja, ela se 
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tornou a criação de Gerda, em seguida diz que “Há tanto poder em você”, ou seja há poder 

nas criações de Gerda. Vejamos este trecho do diálogo [Fig. 195]: 

01:32:30 > 01:33:02 

 Einar: Já me sinto melhorar ao te ouvir desenhar. 

Você sempre me desenhou melhor do que eu era. 

Eu me tornei o que você desenhava. 

Você me fez linda. 

E agora está me fazendo ficar forte. 

Há tanto poder em você. 
 

   

Figura 195 | Painel com frames do diálogo entre Einar e Gerda Eu me tornei aquilo que você desenhava”. 

   

   
 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper   
 

 

4.3.1.6.1.4 Relação Pintura x Espaço Lugar 

 

As paredes do atelier de Gerda e Einar apresentam a textura de uma pintura [Fig. 196 

e Fig. 197]. Não são paredes com uma cor uniforme comumente encontradas em residências, 

mas sim se apresentam com uma textura “esponjada” característica de uma pintura em tela. 

Segundo Eve Stweart para o site Architectural Digest "Levei semanas e semanas com o 

pintor para obter as camadas de tinta nas paredes para imitar o que estava acontecendo nas 

pinturas a óleo de Hammershøi", diz Stewart. “Eu só queria ter certeza de que as paredes 

tivessem uma vibração estranha, que elas não fossem apenas planas. ”   
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Figura 196 | Pintura no fundo da cenografia traz textura igual a pintura. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

Figura 197 | Pintura no fundo da cenografia traz textura igual a pintura. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

4.3.1.6.1.5 Relação Pintura x Personagens Emoldurados 

 

Além da textura da parede, os personagens em diferentes cenas aparecem como 

sendo eles próprios as pinturas, estes recebem em alguns momentos um “acabamento final” 
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para “exibição” ao espectador enquanto obra plástica, ou seja, os atores estão “emoldurados” 

por espaços cenográficos.  

Tempo analisado no filme: 00:01:55 à 00:01:59. Estamos numa galeria na 

Dinamarca, na mostra de Einar e suas pinturas de Vejle. A primeira personagem a ser 

emoldurada é Gerda [Fig. 198] em seguida é a vez de Einar [Fig. 199]. Pintura e pintores 

emoldurados. Gerda além de estar emoldurada pela pintura de fundo também recebe outro 

apelo cenográfico importante, ela tem duas janelas simetricamente apresentadas ao seu lado 

que nos lembram a imagem da cruz [veremos sobre a cruz mais adiante]. No caso da cena de 

Einar ele pode ser visto como sendo o centro das atenções da exposição na galeria. Os 

olhares se voltam para o artista que tem seu rosto emoldurado por uma de suas pinturas de 

fundo.  

 

Figura 198 | Gerda “emoldurada” pelo quadro de fundo e pelas cruzes ao seu lado. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

Figura 199 | Einar “emoldurado” pelo quadro de fundo e sendo “exibido” para os espectadores da exposição. 
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Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

Além dos personagens serem protagonistas da trama eles também são obras de arte, 

“emolduradas” pelos quadros de fundo. Tal recurso de ser emoldurado é utilizado em 

diferentes formas no decorrer do filme: pelos batentes de porta, pelas molduras de espelhos, 

pelas janelas... Sugerindo que os personagens da trama são considerados como obras de arte, 

pinturas. A seguir painel de imagens [Fig. 200] onde os personagens recebem molduras em 

volta de suas figuras. 

Figura 200 | Painel com imagens dos personagens “emoldurados” por batentes e molduras de espelhos. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

4.3.1.6.1.6 Relação dos Personagens x Com os “ismos” da época 

 

Além do tratamento dos personagens como pinturas algumas cenas nos lembram 

obras do período em que viveram os artistas. Estamos numa narrativa do início do Séc. XX, 

o modernismo está em ascensão. Características deste período atentam para o Art Nouveau, 

o Art Déco, e entre outras representações, na poesia da imagem com suas distorções e 

fragmentações teremos também o cubismo. 

Na figura 201 temos os personagens numa moldura azul da janela e parecem de 

acordo com suas personalidades e as características pinturas do estilo Art Nouveau e Art 

Déco. No lado esquerdo da imagem temos Lili, feminina, emocional, e compondo sua 
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“pintura” o reflexo no vidro da janela a presença de uma “árvore”, uma figura orgânica, 

natural, de linhas curvas características do Art Nouveau. No lado direito temos Henrik 

Sandal [interpretado por Ben Whishaw] com um fundo geométrico no reflexo da janela, 

masculino, racional, característico do Art Déco. 

Figura 201 | Lili e Henrik emoldurados com estilos Art Nouveau e Art Déco como composição. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

 Aqui vale ainda destacar sobre a imagem da “árvore” apresentada no reflexo 

do vidro sobre a personagem Lili. Trata-se de um carvalho. No livro de Ebershoff 

[EBERSHOFF, 2016, pág. 67] o diálogo entre Lili e Henrik Sandal é idêntico ao diálogo do 

filme. Neste diálogo temos Henrik que diz a Lili: 

00:29:57 > 00:29:59 
 Henrik: Conhece a história desse carvalho? 

00:30:01 > 00:30:03 
 Lili: Não. 

00:30:04 > 00:30:08 

 Henrik: Dizem que ao comer uma noz dele, pode-se fazer um pedido. 
 E ser quem quiser por um dia. 

00:30:14 > 00:30:16 
 Lili: Por que dizem isso? 
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Esta árvore sugere a grandeza e a vastidão da mítica Árvore-Mundo e do axis 

mundi,77 sua presença é venerada como “matéria divina disseminada em narrativas da 

criação, a composição do carvalho tornou-se a matéria prima de todos os tipos de fabrico 

humano” [MARTIN, 2012, pag. 132]. Evocando o que é real, sólido e eterno, os carvalhos 

são tradicionalmente associados aos ciclos de nascimento e morte. Virgílio afirmava que um 

carvalho deu origem aos primeiros seres humanos, do mesmo modo que os deuses nórdicos 

talharam Embla, a primeira mulher, a partir de um carvalho [e Ask, o primeiro homem, a 

partir de um freixo]. Na figura 202 desenhadas por observação natural com a técnica da 

sanguínea, as bolotas do carvalho representadas por Leonardo Da Vinci explicam por que 

razão as tradições populares consideravam o fruto do carvalho como um símbolo sexual. O 

centro fálico é envolto numa moldura feminina, do mesmo modo que um carvalho adulto 

combina a força masculina com a nobreza feminina. 

 

Figura 202 | Leonardo Da Vinci | Frutos de Carvalho | Sanguínea. 

 

Fonte | https://br.pinterest.com/pin/385480049349158783/ 

Quanto ao outro “ismo” do período, temos o movimento cubista, este movimento 

plástico podemos encontrar em duas cenas significativas do filme. Na cena em que Lili se 

despede da visita que fez a Henrik e ela mesma não sabe ainda quem é como persona. Se ela 

é Einar ou se ele é Lili ou vice versa. Sua estrutura está fragmentada como uma obra cubista, 

tal como a obra de Picasso “Garota com Mandolin” [Fig. 203] Lili está fragmentada e 

emoldurada pela janela [Fig. 204].  

                                                
77

 O axis mundi [em latim "centro do mundo", "pilar do mundo"] é um símbolo ubíquo que atravessa as 
culturas humanas. Fonte: Wikipédia. 
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Figura 203 | Pablo Picasso | Garota com Mandolin | Óleo sobre Tela | 1910 | 1 x 0,74 m. 

 

Fonte | https://br.pinterest.com/pin/75505731233788702/ 

 

Figura 204 | Lili fragmentada como uma pintura cubista. 

 
 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

Em outra cena Einar acaba de sair de uma biblioteca do qual se impressiona com um 

livro sobre o “Homem Normal e Anormal” da Dra. Clement Gautier78 [Fig. 205]. Esta cena 

refere-se a um espaço texto, mostrando o título do livro que “mexe” com o psicológico do 

personagem. Ciência [livro / pesquisa] e emoção [personagem / interpretação] estão na cena. 

Ao sair da biblioteca Einar sofre um atentado violento de dois homofóbicos no parque. 

Espancado ele busca ajuda de seu amigo Hans Axgil [Matthias Schoenaerts]. Ao chegar na 

                                                
78

 Marie Clément Gaston Gautier na verdade foi uma botânica francesa que viveu no período de 1841 a 
1911.  
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galeria de Hans a figura de Einar é novamente fragmentada e colocada em uma moldura 

dividida entre “o homem normal” e o “homem anormal” 

 

Figura 205 | Painel com frames que mostram Einar como um personagem fragmentado, tal como o livro, ele se 

apresenta como um “homem normal” e “homem anormal”. 

 

 Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

4.3.1.6.1.7 Relação da Pintura x Representação do íntimo dos personagens 

 Einar começa a se perder em seu íntimo entre Einar e Lili. Sem saber quem 

ele é a narrativa do filme associa este drama do personagem à sua pintura: as árvores de 

Vejle. A pintura de Einar está incompleta pois o mesmo não consegue se lembrar de Vejle. 

Einar é Vejle. Ele não consegue se lembrar dele mesmo. [Fig. 206]. Outra cena já 

mencionada nesta tese é a personalidade de Ulla que será pintada por Gerda com “todas as 

cores”. 

Figura 206 | Pintura de Einar incompleta como o personagem [incompleto]. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 
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  4.3.1.6.1.8 Retratos dos personagens direto na pintura 

 

Como narrativa direta temos ainda a relação dos personagens da trama retratados na 

pintura. Algumas obras são baseadas nas pinturas originais de Gerda como na Figura 207 

[imagem à esquerda da figura]. 

Figura 207 | A esquerda o original de Gerda, à direita a obra utilizada no filme. 

 

Fonte | https://scarletboulevard.com/2016/02/17/ten-movie-trivia-the-danish-girl/05-24/  

  

Nesta figura 207 podemos observar a pintura original de Gerda, à esquerda e a obra 

que compõem a cenografia do filme à direita, semelhante ao rosto do ator Eddie Redmayne 

pintado pela artista inglesa Susannah Brough. Assim como na figura 208 de um esboço de 

Einar ou na figura 209 com comparação evidente de Lili e seu retrato. Há ainda outras obras 

de Gerda como o cidadão sendo retratado por Gerda [Fig.210] além da figura de Ulla como 

bailarina na figura 211. 

Figura 208 | Desenho de Einar mais suave, como uma figura feminina. 

 

Fonte | DVD | A Garota Dinamarquesa  
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Figura 209 | Lili ao lado de seu retrato feito por Gerda em mesma posição. 

 

Fonte | DVD | A Garota Dinamarquesa 

 

Figura 210 | Pintura de Gerda retratando um personagem do filme. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

Figura 211 | Pintura original de Gerda Wegener | Ulla Poulsen | 1927. 

 

Fonte | https://www.pinterest.pt/pin/314829830191375388/ 
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Estes são alguns dos exemplos que podemos traçar então na relação de proximidade 

que o filme procura apresentar em sua narrativa entre linguagem audiovisual e pintura. 

Trazer para o espectador um olhar sobre uma única linguagem formada entre ambas, tal 

como uma “nova” linguagem em que cinema e pintura sejam um só meio de expressão. 

Validando o conceito da narrativa de “criação” por meio da expressão da pintura. Vejamos 

agora outros elementos de análise que nos oferecem uma visão do místico e/ou sagrados 

empregados como linguagem cenográfica na composição do filme. 

 

4.3.1.7 SÍMBOLOS MÍTICOS [o peixe | a água | os barcos] 

4.3.1.7.1 O Peixe 

 

 Em momentos de transição entre uma cena e outra da narrativa do filme alguns 

elementos são apresentados, como o peixe, a água e os barcos, sendo que estes dois últimos 

aparecem constantemente. Como na figura 212 que mostra cortando o peixe, ou quando 

Einar aponta para o peixe ao estudar movimentos da mulher que ele virá a ser [Fig. 213]. O 

peixe é um elemento do comércio local da Dinamarca, mas como símbolo cristão é uma 

figura de linguagem reconhecida. No livro de Ebershoff também se apresenta logo no 

capítulo um “A água era negra e salpicada de branco; tinha um aspecto cruel, pois já fora o 

túmulo de centenas de pescadores que voltavam de Copenhague com o pescado já salgado” 

[EBERSHOFF, 2016, pág. 11]. 

 

Figura 212 | 00: 02:49 | Cena do peixe cortado, alusão ao sacrifício do filho. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 
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Figura 213 | 00: 25:01 | O peixe é apontado por Einar que estuda movimentos femininos. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

 

A figura do peixe no período Paleocristão da História da Arte é a representação de 

Ichthys ou Ichthus [do grego antigo ἰχθύς, em maiúsculas ΙΧΘΥΣ ou ΙΧΘΥC] é o símbolo ou 

marca do cristão. Trata-se de um acrônimo, utilizado pelos cristãos primitivos, da expressão 

“Iēsous Christos Theou Yios Sōtēr”, que significa “Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador” 

[em grego antigo, Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ͑Υιός, Σωτήρ]. Foi um dos primeiros símbolos 

cristãos, juntamente com o crucifixo e continua a ser usado pelas igrejas cristãs. 

Na cena [Fig. 212] temos a imagem de um peixe sendo cortado, em plano próximo, 

mostrando a evidência da ação. Aqui esta ação é interpretada como um “presságio do 

sacrifício” no corpo sagrado de Cristo. Algumas pinturas do Renascimento trazem uma 

relação da ideia de constatar o “sacrifício do filho” ao retratar Maria, mãe de Jesus, 

“protegendo” o filho de seu futuro martírio como na obra “Santa Ana, a Virgem e o Menino” 

de Leonardo Da Vinci [Fig. 214] onde Maria puxa a criança [menino Jesus] evitando que 

este se sobreponha, passe por cima do cordeiro [símbolo dele próprio - cordeiro de Deus]. 
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Figura 214 | Leonardo Da Vinci | Santa Ana, a Virgem e o Menino | 1502- 1513 | óleo sobre madeira de álamo | 168,5 

x 130 cm | Museu do Louvre | Paris | França. 

 

Fonte: ZÖLNER, 2007. 

 

Os elementos humanos e o animal retratado nos apresentam a ideia de continuidade: 

o corpo de Santa Ana parece fundir-se ao de Maria pelo braço, e esta se liga ao menino Jesus 

que, por sua vez, toca o cordeiro, que parece fazer parte do seu corpo, fundindo-se à sua 

perna [Fig. 215].  

Figura 215 | Figuras humanas destacadas por mim para apresentar a fusão entre os corpos, 

 

Fonte | ZÖLNER, 2007 | Manipulação da imagem por Emerson Brito 

 

No quadro o menino [Jesus] parece que “machuca o cordeiro [símbolo dele próprio], 

passando por cima” do animal, Uma simbologia da docilidade e da servidão que o perseguirá 
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por toda a vida. A virgem parece cuidar da ação da criança como uma premonição do triste 

futuro do filho. Esta mesma “proteção” diante do “sacrifício futuro do filho” pode ser vista 

no relevo de Michelangelo a “Madona das Escadas” [Fig. 216], onde Maria protege o filho 

com seu manto. Está proteção e cuidados da mãe para com o filho será visto também em 

Pietá [item 5.20 deste capítulo] 

 Figura 216 | Michelangelo Buonarroti | Madona das Escadas | 1490-1492 

 

Fonte | http://pt.wahooart.com/a55a04/w.nsf/O/BRUE-8EWLRM 

Nestes exemplos comparativos simbólicos de Cristo como cordeiro e como criança 

em proteção ao sacrifício são utilizados para compreender então a relação do “peixe sendo 

cortado” como um elemento cristão que está sendo sacrificado por um corte em sua carne. 

Aqui associação está no conceito de que o filho do sagrado [peixe] será sacrificado. Vejamos 

a simbologia dos outros elementos que aparecem constantemente como elementos de 

separação de quadros na narrativa do filme: a água e os barcos.  

