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Eu sempre quis ser um inventor. Eu queria ser um inventor ou um pintor. Quando comprei minha primeira câmera, 
percebi que poderia ser ambos. Meio pintor, meio inventor. Eu pensei: era assim que a câmera deveria ser usada. 
E é verdade, eu gosto de fazer experiências, juntar coisas e ver quais são os resultados. Eu sempre misturei tudo. 
 

Michel Gondry 

 



 

RESUMO 

 

A pesquisa refletiu sobre a poética de Michel Gondry, cineasta que tem estabelecido, ao longo de sua trajetória, a construção 

de universos fantásticos, intensificados pela criação de narrativas dotadas de subjetividade. Suas experiências fílmicas o colocam 

dentro de uma filiação francesa, de Georges Méliès a Jean Vigo e Albert Lamorisse, porém contaminadas por sua experiência com 

o videoclipe e sua predileção por uma estética que prioriza o analógico sobre o digital. Essa assinatura visual contribui para o 

entendimento de Michel Gondry como um cineasta da mise-en-scène, aspecto que permeia toda a obra do diretor e torna-se evidente 

em sua recente realização A Espuma dos Dias, reconstruída a partir de obra homônima do escritor Boris Vian. Este estudo, portanto, 

visará explicitar o mundo ficcional de Vian agora potencializado pelo peculiar fazer artístico de Gondry.  

 

Os aspectos transcriativos que envolvem a produção de A Espuma dos Dias, as possíveis intersecções entre a obra literária, 

seu espelhamento fílmico e a linguagem poética do cineasta francês estão na pauta desta dissertação. Para isso, foi desenvolvido 

um método de análise comparativa entre o texto literário e a imagem em movimento a partir de três conceitos: reverberação, 

contaminação e reconstrução. Estes apoiados nas ideias de dialogismo e carnavalização de Mikhail Bakhtin. O resultado final é um 

mapeamento da poética de Michel Gondry em A Espuma dos Dias, assim como o desnudamento das afinidades eletivas do cineasta 

e seus elaborados processos de criação: por vezes, colaborativos, racionais, delimitados; por vezes, pessoais, oníricos, plenos de 

livres associações, reservados em cadernos de anotações ou diários em VHS, tão íntimos quanto possíveis. Estima-se que o método 

desenvolvido ofereça recursos a estudos que envolvam diferentes linguagens, especialmente aqueles relacionados ao cinema e à 

literatura. 

 

Palavras-chave: Michel Gondry, Boris Vian, poética, cinema, A Espuma dos Dias. 

 



 

ABSTRACT 

 

Filmmaker Michel Gondry’s poetics is built around the creation of a fantastic environment, enhanced by dreamlike narratives 

filled with subjetivity. His work can be approximated to the French tradition, ranging from Georges Méliès to Jean Vigo and Albert 

Lamorisse, but it is also contaminated by the director’s experience with music vídeos and his predilection for analog aesthetics. This 

visual signature is instrumental for comprehending a crucial feature of Gondry’s work: he is na artist of the mise-en-scène. This 

element permeates his production and is manifest in his most recente film: L’Écumes des Jours, reconstructed from the homonymous 

Boris Vian's novel. This study, therefore, search for make explicit the fictional world of Vian now intensified by the peculiar artistic 

vision of Gondry.  

The transcreative aspects that involve the production of L’Écumes des Jours, the possible intersections between the literary 

work, the reflections on the big screen and the language of the French filmmaker are on the agenda of this essay. For this, a method 

of comparative analysis was developed between text and moving image from three concepts: reverberation, contamination and 

reconstruction. These are based on the ideas of dialogism and carnivalization of Mikhail Bakhtin. The final result is a cartography of 

Michel Gondry's poetics in L’Écumes des Jours, as well as the disclosure of the filmmaker's affinities and their complex creative 

processes: sometimes collaboratives, sometimes personal, full of free associations, stored in notebooks or VHS tapes, as intimate as 

possible. It is estimated that the method offers resources for studies involving different languages, especially those related to cinema 

and literature. 

 

Keywords: Michel Gondry, Boris Vian, poetics, film, L’Écumes des Jours. 
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INTRODUÇÃO  
 

Contexto e Justificativa 
 
 

Honrados em sua poeira, detentores de distintas, belas insígnias obtidas durante o tempo, sinais do despertar de consciências, 

de surpresas. Portadores orgulhosos de suas dobras e marcas feitas à caneta, guardados com carinho sob as camas, apertados em 

mochilas de viagem, presos a pranchetas e reunidos pelas estantes das bibliotecas e livrarias do mundo, os livros, como os filmes, 

revelam. Trazem à luz o indizível, o submerso das palavras, a densidade dos silêncios, o fragmento de imagens, se não vistas a olho 

nu, imaginadas. Conduzem-nos, os livros, pelo labirinto de espelhos, pelo vertiginoso jogo de idas e vindas das ideias, tecem novas 

tramas para desfazer a trama do nunca pensado, apenas pressentido, vislumbrado. 

Alguns desses livros falam tanto, brilham tanto, que as palavras grifadas à caneta na intimidade dos quartos, no isolamento 

dos parques, no chacoalhar dos ônibus precisam ganhar novo corpo, novas tintas. Já não bastam os azuis das esferográficas, os 

cinzas dos grafites, o flúor dos marcadores de texto. Essas novas tintas se misturam na paleta de novas linguagens. Assim, sob uma 

nova pele, sobre uma nova tessitura, no correr das imagens, um livro se faz filme. 

Desde que as poderosas linhas condutoras da arte envolveram-se, intercruzaram-se e fundiram-se em um fluido tecido de 

contaminações, o cinema e a literatura fazem a sua dança em movimentos de câmera e jogos de palavras. Os leitores cinéfilos, 

espectadores ativos e conscientes das possibilidades, acompanham o desenrolar da orgânica – porque infinita – veladura que surge 

desse encontro. O cinema é contaminado pelo texto; este o é pelo primeiro. Alimentando-se de novas especificidades, o texto literário 



 

descobre a edição, o plano sequência, os extreme close-ups enquanto o cinema encanta-se com a voz interior, a onisciência, a 

fragilidade e a sinestesia da memória. Prolepses1 tornam-se flash-forward. Analepses2, flashbacks... 

A léguas de distância do conceito de adaptação, o cinema contemporâneo prefere a reverberação. Utiliza-se dos sonares da 

linguagem cinematográfica para seu escuro mergulho em apneia nas profundas águas da literatura. O cinema contemporâneo, nesse 

movimento de ressignificação, é híbrido e interdiscursivo, dialógico e polifônico. É pura imersão. Nas palavras de Paulo Emílio Salles 

Gomes: “A história da arte cinematográfica poderia limitar-se, sem correr risco de deformação fatal, ao tratamento de dois temas, a 

saber, o que o cinema deve ao teatro e o que deve à literatura. O filme só escapa a esses grilhões quando (...) ele começa a nos 

interessar como fenômeno”3. 

Por intermédio de reverberações nascidas em seus livros de cabeceiras, cineastas atuais fazem a sua alquimia criativa para 

fazer surgir em toda mise-en-scène fílmica o “diálogo entre as linguagens”. Estilhaçam tempo e espaço e se apropriam das novas 

tecnologias para reconduzir narrativas. Eles apreendem em suas lanternas mágicas memórias e afetividades descoladas do texto. 

Transformam – por intermédio de dispositivos advindos das câmeras digitais, dos monitores de vídeo, de traquitanas, de recortes 

em chroma-key4 ou dos intrincados quebra-cabeças criados na pós-produção – o imaginário. Não há purismo, mas experimentação 

para “vencer os obstáculos formais a partir da defesa da sensibilidade”5. 

                                                             
1 Prolepse, do grego prólepsis ou "ação de tomar antes", é figura também conhecida como antecipação. A prolepse é um recurso narrativo por meio do qual 
se pode descrever o futuro. 
2 Analepse é a interrupção de uma sequência cronológica narrativa pela interpolação de eventos ocorridos anteriormente. É uma forma de anacronia, ou seja, 
uma mudança de plano temporal. 
3 GOMES, Paulo Emílio Salles et al. A personagem de ficção. São Paulo: Editora Perspectiva, 2004, p. 106. 
4 Chroma-key é uma técnica de efeito especial que consiste em colocar uma imagem sobre outra por meio do anulamento de uma cor padrão, como o verde 
ou o azul. O objetivo é elimiar o fundo de uma imagem para isolar as personagens ou os objetos de interesse que, posteriormente, serão combinados com 
outra imagem de fundo. 
5 REZENDE, Marcelo. Ciência do sonho: a imaginação sem fim do diretor Michel Gondry. São Paulo: Editora Alameda, 2005, p. 19. 



 

Tal hibridismo, surgido a partir da convergência de novas mídias e de experiências da literatura como em O Jogo da 

Amarelinha, de Julio Cortázar, da videoarte, a exemplo de artistas como Bill Viola, e do videoclipe, subvertem a narrativa tradicional. 

A contaminação é irreversível e disseminada para um público atento às mudanças, um “leitor crítico”, que busca desvendar os 

segredos submersos nas águas da interdiscursividade. Essa nova relação entre espectador e obra, pautada pela influência de novas 

mídias e em diferentes formas de arte, resulta num novo modo de fazer cinema.  

Para exemplificar os efeitos dessa contaminação, um objeto de pesquisa é significativo por sua importância artística, por sua 

experiência estética, por seu conteúdo reflexivo e por ser representativo do trabalho de dois artistas que, conhecidos pelas suas 

“visões autorais” e, cada um a seu modo, aventuraram-se na complexidade da recriação da narrativa: o cineasta Michel Gondry e 

seu diálogo com a obra do escritor Boris Vian para a criação do filme homônimo A Espuma dos Dias (L’Écume des Jours, Bélgica, 

França, 2013). Esta dissertação começa agora. Em cada linha, ela fará reluzir as ideias desses artistas. 

Michel Gondry, a primeira personagem da dissertação, nasceu em 1963, na cidade de Versalhes, região de Île-de-France, e 

desde a adolescência foi altamente influenciado pela cultura pop a ponto de fundar a banda Oui Oui, na qual atuava como baterista 

e produtor. O então estudante de artes visuais em Paris passou a dirigir os videoclipes de seu conjunto musical, ocasião em que 

pôde dar vazão ao seu estilo “artesanal e à manipulação criativa de elementos da mise-en-scène”6 próprios de seu universo sensível. 

Àquela época, a direção de Gondry já estabelecia a construção de um ambiente fantástico, intensificado pela melodia e pela criação 

de uma narrativa independente da expressada pela letra. Hoje, suas experiências envolvem cenários construídos com grande 

influência do cinema de Georges Méliès, mas imbuídas de um futurismo low-tech muito ao gosto da ficção científica dos anos 1970. 

São sobreposições, camadas visuais e rítmicas que, ao se desenrolar em planos-sequências, abrem caminho para o espectador 

desvendar estruturas multilineares. As afinidades eletivas de Michel Gondry não se vinculam apenas aos aspectos vintage do cinema. 

                                                             
6 MESTRINER, Rogério. Redes interdiscursivas e convergência de mídias – uma análise de Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Dissertação de 
Mestrado. São Carlos: Ufscar, 2011, p. 11. 



 

Sua gramática fílmica é contaminada por sua vivência como diretor de videoclipes – sendo ele mesmo um dos expoentes dessa 

estética que absorveu as inovações da videoarte, dos videogames e dos seriados de televisão – que se expande em narrativas 

complexas nos seus longas-metragens.  

Boris Vian viveu apenas 39 anos e era um polímata7. Foi na França do pós-guerra que o jovem engenheiro deu um salto para 

a imortalidade ao tornar-se escritor, poeta, letrista, jazzista, crítico musical, dramaturgo, roteirista, tradutor, ator e pintor. É dele A 

Espuma dos Dias, texto publicado em 1947 e recriado pelo diretor Michel Gondry. A obra de amor e morte, festas e dramas, inputs 

tecnológicos, surrealismos e neologismos permeou o imaginário dos estudantes da geração de 1968. Antecedendo à revolução 

estética da Nouvelle Vague, com suas narrativas fragmentadas e personagens complexas, A Espuma dos Dias insere o leitor no 

universo de Colin e Chloé, protagonistas boêmios de uma Paris híbrida, surreal, hedonista e contaminada pela cultura estadunidense, 

sobretudo pelo jazz. Elementos com os quais Michel Gondry trabalhará para a construção de seu filme. Tanto Gondry como Vian 

investem na subversão da linguagem. O primeiro, pelo uso criativo da mise-en-scène e pela condução dramática dos fluxos espaço-

temporais; o segundo, pela criação de neologismos, pelos jogos de palavras e pela escolha da oralidade, o que aproxima a obra 

literária do roteiro cinematográfico e da dramaturgia – em especial do Teatro do Absurdo8. 

Uma obra, dois nomes, muitas interlocuções possíveis: quais são as reminiscências mais relevantes do texto original? Qual é 

a amplitude da operação criativa em suas transformações intermidiáticas? Qual o lugar da experimentação técnica e da convergência 

                                                             
7 Polímata, do grego polymathēs, significa “aquele que aprendeu muito”. É uma pessoa cujo conhecimento não está restrito a uma única área de atuação. Um 
polímata pode referir-se a alguém que detém grandes conhecimentos em diversos assuntos. Refere-se também ao termo “homem universal” que descrevia 
uma pessoa bem-educada e que se sobressaía numa variedade de áreas. A palavra polímata foi usada de forma pejorativa na Grécia clássica, sobretudo por 
Heráclito (535 a.C. – 475 a.C.), para definir um tipo de pensador cujo conhecimento plural repercutia num discurso superficial. 
8 Teatro do Absurdo é um termo cunhado pelo crítico Martin Esslin (1918 – 2002). O conceito buscou abarcar diferentes textos dramatúrgicos os quais continham 
em suas narrativas um tratamento nonsense da condição humana. Segundo Esslin, esses textos se esforçavam por expressar o sentido do sem sentido e a 
inadequação por intermédio do abandono dos instrumentos racionais do discurso. São representantes do Teatro do Absurdo autores como Eugène Ionesco, 
Samuel Beckett, Harold Pinter e Jean Genet. 



 

de mídias na conquista da sensibilidade artística? Quais são os possíveis diálogos entre as demais produções fílmicas do cineasta? 

Essas são as linhas que delineiam a trama interdiscursiva desta análise. 

Em síntese, este trabalho apresenta reflexões sobre a ideia de reverberação e contaminação entre literatura e cinema por 

intermédio de análises detalhadas do corpus de pesquisa, sem intenções, contudo, de esgotar o assunto, mas, pelo contrário, retomar 

o debate proposto por outros estudiosos e lançar novas luzes à narrativa audiovisual contemporânea.  

 

Apresentação da obra cinematográfica de Michel Gondry 

O baterista e estudante de artes visuais Michel Gondry tem vertiginosa ascensão quando seus videoclipes para a banda Oui 

Oui (1983-1992) são descobertos por Björk. A cantora islandesa, que em 1992 desligara-se do grupo The Sugarcubes (1986-1992), 

buscava imprimir sua marca pessoal no cenário musical mundial com seu primeiro álbum solo: Debut. A parceria Gondry-Björk fez 

surgir o primeiro videoclipe da cantora como artista pop, Human Behavior (1993), e o primeiro sucesso comercial do diretor. O 

experimentalismo, que incluía o uso criativo de cenários analógicos, chroma-key, animação stop-motion9, live action10 e sobreposição 

de imagens, trouxe a Human Behavior um caráter de projeto artístico colaborativo. A operação proposta por Michel Gondry e Björk 

distanciava-se do produto de divulgação musical para formular as especificidades do videoclipe como suporte artístico, que, 

posteriormente, contaminariam a produção cinematográfica do diretor. “Michel Gondry é um dos precursores da técnica visual 

                                                             
9 Stop-motion é uma técnica de animação muito usada, com recursos de uma máquina fotográfica, ou de um computador. Utilizam-se modelos reais em 
diversos materiais, sendo os mais comuns a madeira, o papel e a massa de modelar. Os modelos são movimentados e fotografados quadro a quadro. Esses 
quadros são posteriormente montados em uma película cinematográfica, criando a impressão de movimento.   
10 Live action é um termo utilizado em cinema ou televisão para definir os trabalhos que são realizados por atores, ao contrário das animações. 



 

chamada bullet time, que se caracteriza pela desaceleração ou completa paralisação da ação (...), enquanto a câmera, 

aparentemente, se movimenta com liberdade em torno do objeto de interesse”11. 

 

 

Figura 1: Michel Gondry. Still de Human Behavior (1993) 

 

 

                                                             
11 MESTRINER. Obra citada, p. 13. 



 

Muitos dos aspectos desenvolvidos em Human Behavior serão reapresentados no primeiro longa-metragem do diretor: A 

Natureza Quase Humana (Human Nature, Estados Unidos, França, 2001). Seja pela utilização de cenários construídos em estúdio, 

seja pelo hiperestímulo visual exemplificado pelo uso de projeções e pela iluminação dramática, próxima da teatral. Em A Natureza 

Quase Humana, o diretor, em sua primeira parceria com o roteirista Charlie Kaufman, utiliza-se do flashback para narrar a história 

de Puff (personagem de Rhys Ifans), um homem que, após ter sido raptado pelo pai, é criado em uma floresta por macacos, em uma 

clara referência ao romance escrito, em 1912, por Edgar Rice Burroughs: Tarzan of the Apes. No filme, a personagem Lila 

(interpretada por Patricia Arquette), uma escritora reclusa e marcada por uma anomalia genética que faz com que pelos cresçam 

por todo seu corpo, conhece Nathan (personagem de Tim Robbins), um reprimido cientista obcecado por métodos behavioristas que 

tem por objetivo ensinar boas maneiras aos seus ratos de laboratório. O embate do relacionamento das personagens acontece 

quando ambos encontram Puff na floresta. Lila tenta desesperadamente manter a natureza selvagem do rapaz, enquanto Nathan 

busca reinseri-lo na sociedade. A ironia e a narrativa de Kaufman e o estranhamento impresso na mise-en-scène pela direção de 

Gondry tratam o tema como uma metáfora para questões como identidade e alteridade, liberdade e repressão, natureza e cultura, 

em uma operação crítica sobre a ideia de pertencimento. Sem um discurso definidor, circunscrito, A Natureza Quase Humana é 

“uma comédia sobre como, frequentemente, é errado ser você mesmo. Sobre o que fazemos para nos tornar agradáveis aos olhos 

dos outros” 12. 