4.3.1.7.2 A Água 

Constantemente a água aparece no filme. Principalmente nos reflexos de imagens 

formados pelos canais [Fig. 217] que cortam a cidade de Copenhagen. A água é um 

elemento de transição entre as cenas e a história do filme. Ela aparece também 

frequentemente em forma de chuva no decorrer da obra fílmica ou como um simples chão 

úmido pelo pano molhado que limpa o piso do hospital onde Lili faz a cirurgia [Fig. 218]. 
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Figura 217 | Reflexo da água do rio de Copenhagem. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

Figura 218 | Chão molhado do hospital. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

Este é um símbolo forte pois a água pode prometer o renascimento, como o Rio 

Jordão foi um batismo de almas numa nova vida em espírito. A par da imagem do 

renascimento está a travessia do rio, um antigo símbolo de passagem para a outra margem, a 

transição entre a morte e a vida. Morrer é “atravessar”. Na mitologia grega, Caronte 

transporta os mortos através do rio Estige do submundo. Há diferentes pinturas que trazem a 

figura da água de um rio que divide, separa, como na obra “O sonho da artista” de Lily 

Sandover Kingwarreye [Fig. 219]. 

“Rio Orinoco, Aqueloo, Mississipi, Nilo ... Ganges, Hudson, 

Danúbio ... Estige e Lete ... Nome de águas em movimento 

fluindo entre duas margens, águas correndo como o próprio 

tempo, como que veias da Grande Terra Mãe. Rio é fluidez 

vital; dos rios percorrem tanto o mundo superior como o mundo 

inferior, ao longo da terra ou subterraneamente, dentro e fora: 

rios da fertilidade e da prosperidade, riso de promessa 

vinculativa, rios de comércio, rios de sangue e rios de água, rios 

de renascimento, de morte, rios de mágoa, todos presididos da 

nossa história mítica por divindades benéficas, ninfas horríveis 

ou inconstantes espíritos fluviais. [MARTIN, 2012, pág. 40]. 
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Figura 219 | O sonho da artista Lily Sandover Kingwarreye | 1989 | Austrália. 

 

Fonte | https://www.pinterest.com/pin/483151866252341720/ 

 

 O rio também tem uma presença importante no espaço texto da história pois na 

história de Lili, esta escolheu como seu novo sobrenome o nome do rio que passa pela 

cidade onde voltou a nascer, o Elba [no filme e no livro passa a ser Elbe]79. Na 

representação da água por meio de chuvas que entremeiam o filme. Segundo MARTIN, 

2012: 

A chuva precipita o crescimento, a mudança, o repouso, a 

purificação e ...o desastre. A imagem da chuva nas mitologias 

de muitos povos representa a penetração da terra por forças 

celestiais descendentes e fertilizantes e indica casamento 

sagrado de céu e terra. ” [MARTIN, 2012, pág 62]. 

Podemos encontrar representações de chuvas na mitologia onde o esperma divino de 

Zeus cai como um aguaceiro dourado sobre Danaë [Fig. 220]. Ou na cena da morte de Cristo 

no filme Ben-Hur, [Fig. 221] tornando-se imagem primordial de concessão de graça, 

compaixão e abundância. 

                                                
79

 Fonte: URZAIZ, Begoña Gómez | El país | A fascinante vida de Lili Elbe, a primeira transexual a entrar 
para a história | https://brasil.elpais.com/brasil/2016/01/02/estilo/1451748884_931165.html 
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Figura 220 | Gustav Klimt | Danaë | Tinta a óleo | 77 cm x 83 cm | Galerie Wurthle. 

 

Fonte | https://pt.wikipedia.org/wiki/Dana%C3%AB_[Klimt] 

 

Figura 221 | Ben-Hur | Cena da chuva que abençoa. 

 

Fonte http://pastorgabehughes.blogspot.com.br/2016/08/ben-hur-1959-v-ben-hur-2016-pastors.html 

 

Nos filmes de ficção científica “Blade Runner” de 1982 e “Blade Runner 2049” a 

relação espiritual da água e da chuva com os androides se torna presente: [1] nas cenas finais 

do filme Blade Runner de 1982 quando o replicante Roy Batty [Rutger Hauer] morre na 

chuva [Fig. 222]. Nesta cena percebemos sentimentos vivos nos replicantes, sobretudo, 

quando Roy tendo oportunidade de matar Deckard [Harrison Ford], que até ali lhe caçava, 

em um ato de compaixão, o deixa viver. Assim como, na mesma cena, Roy desabafa sobre a 

sua angústia em saber que o que vivera, tudo que vira e sentira, será apagado quando se for, 

como se fosse “lágrimas na chuva”, ou seja, a sua angústia diante da finitude da vida, que é 

um dos traços mais importantes do ser humano. E [2] na cenografia das corporações Wallace 

[Fig.223], o local de ‘fabricação/nascimento” dos replicantes no filme “Blade Runner 2049”. 
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Figura 222 | Replicantes Roy Batty e Deckard na chuva em Blade Runner filme de 1982. 

 

Fonte | http://genialmentelouco.blogspot.com.br/2016/03/blade-runner-o-que-e-ser-humano.html 

 

 

Figura 223 | Cenário Wallace Co. | Blade Runner 2049. 

 

Fonte |  https://www.artstation.com/artwork/PRon3 
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4.3.1.7.3 Os Barcos 

 Como o peixe, as águas do canal e da chuva, os barcos aparecem entre as 

cenas do filme [Fig. 224]. Com suas velas hora abaixadas, hora erguidas o barco evoca a 

solidez que compreende uma fronteira, por vezes entre a vida e a morte. Compreendem o 

útero: 

 “A relação e identidade secreta entre o vaso que se aguenta e as 

águas profundas que o fazem flutuar e que também podem 

despedaçar é cambiante e emocional, uma ligação com a nossa 

primeira passagem para o nascimento, com o útero, o berço que 

embala e a arca salvadora, e com a nossa última passagem no 

navio da morte” [MARTIN, 2012, pág. 450]. 

 

 Figura 224 | 00:02:45 Pescadores e barcos se distribuem na cena. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

Na representação por meio da História da Arte, o barco traz relação com o sagrado 

em obras de muitas culturas como as Vikings, Maias e os Egípcios [Fig. 225] ou no 

cristianismo como pintura de Michelangelo para a Capela Sistina [Fig. 226]. 
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Figura 225 | Com o olho de Udjat que tudo vê [Olho de Hórus] pairando sobre a cabeça, a barca do sol faz a sua 

viagem noturna pelo mar em direção ao amanhecer. De O livro dos mortos de Hor, papiro. Ca. 300 A. C. Egito. 

 

Fonte | https://www.schoyencollection.com/papyri-ostraca-collection/hieroglyphic/book-of-the-dead-ms1638 

 

 

Figura 226 | Michelangelo Buonarroti | Afresco Capela Sistina. 

 

Fonte | http://deedellaterra.blogspot.com.br/2011/03/michelangelo-e-terribilita.html 

 

Os gregos, assim como os romanos da antiguidade acreditavam que essa era uma 

barca pequena na qual as almas faziam a travessia do “Aqueronte”, um rio de águas que 

delimita a região que identifica-se como o “inferno”. O nome desse rio veio de um dos filhos 

do Sol e da Terra, que por ter fornecido água aos titãs, inimigos de Zeus [Júpiter], foi por ele 
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transformado em rio infernal. As suas águas negras e salobras corriam sob a terra em grande 

parte do seu percurso, de onde o nome de “rio do inferno”.80 

 

4.3.1.8 O AZUL  

Como apresentado no item espaço cor de a linguagem cenográfica desta tese 

[capítulo 4] a paleta cromática do filme se apresenta no uso frequente do azul e amarelo. O 

azul simboliza: água, céu, infinito, espírito, pensamento, realeza [sangue azul], o ideal e o 

sonho. Esta cor traz ainda correlações com o prazer, saciedade, matéria, assimilação, 

exteriorização, festividade. 

O céu é considerado azul, portanto, a cor simboliza o divino e em muitas religiões é 

a cor dos deuses: os gregos associavam o azul a Zeus e a Hera, Afrodite, a deusa do amor. É 

a cor do Arcanjo Miguel, e os corpos dos deuses hindus Krishina e Vishnu; Azul era a cor do 

Rei David, a cor de Nut, deusa egípcia que representa sabedoria. Azul é a cor de Kwan Yin, 

deusa oriental da Misericórdia, e Maria, mãe de Jesus. Seus mantos azuis simbolizam sua 

conexão superior, assim como a devoção eterna e sabedoria espiritual. Na Grécia, as igrejas 

católicas Ortodoxas que têm o teto pintado de azul, são dedicadas a Nossa Senhora. O azul é 

a cor tipicamente celeste. 

No filme veremos o azul representado no atelier dos artistas Einar e Gerda, em partes 

inferiores do cenário, no figurino de Gerda [item 5.7.3] e no que compete a Einar ele estará 

constantemente “deitado” sobre a cor azul [Fig. 227], isto porque o azul também significa 

frieza, monotonia e depressão, indicando o estado de espírito do personagem. Ao mesmo 

tempo, o azul transmite frieza. Ele arrefece e acalma. É a cor do luar. A luz azul abranda o 

ritmo cardíaco, baixa a pressão sanguínea e retarda o crescimento das plantas. É a cor dos 

hematomas, da melancolia, do isolamento, dos blues [tristeza].81 

                                                
80

 Fonte: http://www.efecade.com.br/barca-de-caronte-a/ 
81

 Fonte https://www.significados.com.br/cor-azul/ 
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Figura 227 | Painel com frames do filme em que Einar está deitado sobre diferentes tons de azul. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

Na História da Arte temos as pinturas de Pablo Picasso do seu “período azul” que 

mostram trabalhadores pobres, pedintes, frequentadores de cafés em estado de letargia e 

desespero, todos eles pintados em tons de azul para transmitir a sua fome, frio e tristeza. 

[THEROUX, 1994, pág. 31]. O azul está também no cenário em contraste com a cor amarelo 

[Fig. 228]. Esta divisão entre azul e amarelo dos fundos das paredes que aparecem no 

cenário são relações entre o espiritual e o terreno a que trata o filme. 

   

Figura 228 | Azul no cenário | Masculino e Feminino | Terreno e Espiritual. 

 
Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

 

4.3.1.9 SÍMBOLOS PARA UMA MADONA [cruz | luz | janelas | manto | portas em 

arco | humildade]. 
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Madona [do italiano Madonna] é o nome dado à representação artística da Virgem 

Maria, mãe de Jesus, em pinturas e esculturas. Também chamada de Virgem com o Menino 

Jesus [Fig. 229 e Fig. 230] é um tema tradicional na arte sacra cristã; as obras representam 

quase sempre Maria com seu filho Jesus ainda bebê nos braços, frequentemente cercados por 

outros personagens, como São José [neste caso referimos a “Sagrada Família”], São João 

Batista [retratado também como criança, pois este tem quase a mesma idade de Jesus], outros 

parentes de Maria [como Santa Isabel ou Santa Ana], ou determinados santos escolhidos por 

motivos variados. 

Figura 229 | Madonna Willys | Giovanni Bellini | 1480-90. 

 

Fonte | https://pt.wikipedia.org/wiki/Madona  
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Figura 230 | Madona com Menino | Filippo Lippi. 

 

Fonte | https://pt.wikipedia.org/wiki/Madona  

Este talvez seja um dos itens mais significativos de relação de representação da 

Direção de Arte na concepção narrativa sagrada da personagem Gerda. Ela parece estar 

associada a diferentes elementos que configuram a figura da Virgem Maria. Alguns desses 

elementos são apresentados nas artes plásticas por meio de símbolos como: a cruz, raios de 

luz, sua questão humilde [pés descalços], suas vestes [o manto em azul] e arcos [conchas 

arquitetônicas] que acompanham as pinturas. 

 

4.3.1.9.1 O Símbolo da Cruz 

 

A cruz é uma alegoria da Crucificação, evocando a imagem da morte de Jesus de 

Nazaré, tornando-se um símbolo reconhecido em todo o mundo, particularmente na psique 

ocidental, ao longo de 2000 anos. É um equivalente entre as dualidades do corpo e da alma, 

representando um auto-sacrifício de redenção entre o humano e o divino. A imagem da cruz 

tem sido enobrecida pelo seu imenso significado como símbolo religioso. A cruz em si é 

emblemática do sofrimento, nobre e profundo, e da promessa de ressurreição. Podemos 

encontrar no filme diversas cenas onde Gerda está próxima a uma cruz que é formada pelas 

janelas, sombras ou almofadas de portas, geralmente ao fundo da cenografia [Fig. 231]. 
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Figura 231 | Diversos frames onde a cruz que se apresenta atrás da personagem Gerda. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

    

4.3.1.9.2 Raios de Luz 

A luz aqui parece estar sobre a cabeça de Gerda, como apresentado na leitura sobre a 

representação plástica da figura de Moisés [Fig. 09], “em sua cabeça havia raios de luz” ou 

seja, ela tem um rosto iluminado. Na figura 232 podemos observar raios de luz sobre a 

cabeça de Gerda e os reflexos desta luz em Einar que está com uma vista “de baixo para 

cima” [plano de câmera Contra-plongée | Fig. 234], como quem vê uma figura “sagrada” 

que está acima dele. Einar recebe esta luz em seu rosto, ele é iluminado, como se a luz 

partisse da figura sagrada da qual ele observa, no caso, Gerda. 

Há ainda uma cena onde a luz sobre Einar e a mão de Gerda que repousa sobre ele 

traz um consolo e afeto quando este se sente perdido ao não conseguir mais pintar suas 

paisagens de Vejle [Fig. 233]. Vale lembrar aqui que para Einar não se lembrar de Vejle é o 

mesmo que Einar não se lembrar quem ele mesmo é. Por isso a mão que consola Einar e a 

luz sobre esta cena se tornam símbolos da narrativa poética de Gerda / Virgem Maria. Esta 

luz também estará presente como uma presença do divino em quadros cujo tema é 

Anunciação [veremos no item 5.11 “Anunciação”].  

Figura 232 | Os raios de luz sobre a cabeça de Gerda que iluminam Einar. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 
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Figura 233 | A mão “iluminada” de Gerda consola Einar. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

Figura 234 | 00: 03:01 | Um momento de intimidade é apresentado. A relação entre ambos. 

 
Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

A incidência da luz na narrativa do filme provém geralmente da presença frequente 

de janelas na cenografia do filme. As janelas estão representadas nas pinturas de Vilhelm 

Hammershøi [Fig. 235] com raios de sol. Este artista e sua obra serviu de inspiração para a 

composição cenográfica como mencionado anteriormente. E este símbolo [janela] associa-se 

também à alma humana. Os olhos já foram chamados de “janelas da alma” e as janelas os 

olhos da casa. O “terceiro olho” da imaginação é uma janela no mundo interior da 

possibilidade. “Na Idade Média, a Virgem Maria, carregando humildemente uma janela que 

deixa passar a luz. Os ícones do cristianismo ocidental são janelas que se abrem para o 

divino, uma forma de meditação e de revelação que “mostra uma versão cósmica de eventos 

vistos na eternidade” [MARTIN, 2012, pág 564]. 

Figura 235 | Vilhelm Hammershøi | Raios de Sol | óleo sobre tela | 1900 | Dinamarca. 

 

Fonte https://br.pinterest.com/pin/68046644339779041/ 
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4.3.1.9.3 O Manto 

 Na História da Arte, Maria, mãe de Jesus [e mãe de Deus] veste um manto 

azul [Fig. 236]. Gerda tem cor de seu figurino tons de azul. Raramente a personagem usa 

outra cor na composição do seu figurino durante o filme [Fig. 237]. 

Figura 236 | Jean Bourdichon | 1457-1521 | Miniatura de Anunciação | Livro das Horas. 

 

Fonte https://br.pinterest.com/pin/535013630728098064/ 

 

 

Figura 237 | Figurinos em azul para vestir Gerda é constantemente usado pela personagem no decorrer do filme. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 
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A Virgem Maria é figura sagrada que se apresenta constantemente na arte com uma 

túnica vermelha tradicional sobre a qual enverga um manto azul símbolo do Céu e de sua 

posição de rainha. Na iconografia os mantos azuis dos anjos e das figuras sagradas 

simbolizam a sabedoria divina, a pureza da Virgem. Na arte católica, o azul representa a 

humildade e no Egito era a cor da verdade. [KINDERSLEY, 2013, pág. 176 e pág. 281]. 