                                                             
12 Entrevista concedida por Michel Gondry para UCLA Film and Television Archive, em 2002, apud FERRARAZ, Rogério. “A Natureza Quase Humana – 
Adaptando-se ao Jogo dos Homens”. Disponível em http://www.carcasse.com/revista/anfiguri/a_natureza_quase_humana/index.php Acesso em 3/1/2016. 

http://www.carcasse.com/revista/anfiguri/a_natureza_quase_humana/index.php


 

 

Figura 2: Michel Gondry. Still de A Natureza Quase Humana (2001) 

 

Em 2005, Michel Gondry, Charlie Kaufman e Pierre Bismuth levariam o prêmio de Melhor Roteiro Original da Academia de 

Artes e Ciências Cinematográficas (Ampas – Academy Awards) pela realização de Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças 

(Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Estados Unidos, 2004). O filme, por intermédio de inúmeras peripécias baseadas em uma 

narrativa fragmentada, complexa e híbrida que desafia o espectador durante todo o desenrolar da história, discute conceitos como 

memória, realidade e imaginação. Em Brilho Eterno, o protagonista Joel (interpretado por Jim Carrey) descobre que sua ex-namorada 

Clementine (personagem de Kate Winslet) submeteu-se a uma intervenção para apagar de sua memória as lembranças desse seu 

relacionamento. Joel, então, decide utilizar o mesmo procedimento para esquecer Clementine e apagar todas as suas marcas. No 



 

entanto, durante o processo de “lavagem da memória”, Joel arrepende-se e busca guardar, esconder, os momentos de sua relação 

com Clementine junto de outras lembranças, como as da infância.  

 

 

Figura 3: Michel Gondry. Still de Brilho Eterno (2004) 

 

 



 

Em um processo que une linguagem de videoclipe, narrativas de jogos de computador e seriados de TV, Gondry, Kaufman e 

Bismuth traçam a trajetória de amor, desafeto, arrependimento e redescoberta de Joel e Clementine. Nesse sentido, aproximam-se 

das ideias sobre a natureza dos sonhos, do pensamento, da percepção e da ação do ser humano, dos “modos como podem ser 

danificados ou transformados e [dos] modos como podem ser reconstituídos depois de danos produzidos”13.  

O mundo dos sonhos é novamente o tema da próxima produção de Michel Gondry, após o sucesso de Brilho Eterno. Em 

Sonhando Acordado (La Science des Rêves, França, Itália, Reino Unido, 2006), Gondry deixa sua embarcação propositadamente à 

deriva pelo mar do inconsciente, como em uma delirante travessia pelo Aqueronte – mitológico rio dos sonhos e desejos não 

realizados – para narrar a história de Stéphane (interpretado por Gael García Bernal), um designer de origem mexicana que busca 

aproximar-se de sua mãe francesa, em Paris. O protagonista vive uma vida entre devaneios, quando acordado, e sonhos, enquanto 

dorme, numa espécie de realidade paralela. Ao apaixonar-se por Stéphanie (personagem de Charlotte Gainsbourg), ele tem de lidar 

com a realidade que o cerca. Michel Gondry faz uso de seu arsenal visual para construir o mundo de Stéphane. A falsidade dos 

elementos cenográficos, a condução da câmera subjetiva, o não discernimento do real e fictício criam um jogo em que o espectador 

deve manter-se sempre atento.  

 

                                                             
13 LURIA, Aleksandr Romanovich. O homem com um mundo estilhaçado. Petrópolis: Editora Vozes, 2008, p. 9. 



 

 

Figura 4: Michel Gondry. Still de Sonhando Acordado (2006) 

 

O documentário Dave Chappelle’s Block Party (Estados Unidos, 2005), sobre o comediante Dave Chappelle, filmado no bairro 

do Brooklyn, em Nova York, é o embrião para o próximo longa-metragem de Michel Gondry: Rebobine, Por Favor (Be Kind Rewind, 

Estados Unidos, 2008). Nesse filme, o diretor lança mão de operações metalinguísticas para retratar a vida de uma comunidade 

onde uma videolocadora é seu ponto de convergência e referência cultural. Após desmagnetizar acidentalmente as fitas VHS da 

locadora, uma dupla de funcionários tenta substituí-las por versões refilmadas por eles mesmos. O processo aparentemente não se 



 

sustentaria não fosse o grande sucesso que as refilmagens alcançam junto à comunidade. Jerry e Mike (personagens de Jack Black 

e Mos Def, respectivamente) passam, então, a reproduzir os clássicos do cinema a partir de pedidos dos moradores. Além de eles 

mesmos atuarem nas produções, recebem a colaboração dos clientes que produzem, roteirizam e atuam nas recriações dos filmes. 

Com Rebobine, Por Favor, Gondry impõe sua visão sobre as possibilidades criativas com a mudança das tecnologias audiovisuais 

(como o advento do home video), a pirataria e a “licença poética”. Temas alinhados com as ideias de reverberação e contaminação 

de linguagens visuais e de processos narrativos.  

 

 

Figura 5: Michel Gondry. Still de Rebobine, Por Favor (2008) 



 

O roteiro metalinguístico aliado à mise-en-scène – ou, poderia-se dizer, o fundo aliado à forma – de Rebobine, Por Favor são as 

operações mais significativas nessa obra de Michel Gondry. Essa interdependência, acometida pelas novas possibilidades surgidas 

nas experiências da videoarte, do videoclipe e das narrativas literárias, teatrais e televisivas, marca sua produção, como em Interior 

Design (Interior Design in Tokyo! Alemanha, Coreia do Sul, França, Japão, 2008). 

 

 

Figura 6: Michel Gondry. Still de Interior Design (2008) 

 



 

Entre os três médias-metragens que constituem Tokyo!, a sequência de Michel Gondry traz uma história surrealista baseada 

no graphic novel de Gabrielle Bell: Cecil and Jordan in New York. No romance, a autora inglesa narra os desencontros de Jordan, 

sua protagonista, que aos poucos torna-se parte da mobília, única maneira de suportar seu sentimento de inadequação. O 

sketchbook de Bell reverbera por toda a construção narrativa de Gondry, mas este faz uso de seu próprio repertório visual para criar 

uma nova história com reminiscências metalinguísticas.  

Na obra de Michel Gondry, o jovem casal Hiroko (personagem de Ayako Fujitani) e Akira (interpretado por Ryô Kase) chegam 

à cidade de Tóquio para construir uma nova realidade para o casal. Akira é um cineasta em busca de uma oportunidade como diretor; 

Hiroko é sua companheira para todas as horas. Entre espeluncas e subempregos, ambos levam uma vida de austeridade, até que 

o primeiro filme de Akira alcança alguma projeção. Esse é início dos processos introspectivos da protagonista. Uma vida fora de 

controle, perdida e solitária marcam a trajetória de Hiroko, que, pouco a pouco, sofre uma estranha marcação pelo corpo. Ela 

gradualmente transforma-se em uma cadeira de madeira, inexistência mais adequada à sua sensação de abandono. Mais uma vez, 

Michel Gondry elege um texto de teor fantástico para imprimir as suas tintas na tela grande. 

Em 2010, o cineasta francês retorna à América para as filmagens de O Besouro Verde (The Green Hornet, Estados Unidos, 

2011). A obra traz muitas das influências de Michel Gondry: comic books, seriados de TV, games e até rádio, uma vez que a série 

O Besouro Verde, criada por George Trendle e Fran Striker, foi transmitida em primeira mão pela rádio norte-americana WXYZ, 

ainda em 1936. O filme de grande orçamento, nos moldes do cinema mainstream hollywoodiano, apresenta um Gondry mais 

acessível, em uma comédia de aventuras na qual o excêntrico milionário das comunicações Britt Reid (interpretado por Seth Rogen) 

e seu chofer Kato (Jay Chou) ajudam a combater o crime organizado. 

 



 

 

Figura 7: Michel Gondry. Still de O Besouro Verde (2011) 

 

The We and The I (Estados Unidos, 2012) é iniciado paralelamente ao projeto de O Besouro Verde, mas não poderiam ser 

mais diferentes. Com um roteiro de 24 páginas, pouco estruturado, que delineava a presença de apenas cinco personagens, The 

We and The I é um filme orgânico, colaborativo e improvisado e no qual o diretor recupera antigas memórias de seus trajetos de 

ônibus por Paris. 

 

Eu tinha a sinopse da história com quatro ou cinco personagens principais: uma tinha acabado de deixar o pai e a 
outra é uma menina com problema de peso que sofria bullying o tempo todo. É tudo uma coisa que eu experimentei 
de memória. Eles existem em todos os lugares, os bullies, as vítimas, a menina que precisa de muita atenção. 



 

Você tem todas essas personagens que são muito estereotipadas no início, e, conforme a história avança, e há 
cada vez menos pessoas no ônibus, há uma mudança no comportamento daqueles que impunham as regras, eles 
começam a ceder a tal ponto que começam a se atacar, porque eles não têm ninguém para intimidar. Há uma 
implosão entre os grupos à medida que progredimos na história14. (GONDRY, 2012)  

 

 

Figura 8: Michel Gondry. Still de The We and The I (2012) 

                                                             
14 Entrevista concedida por Michel Gondry a Eric Kohn, do portal IndieWire, em 2012. Disponível em http://www.indiewire.com/article/cannes-q-a-the-we-the-i-
director-michel-gondry-on-improvised-performances-the-be-kind-rewind-protocol-and-how-he-came-to-appreciate-cannes Acesso em 6/1/2016. 

 

http://www.indiewire.com/article/cannes-q-a-the-we-the-i-director-michel-gondry-on-improvised-performances-the-be-kind-rewind-protocol-and-how-he-came-to-appreciate-cannes
http://www.indiewire.com/article/cannes-q-a-the-we-the-i-director-michel-gondry-on-improvised-performances-the-be-kind-rewind-protocol-and-how-he-came-to-appreciate-cannes


 

A história se passa quase que completamente dentro de um micro-ônibus, durante o último dia de aula de um grupo de alunos 

de um colégio no bairro do Bronx, em Nova York. Gondry preferiu trabalhar com adolescentes não profissionais, criou uma estrutura 

narrativa a qual os participantes do filme poderiam seguir, como também contribuir. O esqueleto aparentemente caótico do roteiro 

dá margem a improvisações, o que resulta num projeto colaborativo e muito próximo da realidade dos alunos-atores e das 

experimentações teatrais contemporâneas.  

Para captar toda a organicidade das cenas que ocorriam de maneira simultânea, o diretor utiliza mais de 30 minicâmeras 

espalhadas pelo ônibus. À medida que o veículo seguia seu trajeto e esvaziava-se, o barulho dos passageiros dava lugar a 

discussões e cunho pessoal e filosófico. Dessa forma, Gondry faz uma espécie de radiografia da juventude oriunda de uma 

determinada comunidade e aproxima-se de modo peculiar de seu projeto anterior Rebobine, Por Favor ao expor em The We and 

The I noções de identidade, pertencimento, idealização e memória. Tal operação evidencia que “quando a palavra no filme escapou 

às limitações do seu emprego objetivo em diálogos de cena, rasgaram-se para ela horizontes estéticos muito mais amplos do que a 

simples narrativa ou a utilização dramática do monólogo interior. O filme tornou-se campo aberto para o franco exercício de uma 

literatura falada”15. 

O encontro do texto literário com o cinema contemporâneo tem um de seus momentos relevantes – por seu resultado 

dramático, por sua transcriação artística e por “uma espécie de convergência estética que polariza simultaneamente várias formas 

de expressão contemporâneas”16 – na produção de A Espuma dos Dias (L’Écume des Jours, Bélgica, França, 2013), de Michel 

Gondry, a partir do romance homônimo de Boris Vian.  

A história de amor de Colin (personagem de Romain Duris) e Chloé (interpretada por Audrey Tautou), escrita em 1947 e 

filmada em 2013, é o desafio, o norte, a aventura e a delícia desta dissertação. Mergulhar nas águas azuis e nas fluidas espumas 

                                                             
15 GOMES, Paulo Emílio Salles et al. A personagem de ficção. São Paulo: Editora Perspectiva, 2004, p. 109. 
16 BAZIN, André. O cinema. São Paulo: Editora Brasiliense, 1991, p. 91. 



 

do romance de Colin e Chloé é deixar-se levar por sensações que, antes submersas, vêm à tona em emoções inesperadas, antes 

ditas, são agora expostas a olho nu. A Espuma dos Dias é um romance de amor, de riscos que devem ser corridos e do embate final 

com o imponderável da vida. Um corpo de baile conduzido pela imaginação de Vian e, agora, de Gondry. 

 

 

Figura 9: Michel Gondry. Still de A Espuma dos Dias (2013) 

 

 

 

 



 

Bem, esta é uma história de amor e de uma garota que contrai uma doença. E a doença é mostrada como uma flor 
que cresce em seu pulmão. É um assunto sombrio, mas mostrado com uma poesia muito viva. Uma coisa que eu 
realmente gosto [no filme] é que todos os objetos da casa estão assustados e vão mudando. Tudo está encolhendo 
à medida que a doença progride. Isso foi algo que realmente chamou a minha atenção ao ler o livro. É muito 
desafiador recriar isso visualmente. A maioria dos diretores vai dizer: "Ah, você não pode mostrar isso. É uma 
imagem abstrata". Mas eu realmente queria algo o mais próximo nesse sentido. Por isso, construímos um 
apartamento que diminuía pouco a pouco17. (GONDRY, 2013) 

 

Na obra de Michel Gondry, a reverberação das imagens criadas por Vian ganham uma tessitura poética, como na cena do 

casamento em que o casal está mergulhado em águas cristalinas. Uma referência ao próprio título da obra, que, como esclarece o 

diretor, faz do amor uma imersão:  

 

Em geral, você tem esse sentimento de imersão (...). É apenas uma imagem da sensação de que eles estão 
realmente submersos no amor. Algo que eu realmente não quero explicar, mas é um sentimento – é como eles se 
sentem. Muito próximos um do outro e separados do restante18. (GONDRY, 2013) 

 

A poética de Michel Gondry, em A Espuma dos Dias, opera sob a memória. Em primeiro lugar sob a memória do diretor, a 

partir de flashbacks de antigas leituras do texto e de sua relação afetiva com as tecnologias e os materiais cênicos low-tech com os 

quais ele faz reverberar a obra. Em segundo, sob a memória do espectador, que, mesmo não sendo conhecedor de Vian ou das 

operações estéticas de Gondry, é surpreendido pelo filme e sofre um transbordamento por intermédio dos hiperestímulos visuais e 

da narrativa propostos pelo cineasta e muito semelhantes à fruição estética da arte contemporânea.  

                                                             
17 Entrevista concedida por Michel Gondry a Jada Yuan, do portal Vulture, em 2013. Disponível em http://www.vulture.com/2013/03/michel-gondry-the-we-and-
the-i-mood-indigo-interview.html# Acesso em 8/1/2016. 
18 Idem. 

http://www.vulture.com/2013/03/michel-gondry-the-we-and-the-i-mood-indigo-interview.html
http://www.vulture.com/2013/03/michel-gondry-the-we-and-the-i-mood-indigo-interview.html


 

Como objeto de estudo, obra cinematográfica, experiência artística e interdiscursiva, A Espuma dos Dias se torna altamente 

relevante para a análise dos fenômenos que envolvem a contaminação das artes e das mídias. Um espelho híbrido, um mapa que 

poderia muito bem ser traçado, quadro a quadro, sobre gelatinas e papéis celofanes.  

 

 

Figura 10: A Espuma dos Dias. Imagem de divulgação (2013) 

 

 

 



 

 

QUADRO 1 – CINEMATOGRAFIA DE MICHEL GONDRY (MÉDIAS E LONGAS-METRAGENS) 

 

 

LANÇAMENTO TÍTULO  PRODUÇÃO DURAÇÃO 

2015 MICRÓBIO E GASOLINA FRANÇA 103 MIN 

2013 IS THE MAN WHO IS TALL 
HAPPY? (DOCUMENTÁRIO) 

FRANÇA 88 MIN 

2013 A ESPUMA DOS DIAS BÉLGICA/FRANÇA 131 MIN 

2012 THE WE AND THE I EUA 103 MIN 

2011 O BESOURO VERDE EUA 119 MIN 

2009 L’ÉPINE DANS LE COEUR 
(DOCUMENTÁRIO)  

FRANÇA 86 MIN 

2008 INTERIOR DESIGN ALEMANHA/FRANÇA/COREIA DO 
SUL/JAPÃO 

30 MIN 

2008  REBOBINE, POR FAVOR EUA/FRANÇA/REINO UNIDO 98 MIN 

2006 SONHANDO ACORDADO FRANÇA/ITÁLIA  106 MIN 

2006 DAVE CHAPPELLE’S BLOCK 
PARTY 

EUA 103 MIN 

2004 I’VE BEEN TWELVE FOREVER 
(DOCUMENTÁRIO) 

EUA 77 MIN 

2004 BRILHO ETERNO DE UMA 

MENTE SEM LEMBRANÇAS 

EUA 108 MIN 

2001 A NATUREZA QUASE HUMANA EUA/FRANÇA 96 MIN 



 

CAPÍTULO 1 

1 Apropriação e reverberação: modos de ver e fazer no audiovisual 

 Shows de rock, guitarras incendiadas, estilhaços, bombas, minissaias, midnight movie sessions, cartazes e protestos de todos 

os tipos marcaram o fim dos anos 1960. Os anos “em que vivemos em perigo” foram os da iconoclastia, da sátira, do sexo e da voz 

das minorias, da afirmação das culturas, das lutas de classe, da arte como crítica ao sistema e ao sistema da arte. A Pangeia sofria 

novo abalo sísmico, e era assim que deveria ser. Não mais revolução, mas a força da revolta. “O espírito dominante era de irritação 

e raiva diante dos valores e estruturas predominantes”19. Era o tempo da desconstrução.  

 

Enquanto estudantes e trabalhadores gritavam slogans e erguiam barricadas nas ruas em protesto contra “o 
sistema”, muitos jovens artistas abordavam a instituição da arte com igual ou maior desprezo. Questionavam as 
premissas aceitas da arte e tentavam redefinir seu sentido e função. (GOLDBERG, 2006, p. 142) 

 

A arte como consciência política, a arte como entretenimento, a arte como mídia, o artista como arte...  Em seu processo 

crítico, a geração 1960 buscou atuar por livres associações, com livres suportes, livre do tradicional materialismo sedimentado nos 

templos do consumo da arte: os museus e as galerias foram seus principais alvos, embora o circuito de arte ainda oferecesse 

dispositivos eficazes para o apoderamento das obras. Nessa operação iconoclasta e de pura experimentação, se deu a aproximação 

da arte com os novos meios de expressão e as diferentes linguagens artísticas. Um denso magma passou a escorrer das fissuras 

da arte, que, em seu vertiginoso deslocamento, recobriu os terrenos e absorveu as técnicas da televisão, da publicidade e do cinema.  

                                                             
19 GOLDBERG, RoseLee. A arte da performance. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2006, p. 142. 



 

Contudo, a apropriação da arte sobre as técnicas ou o desenvolvimento desta em necessidade daquela acompanha, desde 

sempre, o processo de construção da obra de arte. Foi assim com o surgimento da tinta a óleo, das técnicas de gravura, com o 

advento da fotografia e do cinema falado e em cores. Em seu devaneio criador, em sua trama de pensamentos, percepções e 

experimentações, como diria a pesquidora Cecilia Salles20, todo artista busca formas de materializar sua concepção, maneiras de 

constituir a sua obra no mundo. Isso não foi diferente com os artistas da geração 1960 e para os quais experimentação técnica queria 

dizer conhecimento. 

A imbricação entre técnica e poética no universo das mídias audiovisuais, especialmente na videoarte e na performance, teve 

sua estreia no ano de 1966, junto do artista Robert Rauschenberg e do engenheiro Billy Klüver, com a criação da série Nove Noites: 

Teatro e Tecnologia (Nine Evenings: Theater and Engineering), o que resultou no surgimento do ETA (Experimentos de Arte e 

Tecnologia), de Nova York, como apontou o historiador Edward Lucie-Smith21. No entanto, o maravilhoso mundo das inovações 

tecnológicas abriu-se definitivamente aos artistas com a popularização da filmadora de vídeo, no fim daquela década. Em posse 

dessa chave mágica, criadora instantânea de imagens em movimento, e da possibilidade da edição em aparelhos VHS (Video Home 

System), artistas videomakers incorporaram novas possibilidades de expressão. E não foi apenas o universo da arte que se 

beneficiou com o acesso aos novos aparatos tecnológicos. A televisão foi uma das mídias que mais se utilizou da portabilidade e da 

instantaneidade do vídeo num amplo processo de renovação de sua linguagem, em especial do jornalismo e dos seriados. 

Igualmente, a nova tecnologia promoveu intensa revolução no cotidiano das pessoas. A geração de imagens da vida privada teve 

seu segundo grande impacto, que superou o advento da câmera fotográfica portátil idealizada pela indústria Kodak e das 

instantâneas Polaroid. Em movimento, criadas entre quatro paredes ou em ambientes sociais, essas imagens se tornaram “novas 

formas de representação” porque seu acesso foi “imediato, dispensando a participação de terceiros”22. A câmera de vídeo elevou 

                                                             
20 SALLES, Cecilia Almeida. Redes de criação: construção da obra de arte. Vinhedo: Editora Horizonte, 2014, p. 128. 
21 LUCIE-SMITH, Edward. Os movimentos artísticos a partir de 1945. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2006, p. 230. 
22 Idem, p. 231 



 

antigos consumidores de imagem ao patamar de criadores protagonistas da ação, os novos realizadores ou fazedores de imagem. 

O VHS serviu igualmente ao âmbito acadêmico como novo dispositivo e suporte documental de análise em pesquisas qualitativas 

ligadas aos estudos culturais. Utilizada como suporte acadêmico, artístico, comercial ou doméstico, a imagem em vídeo transitou 

livremente e fez a sua revolução estética muitas vezes impulsionada pela troca entre esses diferentes campos. 

 

Embora a maior parte dos vídeos artísticos seja amargamente hostil à cultura de consumo dominante, a ocorrência 
dos grandes saltos no desenvolvimento tecnológico continua dependente do consumismo. As novas e melhores 
maneiras de fazer vídeo não surgem por demanda do mundo da arte, mas sim de um mercado insaciável composto, 
por um lado, pelas indústrias da publicidade e televisão e, por outro, por amadores e aficionados. (LUCIE-SMITH, 
2006, p. 232) 

 

“A materialização da obra de arte é um percurso sensível”23, mas opera por intermédio das linguagens. Nesse sentido, a 

contaminação entre a arte, a televisão e a publicidade se mostrou fértil e criativa. Os modos de ver e fazer da videoarte e da 

performance tiveram no audiovisual seus recursos narrativos e estilísticos ampliados. Se, em ambas, “a questão das obrigações 

mútuas entre o artista e o espectador”24, assim como a rejeição pelos “materiais tradicionais como a tela, o pincel ou o cinzel”25 se 

faziam presentes, seria bastante natural a busca por um novo terreno expandido, a exemplo do que fizeram alguns importantes 

artistas, que mantiveram sua atuação tanto na arte como na mídia, entre eles: Ed Emshwiller (1925-1990), Robert Wilson (1941), 

Dan Graham (1942), Laurie Anderson (1947), Gary Hill (1951) e Bill Viola (1951), responsáveis por abrir campo para que a geração 

posterior pudesse descobrir no videoclipe as novas reverberações da arte. 

                                                             
23 SALLES. Obra citada, p.130. 
24 LUCIE-SMITH. Op. cit., p. 235. 
25 GOLDBERG. Op. cit., p. 142. 



 

1.1  O “idioma flexível” da videoarte e da performance 

A realização da epifania visual de muitos artistas da geração de 1960 e 1970 não teria sido possível sem os recursos audiovisuais 

desenvolvidos pela televisão, publicidade e indústria de bens de consumo. O vídeo, a princípio utilizado na arte como mero registro 

documental em happenings e performances ou experimentação quase narcísica no universo da arte pop, ganhou relevância 

conforme suas potencialidades eram descobertas. 

O americano Ed Emshwiller foi um dos primeiros artistas a explorar esse campo de tensões entre arte e tecnologia, no seu caso, 

entre música e computação, para realizar vídeos de animação, ainda no início dos anos 1970. Emshwiller antecipou em décadas o 

uso corrente da computação gráfica como forma de expressão artística, fato que só ocorreria nos anos 1990 com a popularização 

dos microcomputadores. Com ele, música, vídeo e tecnologia deram seus primeiros passos em direção à convergência midiática. 

Em 1964, Ed Emshwiller foi bolsista da Ford Foundation, onde obteve recursos para seus ambiciosos projetos de performances 

multimídia, cinema aliado à dança e cinema documental. São dessa época seus principais experimentos em película 16 milímetros, 

duplamente expostas, para criar efeitos de estranhamento. Obras como Termogenesis (1972) e Sunstone (1979) instituíram a 

tecnologia da computação e da produção audiovisual 3-D26 “que seriam utilizadas, posteriormente, tanto em filmes quanto em vídeos 

musicais na televisão”27. 

Mais conhecido como encenador no teatro e na ópera, Robert Wilson envolveu-se em tantos campos da arte quanto possíveis. 

Arquiteto formado no Pratt Institute de Nova York, Wilson tem ampla atuação como performer, videomaker, light designer, cenógrafo, 

pintor, escultor e coreógrafo. Aficionado pelas artes do palco, polímata e transdisciplinar, Bob Wilson enveredou, em meados dos 

                                                             
26 Audiovisual 3-D (três dimensões) é uma produção fílmica que reforça a ilusão de percepção de profundidade. A produção de filmes em 3-D é geralmente 
derivada da fotografia estereoscópica. Nesse tipo de produção, um sistema de câmera de cinema regular é usado para gravar as imagens que podem ser 
vistas sob duas perspectivas (as imagens também podem ser geradas por computador com duas perspectivas em pós-produção). Um hardware de projeção 
ou óculos especiais são usados para fornecer a ilusão de profundidade durante a exibição do filme.  
27 LUCIE-SMITH. Obra citada, p. 232. 



 

anos 1960, pela cena artística nova-iorquina para contribuir com a “sacerdotisa da dança moderna” Martha Graham. Por intermédio 

da Martha Graham Dance Company, conheceu o bailarino Merce Cunningham, parceiro de John Cage, e o coreógrafo George 

Balanchine, para posteriormente envolver-se com o universo da criação por intermédio da sua School of Byrds (The Byrd Hoffman – 

School of Byrds), no mítico ano de 1968. A escola de teatro experimental reunia alunos deficientes auditivos, artistas de rua, técnicos 

e muitos colaboradores de Bob Wilson na 147 Spring Street, em Manhattan.  

A School of Byrds foi responsável por grandes encenações de caráter inovador, tanto pela narrativa não dramática e utilização 

do tempo real quanto pela apropriação de linguagens audiovisuais, a exemplo de cenários e projeções alinhados às performances. 

Realizações como O Rei da Espanha (The King of Spain, 1969) e A Vida e a Época de Sigmund Freud (The Life and Times of 

Sigmund Freud, 1969), uma peça com 12 horas de duração, a “ópera silenciosa” Deafman Glance (1971) e a performance KA 

MOUNTAIN AND GUARDenia TERRACE – A Story About a Family and Some People Changing28 (1972), criada para o Festival de 

Artes de Shiraz e que decorreu por sete dias ininterruptos pelas montanhas de Shiraz, no Irã, são exemplos do fôlego criativo de 

Bob Wilson e da School of Byrds.  

 

Os grandes espetáculos de Robert Wilson e Richard Foreman mostravam até onde podiam chegar as ideias 
correntes sobre a performance quando apresentadas em grande escala. Obras de Wilson (...) tinham elencos 
basicamente formados por artistas e bailarinos, (...) resultando em obras grandiosas – verdadeiros 
Gesamtkunstwerk29 wagnerianos. Chamada de “teatro das imagens” pela crítica nova-iorquina Bonnie Marranca, 
[esse tipo de performance] era de natureza não literária: teatro dominado por imagens visuais. A ausência de 
narrativa e diálogo (...) enfatizava essa imagem do palco. (GOLDBERG, 2006, p. 175) 

                                                             
28 Informações disponíveis em: www.robertwilson.com/ka-mountain-and-guardenia-terrace Acesso em: 21/1/2016. 
29 A palavra Gesamtkunstwerk pode ser traduzida como síntese das artes. O termo surge como designação estética nos ensaios de K. F. E. Trahndorff, em 
1827. Mas é o compositor Richard Wagner, em 1849, que faria maior uso do conceito de Gesamtkunstwerk para definir seus propósitos na encenação 
operística. Em Wagner, a orquestração técnica assume igual importância à execução musical e à interpretação lírica. Dessa forma, solistas, coro, figurantes, 
iluminadores, cenógrafos e figurinistas são conduzidos em prol de um resultado artístico. O termo foi bastante utilizado para definir aspectos da arquitetura 
moderna e, posteriormente, do cinema. 

http://www.robertwilson.com/ka-mountain-and-guardenia-terrace


 

 

Figura 11: Robert Wilson. O Rei da Espanha (1969) 

 

A fusão da música com a visualidade de Bob Wilson surgiu com a parceria deste com Philip Glass na produção Einstein na 

Praia (Einstein on The Beach, 1976), pelo qual o artista obteve notoriedade internacional e foi descoberto pelo mainstream do circuito 

cultural. Sua contribuição para a cena musical, desde então, intensificou-se graças às parcerias com Lou Reed, David Byrne, Tom 

Waits, Laurie Anderson e Lady Gaga – como mostra a série de videorretratos expostos no Watermill Center com a (novíssima) 

camaleoa do pop. 



 

 

 

Figura 12: Robert Wilson. Einstein na Praia (1976/2012) 



 

 

Figura 13: Robert Wilson. Still de Lady Gaga Videorretratos (2014) 



 

Muitos espelhos, monitores e transmissões simultâneas trouxeram para a obra de Dan Graham uma potente fusão entre 

espectador e performer. Sua operação especular baseava-se no conceito de distanciamento (ou desalienação) de Bertolt Brecht e 

do Teatro Épico – a ideia brechtiana, por sua vez, apoiava-se nas pesquisas do escritor russo Viktor Chklovski, que cunhou o termo 

остранение (ostranenie), comumente traduzido por estranhamento, no seu texto A Arte em Processo30. Graham opunha-se à ideia 

de fruição passiva da obra para obter uma percepção “mais intensa de cada gesto” e do mundo. Seu movimento de identidade-

alteridade para uma crítica das relações humanas estava presente nos trabalhos Projeção de Duas Consciências (Two 

Consciousness Projection[s], 1973) e Presente Contínuo Passado (Present Continuous Past, 1974), nos quais a experimentação 

tecnológica estava a serviço da visão poética do artista. 

Na performance Projeção de Duas Consciências, dois participantes, voluntários e desconhecidos, separados por telas de 

vídeo, observavam um o rosto do outro por intermédio dos respectivos monitores. Ao operar como observadores-observados, cabia, 

então, aos performers fazer uma descrição de cada traço do rosto apresentado na tela. Em Presente Contínuo Passado, “o espelho 

funcionava como um reflexo do tempo presente, enquanto um efeito retroativo obtido com o uso de vídeos mostrava ao performer-

espectador suas ações passadas”31. Processo similar à obra Espelhos Opostos e Monitores de Vídeo em Atraso (Opposing Mirrors 

and Video Monitors on Time Delay), de 1974. 

 

                                                             
30 CHKLOVSKI, Viktor. “A arte em processo” in Teoria da literatura – Textos dos formalistas russos. São Paulo: Unesp, 2015.  
31 GOLDBERG. Obra citada, p. 152. 



 

 

Figura 14: Dan Graham. Espelhos Opostos e Monitores de Vídeo em Atraso (1974/1993) 

 

Novos e bem-humorados flertes entre cinema, vídeo, música e cultura pop aconteceram sob a óptica de Laurie Anderson. 

Performer, escultora, ilustradora, cantora, compositora e violinista, Anderson situou seu trabalho dentro das correntes de pesquisa 

autobiográficas típicas do conceito arte-e-vida e ampliou-as para a arte-e-mídia. Seus trabalhos buscaram a convergência de 

linguagens, da cinematográfica à teatral, para transpor narrativas visuais – e sempre musicais – orquestradas por sua batuta de 



 

maestrina. Ações por vezes enigmáticas, mas com alto teor pop-multimídia, como nas criações Por Instantes (For Instants, 1976) e 

Home of The Brave – A Film by Laurie Anderson (1986): um documentário, um assemblage, um espetáculo, uma performance 

idealizada, realizada e interpretada por Laurie Anderson e bastante próximo do conceito de Gesamtkunstwerk32.  

 

 

Figura 15: Laurie Anderson. Por Instantes (1976) 

                                                             
32 Síntese das artes. 



 

 

Figura 16: Laurie Anderson. Still de Home of The Brave (1986) 

 

Transcendência e interatividade têm sido a marca de muitos trabalhos de Bill Viola e Gary Hill. Ambos operam na intenção de 

uma ressignificação das imagens em movimento, por vezes aliadas a projetos de site-specific33. Viola, em O Mensageiro (The 

                                                             
33 Site-specific caracteriza a obra criada para existir ou coexistir num determinado local. O termo foi usado pela primeira vez em meados da década de 1970 
por jovens escultores que executavam obras públicas para locais urbanos da cidade de Nova York, de acordo com o artigo "Site Sculpture", publicado na 
revista Art News, em outubro de 1975, pelo crítico Peter Frank. 



 

Messenger, 1996), construiu uma instalação de forte apelo emocional na Catedral de Durham. Ampliada por sua relação com a 

arquitetura do local, a instalação imprimia a ideia de renascimento e recuperava características ritualísticas da arte.  

De certa forma, as pesquisas de Bill Viola retomaram conceitos de um dos primeiros performers da arte contemporânea: Yves 

Klein. Materialidade, transcendência e imaterialidade formaram a tríplice coroa da obra do artista francês. A visão da arte como 

concepção de vida estava no cerne da pesquisa artística de Klein. Desde o início de sua trajetória, Klein buscou “o lugar pictórico 

espiritual”, o que o levaria às suas primeiras performances. Distante do ateliê, Yves Klein via na vida do artista uma extensão do 

fazer artístico em plena consonância com a ideia de arte-e-vida que dominaria a arte contemporânea 30 anos depois.  

A imaterialidade proposta por Klein, em contraposição com a espessa materialidade de seu trabalho, causava um ruído como 

se “o corpo do trabalho usasse um ponto de apoio visível para cruzar o limiar do invisível”34. Essa impregnação da matéria associada 

às três cores eleitas por Klein, como numa trindade, tinha a função de evocar o imaterial. Uma transição do corpo para o espírito: 

“Eu experimentei a profunda qualidade física da iluminação da matéria”35, revelou Klein. Para Camille Morineau, autora de Yves 

Klein – Corps, Couleur, Immatériel, esse eco é cíclico: corpo-transcendência-espírito e novamente corpo... representados, 

respectivamente, pelos magenta, azul e ouro36. Numa espécie de roda da fortuna, carma e darma, eterno retorno em busca do 

Nirvana da arte. 