 

4.3.1.9.4 Os Arcos [Concha / Arquitetura] 

Parece comum a representação da Virgem sob arcos, conhecidos como elementos 

arquitetônicos como Concha pelo seu formato curvo. A ideia romana da estrutura de arcos 

faz eco nas representações plásticas e estas muito comuns em obras sacras. Segundo 

Casimiro: 

O tímpano aconcheado que serve de elemento decorativo do 

frontão existente no portal de entrada da câmara da Virgem, 

coloca-nos perante um exemplo claro do que deve ser uma 

interpretação prudente dos símbolos presentes numa pintura. [...] 

Apesar de tudo, em nome do rigor científico que deve presidir à 

investigação, não devemos excluir a possibilidade de ter sido 

utilizada a vieira com um carácter simbólico associado à 

Anunciação, razão pela qual apresentamos a nossa interpretação 

deste símbolo. Tratando-se de um elemento associado à água, é 

necessário ser enquadrado no âmbito do significado de 

purificação, de vida nova, de regeneração a que se encontra 

ligado o símbolo da água. Também não pode ser excluída uma 

alusão ao Batismo, pois aquele que é batizado renasce para uma 

vida nova: vida do Espírito, tornando-se uma criatura nova, ou 

seja, dá-se uma nova Criação. [CASIMIRO, pág. 12]
82

. 

 

Encontramos então algumas pinturas de “Madonas” ou mesmo de “Anunciação” 

onde o arco [conchas] se faz presente como portas de acesso a figura sagrada. Há muito que 

a Virgem Maria é a personificação cristã do portão sagrado, fechado na virgindade mas 

aberto como canal para a passagem de Cristo do céu para a terra [Fig. 238]. Um hino do 

século XII descreve-a com este conceito de porta / portão: 

Santa Maria 

 Portão fechado 

 Aberto ao comando de Deus – 

 Fonte selada, 

                                                
82

  CASIMIRO, Luís Alberto Esteves. Iconografia da Anunciação: símbolos e atributos. 
Fonte: http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/9411.pdf 
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 Jardim fechado, 

 Portão do paraíso. 83 

Os arcos, as portas, portões, protegem dos estranhos a casa e a vida da família. O 

corpo de uma mãe é o portão de passagem para este mundo que ao nível psicológico, os 

portões encontram-se entre o mundo interior e exterior, entre dormir e acordar. A porta da 

catedral irlandesa “Saint Brendan´s” [Fig. 239] do século XIII está protegida por folhagem e 

flores84 de pedras esculpida, e é igualmente guardada por cabeças humanas também 

esculpidas. As cabeças [ver item 4.3.1.4] estão ligadas ao simbolismo pré-cristão enquanto 

local da divindade imortal dentro dos seres humanos. No filme há figuras sagradas, celestiais 

como pinturas ou relevos de paredes também sob arcos apresentadas diretamente na 

cenografia do filme [Fig. 240]. 

Figura 238 | Fra Angelico | 1400-1455 | "L'Annonciation " | Scène avec présence de Saint Pierre de Vérone [à gauche] - 

Afresco | 176 × 148 cm | Convento San Marco |Florença | Italia. 

 

                                                
83

 Fonte: https://1ibl.org.br/palavra-do-dia/devocional-cantico-dos-canticos-4-12/ 
 
84

 Veremos sobre flores mais adiante, no item 5.15. 
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Fonte | https://br.pinterest.com/pin/535013630728076560/ 

 

 

Figura 239 | Porta da Catedral Saint Brendan’s na Irlanda. 

 

 

Fonte | http://www.patrickcomerford.com/2011/02/crowning-achievement-of-romanesque.html 

 

Figura 240 | Frames com “arcos” e figuras míticas que compõem o cenário do filme. 

   

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

Este recurso se apresenta em vários momentos do filme, em especial no hospital [ver 

item 4.3.1.18] [Fig. 241] e numa cena em particular da qual Gerda se posiciona logo abaixo 

de um dos arcos das várias portas como na figura 242 personificando-a como uma arte 
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sagrada. Ou seja, completando este “quadro” de representações da virgem Maria temos os 

arcos sobre sua figura, sua moldura final. 

Figura 241 | Arcos que compõem o cenário do hospital. 

   

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

Figura 242 | Gerda se posiciona logo abaixo de um dos arcos que compõem o cenário do filme. 

  

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

4.3.1.9.5 Humildade | A figura Sagrada de pés no chão | Solo sagrado 

 

Aqui o símbolo de humildade está nos pés descalços. “No ocidente, pés descalços 

são sinais de humildade e pobreza. Cristo e os apóstolos, os freis franciscanos e os santos são 

representados descalços nas artes. No oriente é costume realizar de pés descalços os cultos 

religiosos’ [KINDERSLEY, 2013, pág. 117]. Obras como “Santa Ana a Virgem e o Menino” 

de Leonardo da Vinci [Fig. 214] representam não apenas a questão da humildade mas 

também que as figuras estão em solo sagrado. Na Bíblia encontramos esta representação em 

Êxodo 3:5 “Então Deus disse: “Não se aproxime mais. Tire as sandálias dos pés, porque o 

lugar em que você está pisando é solo sagrado. ” como no filme “Os dez mandamentos” 

[Fig. 177].  Assim podemos observar em diferentes cenas do filme que Gerda anda pela casa 
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de pés no chão [Fig. 243 e Fig. 244]. Numa cena em especial, além de descalça, Gerda 

parece personificar a figura sagrada ao se aproximar de Einar, difusa, ao fundo [Fig. 245]. 
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Figura 243 | Gerda de Pés descalços. 

  

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

Figura 244 | Detalhe dos pés descalços de Gerda andando pela casa. 

 
Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

Figura 245 | Gerda ao fundo, como uma imagem difusa, parece de uma figura sagrada que se aproxima. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 
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4.3.1.10 O TEATRO [o céu]: o corpo, as nuvens e os anjos 

4.3.1.10.1 O corpo [as peles / os figurinos] e As Nuvens [os tutus] 

 

 O que é o teatro? Um local onde as fantasias e histórias são concebidas. O teatro, é 

para onde o personagem Einar se dirige quando ele quer viver a fantasia de Lili. Em algumas 

cenas ele passa a mão sobre os figurinos [Fig. 246], como uma possível alusão no ato de 

vestir “às possibilidades de pele que moldam seu espírito”. Tomamos aqui Einar como um 

espírito num espaço sagrado do teatro. As cenas que compõem este espaço cenográfico são 

formadas por esculturas de anjos [Fig. 247] e de tutus que se parecem com nuvens [Fig. 

248]. Em determinada cena [Fig. 249], Einar está observando Ulla de cima para baixo, como 

se ele estivesse acima das nuvens, o plano de câmera e a moldura esfumaçada criada pelos 

tutus oferecem uma atmosfera misteriosa para a narrativa.  Segundo Eve Stweart para o site 

The New York Times a locação que serviu de inspiração foi o Royal Opera House em Paris. 

Ao chegar no Royal Opera House Stweart diz: 

Eu não tinha percebido isso antes, mas em todos os grandes 

teatros onde fazem balé clássico, eles sempre penduram os tutus 

de cabeça para baixo, de modo que eles são incrivelmente 

fofos", disse ela. “Havia apenas essa imagem incrível quando 

olhei para cima. Eu tirei uma foto e disse: 'Temos que usar isso'. 

I hadn’t realized this before, but in every big theater where they 

do classical ballet, they always hang the tutus upside down, so 

that they’re incredibly fluffy’. She said. “There was just this 

incredible image when I looked up. I took a picture and said, 

‘We’ve got to use this! ” 
85

. 

Figura 246 | Einar toca nos figurinos, em peles, enquanto caminha pela coxia do teatro. 

 
Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

                                                
85

 Fonte: https://www.nytimes.com/2016/02/18/movies/oscars-2016-the-danish-girl-production-
design.html 



 

 

 

252 

 

Figura 247 | Esculturas de anjos com asas e harpas estão no teatro. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

Figura 248 | Os tutus de bailarinas que se assemelha a nuvens. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

Figura 249 | A visão de Einar de cima para baixo por entre os tutus [entre as nuvens]. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

As nuvens se apresentam como um espaço lugar mítico. Como no quadro da artista 

americana Georgia O'Keeffe [Fig. 250], estamos acima das nuvens, olhando para baixo, para 

a terra, através de intervalos abertos. Esta pintura evocativa de O'Keeffe relembra-nos que as 
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nuvens serviram como símbolos da capacidade da mente para projetar os seus próprios 

significados criativos e internos sobre os fenômenos externos, como em propagandas e 

anúncios comerciais, onde a ideia ou o processo de criação vem circundada por uma nuvem 

[Fig. 251]. Ainda na questão do mítico temos a pintura de Correggio [Fig. 252] onde 

encontramos a submissão de Io a Júpiter [Zeus na Grécia] que se apresenta na forma de uma 

nuvem numa espécie de “ânsia humana” em unir-se com o deus grego, que numa 

interpretação óbvia, traz o abraço ondulado da nebulosa massa de nuvens – que não 

consegue disfarçar o rosto e as mãos de Deus – ao seu corpo numa imagem de êxtase de Io. 

Sem nos esquecermos da obra barroca “O Êxtase de Santa Tereza” [Fig. 14], entre outras 

[ver item “fumaça” 4.3.1.16.2]. 

Figura 250 | Sobre as Nuvens I | Georgia O'Keeffe | Óleo sobre tela | EUA | 1962-3. 

 

Fonte | http://pt.wahooart.com/@@/8XY4AA-Georgia-Totto-O'keeffe-acima-o-nuvens-i 

 

 

Figura 251 | Propaganda HP | Ideias, arquivos, na “Nuvem”. 

 

 
Fonte | https://www.youtube.com/watch?v=9ntPxdWAWq8 
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Figura 252 | Corregio | Júpiter e Io | Óleo sobre tela | ca. 1530 | Itália. 

 

Fonte https://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BApiter_e_Io_[Correggio] 

 

 

As características naturais das nuvens representam tanto uma “ligação” como um 

“afastamento” do terrestre e fazem parte de uma interminável troca recíproca entre o etéreo e 

o físico/terreno, alternando-se entre a “forma” e a “ausência de forma”. Podemos tomar estas 

características como relações para a personagem que estará sendo criada, ainda sem forma 

“Lili”. Ainda como símbolo do sagrado, nas escrituras hebraicas, Deus apresenta-se a 

Moisés e aos israelitas numa coluna de nuvens, no seu longo êxodo do Egito. Há expressões 

populares conhecidas associadas a nuvem tais como: a ignorância e o engano, a confusão e o 

pessimismo que podem “nublar” a mente, ou podemos “viver nas nuvens” sem contato com 

a realidade terrestre. “Em muitas culturas, as nuvens eram vistas como fontes da fertilidade 

cósmica. A nuvem era associada tanto à chuva vivificante como ao princípio de fertilidade 

em si’ [MARTIN, 2012, pág. 58]. 
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4.3.1.10.2 Os Anjos 

Em imagens sagradas como de santos ou de anjos é comum a representação da 

auréola sobre suas cabeças. A auréola, também conhecida por aura, traz um halo ou um anel 

dourado irradiando luz, circundando principalmente a cabeça. Significa uma luz espiritual, 

qualificando a pessoa que com ela é representada como tendo uma associação com a 

divindade ou o sagrado. Está conotada com os corpos ressuscitados, que estão a meio 

caminho entre a Terra e o Céu. Na História da Arte é comumente vista na arte bizantina Os 

romanos acreditavam que a auréola era um espírito de ar que podia elevar-se aos céus.86 Na 

arte podemos ver anjos como nas pinturas de Giovanni di Paolo com anjos vestidos de um 

modo colorido compondo um coro celestial de damas de honra que acompanha a ascensão da 

Virgem ao céu [Fig. 253]. As aureolas dos anjos de Fra Angélico se apresentam como 

grinaldas de flores em suas cabeças. A auréola se apresenta na cena onde temos as bailarinas 

do teatro. Algumas cenas há um arco dourado sobre suas cabeças [Fig. 254], em outras a 

grinalda de flores faz esse papel [Fig. 255]. As bailarinas do teatro também usam vestes 

femininas sempre suaves como nas pinturas de Waterhouse apresentadas nas figuras 128, 

129 e 130 além das grinaldas em suas cabeças. 

A natureza peculiar da grinalda antecipa a coroa de espinhos que irá coroar a cabeça 

de Cristo na sua crucificação, troçando da sua “realeza” espiritual. No entanto, como uma 

flor resplandecente dentro do círculo da morte, Maria, ela própria um miraculoso fruto de 

uma mulher estéril, ou “árvore seca” [Fig. 256], segura o doce fruto da promessa divina: o 

Filho que é crucificado ressuscitará”. [MARTIN, 2012. Pág. 538] 

Figura 253 | Anjos Dançando ao Sol | Giovanni di Paolo [ca. 1403 -10482] | Óleo sobre painel |Século XV d. C. | Itália. 

 

Fonte | https://cdn.tempi.it/wp-content/uploads/2014/08/VISUEL-1.jpg?x20073 

                                                
86

 Fonte | https://www.infopedia.pt/$aureola 
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Figura 254 | Auréolas como um halo dourado e Guirlandas nas bailarinas do teatro, como anjos. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

Figura 255 | Auréolas e Guirlandas nas bailarinas do teatro, como anjos. 

  

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 
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Figura 256 | Uma grinalda de ramos de árvore envolve a Virgem Maria e Jesus, formando uma coroa de espinhos que 

sugere a futura Crucificação. A “árvore seca” na qual Maria se encontra alude à sua mãe, Santa Ana, que 

milagrosamente concebeu ainda que fosse estéril 

 

Fonte | https://historiadenossasenhora.wordpress.com/nomes-de-nossa-senhora/petrus_christus_madonna_dellalbero/ 

 

4.3.1.11 MENÇÕES DA SUA CRIAÇÃO  

No filme teremos duas menções da palavra filho relacionado a Gerda. Ambos 

acontecem dentro do espaço texto do filme, ou seja, por meio de diálogos entre os 

personagens. A primeira menção da palavra “filho” acontecerá alguns trechos compostos 

pelo espaço texto no diálogo de Ulla com Einar no teatro em que ela pergunta -”Quando o 

casal lhe dará um afilhado”? O qual curiosamente Einar lhe questiona a pergunta já que Ulla 

é “ateia”. Aqui teremos então, no diálogo, dois pontos sobre questões religiosas, o “filho” e 

“ateia” vejamos o trecho do diálogo: 

00:04:42 > 00:04:47 

Ulla: Então, quando vão me dar um afilhado? 

00:04:47 > 00:04:48  

Einar: Ulla, você é ateia. 

 

A segunda menção sobre “filho” acontece de modo mais poético, quando Gerda 

comenta com Einar que teve a menstruação dela no trecho ele diz que “sente muito” e ela 

logo em seguida pede para ele a ajudar, a ajuda é posar para ela com o vestido, meias e 
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sapatos de mulher. Parece dizer que a ajuda seria algo como seja então minha criação, minha 

filha, vejamos o trecho deste a seguir: 

00:09:59 > 00:10:01 

Gerda: Tive minha menstruação. 

00:10:02 > 00:10:03 

Einar: Sinto muito. 

00:10:04 > 00:10:06 

Gerda:  Sente mesmo? 

00:10:07 > 00:10:14 

Einar:  Claro que sinto. E você sabe disso. 

00:10:15 > 00:10:17 

Gerda: Pode me ajudar com uma coisa? 

00:10:20 > 00:10:21 

Einar: Qualquer coisa. 

00:10:21 > 00:10:24 

Gerda: Ulla teve um ensaio extra, ela cancelou de novo. Você vestiria as meias e os 

sapatos? 