 

                                                             
34 Yves Klein. Body, Colour, Immaterial. Disponível em: http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Klein-EN/ENS-Klein-EN.htm Acesso em: 
21/5/2015. 
35 Idem. 
36 Ibidem. 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Klein-EN/ENS-Klein-EN.htm


 

 

Figura 17: Yves Klein. Ex-voto para Santa Rita de Cássia (1961) 

 

 

 



 

O transcendente Bill Viola, em constante reflexão sobre o estar no mundo, utilizou-se de diferentes meios para criar, na Galeria 

Nacional de Berlim, a obra Ele Chora por Você (He Weeps for You, 1997): 

 

Em uma sala grande e escura, sai do teto um cano de cobre, que termina com uma válvula da qual emerge uma 
única gota d’água. Uma câmera de vídeo, com aparatos e lentes especiais, é focada na gota. A câmera é conectada 
a um projetor que mostra a gota crescente na parede oposta. As propriedades ópticas da gota fazem-na funcionar 
como uma lente olho-de-peixe, revelando uma imagem da sala e daqueles que lá estão. A gota aumenta 
gradualmente até que preenche totalmente a tela. De repente, cai e se ouve um estrondo. Em um ciclo de repetição 
sem fim, nova gota surge. (SALLES, 2014, p. 129) 

 

No trabalho Altos Navios (Tall Ships, 1992), de Gary Hill, apresentado na Documenta37 IX (um panorama da contaminação 

entre arte e tecnologia), viu-se a mesma articulação poética por intermédio das soluções tecnológicas. A dimensão criada pela obra 

é tanto objetiva, porque é espacialmente localizada, como subjetiva, pois resulta no estranhamento e na relação de alteridade com 

as personagens projetadas por Hill.  

 

 

 

 

                                                             
37 A Documenta de Kassel é uma das mais importantes mostras internacionais de arte contemporânea. A Documenta, como é chamada, é sediada na cidade 
alemã de Kassel e ocorre a cada cinco anos, desde 1955. Em 2012, a Documenta XIII recebeu 905 mil visitantes em cem dias, conforme informações do site 
oficial. Disponível em: http://d13.documenta.de/ Acesso em 10/3/2016.  

 

http://d13.documenta.de/


 

Um amplo e escuro corredor, de cujo teto uma linha de videoprojetores lançava imagens mudas em preto e branco 
na parede. Os filmes eram de pessoas se aproximando, olhando com diferentes graus de fascínio para alguma 
coisa – talvez um objeto, uma cena ou uma pessoa –, e afastando-se dela, com o todo se constituindo, ao mesmo 
tempo, numa provocação, eco e resposta ao comportamento do espectador. Hill descrevia a obra como algo que 
trazia, tanto no sentido literal quanto no figurado, “lenta iluminação”: À medida que as figuras se aproximam, elas 
fornecem luz ao espaço. As silhuetas de outros observadores começam a surgir. É muito sutil, mas os espectadores 
começam a se misturar com as projeções. (ARCHER, 2008, p. 225-227) 

 

 

 

 Figura 18: Bill Viola. O Mensageiro (1996) 

 



 

 

Figura 19: Bill Viola. Ele Chora por Você (1997) 

 



 

 

Figura 20: Gary Hill. Altos Navios (1992) 

 

Nos exemplos acima, importantes aspectos relevantes para a arte contemporânea reverberam na obra do cineasta Michel 

Gondry. A exigência pela postura ativa e participativa do espectador, a reflexão sobre a condição humana, a noção de apropriação, 

a contaminação entre arte, mídia e tecnologia estão presentes na obra de Michel Gondry. Seu diálogo com a cultura pop não ofusca 

as reminiscências trazidas pelo fazer artístico, pelo contrário, transparece, reluz em todo seu trabalho, como na maioria dos 

devaneios das intempestivas gerações de 1960 e 1970. Sua experiência cinematográfica é pura criação, avalanche visual, gêiser 

em erupção, que tem na música sua primeira cúmplice e paixão.  



 

1.2  Popformance, criação e videoclipe 

Os loucos anos 1980 foram os anos da BBS (Bulletin Board System), start embrionário da WWW (World Wide Web), da aids, de 

Corpos Ardentes (Body Heat, 1981), de Keith Haring e Jean-Michel Basquiat, de guerras étnicas e disputas territoriais, de Sunday 

Bloody Sunday, da jaqueta vermelha de Michael Jackson, da Berlim sem muros e de portões abertos, da eloquente imoralidade das 

Ligações Perigosas (Dangerous Liaisons, 1988), do Compact Disc, do cyberpunk Blade Runner – O Caçador de Androides (Blade 

Runner, 1982), das imagens de Cindy Sherman, do feminismo pop de Barbara Kruger, da TV a cabo, da dominatrix Madonna, do 

metalinguístico A Rosa Púrpura do Cairo (The Purple Rose of Cairo, 1985), de Gabriel García Márquez e Octavio Paz no Nobel de 

Literatura, do irônico Sexo, Mentiras e Videotape (Sex, Lies and Videotape, 1989), da Music Television, da ascensão da música 

eletrônica e da “sempre incestuosa relação entre criação e comércio”38. A arte plural dos anos 1960 continuou a dilatar as pupilas 

dos seus espectadores, embora seu raio de ação estivesse menos devastador e também menos ingênuo. A aliança estratégica entre 

arte e mídia permitiu a artistas experimentais o acesso a recursos antes inimagináveis e o salto definitivo para a notoriedade.  

Foi nesse cenário que o jovem Michel Gondry, aluno da École Olivier de-Serres d’Arts Appliqués de Paris e baterista da banda 

Oui Oui, teve suas primeiras experiências com as novas formas de fazer arte. Seu terreno criativo, pautado por um imenso repertório 

visual formado por filmes de Georges Méliès, Jean Vigo, Charlie Chaplin, Albert Lamorisse, Tex Avery e Emile Cohl, por jogos infantis 

de papel-cartão, pelos tijolos de Lego e muitos gadgets low-tech acumulados nos cantos da casa, repercutia já em seus primeiros 

trabalhos. Suas afinidades surgem ainda na infância e em família. Gondry é neto de Constant Martin, que inventou, em 1949, o 

clavioline, o “ancestral dos sintetizadores”. O pai do cineasta foi um engenheiro, pianista, organista e jazzista amador, proprietário 

                                                             
38 REZENDE. Op. cit., 2005. 

 



 

de uma loja de instrumentos musicais. A combinação artista-músico-inventor está, portanto, no DNA de Michel Gondry, e sua 

aproximação com o videoclipe seria talvez inevitável. 

O videoclipe, entendido como mídia e ilustração musical, surgiu a partir de três fenômenos interligados: as ampliações da 

indústria musical, da propaganda e dos meios de comunicação de massa no pós-guerra, nos quais a TV exerceu seu indiscutível 

protagonismo.  

 

O rock, não apenas como forma de diversão ou consumo, mas, sobretudo, poderosa manifestação da cultura jovem 
(quando essa mesma juventude se torna, efetivamente, uma relevante categoria da sociedade), acontece com 
Elvis e o rádio, e também com a TV, para, nas décadas seguintes, os mais diferentes gêneros musicais serem 
arrastados pelas possibilidades das novas mídias e do alcance global oferecido por elas. (REZENDE, 2005, p. 23) 

 

Essa articulação artística-comercial deu seu grande salto com o lançamento da MTV (Music Television), em 1981, quando muitos 

criadores foram absorvidos pela nova cadeia produtiva da indústria musical. A MTV mostrou a que veio durante sua primeira exibição, 

um videoclipe com uma nada sutil mensagem subliminar: Video Killed The Radio Star, da banda The Buggles. O incontestável poder 

de penetração da Music Television obrigou à reformulação do conceito de popularidade no que dizia respeito à indústria fonográfica, 

qualquer novo artista ou lançamento seria posto à prova na arena musical da MTV. Em busca de novas formas de representação, 

artistas da “plataforma música” buscaram inspiração nas experimentações audiovisuais de outras áreas. A música pop apropriou-se 

da visualidade da performance, da videoarte e da pesquisa de diretores estreantes, como Michel Gondry. A própria indústria musical 

procurava se reinventar impulsionada pelos sinais de envelhecimento do rock e suas míticas bandas. Os movimentos iconoclastas 

do punk-rock cediam espaço às invenções da música eletrônica e sua aproximação com ídolos pop, estes distanciados de questões 

políticas mais amplas e alinhados com a ideia hedonista de uma existência just for fun. 



 

Enquanto o rap norte-americano conquistava seu lugar ao sol e nas mansões da Mulholland Drive de Santa Monica, a ascensão 

da música eletrônica na Europa e a caça por um novo élan criativo fizeram surgir o perfeito casamento da parceria Gondry-Björk 

durante a criação do videoclipe Human Behavior, faixa do álbum Debut (1993) da cantora islandesa. Björk interessou-se 

principalmente pelo tratamento original dado pelo cineasta aos videoclipes da Oui Oui: técnicas rudimentares de animação stop-

motion, inesperados deslocamentos de câmera e materiais de uma artificialidade infantil que estabeleciam uma clara zona de tensão 

entre a criação e o propósito do videoclipe.  

 



 

 

Figura 21: Michel Gondry. Still de Les Cailloux (1989) 

 

É notável o diálogo estético estabelecido entre a música altamente percussiva de Björk e a visualidade do baterista Gondry. 

Vários sinais aproximam o resultado final obtido em Human Behavior aos anteriores videoclipes do diretor para a banda Oui Oui, 

como denotam as produções Junior et Sa Voix d'Or (1987) e Les Cailloux (1989) – antes da realização de Human Behavior, a leitura 



 

musical-visual de Michel Gondry já havia marcado pontos com o videoclipe La Tour de Pise (1993), de Jean-François Coen, onde o 

recorte dos letreiros das ruas de Paris criaram a narrativa textual para a música de Coen. 

 

 

Figura 22: Michel Gondry. Still de La Tour de Pise (1993) 

 



 

O mesmo ritmo visualmente marcado pelo teclado de La Tour de Pise foi empreendido nos passos largos do grande urso de 

pelúcia de Michel Gondry em Human Behavior. O urso caminha resoluto, dissoluto, marcado por uma batida ancestral, tambores de 

um tempo esquecido. Construída em volumes de papel, a assumida artificialidade de Gondry reverbera o conflituoso encontro do 

humano com o selvagem proposto pela música de Björk e convida o espectador a um mergulho no universo da fábula, no qual a voz 

da cantora se veste de narrador onisciente e onde a falta de lógica é a única lógica, afinal, estamos no mundo dos homens: 

 
Human Behavior 
If you ever get close to a human and human behavior 
Be ready, be ready to get confused and be in my head after 
There's definitely, definitely, definitely no logic to human behavior 
But yet so, yet so irresistible and me and my fear can 
And there is no map uncertain 
They're terribly, terribly, terribly moody of human behavior 
Then all of a sudden, turn happy and they and my here after 
But oh, to get involved in the exchange of human emotions 
Is ever so, ever so satisfying and they and my here on 
And there is no map and chair too 
Human behavior, human behavior 
Human behavior, human behavior 
And there is no map 
And a compass wouldn't help at all 
Yeah, uncertain 
Human behavior, human behavior 
Human behavior, human behavior 
Human behavior, human behavior 
Human behavior 
There's definitely, definitely, definitely no logic 
To human, to human, to human, to human 
(GUDMUNDSDOTTIR, BJÖRK; HOOPER, NELLE. 1993) 

 



 

 

Figura 23: Michel Gondry. Still de Human Behavior (1993) 

 

Em entrevistas à Rolling Stone e ao músico David Hemingway, da Record Collector, ambas de 1993, Björk afirmou que Human 

Behavior é o olhar de um animal sobre os seres humanos. A canção, assim como o vídeo, é baseada em memórias da infância39, 

                                                             
39 Entrevista concedida por Björk à revista Rolling Stone, em 1993. Disponível em: 
https://web.archive.org/web/20120716224458/http://unit.bjork.com/specials/gh/SUB-03/index.htm Acesso em: 28/1/2016. 

https://web.archive.org/web/20120716224458/http:/unit.bjork.com/specials/gh/SUB-03/index.htm


 

universo recorrente também na produção de Michel Gondry. Dois anos depois, em 1995, para o lançamento do álbum Post, Björk 

mais uma vez contaria com a participação do diretor na criação dos videoclipes Army of Me e Isobel. A fusão de elementos oníricos, 

típicos da pesquisa de Gondry, com a natureza mítica, atemporal da Islândia, evocada pela cantora Björk, lançariam os dois a novos 

patamares artísticos (e comerciais). 

 

 

Figura 24: Michel Gondry. Still de Army of Me (1995) 



 

A livre associação, o sonho e o surreal foram as armas do diretor para trazer à luz das imagens a canção Army of Me (1995). 

A experiência proposta por Gondry é a proximidade entre percepção, imaginação e inconsciência provocada pelos movimentos 

imagéticos e andamentos musicais. Em Army of Me, Björk dirige um imenso caminhão com motor de dentes prateados onde um 

homem permanece adormecido. Os dentes do caminhão são como os dentes da personagem interpretada pela cantora. O motor 

falha e o problema parece ser um caubói que salta de dentro do motor envolvido por uma densa fumaça esverdeada. Björk procura 

um dentista-gorila que retira um diamante encrustado em sua língua. Eles lutam pela posse da joia, que cresce a cada cena. O motor 

volta a funcionar quando Björk finalmente deposita a joia na boca do caminhão. Ela segue seu trajeto até um museu onde o homem 

adormecido está exposto como uma obra de arte ou uma performance de Marina Abramovic. Com uma bomba coloca ao lado da 

personagem inerte, a cantora explode o museu e desperta o homem de seu sono profundo... 

O historiador Hans Belting postulou que “não existe nenhum outro lugar no mundo onde o espectador se experimente tanto a 

si mesmo como [na sala de cinema] o lugar autêntico das imagens”40. Foi numa sessão de cinema em Londres que Michel Gondry 

e Björk fizeram o pré-lançamento mundial de Isobel (1995). Fato que mudaria o modo de criar do então diretor de videoclipes. “Ao 

ver o filme projetado sobre a tela, diante das pessoas que estavam lá para assisti-lo, disse a mim mesmo que o acontecimento levava 

a uma outra dimensão”41. 

O terceiro projeto colaborativo do cineasta e da cantora trouxe a paisagem brasileira como a grande protagonista do videoclipe 

Isobel. A sobreposição de imagens em preto e branco, a proposital falta de nitidez e a edição fluida aproximaram Michel Gondry de 

um dos seus heróis do cinema francês: Jean Vigo. A filmografia de Vigo foi apresentada a Gondry durante seu período de estudante 

                                                             
40 BELTING, Hans. Antropologia da imagem. Lisboa: Editora KKYM + EAUM, 2014, p. 101. 
41 Entrevista concedida por Michel Gondry ao jornal Le Monde, 6/10/2004, apud REZENDE, Marcelo. Op. cit., 2005. 

 



 

de arte pelo amigo e também diretor Jean-Louis Bompoint, um dos responsáveis pela restauração de O Atalante (L’Atalante, 1934) 

em 1990. 

 

 

Figura 25: Michel Gondry. Still de Isobel (1995) 

 



 

 

Figura 26: Jean Vigo. Still de O Atalante (1934) 

 

Em Isobel, a referência de Jean Vigo surge sobretudo pelas imagens de A Propósito de Nice (À Propos de Nice, 1930), 

documentário de estreia do diretor. No videoclipe, Björk faz seu elogio à natureza ao tocar um instrumento semelhante a um piano 

de calda. Mas, no lugar das cordas, um espelho d’água reflete florestas e riachos perdidos, os quais fundem-se à personagem Isobel, 

personificação da própria natureza ao redor. Os dramáticos acordes da melodia constroem o universo mítico imaginado por Gondry. 

Isobel traz um mundo onde a natureza segue seu curso e o homem é apenas um convidado. 



 

O perfil de Björk ganhou feições de montanha em Hyperballad (1996). Mais uma vez, o diretor recorreu ao acúmulo de imagens 

e transparências até transformar a cantora num avatar de videogame da geração 8 bits – essa visualidade pixelizada da terceira 

geração de videogames, criada no Japão, era comum em jogos da Nintendo (Nintendo Entertainment System) do início dos anos 

1980 – o que denota a contaminação de novas mídias no fazer criativo de Michel Gondry. 

 

 

Figura 27: Michel Gondry. Still de Hyperballad (1996) 

 



 

 A pesquisa musical de Björk tornou-se mais hermética no fim dos anos 1990, traduzida no álbum Homogenic (1997). Nesse 

período, a parceria Gondry-Björk recebeu uma nova contribuição artística, dessa vez vinda da moda. O estilista inglês Alexander 

McQueen imprimiu uma nova triangulação no processo criativo da dupla. Ele será o responsável por idealizar o figurino da cantora 

para a capa de Homogenic, para as suas turnês e também para os videoclipes. McQueen era um artista apaixonado pelo Oriente, 

por tecnologia, arte contemporânea, arqueologia, cinema, história, música, metanfetaminas e por onde mais suas experiências o 

levassem a intensificar seu arcabouço visual. As pontes criativas entre Londres, Paris e Reykjavík deram origem à Joga (1997). 

 

 

Figura 28: Björk. Capa de Homogenic (1997).  

Figurino de Alexander McQueen 

 



 

Joga “é marcado pela quase homenagem à paisagem mental de Björk e por uma estranha obra-prima do clipe”42. Aqui a 

experimentação e a computação gráfica são os recursos para literalmente abrir fendas na natureza congelada da Islândia, nos seus 

campos de tundras, em seus mares de morros. Com um voo rasante, a direção de Gondry explora um mundo isolado onde apenas 

uma habitante convive com a aparente rudeza do ambiente: uma Björk computadorizada abre seu peito e, no lugar do coração, uma 

ilha de líquens: a terra e a personagem são feitas da mesma matéria.  