 

4.3.1.12 O CORPO DE EINAR: uma prisão 

 Quase todo o figurino de Einar é caracterizado por listras [Fig. 257 e Fig. 258]: 

camisas, ternos e até mesmo o pijama. O figurino todo em listras traz o arquétipo de roupas 

de presidiários. Aqui a personagem Lili que está em processo de criação se faz “presa” no 

corpo de Einar, então a questão do figurino / roupas [Fig. 259 | Einar passa a mão pelas 

roupas no teatro] associado à esta linguagem nos parece um detalhe importante de análise. A 

concepção do figurino é de Pablo Delgado. Segundo Delgado em entrevista para Marcela 

Mingo da revista Elle: 

O interessante é que o filme começa mostrando a vida até então 

comum de Einar e Greta e, como uma mulher presa em um 

corpo de homem, o figurino reflete isso, com roupas masculinas 

que são mais justas e bem acertadas no corpo, quase como uma 

armadura. Quando o artista passa a mudar para ser quem ele é 

de verdade, as cores mais quentes aparecem, assim como peças 

com maior fluidez, bastante inspiradas pelas produções leves e 

soltas da época. 

Com a mudança dos personagens para Paris, a meca artística da 

época, as roupas ficam ainda mais livres e coloridas, 

representando bem a liberdade que tanto Lili quanto Greta 

sentem com a mudança de ambiente. O foco, como explica 

Delgado para o WWD, é mostrar o poder da roupa em uma 

transformação tão profunda como essa. 
87

 

 

                                                
87

 Fonte: https://elle.abril.com.br/cultura/figurinista-explica-a-importancia-das-roupas-em-a-garota-
dinamarquesa/ 
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Figura 257 | Dois frames com figurino de listras de Einar. 

  

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

Figura 258 | Figurino de Listras nos ternos de Einar. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

4.3.1.13 A ANUNCIAÇÃO 

A Anunciação é representada na bíblia no trecho em que o anjo anuncia a Maria que 

ela está grávida. É uma das passagens mais significativas da narrativa católica e por isso é 

um tema frequente nas artes plásticas, principalmente nas pinturas nos períodos próximos à 

Idade Média e o Renascimento [Fig. 259 e Fig. 260]. 
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Figura 259 | Ave-Maria, cheia de graça! | “Anunciação” de Sandro Botticelli | MoMA | Nova Iorque. 

 

Fonte | https://pt.wikipedia.org/wiki/Anuncia%C3%A7%C3%A3o 

 

Figura 260 | Anunciação | Leonardo Da Vinci Óleo sobre tela | 98,4 × 217 cm | Galleria degli Uffizi | Florença | Itália. 

 

Fonte | https://artsandculture.google.com/asset/annunciation/sAErNLFH1KFYmw?hl=pt-

BR&ms=%7B%22x%22%3A0.5%2C%22y%22%3A0.5%2C%22z%22%3A10.317743786185693%2C%22size%22

%3A%7B%22width%22%3A1.37986083984375%2C%22height%22%3A1.3300167891779555%7D%7D 

Também conhecida como “Anunciação da Virgem Maria” esta narrativa conta a 

história do anúncio feito pelo Arcanjo Gabriel para a Virgem Maria no qual ela seria a mãe 

de Jesus Cristo. Milagrosamente Maria iria conceber a criança apesar de sua virgindade, e 

este seria chamado de Filho de Deus. [Lucas 1:26 - 37]88. 

                                                
88

 Lucas 1:26 - 37: 26 E, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, 
chamada Nazaré, [...] 28 E, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada; o Senhor é contigo; 
bendita és tu entre as mulheres. 29 E, vendo-o ela, perturbou-se muito com aquelas palavras e 
considerava que saudação seria esta. [...] 31 E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e 
pôr-lhe-ás o nome de Jesus. 32 Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo; e o Senhor Deus lhe 
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A Anunciação é também um dos mais importantes temas da arte cristã, e é 

comumente representada apenas pelas figuras protagonistas do anjo Gabriel e da Virgem 

Maria. Em geral as obras sacras apresentam elementos simbólicos que integram as pinturas 

da Anunciação, e que não correspondem a prefigurações ou temas bíblicos. São elementos 

diversos como jarros, tapetes, janelas, a figura do divino [ilustrado por uma pomba], raios de 

luz e elementos arquitetônicos como a concha/arco [ver item 4.3.1.9.4]. A presença destes 

elementos iconográficos transforma algumas pinturas em “verdadeiros tratados de teologia” 

que devem ser compreendidos no contexto da época em que foram utilizados. 

A posição do corpo de Maria também é significativa. Suas expressões corporais, 

principalmente nos movimentos das mãos em diferentes pinturas indicam momentos do 

recebimento da mensagem transmitida a Maria pelo anjo, tais como: surpresa, medo, 

aceitação. Muitas das pinturas retratam Maria no momento que está ouve as palavras, e então 

Maria “perturbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta” 

[Lucas 1:29]. Ela enche-se de confusão, não tanto pela aparição do anjo, mas sim por suas 

palavras. 

Entre os elementos mais significativos para análise das obras de “Anunciação” e o 

filme “A Garota Dinamarquesa” temos: o susto e as expressões corporais [representada pela 

possível postura de mãos na pintura de Gerda Fig. 211], o lírio, um baldaquino89 [que na 

cenografia será configurado como um “altar’ pela presença do tablado / praticável 90]. Na 

narrativa do filme “A Garota Dinamarquesa” a cena em análise [Fig. 261] torna-se célebre 

por “dar o nome” à personagem Lili. Nesta cena, a amiga de Gerda, Ulla chega atrasada no 

atelier da artista e traz consigo um ramo de lírios. Vale lembrar que na narrativa bíblica é a 

Virgem quem recebe a mensagem do anjo, mas como leitura poética da narrativa fílmica está 

relação da “mensagem de criação” acontecerá com a personagem Lili são mais evidentes. 

                                                                                                                                           
dará o trono de Davi, seu pai [...] 37 Porque para Deus nada é impossível. 38 Disse, então, Maria: Eis aqui 
a serva do Senhor; cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. 
 
89

 Baldaquino: qualquer obra de arquitetura ou remate escultórico constituída por uma cúpula 
sustentada por colunas e que resguarda um altar, um retábulo, uma escultura, um portal etc. 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Baldaquino 
 
90

 Segundo a publicação Oficina Cenotécnica: Projeto Resgate e Desenvolvimento de Técnicas Cênicas do 
Centro Técnico de Artes Cênicas [CTAC] da Funarte, o praticável é uma plataforma composta por poleas, 
americanas e tampo, que pode ser montado à tramoia [estrutura de palco que permite a instalação e 
movimentação das máquinas de cena penduradas] ou à americana. 
Fonte: http://margofilmes.com.br/o-que-sao-as-box-truss-e-os-praticaveis/ 
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Figura 261 | Anunciação | Cena em que Einar recebe os Lírios de Ulla sobre um Praticável. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

         

4.3.1.13.1 O Susto e a Aceitação divina / expressões corporais 

Assim que o anjo Gabriel se aproxima da Virgem Maria esta se assusta e sua 

expressão é representada pela inclinação de afastamento do corpo e postura de afastamento 

de uma ou de ambas as mãos [Fig. 262] em seguida Maria aceita a concepção divina e suas 

mãos cobrem seu colo [Fig. 263 e Fig. 264]. 

 

 

Figura 262 | Taddeo Gaddi | Anunciação | Florença | Italia | 1340. 

 

Fonte | https://br.pinterest.com/pin/535013630728076557/ 
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Figura 263 | Anunciação | Leonardo di Bernardino da Pistoia | Início Séc. XVI. 

 

Fonte | https://br.pinterest.com/pin/127297126941524518/ 

Figura 264 | Anunciação | Fra-Angélico | séc. XV | Museu El Prado | Madrid | Espanha, 

 

Fonte | http://www.aascj.org.br/home/2015/03/o-anjo-do-senhor-anunciou-a-maria-hoje-e-comemoramos-o-dia-da-
anunciacao/ 

Como na mensagem do anjo, no filme “A Garota Dinamarquesa” assim que Ulla 

chega ao atelier de Gerda ela pronuncia o nome de Einar e este se assusta. A expressão 

corporal de Einar frente ao susto é de se inclinar. Há também uma semelhança com a pintura 

original de Gerda no retrato [Fig. 211] de Ulla Poulsen que se inclina e cruza as mãos como 

em sua foto de 1928 [Fig. 265]. 
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Figura 265 | Fotografia de Ulla Poulsen | 1928 

 

Fonte | https://www.wikidata.org/wiki/Q18964184 

4.3.1.13.2 Lírios 

Como apresentados acima, assim como na expressão corporal de susto ou aceitação 

da concepção divina, outros elementos como os lírios compõem o painel simbólico das 

representações das pinturas cujo tema é “Anunciação”. Esta flor com suas flores brancas e 

largas foi associada a divindades-rainhas de Creta na idade do Bronze, onde representava a 

deusa que reinava sobre a ilha [Fig. 266 e Fig. 267]. Na mitologia, a efemeridade do lírio 

também representa a questão do “pueril” [jovem belo que morre antes de atingir a 

maturidade]. Porém foi a partir do século XII, que o lírio foi identificado como símbolo da 

pureza, da inocência e da castidade da Virgem Maria. “Desde as mais remotas origens que as 

primeiras civilizações desenvolvidas junto aos grandes rios utilizam o simbolismo floral para 

exprimir conceitos abstratos inerentes à própria essência da flor como beleza, fragilidade, 

brevidade, perfeição e renovação” [CASIMIRO pág. 02]. 

No filme a bailarina Ulla, ao chegar ao atelier de Gerda traz lírios de presente e os 

oferece a Einar [Fig. 268], surge assim o nome de Lili surge, como um anúncio do anjo [anjo 

Gabriel seria a versão cinematográfica a bailarina Ulla] sobre o nascimento da nova criação. 
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Figura 266 | Uma deusa grega emerge do cálice de um lírio, receptáculo mitológico e lugar de nascimento do divino | 

Pedra | Grécia-Roma | Séculos I a.C. – IV d. C. 

 

Fonte | MARTIN, 2012 | Pág. 157 

Figura 267 | Lírios brancos, emblemáticos, da deusa primordial, representados num afresco pintado na parede de uma 

casa cretense | ca. 1650 a. C. | Grécia. 

 

Fonte | MARTIN, 2012 | Pág. 157 
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Figura 268 | Frames do filme em que apresenta Ulla chega trazendo Lírios para Einar. 

   
 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper  
 

4.3.1.13.2.1 A presença de Lili 

Lili antes de ser “criada” na personagem de Einar apresenta-se como uma figura 

simbólica e subjetiva em alguns momentos do filme. Esta presença se faz na configuração 

dos lírios [de onde surge seu nome] e dos desenhos [processo de criação] de Gerda sobre 

Lili. Estes desenhos podem ser vistos de modo evidente como na figura 73 ou nos desenhos 

ao fundo da cenografia, mesmo que não de modo evidente, mas próximo a Einar. [Fig. 269]. 

Lili ainda não é uma presença física, mas está lá. 

Figura 269 | Desenhos de Lili ao fundo, próximos a Einar. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

4.3.1.13.2.2 Lilith 

Uma possível associação do espaço texto “Lili” com a questão do sagrado está na 

proximidade com a personagem “Lilith”. Na Bíblia, os principais arquétipos femininos são o 

de Eva, a mulher que trouxe o pecado para a humanidade; e o de Maria, a mulher que trouxe 

ao mundo aquele que salvaria todos os homens do pecado. Porém, há na mitologia semita, 
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uma terceira mulher cuja trajetória está diretamente ligada à do destino da humanidade: 

Lilith, a primeira esposa de Adão, sendo esta representada pela serpente que enganou Eva 

[Fig. 270].  

Existem algumas versões diferentes a respeito da lenda de Lilith, dentre elas a mais 

aceita pelos estudiosos do mito e com fundamentos no Talmud [um dos livros considerados 

como fonte da sabedoria rabínica], Lilith é criada por Deus da mesma forma como Adão, ou 

seja, moldada pelas mãos divinas, só que a partir de lodo e fezes. Os dois são o primeiro 

casal, responsáveis por cuidar do Jardim do Éden. Só que com o tempo Lilith se rebela por 

não se conformar em estar em uma posição inferior à de seu marido, já que ambos foram 

criados a imagem e semelhança de Deus. A submissão é detectada inclusive sexualmente, 

onde Lilith exerce poder de sedução em Adão e ele, por outro lado, se deita continuamente 

sobre ela, num sinal de domínio no coito e na relação, o que Lilith não aceita. [GOMES & 

ALMEIDA, 2007]. 

Em busca de igualdade, Lilith entra em conflito com Adão, contesta sua posição de 

inferioridade, e contesta também o criador, tendo que escolher entre se submeter ou deixar o 

jardim. Ela escolhe a segunda opção e parte para um exílio no Mar Vermelho, reduto de 

demônios. Durante algum tempo Lilith se vê impelida por anjos a voltar ao jardim, porém 

escolhe viver como demônio e abandona de vez Adão. [RODRIGUES, 2007] 

Este, triste por perder sua mulher, adormece, e a partir de sua costela Deus cria Eva, 

uma mulher que saiu do homem, portanto dependente e submissa a ele, a que seria 

oficialmente a primeira esposa de Adão, a mãe da humanidade. ” 91.  

Figura 270 | Lilith como serpente na fachada da Catedral de Notre-Dame de Paris [1163 d.C.]. 

 

                                                
91

 http://www.mitografias.com.br/2016/07/lilith-mulher-serpente-demonio-mito-uma-analise-de-
arquetipos-femininos-nas-lendas-judaicas-e-no-cristianismo/ 
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Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lilith#/media/File:Temptation_Adam_Eva.jpg 

Não há nenhum documento relacionando o nome de Lili a Lilith, apenas a 

comparação por proximidade da relação de criação da primeira mulher por meio de um 

homem. Podemos dizer que este poderia ter sido um “start” para a configuração da Direção 

de Arte em tratar a personagem Lili, no filme, como uma figura relacionada ao sagrado. 

 

4.3.1.13.3 Praticável 

A imagem cenográfica de um tablado que eleva a figura da Virgem e a coloca como 

em um pedestal traz um símbolo sagrado à personagem. Nas pinturas de Anunciação este 

pode ser também configurado também com a forma de um baldaquino. Numa representação 

mais simples, a virgem pode se apresentar sobre um tapete ou um pequeno banco de 

madeira. No filme Einar está sobre um tablado ao receber os Lírios. [Fig. 261]. 

 

4.3.1.14 A CRIAÇÃO DO HOMEM / MULHER 

No primeiro capítulo do livro de Gênesis, versículo 27, está escrito “Deus criou o 

homem à sua imagem e semelhança; criou-o à imagem de Deus, criou o homem e a mulher” 

92; porém no segundo capítulo versículo 18 Deus disse “Não é bom que o homem esteja só; 

vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada” e apenas no versículo 22 do segundo capítulo 

que Eva é criada “E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, 

e levou-a para junto do homem”. Este tema de criação é muito reconhecido na história da 

arte principalmente pela pintura de Michelangelo “A criação do Adão” [Fig. 271] um afresco 

que integra um conjunto de imagens da Capela Sistina, pintada entre 1508 à 1510 por 

encomenda do Papa Júlio II. Neste afresco temos Adão, sobre uma forma rochosa, corpo 

contorcido, recebendo o sopro de vida do dedo de Deus. Nos braços de Deus está a figura de 

Eva. 

A relação com o filme está principalmente na representação da figura plástica que 

associa a pintura de Adão à primeira representação plástica de Lili [a primeira criação de 

Gerda]. Vale observar ainda os cuidados com a posição das mãos de Einar por Gerda quando 

esta busca expressar nas atitudes de seu modelo e marido representações mais femininas nas 

suas posturas [Fig. 272]. Este “toque” de Gerda sobre Einar se assemelha ao toque de Deus 

                                                
92

 Vale comparar aqui que a Virgem Maria é considerada também mãe de Deus. Se traçarmos um 
paralelo de que Gerda representa o papel da Virgem então sua criação à sua imagem e semelhança será 
a figura de uma mulher: Lili. 
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em Adão que ainda sem forças, estende a mão em direção à imponente à figura de Deus, 

esperando que Ele se aproxime para lhe transmitir a vida [Fig.274]. 

A obra completa de Gerda, sua “primeira” pintura ao conceber Lili [Fig. 273] é a 

outra associação com a pintura de Adão de Michelangelo [Fig. 275]. Adão está do lado 

esquerdo, é um homem jovem e está sentado num prado, com o corpo dobrado, numa 

posição lânguida, como se tivesse acabado de acordar, assim também nos parece a obra de 

Lili por Gerda. 

Figura 271 | Michelangelo Buonarroti | A Criação de Adão | Detalhe do afresco da Capela Sistina. 

 
Fonte | https://www.culturagenial.com/a-criacao-de-adao-michelangelo/ 

 

Figura 272 | Detalhe das mãos da Gerda e Einar. 

 
 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 
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Figura 273 | Detalhe de criação de Gerda - Pintura de Lili / semelhança ao afresco de Adão de Michelangelo. 

 
Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

 

 

 

Figura 274 | Detalhe das mãos da Criação de Adão | Michelangelo Buonarroti | afresco | 1510 | Capela Sistina. 

 
 

Fonte | https://br.pinterest.com/pin/375065475208718648/ 
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Figura 275 | Detalhe de Adão | Michelangelo Buonarroti | afresco | 1510 | Capela Sistina. 

 
 

Fonte | http://pt.wahooart.com/@@/8XZRHU-Michelangelo-Buonarroti-Cria%C3%A7%C3%A3o-de-Ad%C3%A3o-

Detalhe 

 

 

 

4.3.1.15 ESCADAS 

As escadas são elementos constantes de transição dos personagens do filme. Em 

diferentes momentos estes sobem e descem degraus na cenografia do filme [Fig. 276]. 

Temos degraus no teatro, na galeria de Hans, na biblioteca, no baile, no hospital, e os planos 

de câmera parecem enfatizar este movimento do personagem sobre este elemento 

cenográfico. Na simbologia mística as escadas estão associadas a relação do terreno com o 

espiritual. Podemos encontrar este elemento em obras como a Madonna da Escada de 

Michelangelo [Fig. 216]. 

 

Figura 276 | Gerda e Einar em diferentes momentos do filme subindo e descendo escadas. 

   

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 
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Temos a escada como elemento de ligação entre homem e divindade, segundo a 

Scala Coeli93 do sonho de Jacó [Gênesis, 28, 10]: 

Gênesis 28:10-12 

10. Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi a Harã; 

11. E chegou a um lugar onde passou a noite, 

porque já o sol era posto; e tomou uma das 

pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, 

e deitou-se naquele lugar. 

12. E sonhou: e eis uma escada posta na terra, 

cujo topo tocava nos céus; e eis que os anjos de 

Deus subiam e desciam por ela; 

 

Além do relevo de Michelangelo temos a escada representada em diferentes pinturas como 

no O ícone do século 12 “Escada da Ascensão Divina” [ Fig. 277 e Fig. 278] em que vemos 

anjos subindo e descendo os degraus. A narrativa da imagem trata da vida espiritual dos 

cristãos. A imagem foi bastante difundida por São João Clímaco94 [Fig. 277] que usou como 

modelo a escada de ascensão divina que foi revelada a Jacó, no Velho Testamento. 95.  
Figura 277 | A Escada da Ascensão Divina | A imagem ilustra um tratado escrito por João Clímaco. 

 

Fonte | https://br.pinterest.com/pin/499758889879374942/ 

 

                                                
93

 Significa Escada do Céu. 
94

 São João Clímaco São João Clímaco ou “João da Escada” [c. 525 Síria - 606 Monte Sinai], foi um monge 
cristão do século VI d.C. do mosteiro no Monte Sinai. Seu nome deriva do grego "clímax", que significa 
"escada" e a sua ascensão espiritual correspondente. 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Cl%C3%ADmaco 
 
95

 Fonte https://www.protecaodamaededeus.org/news_160409_1.html 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ladder_of_Divine_Ascent_(icon)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ladder_of_Divine_Ascent_(icon)
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Figura 278 | A Escada da Ascensão Divina de São João Clímaco | Museu de Ícones Russos | ca. 1650. 

 
 

Fonte | http://randomitus.tumblr.com/post/85130592724/eliron-the-ladder-of-divine-ascent-of-st-john 

A pintura é uma representação da metáfora principal tratada no 

texto, e os 30 degraus da escada correspondem a cada um dos 

passos para a evolução espiritual. Visualmente, a escada cria 

uma linha diagonal que passa pelo centro do ícone, dividindo-o 

em duas partes iguais. Ao acompanhar a movimentação 

retratada na pintura, o espectador se depara com várias cenas 

que fazem referência ao céu e ao inferno, as virtudes e os 

pecados. [UNIVERSIA
96

] 

4.3.1.16 ESTAÇÃO DE TREM: TRANSIÇÕES 

4.3.1.16.1 Mãos em oração 

 As mãos têm uma presença efetiva nas artes. Desde as pinturas das cavernas 

Pré-Históricas com as mãos em ocre vermelho preto e cinza até as diferentes pinturas 

espalhadas pelo mundo esta parte do corpo humano parece trazer uma expressividade 

própria. “Em religiões de todo o mundo, a Mão de Deus denota atividade suprema e 

inexorável. Como primeiros instrumentos de criatividade, as mãos do homo faber imitam a 

mítica transformação da matéria num ser distinto por divindades que gravam, esculpem, 

tecem e forjam a criação”. [MARTIN, 2012, pág. 380]. As mãos em oração são representadas 

em obras cristãs no espaço vazio formado pelos arcos dos vãos das catedrais góticas ou 

como no desenho do artista renascentista Albrecht Dürer [Fig. 279]. E em determinado 

momento Einar segura uma echarpe, sob a fumaça do trem, em posição de oração. Seu rosto 

e a peça em sua mão parecem seguir para a narrativa de uma prece [Fig. 280].  

                                                
96

 Fonte http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/02/26/913668/conheca-escada-
da-ascenso-divina.html 
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Figura 279 | Albrecht Dürer | Mãos em oração. 

 

Fonte | https://chawedrosin.wordpress.com/2008/08/05/albrecht-durer/ 

 

 

Figura 280 | Einar segura sua echarpe com as mãos em oração. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

4.3.1.16.2 Fumaça [neblina] 

Na pintura “Floresta” de Senju Hiroshi [Fig. 281] o nevoeiro é o meio no qual os 

elementos de um clássico estudo de natureza japonês são obscurecidos e se materializam. O 

negrume proibitivo à direita da cena passa pelo sombrio e depois por um rendilhado das 

árvores e translucidez até a luz nebulosa. O simbolismo do nevoeiro varia do mesmo modo. 
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Há imagens na Escandinávia, onde Niflheim97, [Fig. 282] uma mítica terra desoladora é 

envolta numa bruma glacial e nevoeiro, povoada de monstros, também incluía o domínio dos 

mortos. 

O nevoeiro, a neblina, o vapor, a fumaça limita a visibilidade de quem está à frente 

dele, ao contrário das nuvens, seu ponto de partida é o solo, ou perto dele, e o seu 

simbolismo não é associado ao céu mas ao domínio terrestre. É um recurso muito utilizado 

no cinema, quando quer passar a ideia de transição ao qual o personagem está vivendo. 

Como no filme Blade Runner 2049 [Fig. 178] ou comumente utilizada nas animações de 

Hayao Miyazaki como na luta espiritual do personagem mestre Ashitaka entre o que é bom e 

ruim em “A princesa Mononoke” [Fig. 283], ou na transição e busca da personagem Rawl 

em “O Castelo Animado” [Fig. 284]. 

No filme a Garota Dinamarquesa, a transição da personagem Einar para Lili, que irá 

partir para sua jornada de mudança de sexo na Alemanha é marcada pela presença desta 

“fumaça” que cria o ambiente místico de passagem na plataforma da estação de trem [Fig. 

285]. 

 

Figura 281 | Floresta | Senju Hiroshi | Fusuna [porta deslizante] | Pintura | 2001. 

 

Fonte | https://www.tumblr.com/search/senju%20hiroshi 

 

                                                
97

 Niflheim ["mistland" ou "reino da névoa"] o mundo do frio, da névoa e da neve, situado acima da fonte 
Hvergelmir, no nível inferior de Yggdrasil e ao lado de Hel e Muspelheim. Será de lá que, no Ragnarök, 
sairá o navio dos mortos, Naglfari, conduzido pelo deus Loki.  Local onde a neblina se condensa aquecida 
pelos ventos quentes soprados diretamente de Muspelheim. A névoa faz de Niflheim um mundo de 
ilusão, um estado indefinido entre o tangível e o intangível, o real e o irreal, o repouso antes do começo.  
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Figura 282 | “Morning Mist in the Mountains” | Caspar David Friedrich | 1808. 

 

Fonte | https://norse-mythology.org/cosmology/the-nine-worlds/niflheim/ 

 

Figura 283 | Hayao Miyazaki | Princesa Mononoke. 

 

Fonte | https://anuradhawarrier.blogspot.com.br/2016/07/princess-mononoke-1997.html 
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Figura 284 | Hayao Miyazaki | O Castelo Animado. 

 

Fonte | http://enquadramento.blogspot.com.br/2005/09/o-castelo-animado.html 

 

  
Figura 285 | Gerda com Hans na estação de trem | Passagens, transição - neblina / fumaças. 

 
 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

 

4.3.1.17 FLOR 

Flor é o órgão de reprodução das plantas, é a parte de onde sairá a semente ou o 

fruto. A flor é símbolo da beleza feminina. Pelo fato de murcharem depressa, também podem 

simbolizar a inconstância e efemeridade da vida, a alma transitória. Elas são as marcas da 

Primavera, sinal de renovação, despertar e renascimento. As flores são incorporadas em 

rituais de sacramento em todo o mundo, como símbolo de eros, beleza, perfeição, pureza, 

fertilidade, alegria e ressurreição. A forma mais simples de flor, radial, é a mandala natural, 
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que liga simbolicamente a flor, o círculo e o movimento eterno, cósmico, em redor de um 

centro místico orientador. As características bissexuais da flor sugerem a união dos opostos 

no devir do self. 

Ela está presente em muitas pinturas sacras ou mesmo pagãs. Como no afresco 

“Primavera” de Pompéia [Fig. 286] com uma possível representação de uma das Graças, 

Talia [florescimento], que evoca a Primavera: a beleza feminina, virginal, e tudo que é 

encantador e fugaz. Ou o assobio asteca com a figura de Xochiquetal [Fig. 287], este nome 

significa “Pena-Flor”, deusa do amor, do prazer erótico e da transformação espiritual. 

Encontra-se como retrato direto de um símbolo cristão, associado ao Santo Graal em 

uma impressão de um livro religioso europeu do ano de 1655 [Fig. 288] ou na caixa de um 

Criptex que desvenda os mistérios da Virgem Maria no filme “O código Da Vinci” [Fig. 

289]. Representações semelhantes a estas imagens da flor estão inseridos nos batentes das 

portas e janelas do hospital onde Lili irá fazer sua cirurgia [Fig. 290]. Estas flores não só 

decoram os espaços cenográficos como “emolduram” as personagens em diferentes cenas do 

filme. 
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Figura 286 |Possível representação de uma das Graças | Talia [florescimento] que evoca a primavera, a beleza 

feminina, virginal, e tudo que é encantador e fugaz | Primavera | Afresco num quarto da Villa Ariana | 89 a. C. - 79 d. 

C. | Stabia [perto de Pompeia] | It 

 
 

Fonte | MARTIN, 2012 | pág. 153 
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Figura 287 | Assobio asteca representando, muito provavelmente, Xochiquetal, cujo nome significa “pequena flor”, 

deusa do amor, do prazer erótico e da transformação espiritual | Cerâmica | ca. 5508-850 | Ilha de Jaina | Campeche | 

México. 

 

 
Fonte | MARTIN, 2012 | Pág. 152 

 

 

Figura 288 | Num jardim paradisíaco a rosa floresce no interior do Santo Graal | Imagem do Éden devolvido à alma 

humana | Marca de impressão | 1655 | Europa. 

 
 

Fonte | MARTIN, 2012 | Pág. 787 
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Figura 289 | Criptex | Objeto Cenográfico do filme “O Código Da Vinci”. 

 

 
Fonte | https://www.pinterest.pt/pin/395824254730785830/?lp=true 

 

 

 
Figura 290 | Flores adornam partes do hospital, principalmente em portas e janelas. 

   
 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 
 

 

4.3.1.18 HOSPITAL -  TEMPLO DIVINO 

Literalmente o templo seria a casa do Senhor. Na bíblia, Deus sempre pediu para que 

fizessem templos para que fossem um local sagrado, na qual as pessoas dignas realizassem 

cerimônias como forma de adoração, momentos para se lembrar dos entes importantes que 

partiram do mundo terreno, além de ser o local de fortalecimento da fé e lugar os as preces 

são ouvidas e realizadas.   

Metaforicamente, o hospital do filme seria como um templo [Fig. 291], o local 

divino onde a graça é alcançada. Como um espaço provedor de milagres, Lili sai de sua casa 

para pedir que sua súplica em se transformar em uma mulher biologicamente seja atendida. 

O primeiro milagre foi a própria aceitação da cirurgia genital pedida por Lili, algo antes 

nunca feito na história da medicina. Com isso, a cerimônia do templo é retratada como se 

fosse a cirurgia, o momento sagrado da transformação. 
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O primeiro templo que se tem registro é o Templo de Salomão no monte Moriá em 

Jerusalém. Esse foi o mesmo local onde Abraão provando seu amor a Deus, sacrifica seu 

filho único Issac, sendo este posteriormente transformando eu um cordeiro que estava preso 

num arbusto próximo. Na história de Lili, o primeiro hospital a fazer a cirurgia de mudança 

de sexo é o Instituto Hirschfeld de Ciência Sexual em Viena. Aqui podemos fazer uma 

relação que para ocorrer um verdadeiro milagre algo devia ser sacrificado, neste caso Lili 

oferece Einar, uma vez que a partir daquele momento, Lili apaga qualquer vestígio que tenha 

sobrado de Einar, fazendo-o não existir mais neste mundo e assim, se reconhecendo como 

uma mulher perfeita. Na figura 292 vemos um sketch do concept art do hospital. Segundo o 

site Architectural Digest:  

Stewart foi a Dresden para visitar o hospital feminino que 

substituiu a clínica onde Lili fez a cirurgia e encontrou 

anotações e fotos do local original com a ajuda de um 

historiador local. "Queríamos que o hospital parecesse muito 

branco", diz ela. “Este era um lugar onde Lili se sentia segura e 

quase pensava que o médico era divino. Sentimos que ela havia 

se tornado sua própria obra de arte, e eu estava muito ansioso 

para colocá-la contra uma tela em branco”.
98

 

 

 É interessante observar as expressões da diretora de Arte Eve Stewart ao se 

referir ao médico como “divino” e colocá-la contra uma “tela em branco” como associações 

às questões espirituais e sagradas do filme por meio das representações plásticas. 

 

Figura 291 | Gerda e Lili no Hospital. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

                                                
98

 Stewart went to Dresden to visit the women’s hospital that replaced the clinic where Lili had surgery 
and found notes and photos of the original location with the help of a local historian. “We wanted the 
hospital to look really white,” she says. “This was a place where Lili felt safe and secure and almost 
thought the doctor was godlike. We felt that she had become her own work of art, and I was very keen to 
put her against a blank canvas of white.””. Fonte: https://www.architecturaldigest.com/gallery/danish-
girl-movie-set-slideshow#10 
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Figura 292 | Concept Art do Hospital de Dresden onde Lili faz sua cirurgia. 