 

                                                             
42 REZENDE. Op. cit., p. 36. 



 

 

Figura 29: Michel Gondry. Stills de Joga (1997) 

 

Bachelorette (1997) recuperou o universo low-tech de Michel Gondry para contar uma história sem fim: o conto de um livro, 

que conta o conto de um livro, que conta o conto de um livro... as primeiras cenas do videoclipe, em forma de fragmentos da memória, 

são primeiramente narradas pela cantora-personagem e, depois, escritas como um prólogo de uma peça teatral. 

 



 

One day I found a big book buried deep in the ground. I opened it, but all the pages were blank. Then, to my surprise, 
it started writing itself: “One day, I found a big book buried deep in the ground. I realized the book (__) it was telling 
me what I should do (__) was time I left my house and started exploring the world”. I did exactly what the book told 
me and the (__) opened up to me like never before. I put (__) a great show of colours (__) if it whished to make sure 
(__) my memory in all its dazzling beauty. Now, I was ready to leave. I GOT ON THE TRAIN and was on my way to 
the city. (__) reading about my journey, the narration (__) been one step ahead of what was happening to (__) the 
narration Always (__) of what was happening to me (__) the train slid like a manic (__) tracks. The villages (__) 
became suburbs (__) the city did not (__) reminded of me (__) the forest, the light (__) as the snow (__) the cars 
rushed along the (__) animals busily preparing for (__) And the neon lights? Well (__) THE DAYS PASSED (__) 
TOOK my story to Clark Publisher of Fine (__) the corner of Easy Street ans 23rd. (__) Once in Victor’s (__) my 
book. He me a eat (__) chair across his desk and I whatched (__) my story. I could see how the words moved him, 
how he responded to the events as if he was how going through them himself. As his eyes glided down the last 
page the final sentence and conclusion tom y tale appeared: “I knew my heart was his and that I would love him 
forever and ever..." THE END43 (GONDRY, 1997) 

 

                                                             
43 Para melhor entendimento da passagem descrita, ver: Bachelorette (1997). Disponível em: https://vimeo.com/73575066 Acesso em: 30/1/2016. 

https://vimeo.com/73575066


 

 

Figura 30: Michel Gondry. Still de Bachelorette (1997) 

 



 

 

Figura 31: Michel Gondry. Still de Bachelorette (1997) 

 

A relação texto-imagem é dinâmica, interligada e estabelece um diálogo constante para narrar essa história cíclica e 

autorreferenciada. Gondry usa elementos de cenografia teatral, construtiva, com poucos recursos digitais. A artificialidade dos 

materiais está em consonância com a fantasia da história. A composição cênica remete ao teatro de variedades, a algo de Georges 



 

Méliès, algo de fantástico – no sentido filosófico defendido por Jean-Paul Sartre –, de ilusionismo, surreal, surpreendente. E o 

espectador se pergunta até quando essa história ainda poderia ser contada.  

A retomada da parceria Gondry-Björk ocorreu apenas dez anos depois com Declare Independence, de 2007. Durante o hiato 

que separa Bachelorette, Gondry havia realizado seus primeiros longas-metragens e acumulado importantes prêmios, como o Oscar 

de Melhor Roteiro Original por Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004). Para 

Declare Independence, o cineasta criou uma traquitana, semelhante a um tear, e formada com dezenas de fios de barbante que são 

tingidos a partir da voz de Björk. Os fios convergem em um tipo de megafone, por um lado, e dissipam-se em direção a uma plateia, 

por outro. O grupo, formado aparentemente por operários, salta sobre uma plataforma ao som de Declare Independence. A energia 

gerada pelos saltos faz surgir uma tela branca disposta em grandes carretéis. O tecido, então, é pintado por outro grupo de pessoas, 

no mezanino da suposta fábrica, e gera uma pintura abstrata, colaborativa. 

O último encontro, até então, da dupla, aconteceu durante a realização de Crystalline (2011), uma fantástica viagem pelos 

meios de animação stop-motion. Em entrevista ao portal Billboard, à época do lançamento do álbum Biophilia, de Björk, Gondry 

declarou-se reticente às novíssimas tecnologias digitais: “É o tipo de tecnologia que me assusta (...). Eu preciso estar mais no mundo 

físico”. O diretor preferiu optar pela animação quadro a quadro para realizar uma chuva de meteoritos de ouro sobre crateras lunares 

para criar o diálogo entre a melodia de Crystalline e suas imagens. 

 

 

 

 

 

 



 

Filmamos quadro a quadro, depois nós reposicionamos a câmera e reexpomos o filme muitas vezes (...). Decidi 
que a chuva de meteoritos atingiria o solo e produziria um som. A ideia de que um feixe de luz pudesse criar um 
impacto e fazer com que essas coisas se movessem foi algo que me intrigou. Mais tarde, os meteoritos criaram 
uma espécie de chuva de ondulações. No terceiro verso, criam bolhas em que os objetos metálicos aparecem. 
Todos esses aspectos são o resultado de várias conversas [com Björk] que nos levaram em muitas direções44. 
(GONDRY, 2011) 

  

A operação de Gondry em Crystalline é vigorosa, como um retorno às primeiras experiências com a banda Oui Oui, no entanto, 

todo o tratamento da imagem é intencional, o domínio da técnica liberta o diretor para verticalizar a sua poética. Como um artista 

gravador, ele burila cada sequência, reincide sobre elas novas possibilidades, pensa em harmonia, em ritmos sonoros e visuais, em 

contrastes e ambiguidades de figura e fundo para fazer saltar à tela seu traço onírico e pessoal. Como o urso de Human Behavior, 

Gondry habita um mundo selvagem e fantástico, onde mariposas de gelatina, enamoradas de lâmpadas incandescentes, dão luz à 

aviões de papel.   

O Michel Gondry fazedor de imagens encontrará em sua trajetória novas afinidades, algumas vindas de outras áreas do 

conhecimento, como a filosofia de Noam Chomsky, outras, apenas em palavras impressas nos livros, como em A Espuma dos Dias, 

de Boris Vian. Assim, o urso segue. Para ele e para tantos, antes e depois, o único caminho possível é o da criação. 

 

                                                             
44 Entrevista concedida por Michel Gondry a Jason Lipshutz, da Billboard. Disponível em: http://www.billboard.com/articles/news/469135/bjorks-crystalline-
video-michel-gondry-offers-an-inside-look Acesso em: 30/1/2016. 

http://www.billboard.com/articles/news/469135/bjorks-crystalline-video-michel-gondry-offers-an-inside-look
http://www.billboard.com/articles/news/469135/bjorks-crystalline-video-michel-gondry-offers-an-inside-look


 

 

Figura 32: Michel Gondry. Still de Crystalline (2011) 

 

 

 



 

1.3  Bakhtin e a contaminação no audiovisual contemporâneo   
 

Uma nova personagem deve agora se juntar à tessitura desta dissertação. Ela fará sua viagem no tempo e na linguagem para 

estabelecer os termos do diálogo das peripécias cinematográficas de Michel Gondry em A Espuma dos Dias. Seu nome é Mikhail 

Mikháilovitch Bakhtin, filólogo, crítico literário, “translinguista”, nascido em Oriol, no início do inverno russo de 1895. Bakhtin fará 

reverberar, por intermédio de seu entusiasta e porta-voz de suas ideias aplicadas aos estudos da cultura, o professor Robert Stam, 

a porosidade entre os meios e, nesse caso específico, entre as obras de Gondry e Vian.  

Stam, em Bakhtin – Da Teoria Literária à Cultura de Massa, parte de estudos feitos por Julia Kristeva em duas publicações: 

Bakthin, Le Mot, Le Dialogue et Le Roman (1967) e Une Poétique Ruinée (1970), nos quais Kristeva traduz o conceito de “dialogismo” 

cunhado por Bakhtin para a noção de “intertextualidade”; e também por Tzvetan Todorov, em Bakhtin – O Princípio Dialógico (1981), 

para abordar as ideias de dialogismo e carnavalização, esta última entendida como as “inversões rituais da hierarquia”45. Robert 

Stam reconstrói esses dois aspectos, que serão as bases da análise fílmica de Michel Gondry. 

 

Em todos os livros [de Bakhtin], encontramos variações do tema central da linguagem e do dialogismo. Esse tema 
central assume diversos nomes: poliglossia, heteroglossia, polifonia, dialogismo. Todos os termos estão 
associados à comunicação através da diferença, tanto entre pessoas como entre textos e grupos sociais. 
Diferentemente de Saussure e dos estruturalistas, que privilegiam a langue, isto é, o sistema abstrato da língua, 
com suas características formais passíveis de serem repetidas, Bakhtin enfatizou a heterogeneidade concreta da 
parole, ou seja, a complexidade multiforme das manifestações de linguagem em situações sociais concretas. 
Bakhtin vê a linguagem não só como um sistema abstrato, mas também como uma criação coletiva, parte de um 
diálogo cumulativo entre o “eu” e o outro, entre os “eus” e muitos outros. (...) Toda a comunicação impõe um 
aprendizado da linguagem do outro, uma espécie de tradução. (...) Assim, a tradução interlinguística tem como 
contrapartida a “tradução” intralinguística, exigida no diálogo entre pessoas, classes e comunidades diversas. A 

                                                             
45 STAM, Robert. Bakhtin: da teoria literária à cultura de massa. São Paulo: Editora Ática, 1992, p. 10. 



 

contribuição de Bakhtin à teoria e à análise cultural, portanto, é uma visão unitária, transdisciplinar, das ciências 
humanas e da produção cultural, baseada, nas palavras de Todorov, “na identidade de seus materiais, de seus 
textos e de seu método: a interpretação”. (STAM, 1992, p. 12-13) 

 

O fenômeno da interpretação em Bakhtin, aqui ampliada para a ideia de reverberação, espécie de múltiplas irradiações, 

sonoras e visuais, de sistema de ação e reação, se estende à contaminação positiva entre as artes e os meios para a [re]construção 

poética – nesse caso específico, a de MIchel Gondry a partir da obra de Boris Vian. A linguagem, assim como a arte, em Bakhtin, 

não é um sistema acabado, mas um contínuo processo de vir a ser. São ambientes porosos, contaminados e contaminantes. Como 

pedras jogadas num espelho d’água que formam ondas e intersecções múltiplas.  

 

A concepção de “intertextualidade” (versão de “dialogismo” segundo Julia Kristeva) permite-nos ver todo texto 
artístico como estando em diálogo não apenas com outros textos artísticos, mas também com seu público. Esse 
conceito multidimensional e interdisciplinar do dialogismo, se aplicando a um fenômeno cultural como um filme, por 
exemplo, referir-se-ia não apenas ao diálogo das personagens no interior do filme, mas também ao diálogo do filme 
com filmes anteriores, assim como ao “diálogo” de gêneros ou de vozes de classe no interior do filme, ou ao diálogo 
entre as várias trilhas (entre a música e a imagem por exemplo). Além disso, poderia referir-se também ao diálogo 
que conforma o processo de produção específico (entre produtor e diretor, diretor e ator), assim como às maneiras 
como o discurso fílmico é conformado pelo público, cujas reações potenciais são levadas em conta. (STAM, 1992, 
p. 34) 

 

As democráticas concepções bakhtinianas de dialogismo e polifonia surgem mais fortemente a partir de seus estudos de 

Dostoiésvski e Rabelais, os quais originam as obras Problemas da Poética de Dostoiévski e Rabelais e a Cultura Popular na Idade 

Média – de onde Robert Stam retira as “particularidades fundamentais” da polifonia e da carnavalização para a análise do cinema 

em contaminação. 



 

Stam elenca 14 “particularidades da estratégia polifônica” a partir dos Problemas da Poética de Dostoiévski, no que diz respeito 

aos gêneros “cômicos-sérios” e às sátiras. São elas: 

 

 

QUADRO 2 – DIALOGISMO DOS GÊNEROS CÔMICOS-SÉRIOS EM BAKHTIN  

 

 

Presença do elemento cômico. 

Liberdade de limitações históricas e liberdade de invenção filosófica e temática. 

As aventuras da ideia e da verdade através do mundo e colocação à prova. 

Fusão entre o diálogo filosófico, o simbolismo elevado, o fantástico aventuroso e o naturalismo dos bas-fonds. 

A síncrise. 

Estruturas em três planos: terra, céu, inferno. 

O fantástico experimental. 

Infração às regras do bom-tom. 

Contrastes violentos: oximoros. 

Representação de estados psíquicos anormais. 

Elementos de utopia social. 

Uso abundante de gêneros intercalares. 

Pluristilismo e pluritonalidade. 

Opção pelos problemas sociopolíticos contemporâneos. 



 

As particularidades acima servirão como norte para o entendimento das escolhas poéticas de Michel Gondry, em A Espuma 

dos Dias, e sua visão particular da obra de Boris Vian. 

A partir da obra Rabelais e a Cultura Popular na Idade Média, Robert Stam constrói um esquema para a aplicação do conceito 

de carnavalização em Bahktin. Para o historiador, o Carnaval “abole as hierarquias, nivela as classes sociais e cria outra vida, livre 

das regras e restrições convencionais. Durante o Carnaval, tudo que é marginalizado e excluído, o insano, o escandaloso, o aleatório 

se apropria do centro, numa explosão libertadora”46. A carnavalização, portanto, estaria no cerne de muitas práticas artísticas que 

utilizam como forças vitais a ironia, o choque, o humor, o estranhamento e os “princípios corpóreos de fome, sede, defecação e 

copulação”, como Robert Stam afirma. 

Em sua leitura de Rabelais e a Cultura Popular na Idade Média, Stam organiza as particularidades da carnavalização e suas 

facetas textuais, intertextuais e contextuais da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46 STAM. Obra citada, p. 43. 



 

 

 

QUADRO 3 – CARNAVALIZAÇÃO EM BAKHTIN  

 

 

Valorização da força vital, uma atualização dos mitos perenes da natureza. 

Versão um pouco mais mórbida da ideia anterior, que enfatizaria a ligação da vida com a morte, de Eros com Tânatos, através do sacrifício ritual 
e orgiástico. 

Noção da bissexualidade e a prática de travestismo como folga dos papéis sexuais rígidos e socialmente impostos. 

Celebração do “corpo grotesco” e “excessivo” e das “partes inferiores do corpo”. 

A ideia das inversões sociais e a subversão simbólica do poder estabelecido via “o mundo às avessas”. 

A imagem do mundo social e político como perpétuo “coroamento” e “descoroamento” e a mudança perpétua como fonte da esperança popular. 

O tópos do Carnaval como o “reino da ambiguidade” e da “relatividade alegre”. 

A ideia do Carnaval como locus de sentimentos de união com a comunidade; como a restauração da “comunitas”, com seu “contato livre e 
familiar”. 

Uma perspectiva em relação à linguagem que valoriza o obsceno, o vulgar, o nonsense enquanto expressão linguística da criatividade popular. 

A noção do Carnaval como uma libertação das regrinhas da etiqueta social, da cortesia e das boas maneiras. 

O conceito de uma estética anticlassicista que privilegia não a unidade formal, mas a assimetria, o oximoro, o heterogêneo, a mésalliance. 

A noção do Carnaval como espetáculo participante, a eliminação das barreiras que separam o espetáculo e o espectador, no qual todo mundo 
vira performer. 

 



 

Dessa maneira, Stam percebe a relevância das teorias de Bahktin para os estudos culturais e do fenômeno cinematográfico 

por sua “natureza relacional ou dialógica” entre um “enunciado e outros enunciados”. Entre as muitas vozes, as muitas obras e as 

muitas culturas. No pensamento de Bakhtin:  

 

A palavra (ou qualquer signo, de modo geral) é interindividual. (...) O autor (locutor) tem seus direitos inalienáveis 
sobre ela, mas o ouvinte também tem seus direitos, e aqueles cujas vozes ressoam na palavra antes que o autor 
se aposse dela também têm seus direitos (...). Os enunciados não são indiferentes uns aos outros, nem 
autossuficientes; são mutuamente conscientes e refletem um ao outro. Cada enunciado é pleno de ecos e 
reverberações (...). Cada enunciado refuta, confirma, complementa e depende dos outros; pressupõe que já são 
conhecidos e, de alguma forma, os leva em conta47. (BAKHTIN) 

 

 A natureza híbrida do cinema, com seus múltiplos diálogos e suas contaminações, encontra em Mikhail Bakhtin um amplo 

campo de análise. A vocação libertária de Bakhtin imprime em seu ideário teórico a livre circulação do pensamento, a livre associação 

de palavras, o livre trânsito entre as artes, o franco diálogo despido de hierarquias cristalizadas. Bakhtin “prefere a multiplicidade à 

unicidade”48. Seu reinado é o da dissipação do autoritarismo, da horizontalidade dialógica para que a pluralidade possa coexistir.  

O legado iconoclasta do pensador das inversões carnavalizadas e das manifestações culturais contagiadas é pura imersão 

nas culturas, lirismo-libertação, apoteose de papéis picados em pleno Mardi Gras. É batuque no piano da patroa, antropofagia 

paulista tropicalista, línguas mátrias, neologismos, novos suportes da arte, e da arte-e-vida, e da vida vivida sem cessar. Sua teoria 

nada tem de teorisante. É antes sentida porque é “tato”, é ouvida, lida nas imagens e nas mensagens de toda prática. Em Bakhtin, 

o discurso não se refere, o discurso é. 

 

                                                             
47 BAKHTIN, Mikhail. Problemas da poética de Dostoiévski, apud STAM, Robert. Op. cit., p. 73. 
48 STAM. Op. cit., p. 41. 



 

1.3.1 O dialogismo audiovisual em Michel Gondry 
 

 A atuação poética de Gondry, seu projeto criativo e suas afinidades eletivas apresentam-se de maneira exemplar em A 

Espuma dos Dias. Seu peculiar modo de fazer cinema – desde a técnica do bullet time, o abuso de fusões de imagens, as alegorias 

construídas e o seu retorno à animação stop-motion – é marcado por agentes contaminantes que promovem a sua estética dinâmica, 

carnavalesca e fantástica. Trazer à luz seu arcabouço poético sob os quesitos de Bahktin e intercruzá-lo igualmente sob o olhar de 

três novos aspectos – reverberação, contaminação, reconstrução – é o que torna este projeto tão ambicioso quanto excitante, 

temerário, mas desafiador. É tempo, pois, de iniciar a viagem tantas vezes sonhada, planejada e trilhada mentalmente. Então, o 

desafio agora é segurar as borboletas no estômago e ignorar o frio na espinha para caminhar sobre a filigrana construída por Michel 

Gondry. 

 

 O primeiro momento do desfile imagético do diretor francês reside no quesito reverberação. É preciso perceber suas nuances, 

seus meios-tons, suas irradiações oriundas do diapasão latino para entender seu conceito e sua aplicação atuais.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUADRO 4 – REVERBERAR 

 

 

Refletir luz e calor. 

Repercutir ondas sonoras. 

Emitir brilho e luz, resplandecer, brilhar, luzir. 

Etimologia: lat. tar. Repelir, lançar para trás. 

 

 A reverberação, portanto, no sentido restrito para a análise da obra cinematográfica A Espuma dos Dias conduz a um trânsito 

poético. A transitividade, segundo Nicolas Bourriaud, “constitui uma propriedade concreta da obra de arte, (...) introduz no domínio 

estético a desordem formal inerente ao diálogo”49. Consiste ainda, por assim dizer, na persistência de uma influência, em um eco de 

algo que se faz ouvir mesmo depois de sua emissão ter sido extinta. Uma reação a um “encontro fortuito, na relação dinâmica de 

uma proposição artística com outras formações”50.  

 Por seu aspecto híbrido e transformador, o segundo quesito evocado para o entendimento da obra de Gondry é a 

contaminação. Ao observar os verbetes contidos no Dicionário Houaiss para o verbo contaminar, percebe-se que este determina, ou 

fortemente pressupõe, uma ideia de contato. 

 

                                                             
49 BOURRIAUD, Nicolas. Estética relacional. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2009, p. 36. 
50 Idem, p. 30. 



 

 

QUADRO 5 – CONTAMINAR 

 

 

Fazer adquirir, infectar-se, contagiar-se. 

Tornar-se impuro, poluir-se. 

Derivação: Impregnar-se, transmitir, influenciar. 

Etimologia: lat. Misturar, mesclar, ajuntar, reunir vários contos em um só, sujar, manchar. 

 

Em Gondry, sobretudo as derivações “impregnar-se e influenciar” são particularmente notáveis por reforçar a ideia de contato 

entre as poéticas, como no “encontro fortuito” de Bourriaud ou no “dialogismo” de Bakhtin. Essa qualidade da contaminação contribui 

para a ideia de um processo de certa forma irreversível: uma vez em contato, o artista e sua obra são afetados, transformados por 

outros artistas, outras obras. Nas palavras de Bakhtin, você é o diálogo que se estabelece. Aqui, poderia-se dizer: você é 

contaminado por tudo que entra em contato. Tal mistura, impureza, é, portanto, “trans-formadora”, pois a contaminação pressupõe 

novas reações, no caso da arte, novas relações, novas marcas muitas vezes indeléveis na poética – seja por intermédio de um novo 

dado na construção do repertório, seja pela mudança de direção da própria operação artística. A contaminação em A Espuma dos 

Dias consiste em um vínculo. 

 

 

 



 

 

QUADRO 6 – RECONSTRUIR 

 

 

Tornar a construir. Reedificar. 

Formar novamente. Reorganizar. Reformar. 

Devolver ao formato anterior. Recompor. Reconstituir. 

Derivação: por metonímia. Ato de construir novamente. 

 

O terceiro quesito para a análise de A Espuma dos Dias é a reconstrução. Por intermédio de sua assinatura visual, Michel 

Gondry reconstrói o texto de Boris Vian à sua maneira. Plano a plano, as escolhas feitas pelo cineasta têm como start criativo a obra 

literária, mas em busca de sua ressignicação. Se em Vian encontra-se fluidez, em Gondry vê-se a solidez e vice-versa. A exemplo 

da sequência bastante lírica do passeio de Colin e Chloé por Paris, escrita por Vian, quando as personagens são transportadas por 

uma nuvem etérea, diferentemente da escolha de Gondry, que reconstrói sua nuvem aos moldes de um brinquedo de parque de 

diversões. Ou ainda como na delicada cerimônia de casamento "submersa no amor”, como argumentou Gondry, que não 

corresponde ao texto original, igualmente dotado de delicadeza: 

 



 

 

Figura 33: Michel Gondry. Still de A Espuma dos Dias. (2013) 

 

Em toda parte, grandes luzes enviavam feixes de raios sobre coisas douradas que os faziam explodir sobre todos 
os lados, e as largas faixas amarelas e roxas da igreja davam à nave o aspecto de abdômen de uma enorme vespa 
deitada, vista de dentro. Bem alto, os músicos começaram um coro vago. As nuvens entraram. Tinham um cheiro 
de coentro e de ervas das montanhas. Fazia calor na igreja, e a sensação era de aconchego numa atmosfera 
benigna e acolchoada.  (VIAN, 2013, p. 85) 

 



 

1.3.2 Organização da análise de A Espuma dos Dias 
 

As bases da análise para A Espuma dos Dias – reverberação, contaminação e reconstrução – vão, por assim dizer, orientar 

as demais operações analíticas que têm como instrumentos as particularidades cunhadas por Mikhail Bakhtin, em seus estudos de 

Dostoiévski e Rabelais, recuperados por Robert Stam: o dialogismo e a carnavalização, respectivamente. Por fim, sobrepondo-se a 

essas bases, juntam-se outras camadas de análise próprias da linguagem cinematográfica51 – mas que, muitas vezes, coincidem 

com as teorias literária e dramatúrgica, especialmente no caso da narrativa, ou com as teorias compositivas das artes plásticas. 

Elementos como a criação de signos (as unidades visuais e sonoras que compõem o filme), a estrutura narrativa (as articulações de 

espaço e tempo), a mise-en-scène (os enquadramentos e o léxico da imagem em movimento) e a construção de sentido (a edição 

como elemento condutor e definidor de ideologias) formam uma terceira camada semântica e constituem a parte final para a análise 

de A Espuma dos Dias, de Gondry-Vian: 

 

 

QUADRO 7 – BASES PARA ANÁLISE 

 

 

LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA 

DIALOGISMO CARNAVALIZAÇÃO 

REVERBERAÇÃO CONTAMINAÇÃO RECONSTRUÇÃO 

                                                             
51 Os elementos da linguagem cinematográfica utilizados nesta dissertação estão contidos em: HUNT-EDGAR, Robert et al. A linguagem do cinema. Porto 
Alegre: Editora Bookman, 2013. 



 

Os desdobramentos do Quadro 7 permitem entrecruzar características, sequência a sequência, da produção fílmica e 

possibilitam elucidar perguntas e linhas de raciocínio. Por exemplo: de que maneira Gondry reconstrói a estrutura narrativa contida 

no livro por intermédio do nonsense?  

 

 

 

QUADRO 8 – DESDOBRAMENTOS PARA ANÁLISE 

 

 
 

SIGNO                               
Elementos de imagem e som                   

 

NARRATIVA                 
Estruturação dos discursos       

 

MISE-EN-SCÈNE 
Enquadramentos e planos 

 

 

EDIÇÃO                     
Construção de sentidos             

 
 

DIALOGISMO 

 

 
CARNAVALIZAÇÃO 

Presença do elemento cômico. Valorização da força vital (...). 

Liberdade de limitações históricas e liberdade de invenção filosófica e 
temática. 

Versão (...) mórbida da ideia anterior, (...) a ligação da vida com a 
morte, de Eros com Tânatos, através do sacrifício ritual e orgiástico. 

As aventuras da ideia e da verdade através do mundo e colocação à 
prova. 

Noção da bissexualidade e a prática de travestismo como folga dos 
papéis sexuais rígidos e socialmente impostos. 

Fusão entre o diálogo filosófico, o simbolismo elevado, o fantástico 
aventuroso e o naturalismo dos bas-fonds. 

Celebração do “corpo grotesco” e “excessivo” e das “partes 
inferiores”. 

A síncrise. A ideia das inversões sociais e a subversão simbólica do poder 
estabelecido via “o mundo às avessas”. 



 

Estruturas em três planos: terra, céu, inferno. (...) mundo social e político como perpétuo “coroamento” e 
“descoroamento” e a mudança (...) como fonte da esperança popular. 

O fantástico experimental. O tópos do Carnaval como o “reino da ambiguidade” e da 
“relatividade alegre”. 

Infração às regras do bom-tom. A ideia do Carnaval como locus de sentimentos de união com a 
comunidade; como a restauração da “comunitas” (...). 

Contrastes violentos: oximoros. (...) linguagem que valoriza o obsceno, o vulgar, o nonsense 
enquanto expressão linguística da criatividade popular. 

Representação de estados psíquicos anormais. (...) Carnaval como uma libertação das regrinhas da etiqueta social, 
da cortesia e das boas maneiras. 

Elementos de utopia social. O conceito de uma estética anticlassicista que privilegia (...) a 
assimetria, o oximoro, o heterogêneo, a mésalliance. 

Uso abundante de gêneros intercalares. (...) Carnaval como espetáculo participante, (...) no qual todo mundo 
vira performer. 

Pluristilismo e pluritonalidade.  

Opção pelos problemas sociopolíticos contemporâneos.  

 
 

REVERBERAÇÃO                            
“Transitividade”. Reflexão. Eco. 

Irradiação. 
 

 
CONTAMINAÇÃO                       

Impregnação. Influência. Vínculo. “Encontro 
fortuito”. 

 
RECONSTRUÇÃO                           

Recomposição. Reedificação. 
“Ressignificação”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.3.3 Método de trabalho para a análise da obra 
 
 

A ideia de linguagem é termo amplo e polissêmico que assumiu diferentes definições ao longo do desenrolar das pesquisas 

linguísticas. Não caberia aqui polemizar sobre a questão da linguagem em todos esses aspectos, mas, talvez, citar um ponto de 

partida para, mais adiante, buscar compreender a ideia evocada de “linguagem cinematográfica”. 

 

Noam Chomsky entende o conceito linguagem como “um conjunto (finito ou infinito) de sentenças, cada uma finita em 

comprimento e construída a partir de um conjunto finito de elementos”52. Essa abordagem gerativa – pois um número limitado de 

elementos permite gerar um número infinito de sentenças – serve muito bem ao contexto da linguagem cinematográfica. As regras 

ou os elementos finitos próprios do fazer em cinema compõem a infinidade criativa que reside nas milhões de produções fílmicas ao 

longo dos mais de cem anos de história da sétima arte. Cabe ao pesquisador, portanto, revelar as escolhas feitas e as articulações 

conduzidas pelo diretor dentro do espectro de sentenças. O crítico de cinema David Bordwell chamaria a essa ideia, centrada na 

poética, de “estilo”. 

 

Dessa maneira, o método de análise para A Espuma dos Dias se baseia na triangulação dos aspectos citados no Quadro 8, 

nas abordagens das sequências da obra fílmica às quais denotam as escolhas feitas por Michel Gondry para fazer reverberar o texto 

de Boris Vian. Gondry é um artista visual, portanto, suas inquietações e afinidades estão a serviço de sua poética.  

 

O método estabelece, assim, um sistema para delinear a forma de conceber do artista. Em termos práticos, pretende-se fazer 

uma decupagem do filme para análise comparativa com o texto original e assim estabelecer parâmetros interpretativos sobre a obra. 

                                                             
52 PETTER, Margarida. “Linguagem, língua, linguística” in Introdução à linguística. São Paulo: Editora Contexto, 2015, p. 14. 



 

As 47 sequências filmícias de A Espuma dos Dias serão avaliadas à luz dos conceitos preestabelecidos. As sequências, uma vez 

decupadas, poderão ser comparadas umas às outras a fim de detectar-se aspectos relevantes para a análise final da obra.  O método 

tem, até certa medida, como objetivo: 

 

Trazer à tona impressões de leitura. 

Fazer uma análise formal da “estrutura aparente". 

Localizar elementos unificadores. 

Detectar sinais do contexto histórico e artístico. 

Direcionar a uma interpretação mais profunda. 

Tangenciar hipóteses ou pressupostos teóricos. 

 
 

Esses itens acima foram elencados por Antonio Candido em análises da produção poética em seu livro Na Sala de Aula53 e 

servirão aqui como norte para as avaliações contidas nas fichas de decupagem. Trata-se de um modo de manter estruturada as 

bases desta análise em particular.  

 

É importante ressaltar que Michel Gondry, assim como foi Boris Vian, é um artista polímata. Seu léxico cinematográfico formou-

se a partir de seu repertório visual obtido em suas aulas na L’École des Arts Appliqués de Paris, em seu diálogo com colegas 

restauradores, em sua admiração pelas obras de cineastas e animadores, em seu universo particular impregnado por instrumentos 

musicais e invenções de família, em suas experimentações narrativas a partir do advento do VHS e, talvez, por seus traços mais 

reconhecíveis: a predileção pelo fake dos materiais cenográficos, pelas memorabílias vintage, por suportes tecnológicos 

                                                             
53 CANDIDO, Antonio. Na sala de aula – caderno de análise literária. São Paulo: Ática Editora, 1998. 



 

ultrapassados ou esquecidos, mas carregados de significação e história. Gondry transita brilhantemente pelas novas técnicas e 

muitos de seus filmes apresentam essa interface com a tecnologia. Mas, constantemente, como ave migradora, ele retorna às suas 

origens de ateliê de arte, aos pincéis e papéis, às canetas coloridas, às câmeras 16mm, para, assim, repensar seus processos de 

criação, como ele mesmo comenta em algumas passagens do Animating Noam Chomsky – The Making of Is The Man Who Is Tall 

Happy?54, realizado pelo The Creators Project55. 

 

Quando eu começo a olhar para a animação se formando, eu já fico animado (...). E, claro, você sempre quer corrigir 
algumas falhas depois de pronta, mas eu gosto dessa ideia de irreversibilidade. Eu começo com um ponto. Eu tiro 
uma foto e amplio o ponto (...). Eu sempre me sinto muito livre durante meu tempo com o desenho. É importante 
manter tudo no papel, porque eu refilmo tudo com uma câmera 16mm, o que me dá uma textura de película de 
cinema. O papel absorve a tinta aos poucos. Pode-se ver que as extremidades das linhas são mais claras que a 
base, porque a tinta precisa de tempo para secar. Quando o ponto está molhado, a tinta é mais brilhante, o que dá 
mais vida ao resultado final. (GONDRY, 2010). 

 

Gondry refere-se a antigos programas educativos da TV francesa, no início dos anos 1980, nos quais se podia ver animações 

muito simples sobre teorias científicas. Essa peculiaridade da técnica de animação quadro a quadro, essa simplicidade, é a mesma 

que Gondry recupera em seu trabalho para The Creators Project. O diretor reafirma no vídeo sua relação especial com o desenho 

ao citar o episódio do seu convite feito à Audrey Tautou para interpretar uma personagem em seu “próximo longa-metragem”: A 

Espuma dos Dias. O cineasta criou uma animação dele mesmo em quatro momentos: escrevendo uma carta, pegando um avião 

                                                             
54 Animating Noam Chomsky – The Making of Is The Man Who Is Tall Happy? Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=m7dbZBgmV3E Acesso em: 
20/3/2016. 
55 Segundo o site oficial, The Creators Project é uma celebração global da criatividade, das artes e da tecnologia. Lançado em 2009 com a empresa Intel, a 
plataforma apresenta as obras de artistas visionários em várias disciplinas que estão usando a tecnologia para expandir as fronteiras da expressão criativa. 
The Creators Project inclui vídeos diários e conteúdo editorial, representantes no YouTube, comissões de trabalhos artísticos originais e eventos globais. 
Disponível em: http://thecreatorsproject.vice.com/pt_br/ Acesso em: 20/3/2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=m7dbZBgmV3E
http://thecreatorsproject.vice.com/pt_br/


 

para a França, depositando a carta na residência de Audrey Tautou e, finalmente, esperando uma resposta. Ele afirmou: “[fui] 

completamente absurdo, mas eu fiz isso para que ela ficasse comovida ou tocada com os meus esforços”. (GONDRY, 2010). 

 

A simplicidade de criar cenas de suave lirismo, sensações de devaneio por intermédio das tintas ou apenas divertir e divertir-

se. Essas são algumas das marcas na assinatura visual do músico-desenhista-inventor-cineasta Michel Gondry. Outros pintores-

cineastas, desenhistas-cineastas, arquitetos-cineastas mantiveram uma estreita relação com as artes visuais. Akira Kurosawa, Peter 

Greenaway, Derek Jarman, Peter Brook, Pedro Almodóvar, Tim Burton, Joe Wright, Wes Anderson, Baz Luhrmann e o brasileiro 

Luiz Fernando Carvalho, apenas para citar alguns, são exemplos de realizadores que têm sua trajetória alinhada com a práxis das 

artes visuais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 2 

2 Desconstrução e reconstrução poéticas: a ideia de estilo56 em Michel Gondry  
 

O ano era 2014 e uma multidão de estudantes, cosplayers, universitários, crianças com pais descolados, gondrylovers, 

curiosos e cinéfilos em profusão aguardava pacientemente para submergir no maravilhoso mundo de Michel Gondry recriado no 

Museu de Arte Contemporânea de Tóquio (Museum of Contemporary Art Tokyo – MOT) durante a exposição Around Michel Gondry’s 

World57 e em colaboração com a Associação da Usina de Filmes Amadores (L’Association de l’Usine de Films Amateurs). Uma vez 

ultrapassado o fantástico portal do MOT, o público pôde aventurar-se, livre, leve, solto e entusiasmado pela poética gondryana,  

invadir os cenários de A Espuma dos Dias e de Sonhando Acordado, percorrer um labirinto interminável de videoclipes ou participar 

das oficinas de The Home Movie Factory para produzir curtas-metragens relâmpagos, a partir de sets montados pelo próprio Gondry, 

os quais mostraram-se uma verdadeira usina de ideias e processos de criação, como o diretor mesmo afirmou, “onde as pessoas 

[puderam] se divertir sem ter de beber, comprar Nikes ou ir à Disneyland”58. Em todas as capitais da exposição itinerante, Gondry 

insistiu num conceito simples: qualquer pessoa é capaz de fazer cinema, desde que tenha boas ideias. A incumbência do visitante-

participante da Around Michel Gondry’s World era apenas criar, não como exatamente se espera, mas como se realmente quer. A 

fórmula do diretor para The Home Movie Factory deixou transparecer alguns de seus entendimentos da prática cinematográfica. 