 

Fonte https://www.architecturaldigest.com/gallery/danish-girl-movie-set-slideshow#10 

 

 

4.3.1.19 PRECE | espaço corpo e espaço texto 

A prece como vista nas posturas de mãos de Einar [ Espaço corpo | Fig. 280] é a 

oração religiosa, trata-se de um pedido a alguma divindade para algo que a pessoa necessita 

em sua vida. Segundo a oração modelo [Mateus 6:9-15], Jesus nada disse sobre a 

formalidade da posição ao fazer uma prece, porém como forma de respeito e temor, se tem a 

importância da posição genuflexo, ou seja, de ter a vontade e disposição do corpo e alma 

curvados para pedir em nome de Deus. Com isso, existem símbolos que demonstram essa 

verdadeira submissão, entre eles, se ajoelhar, abaixar a cabeça, fechar os olhos e juntar as 

mãos são algumas das posições que demonstram essa verdadeira submissão diante de Deus 

como na pintura Barroca “Santiago em Oração” de Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 

pintada pelo autor em 1661 [Fig. 293]. 
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Figura 293 | Rembrandt | Santiago em Oração | Óleo sobre Tela | 1661 | 92,1 × 74,9 | Coleção particular. 

 

Fonte | https://pt.wikipedia.org/wiki/Santiago_em_Ora%C3%A7%C3%A3o 

Na bíblia Deus aprova que pessoas recorram a santos para intermediar seus pedidos, 

já que tanto os santos como os anjos estão próximos a Deus, fazendo com que apresentem as 

orações diretamente a ele. Eles não são provedores de milagres, apenas são intercessores que 

escutam as preces. 

Em determinado momento do filme Lili comenta com Gerda que ela foi a única 

pessoa que ouviu seus desejos num momento em que ninguém mais deu ouvidos a ele 

[Fig. 294]. De maneira figurativa, podemos associar o papel de Gerda como a figura sagrada 

na vida de Lili, já que por muitas vezes Lili recorre a ajuda de Gerda, contando seus 

segredos mais profundos. Gerda não resolve diretamente os problemas de Lili, porém, ela 

intercede por muitas vezes ajudando Lili em momentos difíceis e sendo sua única confidente. 

Figura 294 | Momento em que Lili se refere a Gerda como um anjo, já que foi a única a escutar suas preces. 

   

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 
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 Este diálogo refere-se então à relação “espaço texto” na representação associativa da 

obra cinematográfica com uma conotação ao sagrado. A seguir o trecho deste diálogo entre 
Lili e Gerda: 

 

01:42:54 > 01:42:55 
Lili: Ainda está brava comigo. 

01:42:57 > 01:43:02 

Gerda: Não estou brava com você. 

Estou preocupada com você. 

 

01:43:04 > 01:43:12 

Lili: Você ouviu meus desejos 

quando ninguém mais 

conseguia me ouvir. 

Você ouviu. 

 

 

4.3.1.20 PROCISSÃO E CALVÁRIO 

Calvário é a colina a qual Jesus foi crucificado, no filme ele é simbolizado nos 

espaços do próprio hospital, na qual Einar deixa definitivamente de existir para dar lugar a 

Lili, do qual a mesma padece após problema pós-operatórios. A cruz é um dos símbolos 

presentes no calvário, já que é ela que leva ao perdão dos pecados. A cruz presente no 

calvário de Cristo é a conhecida como cruz latina. Essa cruz era considerada um instrumento 

de condenação à morte nos tempos de Jesus. Quando Gerda caminha pelos corredores do 

hospital, em direção à onde está Lili podemos ver estas representações da cruz latina em 

forma de sombras projetadas. Estas sombras são os batentes das janelas, alinhadas em 

sequência, como em um calvário [Fig.295]. Como dito anteriormente a representação da cruz 

representa a absolvição e obtenção do perdão por seus pecados por meio da morte de Jesus 

no Calvário [Fig. 296]. A projeção da cruz na parede indica que Lili estaria absolvida de 

todos seus pecados da vida terrena.  

No dicionário, Procissão provém de procedere, que significa avançar, caminhar. 

Vemos que a alegoria da procissão também está representada nas cenas a qual Gerda 

caminha pelo hospital onde Lili se encontra internada. Nas procissões a imagem da cruz 

sempre está presente, e nas cenas do hospital elas podem ser vistas projetadas como sombras 
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na parede. A prática da procissão na época de Jesus estava relacionada aos rituais de 

sacrifício. Logo, pode-se associar o próprio sacrifício que Lili faz com Einar ao apagar o 

último vestígio que ainda existe nele no corpo de Lili, eliminando assim completamente sua 

existência física. 

Figura 295 | Cruzes podem ser vistas à direita da imagem, como sombras projetadas das janelas. Alusão ao calvário da 

personagem. 

  

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

 

Figura 296 | Egon Schiele | Crucifixion | c. 1912 

 
 

Fonte: https://www.pinterest.pt/pin/535013630728070645/ 

 

 4.3.1.21 JARDINS [o Éden] 

Em diferentes linguagens, a palavra jardim significa um espaço delimitado, um 

refúgio, lembra-nos jardins murados, jardins secretos ou jardins mitológicos – mundos 

escondidos e sobrenaturais que transcendem o tempo e a desordem. 
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O Paraíso é um lugar que se imagina como nosso início e nosso 

fim, a matriz original e a mandala da vida, alimentado por fontes 

subterrâneas de águas vivas. O Jardim do Éden, os Campos 

Elíseos, a Terra Pura ou o Paraíso Ocidental do budismo, o 

Jardim das Hespérides onde Zeus e Hera se casaram, são todos 

mundos paradisíacos delimitados, cujos habitantes são 

protegidos pelos deuses. [...] O cristianismo medieval projetava 

na Virgem Maria a alma do jardim cósmico paradisíaco: 

inviolado, auto reproduzido e restrito. [MARTIN, 2012, pág. 

146] 

O Jardim tem um papel muito importante na bíblia, afinal a existência do homem 

começou no Jardim do Éden. Ele simbolizava o paraíso e lá foi o lugar onde aconteceram os 

acontecimentos descritos no livro de Génesis. O Jardim do Éden foi o primeiro jardim 

narrado pela Bíblia e nele não havia dor nem tristeza. Tanto Adão como Eva, moradores do 

primeiro jardim criado no mundo, usufruíram do espaço desfrutando de plena e íntima 

comunhão com Deus. 

O hospital a qual Lili se submete a cirurgia é cercado por um jardim, podemos dizer 

que é nele onde ela encontra seu próprio paraíso espiritual. Mas assim como Eva é atraída 

pelo fruto proibido, Lili é atraída pelo desejo íntimo de se transformar em mulher, algo antes 

visto como discrepância social diante os olhos do homem, já que supostamente Deus não 

cometeria erros ao ter feito o homem sua semelhança. Sendo assim a cirurgia de Lili, seria 

como a maçã que Eva escolhera comer, algo do desejo dela, um processo irreversível e que 

teria que arcar com sua própria escolha.   

Assim como a vida humana começa num Jardim, ela também acaba em um. Em 

Apocalipse 22, o Jardim da Cidade Celeste é a história a qual a humanidade sucumbirá. O 

jardim perdido seria restaurado e nele não haveria mais maldição nem pecado, além disso, 

nele viveremos e reinaremos com Cristo pelos séculos eternos. Pensado assim, a vida do 

homem começa a termina no jardim, como foi a vida de Lili. Ela se fez uma mulher 

completa no hospital, cercado por um jardim e morreu nele cercada pelo mesmo jardim que a 

viu nascer. Nos últimos momentos de vida de Lili, Gerda vai visitá-la, e durante uma tarde 

quando estão no quarto do hospital Lili pede a Gerda que a “leve para fora” para “o 

Jardim”. Como se o pedido de Lili fosse para o seu próprio nascimento na terra. [Fig. 297]. 

Ao levar Lili para os Jardins o sol e a imagem a frente são parecidos com o de Gênesis, em 

plano aberto com a luz do sol sendo projetada diretamente em frente [Fig. 298], podemos 

associar como sendo que Gerda “dá” a luz a Lili. 
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Figura 297 | Lili pergunta a Gerda se “pode ir lá fora, nos jardins? ” 

  

 
 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

 

Figura 298 | Gerda leva Lili ao Jardim. 

   

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

4.3.1.22 PIETÁ | amor de mãe 

A Pietá é um retrato da Virgem Maria sofrendo sobre o corpo de Cristo. 

Encontramos esta representação em diferentes obras sacras. A mais conhecida é a escultura 

de Michelangelo [Fig. 299], onde podemos observar o ideal de beleza do renascimento numa 
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figura da mãe jovem segurando o corpo de um homem adulto no colo sem perder o caráter 

trágico da obra. Outro elemento comum na representação da Pietá é o tecido nas mãos da 

Virgem que protege e trata com cuidado do rosto do filho, como podemos ver no detalhe da 

pintura de Sandro Botticelli “A Lamentação de Cristo Morto” [Fig. 300].  

 

Figura 299 | Pietá | Michelangelo | 1499 | Escultura em Mármore | 174 × 195 | Basílica de São Pedro | Vaticano. 

 
 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Piet%C3%A0_[Michelangelo] 

 

Figura 300 | Sandro Botticelli |[detalhe] A Lamentação de Cristo Morto | 1495 | Alte Pinakothek de Munique. 

 
 

Fonte | https://www.pinterest.pt/pin/535013630727981304/ 
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No filme Gerda toma em diferentes momentos esta postura maternal de proteção e 

cuidado. Alguns momentos sua mão também traz o tecido que protege a cabeça da Lili como 

nas representações de Pietás [Fig. 301].  

Figura 301 | Painel de frames onde Gerda cuida de Lili. 

   

   

   
 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 
 

Outra representação icônica da imagem do amor fraternal encontramos na foto de 

Therese Frare [Fig. 302], onde se apresenta a morte pela AIDS. O enfermo é David Kirby, 

32 anos, na imagem ele aparece cercado pela família no instante seguinte à sua passagem. A 

Fotografia originalmente publicada em novembro de 1990, na hoje extinta revista Life foi 

apresentada como as devastadoras consequências da doença. Dois anos depois, com a 

aprovação da família de Kirby, a imagem foi o carro-chefe da campanha do fotógrafo 

Oliviero Toscani, já conhecido pelas controversas ações com a Benetton. 
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Figura 302 | Oliviero Toscani | Benetton. 

 

Fonte: https://efemeridesdoefemello.com/2017/02/17/benetton-lanca-mais-uma-polemica-campanha/ 

 

4.3.1.22.1 Resolução de Amor 

Nos momentos finais do filme, já próximo a morte de Lili uma conversa entre as 

personagens [espaço texto] parece dar o desfecho necessário à relação entre mãe e filha / 

criadora e criatura. No diálogo Lili diz ter tido um sonho em que era criança nos braços de 

sua mão. Ela olhava para a mãe e está a chamava pelo nome “Lili. Após terminar esta 

narrativa Gerda olha para Lili e diz “Lili”. Como se confirmasse à ela que está em frente a 

sua própria mãe. 

01:48:52 > 01:48:55 

Einar: Não deve mais se preocupar comigo, Gerda. 

01:48:57 > 01:49:53 

Gerda: É um hábito antigo. 

Difícil de mudar. 

01:49:08 > 01:49:11 

Einar: O que eu fiz para merecer tanto amor? 

Não há mais nada a temer. 

Ontem à noite… Tive o sonho mais lindo. 

Sonhei que eu era um bebê nos braços da minha mãe. 

Ela me olhava… 

E me chamava de Lili. 

01:49:55 > 01:49:57 

Gerda: Lili. 
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Como relação imagética podemos ver nos frames que compõem este diálogo que Lili 

está deitada sobre um tecido azul e traz uma roupa em tons de rosa [Fig. 303]. Muito 

semelhantes à obra “Ars Moriendi” que apresenta o moribundo junto de amigos e parentes 

[Fig. 304].  

Figura 303 | Lili conversa com Gerda. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

 

Figura 304 | Ars Moriendi | França | Séc. XV | Marseille | Bibliothèque municipale. 

  

https://tendimag.files.wordpress.com/2018/02/ars-moriendi-provence-15th-century.jpg 

 

O moribundo está recostado, rodeado pelos seus amigos e 

parentes. Seguem-se os rituais bem conhecidos. Mas sucede 

algo que perturba a simplicidade da cerimônia e que os 

assistentes não vêem; um espetáculo reservado apenas ao 

moribundo, que, por acréscimo, o contempla com um pouco de 

inquietação e muita indiferença. [Ariès, Philippe, Historia de la 
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muerte en Occidente, Barcelona, Cadernos Crema, 2000, pág. 

48 e 49]. 

 

 4.3.1.23 ASCENSÃO 

Aqui temos um ´objeto de cena´ importante para a narrativa da história: a echarpe. A 

echarpe no filme foi um presente de Lili para Gerda, que recebeu mas devolveu para Lili. 

Está peça que torna-se um objeto de ligação entre as personagens também se apresenta 

enrolada às mãos de Einar quando este parte para a Alemanha para a operação [item 5.x]. 

Deste modo a echarpe ganha um valor de objeto importante na narrativa, o qual é definido 

nos termos técnicos da Direção de Arte como ‘objeto de cena’.  

Nas cenas finais do filme, após a morte de Lili, Gerda traz consigo a echarpe, 

voltando para o “espaço lugar” do início do filme, as paisagens de Vejle, onde tudo 

começou. Neste momento a echarpe se livra do pescoço de Gerda e ganha o espaço aéreo. 

Podemos associar ao espírito de Lili que parte para os céus. Veja na figura 305 como a 

echarpe é banhada de uma luz ascendente antes de se misturar às nuvens [Fig. 306]. 

No contexto religioso, nos lembra a “Ascensão” de Cristo, ou seja, a subida de Jesus 

Cristo aos céus. Nos versículos da bíblia encontramos a ascensão em Atos 1:9 “E, quando 

dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus 

olhos”. E nas artes plásticas podemos encontrar a representação nas pinturas de Rafael 

Sanzio [Fig. 307] e de Perugino [Fig. 308]. 

Figura 305 | Echarpe banhada de luz. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 
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Figura 306 | Echarpe como o espírito de Lili ganha os céus e as nuvens. 

 

Fonte | DVD | “A Garota Dinamarquesa” | Direção Tom Hooper 

 

Figura 307 | Rafael Sanzio | Ressurreição de Cristo | c. 1499 - 1502 | Óleo sobre Madeira | 52 X 44 CM | MASP. 

 

Fonte | https://pt.wikipedia.org/wiki/Ressurrei%C3%A7%C3%A3o_de_Cristo_[Rafael] 
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Figura 308 | Perugino | Ressurreição de Cristo | c. 1499 | Museus Vaticanos. 

 

Fonte | https://pt.wikipedia.org/wiki/Ressurrei%C3%A7%C3%A3o_de_Cristo_[Rafael]#/media/File:Resurrection-of-

christ-3929-mid.jpg 

 

Outros elementos podem ser encontrados como relação entre representações de 

linguagem cenográfica do filme e imagens plásticas da história da arte no filme “A Garota 

Dinamarquesa”. Trazendo uma tonalidade ampla à narrativa da obra possível apenas aos 

olhares atentos e conhecedores das diferentes obras de arte.  

Nos capítulos anteriores encontramos relações destas associações das linguagens que 

ampliam o discurso imagético e a narrativa da história. A narrativa cinematográfica do filme 

parece acompanhar a narrativa bíblica da criação do homem por meio dos elementos míticos 

e de seus ecos na história da arte. Os elementos apresentados anteriormente justificam esta 

relação e tantas outras associações com as artes plásticas e o discurso religioso ainda tornam-

se possíveis. 
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CONCLUSÃO 

 

 A pesquisa realizada proporcionou estudar de forma mais aprofundada uma forma 

de narrativa poética para o filme “A Garota Dinamarquesa”, que esteve em várias categorias 

indicadas ao Oscar 2016 e possui signos e metalinguagens religiosas pouco percebidas pelo 

espectador. A princípio o filme relata uma narrativa direta com a transformação da 

personagem masculina Einar Wegener na mulher Lili Elbe, primeira pessoa a se submeter a 

uma cirurgia genital e consequentemente se tornar a primeira mulher trans da história, porém 

o espectador que não tem um conhecimento maior sobre história da arte e suas possíveis 

expressões artísticas, não percebe a segunda narrativa poética que está ligada à religiosidade 

que o filme está inserido, pois mesmo dentro de um universo imagético, o homem não sabe 

interpretar todos os significados do campo semântico de uma imagem, ficando a mercê 

simplesmente do senso comum. 