 

                                                             
56 A histórica estilística dá pistas de como a linguagem cinematográfica foi o centro das teorias sobre a “evolução” do cinema e  de sua defesa como arte 
autônoma. Neste estudo, não se fará uma abordagem da histórica do estilo ligada às escolas ou tradições cinematográficas, como a soviética, alemã, francesa 
ou estadunidense, ou ainda sobre a evolução das técnicas. Tampouco se abordará as teorias materialistas propostas que colocam o cinema no âmbito das 
relações de poder e interesses de classe. No entanto, o estudo aproxima-se da concepção de “caméra-stylo”, de Alexandre Astruc, que ajudou a fundamentar 
a ideia de autoria, e da crítica dos Cahiers du cinéma, que buscaram estabelecer as bases para uma hermenêutica do cinema. A ideia contida aqui é mais 
precisamente a do estilo no entendimento da articulação poética do meio impregnada pela óptica do diretor. 
57 Around Michel Gondry’s World. Disponível em: http://www.mot-art-museum.jp/eng/exhibition/michelgondry.html Acesso em: 9/2/2017. 
58 Michel Gondry at the Museum of Contemporary Art Tokyo. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=x7e0mtBI-Ng Acesso em: 9/2/2017. 

http://www.mot-art-museum.jp/eng/exhibition/michelgondry.html
https://www.youtube.com/watch?v=x7e0mtBI-Ng


 

Não é realmente uma exposição. É mais um sistema que permite que um grupo de pessoas faça seus pequenos 
filmes. É um lugar onde as pessoas fazem algo por si mesmas. Esse é, de alguma forma, o ponto de partida e 
nossas motivações (...). Preciso enfatizar ainda que o objetivo dessas oficinas é criar filmes de trás para frente. 
Começamos escolhendo o tipo de filme que queremos fazer. Dessa forma, qualquer pessoa que não tenha ideia 
de como fazer um filme será capaz de dizer se quer fazer uma comédia, um drama, um filme de terror ou um 
documentário. Então, o segundo passo é direcionar os pensamentos para o título e pensar em uma história. Com 
o título escolhido, é muito mais fácil se chegar a uma história (...). Além disso, a partir do título, podemos lançar 
ideias sem ter qualquer conhecimento prévio. É (...) uma democracia, ninguém pode impor sua ideia e conduzir 
outros a trabalhar para ele, todo mundo é orientado a trabalhar junto. (GONDRY, 2014d). 
 
 
 

 

Figura 34: Michel Gondry. The Home Movie Factory (2014)59 

                                                             
59 The Home Movie Factory, oficina realizada durante a exposição Around Michel Gondry’s World, no MOT, em 2014. Making of disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=JYna3qhPPno Acesso em: 10/2/2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=JYna3qhPPno


 

 

Figura 35: Michel Gondry. The Home Movie Factory (2014) 

 

 

Em The Home Movie Factory, Gondry autoriza a desconstrução e reconstrução de seus processos fílmicos. Os ambientes de 

seus filmes são agora passíveis de reinvenções e narrativas anônimas, espaços cedidos a novas experiências, novas histórias e 

intersecções – como no set de Sonhando Acordado, reconstruído para dar vazão a novos roteiros que dialogam com aquele pensado 

por Gondry; ou no vagão de trem que remete à clara imagem de Bacherolette, o icônico videoclipe de 1997, no qual a narrativa 

cíclica almeja o infinito. Dessa forma, o diretor argumenta em prol do processo colaborativo, defende a criação democrática, dialógica, 

aderente às contribuições, às técnicas e ideias diferentes.  



 

Mas quais seriam as afinidades eletivas que constituíram suas inclinações quando ele ainda vivia sua fase inicial, como os 

jovens frequentadores de The Home Movie Factory? Como, no manto das influências, começou a imprimir sua marca?  

 

Em uma entrevista ao jornal Le Monde60, Gondry declarou sua admiração adolescente por Charlie Chaplin, Albert Lamorisse, 

Tex Avery e Emile Cohl. Durante a coletiva de imprensa no MOT, assumiu “não sair da cama por três dias” após assistir Ran (França, 

Japão, 1985): “Kurosawa tinha 90 anos quando fez esse filme e eu fiquei tão impressionado que isso me deixou deprimido por uma 

semana”61. Paradoxalmente, Michel Gondry se diz avesso a pesquisas ou referências estéticas enquanto idealiza um filme. Ainda 

para o Le Monde, o diretor afirmou evitar a “imitação”, as “influências sobre seu trabalho” e o “contato com a arte contemporânea”. 

 

Eu tento não pensar nas muitas formas de arte existentes quando estou fazendo meus filmes. Quer dizer, há a 
literatura, é claro, se estiver adaptando uma história, crio imagens a partir do que o escritor pensava. Mas, em 
geral, eu tento usar meus próprios sonhos e minha própria imaginação, então eu não... [pausa] gosto. Você vê 
tantos diretores cercados por imagens, livros de fotografias e pinturas. Eu não tento obter inspiração de (...) formas 
de arte muito semelhantes ao cinema. Não gosto disso. Eu penso que, se você pensar uma imagem, você deve 
pensar o que está por trás dessa imagem, pois a superfície da imagem lhe trará um único resultado. É a função da 
imagem. Isso é importante. Se você começar com um livro, você já está na superfície, então você precisa usar a 
superfície para criar profundidade. (GONDRY, 2014b). 

 

 

Algumas pistas, certos padrões, apontam para a direção do estilo Michel Gondry. A apropriação de suas imagens oníricas, 

sua paixão por pintura, desenhos de animação, invenções e tudo o que envolve esses fazeres, e, em grande medida, o espírito da 

época de sua primeira formação e de seu entendimento do estar no mundo, os anos 1970. Mas um outro importante aspecto torna-

                                                             
60  Entrevista concedida por Michel Gondry ao jornal Le Monde por intermédio de chat, em 2011. Disponível em: http://www.lemonde.fr/festival-de-
cannes/article/2011/05/17/michel-gondry-j-aime-le-cinema-populaire_1523437_766360.html Acesso em: 29/1/2017. 
61 Michel Gondry at the Museum of Contemporary Art Tokyo. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=x7e0mtBI-Ng Acesso em: 9/2/2017. 

http://www.lemonde.fr/festival-de-cannes/article/2011/05/17/michel-gondry-j-aime-le-cinema-populaire_1523437_766360.html
http://www.lemonde.fr/festival-de-cannes/article/2011/05/17/michel-gondry-j-aime-le-cinema-populaire_1523437_766360.html
https://www.youtube.com/watch?v=x7e0mtBI-Ng


 

se determinante no entendimento da obra de Michel Gondry: seu modo peculiar de articular os elementos da linguagem 

cinematográfica, em especial os elementos compositivos da mise-en-scène.  

 

Nos primeiros dias, no início do cinema, mise-en-scène designava o ordenamento do material visual diante da 
câmera... Só os iniciados sabiam que o termo, em vez disso, designava todas as decisões tomadas pelo diretor: 
posição da câmera, ângulo, duração da tomada, o gesto de um ator; e esses iniciados, portanto, sabiam que a 
mise-en-scène é simultaneamente a história que é contada e a maneira como ela é contada62. (TRUFFAUT)  

 

É importante, aqui e agora, que se abra um parêntesis! Desde o advento do cinema pelas lentes de Louis Lumière, em 1897, 

o debate sobre as especifidades do novo meio teve início entre artistas, técnicos, acadêmicos e entusiastas da imagem em 

movimento. As primeiras décadas da novidade tecnológica colocou em pauta o potencial criativo da câmera. Essa questão foi 

amplamente discutida nos estudos do professor David Bordwell, no livro Sobre a História do Estilo Cinematográfico. O escritor afirmou 

que, “segundo a História63, no decorrer dos anos 1910 e 1920, foram elaboradas técnicas cinematográficas específicas que tornaram 

o cinema antes um meio distinto de expressão artística que um meio de puro registro”64. Essas técnicas apontavam para a elaboração 

de uma sintaxe fílmica65. 

 

                                                             
62 TRUFFAUT, François apud BORDWELL, David. Sobre a história do estilo cinematográfico, 2013, p. 121. 
63 David Bordwell refere-se à História Básica, termo que designa e defende uma história do cinema baseada no surgimento do meio como arte distinta, mas 
que teria como mote uma visão evolucionista da linguagem e do estilo cinematográficos porque estes estariam estreitamente ligados à evolução das técnicas. 
64 BORDWELL, David. Sobre a história do estilo cinematográfico, 2013, p. 30. 
65 As questões sobre as especificidades do cinema e seu status de expressão artística estavam alinhadas com o antigo debate em torno das ciências e das 
artes que, no fim do século XIX e início do século XX, buscava explicitar as características intrínsecas, ou seja, a essência das diferentes manifestações de 
conhecimento. Com o cinema não foi diferente.  
 



 

A mediação cinematográfica, portanto, trazia desde os primórdios algo além do mero registro da realidade. O teórico Rudolf 

Arnheim ressaltou essa ambiguidade da imagem fílmica: “O cinema não apenas deixa de copiar a realidade física com precisão, mas 

tampouco registra a nossa experiência visual. Enxergamos o mundo como um contínuo espacial e temporal, mas o quadro de um 

filme corta e liberta a imagem disso”66. Como parte de sua natureza, de sua qualidade e seu defeito, a ambiguidade do cinema surge 

nas salas de projeção travestida de aparente transparência, de ilusão, exatamente por sua capacidade de registrar. O próprio 

surgimento da cor e do widescreen reforçaram o ilusionismo realista do cinema. 

 

A dialética inerente à ilusão cinematográfica é um dos pontos determinantes para se pensar o estilo de Michel Gondry. Sua 

escritura fílmica – consolidada na livre experimentação entre os desenhos de animação, as câmeras Super 8, o VHS e a estética 

conturbada que fluía através dos programas de televisão – estabelece uma singular relação entre representação e apresentação 

onde o ilusionismo do cinema é reafirmado e também desmascarado. Em Gondry, não há impressão do real transparente e tampouco 

da fantasia dissociativa. Sua obstinada disposição em expor “o que há por trás”, o que faz o cinema ser cinema, aproxima-o de um 

recorrente exercício anti-ilusionista, iconoclasta. Trata-se de uma construção imagética relativizada. Na mise-en-scène gondryana, 

tudo é o que parece ser: um raio de sol no set de filmagem é apenas um fio de barbante e vice-versa.  

 

Ao contrapor o cinema mainstream a cinemas “oposicionistas”, David Bordwell citou a afirmação do crítico Noël Burch que 

determinados cineastas desafiam o cinema “por meio de uma descontrução e subversão dos códigos dominantes de representação 

e narratividade”. Dessa forma, eles “incorporam uma norma e simultaneamente a criticam”, produzem “uma ilusão e ao mesmo 

tempo a exibe[m] como tal”67. Esta chave aproxima-se do estilo de Michel Gondry. A hipervisualidade do cineasta, a tensão proposta 

por planos em profundidade e primeiros-planos desfocados obrigam o espectador a acompanhar e submergir em sua narrativa; ao 

                                                             
66 ARNHEIM, Rudolf. Film. Londres: Faber and Faber, 1933, p. 41. 
67 BORDWELL. Obra citada, p. 141. 



 

mesmo tempo, seus sets repletos de elementos falsos, de estruturas aparentes e extrema estilização impedem que o observador se 

mantenha preso à ilusão. Essa é a contradição de Gondry enquanto cineasta dos sonhos e devaneios, ele não apresenta o 

testemunho de um universo imaginário, apresenta um filme, uma construção clara. A materialidade do cinema gondryano, usando 

as palavras de Bordwell, é um “jogo de significantes”. A não ser pela forte presença da montagem e do roteiro disjuntivos de Brilho 

Eterno – o filme mais celebrado do diretor e o qual ele “gostaria de superar e fazer com que todos esquecessem”68 – Gondry revela-

se, a cada enquadramento, a cada movimento de câmera, o cineasta da mise-en-scène dialética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
68 Entrevista concedida por Michel Gondry ao site Den of Geek, em 2014. Disponível em: http://www.denofgeek.com/movies/michel-gondry/31451/michel-
gondry-interview-mood-indigo-eternal-sunshine-ubik Acesso em: 1/2/2017. 

http://www.denofgeek.com/movies/michel-gondry/31451/michel-gondry-interview-mood-indigo-eternal-sunshine-ubik
http://www.denofgeek.com/movies/michel-gondry/31451/michel-gondry-interview-mood-indigo-eternal-sunshine-ubik


 

2.1 O estilo eterno de um cineasta com uma mente de 12 anos  
  

Todo fã de cinema, mas principalmente de um cineasta específico, tem a percepção, mesmo que não tão delineada, do estilo 

que compõe as realizações do seu sujeito de admiração. Seja pela temática recorrente (e sempre reinventada) do diretor, ou pela 

visualidade com a qual ele tinge a tela, seja pelo seu intrincado enredo e forma de apresentá-lo, que coloca em xeque o poder de 

abstração do público (como faz um diretor-roteirista), ou pela sua peculiar capacidade em criar personagens e conduzir atores, ou 

ainda pelo seu excesso ou pela sua economia. Dessa forma, os espectadores mais atentos são sempre capazes de notar os vestígios 

da criação autoral que marcam o “estilo cinematográfico” e que moldam a experiência nas salas de cinema, ou seja, a fruição estética.  

Esses traços criativos, que se somam ou se sobrepõem de forma contumaz ao longo do histórico das obras de um realizador, 

configuram-se por “escolhas técnicas características”. 

 

No sentido mais estrito, considero o estilo um uso sistemático e significativo de técnicas da mídia cinema em um 
filme. Essas técnicas são classificadas em domínios amplos: mise-en-scène (encenação, iluminação, 
representação e ambientação), enquadramento, foco, controle de valores cromáticos e outros aspectos da 
cinematografia, da edição e do som. O estilo, minimamente, é a textura das imagens e dos sons do filme, o 
resultado das escolhas feitas pelos cineastas em circunstâncias históricas específicas. (BORDWELL, 2013, p. 17) 

 

Além do estrondoso sucesso de Brilho Eterno, 2004 reservou a Michel Gondry a finalização de um documentário em vídeo 

cuja temática foi a sua infância. I’ve Been 12 Forever69 (Estados Unidos, 2004) teve a participação de Björk, Kylie Minogue, Beck e 

dos integrantes das bandas The Chemical Brothers, The Foo Fighters, The White Stripes e Cibo Matto, como também de seus 

                                                             
69  I’ve Been 12 Forever. Direção: Michel Gondry et al. Produção: Richard Brown et al. Estados Unidos: 2004 (77 min). Side A disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=0-jm6qb7hmA Acesso em: 2/3/2017. Side B disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zF8kN-M2XNY Acesso em: 
2/3/2017 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0-jm6qb7hmA
https://www.youtube.com/watch?v=zF8kN-M2XNY


 

amigos e parentes mais próximos. Num formato que mistura depoimentos, making of, dramatizações de época, desenhos animados, 

animação fotográfica, filmes Super 8, fitas VHS, colagens, lembranças narradas por convidados e buscas em arquivos pessoais, 

Gondry desvela seu universo particular, um repertório afetivo que lança luz sobre o que o moveu à prática audiovisual. Uma das 

primeiras cenas do documentário apresenta o que Bordwell chamou de “circunstâncias históricas especificas”. Trata-se das 

lembranças do cineasta ao lidar com a temática da inspiração.  

 

Gondry se recorda do tempo em que estudou música, aos dez anos, e tentava, sem muito sucesso, encontrar o lugar da 

inspiração para tocar. Não bastava pressionar adequadamente as teclas de seu piano, ele não conseguia “ouvir a música”. Durante 

uma visita a um centro de compras com seus pais, o jovem Michel Gondry presenciou a apresentação de um rapaz que passava por 

uma área onde órgãos musicais eram exibidos. O diretor relata que o visitante, em um simples teclado, interpretou uma melodia que 

lhe “pareceu maravilhosa”. Uma aglomeração formou-se à volta do intérprete e o cineasta ainda se lembrava das palmas ao final. 

Gondry comentou que o rapaz deveria ser um músico profissional. “Não”. Teria argumentado seu pai. “Esta é a diferença entre 

demonstração e inspiração”. Aquela ideia ficou em sua cabeça: “Eu precisava encontrar o meu próprio caminho para a inspiração”. 

Foi então que le petit Gondry, descobriu a pintura, a fotografia, a percussão e um novo modo de fazer amigos na escola: desenhos 

eróticos, bien sûr. E, por fim, as invenções que misturavam cinema e música, muitas delas. 