Interpretar uma obra de arte vai muito além de apenas olhar para ela e contemplá-la, 

pois é importante relacioná-la com fatores como contexto histórico, artístico e técnico da 

produção para se ter uma leitura completa. Ao analisar a obra, temos que levar em 

consideração seu estilo que pode ser influenciado pelas linguagens plásticas, assim como o 

contexto que está inserida para conseguirmos localizá-la no seu tempo histórico e 

identificarmos as relações políticas, sociais, culturais, seus autores e seus conceitos, 

auxiliando na compreensão dos seus possíveis significados. 

Na linguagem cinematográfica, por exemplo, há criações audiovisuais mais 

elaboradas que possuem uma complexidade na apresentação de sua narrativa como no caso 

do filme “A Garota Dinamarquesa” que traz a possibilidade de analisar e associar o filme a 

elementos da história da arte e suas linguagens artísticas, de modo a ampliar o discurso 

narrativo para o espectador que tem um conhecimento mais aprofundado e um olhar mais 

crítico. A maneira como o filme é visto pelo espectador, por meio dos planos 

cinematográficos, já que a câmera funciona como uma espécie de “olho humano” também 

ajuda nesta questão de deixar a apresentação da obra mais complexa, com emoções para 

impactar o espectador, pois o plano cinematográfico possibilita percepções variadas em 

relação à imagem do que está exposto em quadro. 

Desta forma, este estudo possibilitou perceber que uma narrativa poética encontra-se 

muitas vezes escondida na obra audiovisual por meio de elementos inseridos na história e 

que acabam sendo apreciados apenas ao olhar de um conhecedor da história da arte ou da 

sensibilidade daquele que identifique determinados conceitos artísticos.  Uma confluência de 
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imagens também pode ser formada quando uma obra cinematográfica ou cena específica 

remete a algum tipo de arte que esteja no subconsciente do espectador, levando em 

consideração o repertório imagético artístico daquela pessoa que está vendo o filme. Sendo 

assim, o espectador pode se deixar levar apenas pela história sem perceber que pode haver 

outros desdobramentos da narrativa. O que deixa muitas vezes um filme mais complexo com 

elementos implícitos é o fato de que cada artista e também cada espectador possui saberes, 

códigos e valores próprios e na história da arte, obras de um mesmo período, as vezes podem 

variar de acordo com a experiência e estados de espírito dos artistas e dos espectadores. 

Deste modo, saber “ler” uma obra audiovisual está além de sentar-se à frente da tela e 

receber uma informação imediata, pois é necessário um repertório de história da arte e da 

linguagem cenográfica. 

 No caso do filme a “A Garota Dinamarquesa”, há uma segunda narrativa que está 

implícita por elementos inseridos nas cenas, que trata de uma questão de religiosidade e do 

sagrado sob a criação do homem e da configuração sagrada dos personagens Lili Elbe e 

Gerda Wegener, tornando-se respectivamente a criação/criatura Lili Elbe, e sua criadora e 

virgem genitora Gerda Wegener. Com isso é possível identificar que o cinema nos oferece 

uma possibilidade de narrativa, assim como a fotografia, pintura, desenho, etc. ofereciam 

antigamente. 

Ao tratarmos da cultura em que o filme está inserido, podemos observar que o filme 

tem um aspecto de cultura Highbrow com uma certa sofisticação em seus elementos, objetos 

de cena, cenografia e figurino, mas o roteiro traz um tom de cultura Nobrow, que não se 

preocupa com categorização e que tem uma certa liberdade de expressão, pois há uma união 

de elementos das representações popular e erudita, e que se faz presente na linguagem 

cinematográfica. 

A questão da religião que aparece neste filme e em outros filmes é algo que a 

humanidade deseja entender a anos e por isso foram criadas mitologias que descreviam atos 

de criação para definir a fonte da existência e para que a humanidade pudesse compreender a 

ordem divina. Essas histórias ligadas à religiosidade e ao sagrado baseiam-se nos arquétipos 

do amor, nascimento, morte e vida posterior, que é o destino dos pecadores, santos e heróis e 

eram apresentadas por humanos, deuses e deusas de civilizações antigas.  

Para compreender como a mitologia está presente em nossas vidas, os sábios diziam 

que nossas motivações inconscientes habitavam o mundo mítico e dentro de cada ser 

humano haviam embriões de deuses e deusas.  Gregos e romanos veneravam deuses criados 

da beleza e a atração da forma humana e por meio da mitologia tentaram dar sentido a seus 

sentimentos, seus impulsos e seu mundo. Nas épocas antepassadas, haviam deuses e deusas 
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que agiam em centenas de histórias, de heroísmo, traição e luxuria. Entre eles estava a deusa 

do amor Vênus, Marte da guerra, Zeus o deus supremo dos deuses. Viviam histórias de amor 

esperança e medo, o mesmo que podemos observar no filme “A Garota Dinamarquesa” 

através da personagem Lili, que vive uma história de amor com Gerda, mas ao mesmo tempo 

tem medo de ser vista pela sociedade como um trans e que com o decorrer da história, 

enfrenta seu medo e tem a esperança que a cirurgia genital a transforme na real pessoa que 

gostaria de ser. Com sua morte, o personagem Einar mostrou um certo heroísmo, também 

presente na mitologia grega, ao enfrentar dores e encarar a sociedade para se tornar Lili. 

 Durante séculos, o mito tornou o real sagrado, uma fonte de poder supremo, em que 

os lugares sagrados nos diziam que éramos criaturas admiráveis, mas que hoje é vista de 

forma diferente pela sociedade moderna que descarta os mitos e crê na religião em que está 

inserida, pois não há mais o ritual da contemplação. 

Para muitos, a imagem de Deus é um patriarca de barba branca no céu e não a 

imagem e semelhança do homem, pois o ser humano projeta uma narrativa como se fosse um 

filme e para conhecer a narrativa é preciso um conhecimento artístico onde não há separação 

com a imagem representada. Diante disso, é possível observar que o espectador do filme “A 

Garota Dinamarquesa” tem um certo conforto na imagem, pois com a reprodutibilidade 

técnica, o espectador não consegue enxergar os elementos religiosos que o filme traz, pois 

hoje somos bombardeados por uma gama de imagens que precisam ser vistas e expostas e no 

cinema acontece o mesmo. Há uma explosão de elementos inseridos nas cenas que no olhar 

de um espectador com um conhecimento mais profundo de história da arte, consegue 

identificar o real contexto da história, assim como o porquê dos elementos inseridos, em 

quais contextos estão inseridos, diferente de um espectador comum que está ligado ao 

conformismo da imagem. 

Pesquisar o conteúdo desta tese, foi importante para vermos que hoje a maioria das 

pessoas, com exceção daquelas com olhares mais intelectuais, não tem mais a sensibilidade 

de apreciar e contemplar uma obra, sendo capaz de identificar que ela pode ter mais de uma 

narrativa representada por elementos inseridos nas cenas que possuem um significado. No 

caso do audiovisual, um filme pode carregar milhares de elementos que passam 

despercebidos pelo espectador, mas que pode ser melhor analisado ao fazer uma decupagem 

de cada cena e estudar melhor os elementos que a compõem como foi feito com o filme “ A 

Garota Dinamarquesa” ao qual foi detalhado no último capítulo os elementos que têm 

referências religiosas, assim como a relação entre passagens da bíblia que estão presentes no 

filme de forma implícita, etc.  Analisar uma obra de arte é estudar os elementos, pesquisar o 

contexto em que estão inseridos e assim poder entender a mensagem que o autor quis passar. 



 

 

 

299 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ADORNO, Theodor W.. Indústria Cultural e sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 

ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialéctica del Iluminismo. Buenos Aires; 

Sur, 1970 

ANTUNES, Janaína Quintas. Tese. Comunicação e Cultura Nobrow: a 

internacionalização do inclassificável pelo ciberespaço. PUC SP, 2017. 

 

ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna: do Iluminismo aos movimentos contemporâneos. 

Trad. de Denise Bottman e Frederico Carott. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

AUMONT, J. O cinema e a encenação. 1. ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2012. __________ O 

filme como representação visual e sonora in: AUMONT, J. et al. A estética do filme. São 

Paulo: Papirus, 1995. 

AUMONT, Jacques. A Estética do Filme. Campinas: Papirus, 1995. 

AUMONT, Jacques. O Olho Interminável – cinema e pintura. São Paulo: Cosac & 

Naify, 2004. 

BELL, Clive. [1914] Arte. A Hipótese Estética. Trad. R. C. Mendes. Lisboa: Texto & 

Grafia, 2009. 

BENJAMIN, Walter; SCHÖTTKER, Detlev; BUCK-MORSS, Susan; HANSEN, Miriam. 

Benjamim e a obra de arte: técnica, imagem e percepção. Rio de Janeiro. Contraponto. 

2012. 

BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. 8. ed. São 

Paulo: Brasiliense, 2012. 

BENJAMIN. WALTER. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e 

história da cultura. Obras escolhidas, v. 1. Tradução Sérgio Paulo Rouanet. 7a edição, 10a 

reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 1996. 

BORDWELL, D. Figuras traçadas na luz. 1. ed. Campinas: Papirus, 2009. 

BRILL, Alice. Da arte e da linguagem. São Paulo: Perspectiva, 1988. 

COSTA, Antônio. Compreender o cinema. Tradução Nilson Moulin Louzada. 2a. Ed. 

São Paulo: Globo, 1989. 

D’OREY, Carmo, [org.]. O que é a arte? A perspectiva analítica, Dinalivro, Lisboa, 

2007. 

DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 

1997. 

EBERSHOFF, David. A Garota Dinamarquesa. O livro que inspirou o filme.  

Tradução Paulo de Reis - 1a. Edição - Rio de Janeiro: Fábrica 231, 2016. 



 

 

 

300 

 

ECO, Umberto. A Definição da Arte. Tradução: Eliana Aguiar. Editora: Editora Record. 

Edição: 1. Ano: 2016. 

ELIADE, Mircea. O Sagrado e o Profano – a Essência das Religiões. São Paulo: 

Martins Fontes, 1996, pág. 123-126. 

FISCHER, Ernst. A necessidade da arte. 8.ª ed. Trad. de Leandro Konder. Rio de 

Janeiro: Zahar Editores, 1981. 

GAUDREAULT, A.; JOST, F. A narrativa cinematográfica. 1.ed. Brasília: Editora 

Universitária de Brasília, 2009. 

GOMES, Antonio Maspoli de Araújo. & ALMEIDA, Vanessa Ponstinnicoff de. O Mito 

de Lilith e a Integração do Feminino na Sociedade Contemporânea. In: Âncora – 

Revista digital de estudos em religião. Ano II, Vol. II, Junho 2007. 

 

HELLER, Eva. A Psicologia das Cores: como as cores afetam a emoção e a razão. 

Tradução Maria Lúcia Lopes da Silva. 1 ed. São Paulo: Editora Gustavo Gili, 2013. 

JANSON, H. W.; JANSON, A. F. Iniciação à história da arte. 2. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 1996. 

 

JANSON, H.W. História da Arte. 4a. Edição, Lisboa Fundação Calouste Gulbenkian, 

1986. 

JANSON, H.W. [diversos autores] A nova História da Arte de Janson. A Tradição 

Ocidental. São Paulo: Ed. Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. 

 
JAPIASSU, Hilton. Nem tudo é relativo: a questão da verdade. São Paulo. Letras e 

Letras, 2001. 

JULLIER, Laurent; Lendo as imagens do cinema. São Paulo: Editora Senac, 2010. 

KELLISON Cathrine. Produção e Direção para Tv e Vídeo. São Paulo. Ed. Campus, 2007 

KINDERSLEY, Dorling. Sinais e Símbolos. Tradução Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: 

Martins Fontes, 2013. 

LITTLE, Stephen. ...ISMOS. Para entender a arte.  Rio de Janeiro: Editora Globo, 2013. 

LUCENA JÚNIOR, Alberto. Arte na animação: técnica e estética através da história. 2. 

ed. São Paulo: SENAC São Paulo, 2005. 

MACHADO, Arlindo [org.]. Made in Brasil. Três Décadas de Vídeo Brasileiro. São 

Paulo: iluminuras: Itaú Cultural 2007 

MANGUEL, Alberto. Lendo Imagens. Trad. Rubens Figueiredo, Rosaura Echemberg e 

Cláudia Strauch. São Paulo: Cia. Das Letras, 2001. 

https://www.travessa.com.br/Funda%C3%A7ao_Calouste_Gulbenkian/editora/0e34b98e-68ca-43dc-a757-18ea399adf02


 

 

 

301 

 

MARCONDES FILHO, Ciro. Perca tempo: é no lento que a vida acontece. São Paulo: 

Paulus, 2005. 

MARTIN, Kathleen. O Livro dos Símbolos. Taschen, 2012.  

MARTIN, M. A Linguagem Cinematográfica. São Paulo: Brasiliense, 2003. 

MARTINDALE, Andrew. O Munda Arte - O Renascimento. 7a. Edição. Rio de 

Janeiro: Expressão e Cultura, 1979. 

MILLER, Daniel. Trecos, troços e coisas: estudos antropológicos sobre a cultura 

material. Tradução Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar, 2013. 

MODRO, Ribeiro Nielson. Nas Entrelinhas do Cinema. Editora: Univille. Joinville, 

SC: Univille 2008. 

MOLLETA, Alex. Criação de Curta-metragem em Vídeo Digital: uma proposta 

para produções de baixo custo. São Paulo: Summus, 2009. 

MORAES, Eliane Robert. O corpo impossível. A decomposição da figura humana: de 

Lautréamont a Bataille. São Paulo: Iluminuras, 2002. 

Os Fundos de Ouro na Pintura Italiana: Da Idade Média ao Renascimento - Editora 

Scala Group S.p.A. 2011: impresso. 

PAREYSON, Luigi. Os problemas da estética. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 

RODRIGUES, Cátia Cilene Lima. Lilith e o arquétipo do feminino contemporâneo. In: 

Ética, religião e expressão artística. Anais do III Congresso Internacional de Ética e 

Cidadania. 2007. 

SANTAELLA, Lúcia. Semiótica aplicada. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. 

SCHAMA, Simon. O poder da Arte. São Paulo: Cia das Letras, 2010 

SEABROOK, John. Nobrow: the culture of marketing, the marketing of culture. New 

York: Vintage books, 2001. 

 

SENBACH, Klaus-jurgen. Arte Nouveau. Ed. Taschen, 2007. 

 

STEINER, Rudolf. Arte e estética segundo Goethe: Goethe como inaugurador de 

uma estética nova. Trad. Marcelo da Veiga Greuel - 2. Ed. – São Paulo: Antroposófica, 

1998. 

 

SWIRSKI, Peter. From Lowbrow to Nobrow. Montreal: McGill-Queen's University 

Press. 2005. 

 

THEROUX, Alexander. The Primary Colors, NI. 1994. 

https://www.estantevirtual.com.br/autor/Klaus-jurgen%20Sembach


 

 

 

302 

 

TOLSTOI, Leon. O que é arte? A polêmica visão do autor de Guerra e Paz. Trad. Bete 

Torii. São Paulo: Ediouro, 2002 (Clássicos ilustrados) 

URSSI, Nelson José. Tese. A Linguagem Cenográfica. UNICAMP, 2006. 

  

VANOYE, Francis [org.]. Dicionário da Imagem. Lisboa: Edições 70, 2011. 

VARAZZE, Jacopo de. Trad. Hilário Franco Jr. Legenda Áurea. Vidas de Santos. São 

Paulo: Cia das Letras, 2003. 

VERNET, M. Cinema e narração. In: Aumont, J. et al. A estética do filme. São Paulo: 

Papirus, 1995. 

VINCI, Leonardo da. Da Vinci por ele mesmo. Trad. de Marcos Malvezi. São Paulo: 

Madras, 2004. 

WEITZ, M. [1956]. O Papel da Teoria na Estética. Trad. de Vítor Silva in O que é a 

Arte? A Perspectiva Analítica, org. Carmo D’Orey. Lisboa: Dinalivro, 2007. 

XAVIER, Ismail. O Discurso Cinematográfico: a opacidade e a transparência, 7ª 

edição - São Paulo, Paz e Terra, 2008. 

ZÖLNER, Frank. Leonardo da Vinci: obra pictórica completa y obra gráfica. 

Espanha: Ed. Taschen, 2007. 

 

 

REFERÊNCIAS ONLINE 

Catraca Livre.  Disponível em: <https://catracalivre.com.br/sp/agenda/barato/manu-maltez-

mistura-teatro-musica-e-cinema-em-o-diabo-era-mais-embaixo/ > | Acesso em 15 de maio de 

2018 

Harpers Bazaar. Disponível em: < http://harpersbazaar.uol.com.br/moda/cavalera-arma-

santa-ceia-da-moda-para-divulgar-nova-colecao/> Acesso em 15 de maio de 2018. 

IMBROISI, Margareth. História da arte. René Magritte. Disponível em 

https://www.historiadasartes.com/prazer-em-conhecer/rene-magritte/ 

MELO, Delandro e Silva. Videoarte do Conceito às experiências. Disponível em 

https://pt.slideshare.net/delandromelo/videoarte-do-conceito-s-experincias. Acesso em 

01/05/2018 às 13:27 

Portal Educação Disponível em: < 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/a-arte-e-sua-influencia-na-

sociedade-e-na-cultura/10635 > Acesso em 8 de abril de 2018 

Portal São Francisco Disponível em: <https://www.portalsaofrancisco.com.br/historia-

geral/historia-do-cinema> Acesso em 12 de maio de 2018 

https://catracalivre.com.br/sp/agenda/barato/manu-maltez-mistura-teatro-musica-e-cinema-em-o-diabo-era-mais-embaixo/
https://catracalivre.com.br/sp/agenda/barato/manu-maltez-mistura-teatro-musica-e-cinema-em-o-diabo-era-mais-embaixo/
http://harpersbazaar.uol.com.br/moda/cavalera-arma-santa-ceia-da-moda-para-divulgar-nova-colecao/
http://harpersbazaar.uol.com.br/moda/cavalera-arma-santa-ceia-da-moda-para-divulgar-nova-colecao/
https://www.portalsaofrancisco.com.br/historia-geral/historia-do-cinema
https://www.portalsaofrancisco.com.br/historia-geral/historia-do-cinema


 

 

 

303 

 

Propagandas Históricas Disponível em: 

<https://www.propagandashistoricas.com.br/2013/10/mon-bijou-bombril-1998.html> Acesso 

em 8 de abril de 2018 

Rolling Stone Disponível em: < http://rollingstone.uol.com.br/noticia/manu-maltez-lanca-

primeiro-filme-da-carreira-io-diabo-era-mais-embaixoi/#imagem0 > Acesso em 15 de maio 

de 2018 

 

FILMOGRAFIA 

_FILMES: 

ANIMAIS NOTURNOS [Nocturnal animals]. Direção: Direção Tom Ford. EUA: Focus 

Features, 2016 [produção], 115 min. Gêneros: Drama/Suspense. Elenco: Amy Adams, 

Jake Gyllenhaal, Aaron Taylor-Johnson, Isla Fisher, Armie Hammer 

BEN-HUR [Original]. Direção: William Wyler. EUA: Metro-Goldwyn-Mayer, 1959 

[produção], 222 min. Gêneros: Épico. Elenco: Charlton Heston, Jack Hawkins, Haya 

Harareet, Stephen Boyd, Hugh Griffith. 

BLADE RUNNER 2049 [Original]. Direção: Denis Villeneuve. EUA: Warner Bros. 

Entertainment, Alcon Entertainment, Columbia Pictures, Thunderbird Entertainment, 

Scott Free Productions, 2017 [produção], 165 min. Gênero: Suspense/Ficção científica. 

Elenco: Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, 

Mackenzie Davis, Carla Juri, Lennie James, Dave Bautista, Jared Leto. 

COM AMOR, VAN GOGH [Loving Vincent]. Direção: Dorota Kobiela, Hugh 

Welchman. Polônia: BreakThru Films, Trademark Films. 2018 [produção], 96 min. 

Gêneros: Drama/Animação. 

CONCHA E O CLÉRIGO, A [La Coquille et le Clergyman]. Direção: Germaine 

Dulac. França: Gaumont, 1928 [produção], 44 min. Gêneros: Cinema 

independente/Curta-metragem. Elenco: Genica Athanasiou, Alex Allin, Lucien Bataille. 

DEMÔNIO NEON, O [The Neon Demon]. Direção: Nicolas Winding Refn. EUA: Wild 

Bunch, Space Rocket Nation, Gaumont, Bold Films, 2016 [produção], 118 min. Gênero: 

Drama/Suspense/Terror/Thriller. Elenco: Elle Fanning, Karl Glusman, Jena Malone, 

Bella Heathcote, Abbey Lee, Christina Hendricks, Keanu Reeves. 

DEZ MANDAMENTOS, OS [The Ten Commandments]. Direção: Cecil B. DeMille. 

EUA: Paramount Pictures. 1956 [produção], 229 min. Gêneros: Drama/Ficção histórica. 

Elenco: Charlton Heston, Anne Baxter, Yul Brynner, Edward G. Robinson, Yvonne De 

Carlo, Debra Paget, Nina Foch. 

DUBLÊ DE ANJO [The Fall]. Direção: Tarsem Singh. EUA: @Radical.Media LCC, 

Absolute Entertainment, 2006 [produção], 117 min. Gêneros: Drama/Fantasia. Elenco: 

Lee Pace, Untaru Catinca Justine, Waddell 

FABULOSO DESTINO DE AMÉLIE POULAIN, O [Le fabuleux destin d'Amélie 

Poulain]. Direção Jean-Pierre Jeunet. França: Claudie Ossard Productions, Union 

http://rollingstone.uol.com.br/noticia/manu-maltez-lanca-primeiro-filme-da-carreira-io-diabo-era-mais-embaixoi/#imagem0
http://rollingstone.uol.com.br/noticia/manu-maltez-lanca-primeiro-filme-da-carreira-io-diabo-era-mais-embaixoi/#imagem0
http://rollingstone.uol.com.br/noticia/manu-maltez-lanca-primeiro-filme-da-carreira-io-diabo-era-mais-embaixoi/#imagem0
https://www.portalsaofrancisco.com.br/historia-geral/historia-do-cinema
https://www.portalsaofrancisco.com.br/historia-geral/historia-do-cinema
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Générale Cinématographique [UGC], Victoires Productions, 2001 [produção], 122 min. 

Gêneros: Comédia/Drama. Elenco: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Dominique 

Pinon, Lorella Cravotta, Serge Merlin, Jamel Debbouze, Clotilde Mollet, Claire Maurier 

FRIDA [Original]. Direção: Direção Julie Taymor. Canadá, EUA, México: Miramax, 

Ventanarosa, Lionsgate Films, Lions Gate Entertainment, 2002 [produção], 123 min. 

Gêneros: Drama/Romance. Elenco: Salma Hayek, Alfred Molina, Mía Maestro, Patricia 

Reyes Spíndola, Diego Luna, Roger Rees, Ashley Judd 

GAROTA DINAMARQUESA, A [The Danish Girl]. Direção: Tom Hooper. EUA/UK: 

Working Title Films, Pretty Pictures, Revision Pictures, Senator Global Productions, 

2015 [produção], 119 min. Gênero: Drama/Biografia. Elenco:  Eddie Redmayne,  Alicia 

Vikander, Matthias Schoenaerts, Ben Whishaw, Amber Heard, Sebastian Koch. 

GRANDE BELEZA, A [La Grande Beleza]. Direção: Paolo Sorrentino. Itália / França: 

Indigo Film, Pathé, Medusa Film, Babe Films, 2013 [produção], 142 min. Gêneros: 

Drama/Comédia. Elenco: Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Carlo 

Buccirosso, Iaia Forte, Pamela Villoresi, Galatea Ranzi. 

IDADE DO OURO, A [L'Age d'Or]. Direção: Luis Buñuel. França: 1930 [produção], 

60 min. Gêneros: Drama/Cinema de arte. Elenco: Gaston Monot. Lya Lys, Max Ernst, 

Josep Llorens Artigas, Jean Aurenche, Jacques B. Brunius. 

HARRY POTTER E AS RELÍQUIAS DA MORTE: PARTE 1 [Harry Potter and the 

Deathly Hallows - Part 1]. Direção: David Yates. EUA: Warner Bros., 2011 [produção], 

145 min. Gêneros: Fantasia/Ação. Elenco: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert 

Grint, Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Tom Felton, Jason Isaacs, 

Bonnie Wright, Michael Gambon. 

HOTEL ASSOMBRADO OU AS ESTRANHAS AVENTURAS DE UM 

VIAJANTE, O [The Haunted Hotel or Strange Adventure or a Traveler]. Direção: J. 

Stuart Blackton. EUA: Vitagraph Company, 1907 [produção], 5 min. Gêneros: 

Curta/Comédia/Fantasia. Elenco: Paul Panzer, William V. Ranous. 

LOBO DE WALL STREET, O [The Wolf of Wall Street]. Direção: Martin Scorsese. 

EUA: Paramount Pictures, Red Granite Pictures, Appian Way Productions, Sikelia 

Production, 2013 [produção], 179 min. Gênero: Drama/Filme biográfico. Elenco: Cristin 

Milioti, Jake Hoffman, Jean Dujardin, Jon Bernthal, Jonah Hill, Justin Wheelon, 

Kenneth Choi, Kyle Chandler, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, P.J. Byrne, Rob 

Reiner. 

MONSTROS [Freaks]. Direção: Todd Browning. EUA: Metro-Goldwyn-Mayer,1932 

[produção], 64 min. Gêneros: Drama/Terror. Elenco: Wallace Ford, Leila Hyams, Olga 

Baclanova, Roscoe Ates, Henry Victor, Harry Earles, Daisy Earles, Rose Dione. 

OLHOS SEM ROSTO [Les Yeux Sans Visage]. Direção: Georges Franju. 

França/Itália: Lux Film, Champs-Elysées Productions, 1960 [produção], 88 min. 

Gêneros: Drama/Suspense/Terror. Elenco: Pierre Brasseur, Alida Valli, Juliette Mayniel, 

Edith Scob. 

https://www.cineclick.com.br/perfil/jon-bernthal
https://www.cineclick.com.br/perfil/leonardo-dicaprio
https://www.cineclick.com.br/perfil/margot-robbie
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PAIXÃO DE JOANA D'ARC, A. [La Passion de Jeanne d'Arc]. Direção: Carl Theodor 

Dreyer. França: Société Générale de Cinématographie, 1928 [produção], 110 min. 

Gêneros: Drama/Biografia. Elenco: Renée Jeanne Falconetti Eugene Silvain Maurice 

Schutz. 

PELE QUE HABITO, A [La Piel que Habito]. Direção: Pedro Almodóvar. Espanha: El 

Deseo, Televisión Española, FilmNation Entertainment, 2011 [produção], 117 min. 

Gêneros: Thriller/Drama. Elenco: Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes. 

PIRATAS DO CARIBE: NAVEGANDO EM ÁGUAS MISTERIOSAS [Pirates of 

the Caribbean: On Stranger Tides]. Direção: Rob Marshall. EUA: Walt Disney Pictures, 

Jerry Bruckheimer Films, 2011 [produção], 139 min. Gênero: Fantasia/Ação. Elenco: 

Johnny Depp, Ian McShane, Penélope Cruz, Geoffrey Rush, Gemma Ward, Richard 

Griffiths, Stephen Graham. 

PSICOSE [Psycho]. Direção: Alfred Hitchcock. EUA: Universal Studios, Paramount 

Pictures, 1960 [produção], 109 min. Gêneros: Terror psicológico/Suspense. Elenco: 

Anthony Perkins Janet Leigh Vera Miles John Gavin Martin Balsam. 

SEREIAS [Sirens]. Direção: John Duigan. Austrália: Religious Film, 1967 [produção], 

94 min. Gênero: Comédia. Elenco: Elle Macpherson, Hugh Grant, John Duigan, Kate 

Fisher, Portia de Rossi, Sam Neill, Tara Fitzgerald. 

SONHADORES, OS [The Dreamers]. Direção:  Bernardo Bertolucci. Britânia, França, 

Itália: Fox Searchlight Pictures, Recorded Picture Company, 2003 [produção], 115 min. 

Gênero: Drama. Elenco:  Michael Pitt , Eva Green , Louis Garrel , Anna Chancellor , 

Robin Renucci , Jean-Pierre Kalfon , Jean-Pierre Léaud. 

SORRISO DE MONALISA, O [Mona Lisa Smile]. Direção: Mike Newell. Eua: 

Revolution Studios, 2003 [produção], 117 min. Gêneros: Drama/Romance. Elenco: Julia 

Roberts, Kirsten Dunst, Julia Stiles, Maggie Gyllenhaal, Dominic West, Marcia Gay 

Harden, Topher Grace. 

TRÊS HOMENS EM CONFLITO [Il buono, il brutto, il cattivo]. Direção: Sergio 

Leone. Espanha, Itália: United Artists, Constantin Film, Arturo González Producciones 

Cinematográficas, Produzioni Europee Associati [PEA], 1968 [produção], 186 min. 

Gêneros: Faroeste/Ação/Aventura. Elenco: Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef. 

UM CÃO ANDALUZ [Un chien andalou]. Direção: Luis Buñuel e Salvador Dalí. 

França: 1929 [produção], 21 min. Gêneros: Drama/Fantasia. Elenco: Simone Mareuil, 

Pierre Batcheff. 

VIAGEM À LUA [Le voyage dans la Lune]. Direção: Georges Méliès. França: Star 

Film Company, 1902 [produção], 14 min. Gêneros: Curta/Drama/Fantasia. Elenco: 

François Lallement, Jules-Eugène Legris 

 

_SÉRIES: 

https://www.cineclick.com.br/perfil/hugh-grant
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AMERICAN HORROR STORY: FREAK SHOW [Original]. Direção: Ryan Murphy 

Brad Falchuk. EUA: 2014 [produção], 13 episódios: 37–73 min. Gêneros: 

Terror/Antologia/Sobrenatural. Elenco: Sarah Paulson, Evan Peters, Michael Chiklis, 

Frances Conroy, Denis O'Hare, Emma Roberts, Finn Wittrock, Angela Bassett, Kathy 

Bates, Jessica Lange 

BLACK MIRROR EPISODE MEN AGAINST FIRE [Original]. Direção: Jakob 

Verbruggen. EUA: 2016 [produção], 60 min. Gêneros: Ficção 

científica/Sátira/Antologia. Elenco: Malachi Kirby. Madeline Brewer, Ariane Labed, 

Sarah Snook, Michael Kelly 

DANTE’S INFERNO [Dante's Inferno: The Private Life of Dante Gabriel Rossetti, 

Poet and Painter]. Direção: Ken Russell. UK: 1967 [produção], 90 min. Gêneros: 

Drama/Filme biográfico. Elenco: Oliver Reed, Judith Paris, Andrew Faulds, Iza Teller, 

Christopher Logue. 

DESPERATE ROMANTICS [Original]. Direção: Paul Gay/Diarmuid Lawrence. UK: 

2009 [produção], 6 episódios: 60 min. Gêneros: Drama/Biografia. Elenco: Aidan Turner, 

Rafe Spall, Sam Crane, Samuel Barnett, Zoë Tapper, Amy Manson, Tom Hollander, 

Jennie Jacques 

DEUSES AMERICANOS [AMERICAN GODS]. EUA: 2017 [produção], 8 episódios: 

52–63 min. Gêneros: Drama/Fantasia. Elenco: Gillian Anderson, Ian McShane, Ricky 

Whittle, Bruce Langley, Yetide Badaki, Jonathan Tucker, Emily Browning 

 

_VIDEOCLIPE: 

LIFE ON MARS? Artista: David Bowie. Álbum: Hunky Dory. Lançamento: 1971. 

Gênero: Rock progressivo, New wave/pós-punk, Rock clássico, Rock, Pop  

 