 

Este [mapa] é meu caminho de volta da escola. Eu calculei isso. Eu devo ter caminhado como duas mil vezes da 
primeira à nona série. De alguma forma, tudo está gravado no meu cérebro. Quero dizer, fisicamente gravado, 
cada canto das ruas, as árvores, as raízes, os jardins, as paredes de tijolos, deve estar impresso em mim. Talvez 
se eu dissecar meu cérebro, eu pergunto, será que poderíamos ver a forma das ruas, bem como o meu mapa de 
casa? Isso me lembra um experimento que eu fiz quando tinha 13. Eu queria gravar a minha própria voz em um 
vinil, então eu peguei uma caixa de fósforos e coloquei uma agulha nela. Eu forcei a agulha no último sulco. Então, 
gritei o mais alto que pude na caixa e, quando eu toquei no final do disco, eu pude ouvir muito fraco o som da minha 
própria voz. (GONDRY) 

 



 

Em I’ve Been 12 Forever, o diretor deixa transparecer que algumas de suas ideias e obsessões usadas posteriormente em 

seus longas-metragens já permeavam seu imaginário. O documentário mostra o efeito acumulativo do estilo Gondry, no qual toda 

ideia precisa estar à mão, ou na cabeça, ou nas gavetas, anotada, desenhada, registrada para que possa emergir. Um sonho, uma 

ideia, é uma existência que pede por corporeidade em frente da câmera ou nos fotogramas saídos das folhas de acetato da mesa 

de animação. No Side B do vídeo documental, Gondry fala de seu pensamento estético e também é avaliado por seus principais 

parceiros da indústria musical. 

 

 

 



 

  

Figura 36: Michel Gondry. Still de I’ve Been 12 Forever (2004) 

 

 

 

 



 

A dupla Daft Punk traz um entendimento bastante peculiar do trabalho de Michel Gondry para o videoclipe Around The World70 

(1997): “Basicamente Michel é um intérprete. Tudo faz parte de um certo mundo que Michel tem na cabeça, onde existem um monte 

de elementos (...) que se juntam no seu mundo infantil. Mas, ao mesmo tempo, Michel é muito lógico e matemático, naïf e complexo. 

O engraçado é isso, não teríamos uma ideia melhor. Ele combina totalmente com a música”. Para Gondry, a coreografia de Around 

The World precisava ser pensada como arquitetura, como geometria, para então ser capturada em grandes planos gerais. O diretor 

estabeleceu três padrões, três grupos de elementos, três planos diferentes de cenografia, para criar a sincronia presente na música. 

A partir dessa planta lógica, seus elementos poderiam coexistir. Múmias, caveiras, robôs, atletas de nado sincronizado, gigantes 

jogadores de basquete e muitas luzes emergiram do “mundo infantil” do cineasta. A mesma fundação lógica permitiu explorar 

livremente as relações de causa e efeito no acidente de carro roteirizado para o vídeo Sugar Water (1996), da dupla Cibo Matto, em 

dois longos planos-sequências. 

 

De certa forma, a defesa do universo onírico feito por Michel Gondry é confrontada com a necessidade de se estabecer limites 

para a realização da obra fílmica. A própria dinâmica de um set de filmagem obriga o diretor a impor-se uma estratégia criativa. A 

elaboração mental, criativa, tem de possuir uma base sólida. Um palco demarcado para a apresentação de sua ideia, a elaboração 

da imagem fílmica para um determinado fim. Já o diretor Spike Jonze relata: “Michel me falou sobre como o mágico atua e comparou 

isso aos efeitos especiais, como se fôssemos dois mágicos. Eu acho isso muito bacana. Você leva a plateia a olhar aqui quando o 

truque acontece ali. (...) O truque pode estar acontecendo nesta filmagem, mas parece que não há truque algum”71. Como se a mise-

en-scène de Gondry servisse a uma determinada ilusão aparente. 

 

 

                                                             
70 Daft Punk. Around The World, 1997. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7exajMfNiFQ Acesso em: 3/3/2017. 
71 Depoimento de Spike Jonze em I’ve Been 12 Forever – Side B. 

https://www.youtube.com/watch?v=7exajMfNiFQ


 

 

 

Figura 37: Michel Gondry. Still de I’ve Been 12 Forever (2004) 

 

 

 



 

2.2 A ilusão aparente em A Espuma dos Dias e Anna Karenina   

 
É verdade, outros grandes cineastas, muitos deles ligados às artes visuais e às artes do palco, se debruçaram sobre o texto 

literário ou teatral em suas criações: Carlos Saura, em Bodas de Sangue (Bodas de Sangre,  Espanha, 1981), Rainer Fassbinder, 

em Querelle (Alemanha Ocidental, França, 1982), Akira Kurosawa, em Ran (França, Japão, 1985), Peter Greenaway, em A Última 

Tempestade (Prospero’s Books, França, Holanda, Itália, Japão, Reino Unido, 1991), mas o que torna interessante para a questão 

do estilo, e para a discussão da ideia de ilusão aparente em Michel Gondry, é a proximidade da realização entre A Espuma dos Dias 

e o filme de Joe Wright: Anna Karenina (Reino Unido, 2012). 

 

Gondry e Wright aventuram-se no universo literário para a criação das obras fílmicas. Mas o que teriam em comum o diretor 

francês representante da estética do videoclipe e o realizador inglês formado pela produção televisiva e influenciado pela dramaturgia 

clássica? Ambos se apoiam fortemente na mise-en-scène como elemento de estilo para a criação cinematográfica.  

 

Anna Karenina estreou em 2012, um ano antes de a obra de Michel Gondry chegar aos cinemas, e trouxe para a tela a 

intersecção entre o romance de Liev Tolstói (escrito entre 1875 e 1877), a linguagem cinematográfica e a encenação teatral. Essa 

chave criativa já havia sido testada por muitos diretores desde a fase heroica do cinema mundial – nos anos 1910 e 1920, período 

da formação dos primeiros cânones cinematográficos e de muitas “adaptações” –, até, por exemplo, o impressionante épico O 

Mahabharata (The Mahabharata, Austrália, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, França, Finlândia, Holanda, Irlanda, Islândia, 

Japão, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suécia, 1989) de Peter Brook. 

 

Mas existem sutis diferenças, mesmo para um filme relativamente recente como o de Brook, para a criação de Wright. O 

Mahabharata e muitos de seus antecessores estão mais sedimentados na ideia de um teatro filmado – onde o espectador aceita 



 

mais docilmente a natureza artificial da cena –, enquanto Anna Karenina propõe um hibridismo mais fluido entre as linguagens e 

estabelece um ruído sobre o que se dá na tela e a expectativa da transparência fílmica do cinema mainstream. 

 

 

 

Figura 38: Joe Wright. Still de Anna Karenina (2012) 

 

 



 

A história de amor, traição, morte e autoconhecimento durante a Rússia czarista escrita por Tolstói surge pela óptica de Joe 

Wright carregada da mesma dialética existente em A Espuma dos Dias. Os bastidores da filmagem, a mistura entre as locações 

externas e as coxias de um teatro, os longos movimentos de câmeras em planos-sequências e profundidade de campo que fazem 

referência ao Cidadão Kane (Citizen Kane, Estados Unidos, 1941), de Orson Welles, ou à Arca Russa (Russian Ark, Alemanha, 

Canadá, Dinamarca, Finlândia, Japão, Rússia, 2002), de Aleksandr Sokurov, contribuem para desvendar sobre o que há por trás da 

“magia” cinematográfica. Em Wright, como em Gondry, a ilusão é incompleta, pois transita entre dois mundos. É quase certa, 

plausível, verossímil, mas sua verossimilhança não assume o título de espelho do real. Veja, caro espectador, trata-se de um filme, 

diria uma personagem de Cem Anos de Solidão, “o cinema é uma máquina de ilusão que não merecia os arroubos passionais do 

público” 72.   

 

Em Anna Karenina ou em A Espuma dos Dias a ilusão é, portanto, aparente. Impõe distanciamentos muito próximos das 

operações de Bertolt Brecht ou das afirmações do teórico Christian Metz, para quem “o cinema é tecido por códigos, mas nenhum 

deles com acesso à realidade”73. O experimento formal sobre as propriedades da mise-en-scène ou os processos digitais de 

manipulação da imagem em pós-produção não conferem a essas produções um caráter ilusionista. Bordwell, ao citar o teórico Jean-

Louis Comolli, diria que “o cinema, desde o início, era ‘sobredeterminado’ por interações entre sistemas de significação, exigências 

ideológicas e atividades econômicas. No nexo dessas forças estava a ‘impressão da realidade’”74. Mesmo que distantes de um 

cinema carregado de determinações ideológicas, Gondry e Wright fazem a crítica da representação cada um à sua maneira. São 

realizadores empenhados na autoria, pois, nas palavras de Ismail Xavier, é na “repetição de dispositivos clássicos que se julga (...) 

                                                             
72 MARQUEZ, Gabriel García. Cem anos de solidão. Rio de Janeiro e São Paulo: Editora Record, 1967, p. 127. 
Versão PDF disponível em: http://files.sismuc.org.br/ARQUIVOS/DOC_ANTIGOS/512_1529.pdf Acesso em: 4/3/2017. 
73 METZ, Christian. Linguagem e cinema. São Paulo: Editora Perspectiva, 1971.  
74 BORDWELL. Op. cit., p. 135. 

http://files.sismuc.org.br/ARQUIVOS/DOC_ANTIGOS/512_1529.pdf


 

ganhar novo sentido porque sua atmosfera não é mais a de um uso inocente da convenção e do repertório, mas a do rearranjo 

hiperconsciente das mesmas figuras de estilo, deslocadas, revigoradas pela introdução de ingredientes novos”75.  

 

Os planos-sequências de Anna Karenina que descortinam o set e abrem visão para o espectador acompanhar a encenação 

em corredor expõem as “figuras de estilo” cinematográfico. Os closes em A Espuma dos Dias que congelam a narrativa para 

evidenciar a estrutura operam do mesmo modo. Os estilos que Gondry e Wright imprimem na tela exigem um determinado tipo de 

olhar da plateia. Não acarreta a pura identificação com as personagens, uma espécie de possessão própria da transparência, um 

desejo de viver a “vida” da personagem, de transportar-se. Aproxima-se mais da ideia de uma fruição, não propriamente analítica, 

mas distanciada. Retoma a concepção de cinema como escritura.    

 

É importante lembrar que, embora conheça-se o jogo e suas regras, realizadores e espectadores não estão a salvo do fetiche 

por trás da mágica cinematográfica. A obra ao mostrar-se desnudada seduz narcisicamente o seu criador de imagens. Observar seu 

desnudamento evoca ímpetos voyeristas na plateia diante da “presença da imagem” – adentrar aos domínios da criação, ver-se um 

observador privilegiado pode ser tão inebriante quanto o contato com qualquer produção nascida do Star System76.  

 

Ismail Xavier é outro teórico a recuperar o pensamento de Jean-Louis Comolli e também de Paul Virilio e Guy Debord para 

abordar as questões do Dispositivo77, lembrar o jogo do visível e do invisível e suas relações entre ver e poder: 

                                                             
75 XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico – a opacidade e a transparência. São Paulo: Editora Paz &Terra, 2014, p. 173. 
76 Star System foi o método de criação, promoção e exploração de estrelas em filmes de Hollywood. Estúdios de cinema selecionam jovens atores promissores 
e criam personas, muitas vezes inventando novos nomes e novas histórias de vida. O Star System foi levado à tela por muitas produções, entre elas: Nasce 
uma Estrela (A Star is Born, Estados Unidos, 1937), Cantando na Chuva (Singin’in the Rain, Estados Unidos, 1952) e O Artista (The Artist, França, 2011). 
77 Segundo Ismail Xavier, ao citar Christian Metz, Dispositivo não é apenas o aparato tecnológico, mas toda a engrenagem que envolve o filme, o público e a 
crítica; enfim, todo o processo de produção e circulação das imagens onde se atuam os códigos internalizados por todos os parceiros do jogo. Deste modo, o 
Dispositivo se pôe como uma “instituição social da modernidade”. (XAVIER, 2014, p. 176) 



 

O espetáculo é “positividade no mundo” (eu poderia dizer é a transparência), hipervisibilidade que supõe que “tudo 
está aí, visível” num sistema de circulação que nos faz empilhar imagens e nos confundir pela velocidade da 
máquina publicitária. Comolli propõe um agenciamento de imagem-som que ofereça ao espectador o momento 
reflexivo do ver (em que ele se vê vendo), que lhe dê oportunidade de trabalhar o senso de limite (há sempre algo 
que se esconde; o invisível é a condição e sentido do invisível). O objetivo é discutir o estatuto e o funcionamento 
do espetáculo midiático a partir da inserção da dúvida na esfera do visível, o que também implica na tematização 
– sem inocência, pois esta se perdeu – da utopia originária do cinema (o regime da crença da imagem) para que 
se reinstale a reflexão que passa por essa dialética de crença/dúvida/crença, apesar de tudo. O essencial é renovar 
aquela aposta (que a desconstrução radical abandonou) nas virtudes do dispositivo técnico naquilo que, desde o 
século XIX, foi visto como a sua capacidade de “ir além”, negar, subverter o cálculo, surpreender. (XAVIER, 2014, 
p. 181) 

 

O fio de navalha para Gondry, Wright e outros diretores que privilegiam a mise-en-scène está em: o que se quer evidenciar e 

o que a plateia realmente verá nesse jogo de revelar-esconder. Uma vez que a ilusão aparente por onde agem os estilos desses 

cineastas – algo entre a transparência sem esforço e a opacidade difícil – é múltipla, aceita muitas aderências e atua na imaginação 

do espectador, o que realmente se pode esperar da experiência fílmica na sala de projeção? Talvez nas inquietações de realizadores 

como Michel Gondry e Joe Wright não exista a aspiração ou o desejo de condução. Seus projetos estariam mais alinhados com a 

livre ideia da fruição estética, mesmo num circuito restrito como o regido pelo Dispositivo cinematográfico.  

 

Por fim, poderia-se dizer também que a ilusão aparente, em Gondry e Wright, aproxima-se da “metáfora do espelho” do filósofo 

Immanuel Kant. Vê-se nas projeções fílmicas atores-personagens os quais percorrem ambientes híbridos, erguidos sobre falsidades 

matéricas e conjurados em convergências espaço-temporais. É a ambiguidade entre ser e parecer: “Mesmo tomando consciência 

de que a imagem atrás do espelho não é um objeto real, isto não muda a existência de tal objeto (...). Ou seja, a ilusão de perceber 



 

um objeto atrás do espelho não cessa, mas nem por isso somos enganados por ela”78. A construção apoiada no fake ou pautada no 

hibridismo teatro-cinema-literatura permite ao espectador a observação cautelosa, reflexiva, sobre a narrativa e sobre a elaboração 

fílmica.  

 

 
 

Figura 39: Joe Wright. Still de Anna Karenina (2012) 
 
 

                                                             
78 GIROTTI, Marcio Tadeu. “A metáfora do espelho e a ilusão transcendental na obra kantiana: Sonhos de um visionário e Crítica da razão pura”. Anais do 
Seminário dos Estudantes de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar, 2014. Disponível em: http://www.ufscar.br/~semppgfil/wp-content/uploads/2012/05/28-
Marcio-Tadeu-Girotti.pdf Acesso em: 6/3/2017. 
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CAPÍTULO 3 
 

 
3 Segmentação para análise de A Espuma dos Dias 

 
O que veio a seguir foi a transição de um músico-artista-visual-que-não-sabia-muito-bem-onde-iria-dar para um diretor-

roteirista-hiper-visual-superconsagrado, como nos melhores roteiros estilo “siga seu coração” hollywoodianos. Nove anos depois do 

sucesso geral e irrestrito de Brilho Eterno, Michel Gondry, com A Espuma dos Dias, mergulhava na cultura pop francesa, no livro de 

cabeceira de milhões de adolescentes, num ícone da geração de 1968, para, graças a um texto radical, costurado com imagens 

sobrepostas, efeitos sinestésicos e overdoses de ironia que lhe trouxeram inúmeras possibilidades de reconstruções criativas, 

superexpôr sua poética fílmica. Ela é a protagonista que domina todas as cenas, quem capta os olhares, tem as melhores falas, 

como uma diva intempestiva, uma Norma Desmond de Crepúsculo dos Deuses (Sunset Boulevard, Estados Unidos,1950) que 

interfere no andamento da narrativa fílmica em busca do seu melhor ângulo. É a poética de Michel Gondry, que, num diálogo explícito 

com o texto de Boris Vian, também se explicita. Esse aspecto relacional chega repleto de sutilezas, surge invisível, sem aroma e 

pouca densidade, mas começa a soprar por todos os lados para levantar as areias do diálogo entre as artes. Como inferiu a 

pesquisadora Lucia Santaella: “Dialogismo não significa mero intercâmbio de dois egos habitados na linguagem. A fala não é 

propriedade privada de um eu, mas transformação contínua de uma pergunta em resposta e vice-versa, propulsão criativa do falante 

que, para compreender a fala do outro, tem de traduzi-la em outra fala”79.  

 

Gondry traduz Vian com seu próprio vocabulário e, ao fazê-lo, contamina-se com as palavras do escritor. São as vozes criadas 

por Vian que reverberam no imaginário do diretor, mas já não as mesmas. É preciso, portanto, ir além da fábula, da simples 

                                                             
79  SANTAELLA, Lucia. Navegar no Ciberespaço: Perfil Cognitivo do Leitor Imersivo. São Paulo: Paulus Editora, 2004, p. 168. 



 

informação, da mera transposição. No diálogo Gondry-Vian, o que se dá é a “transcriação”80 da informação estética, onde não apenas 

a forma mas também o conteúdo – uma vez que este parte da fonte literária para a linguagem fílmica – é reconstruído.  

 

Gondry imprime essa reconstrução estética por intermédio de seu processo de criação artística. Com seu olhar, em sua práxis, 

o diretor estabelece um jogo sobre o que trazer à luz, o que manter nas sombras, o que exceder, o que esquecer. Nas palavras de 

Walter Benjamin: configurar “em sua própria língua, amorosamente, (...) o modo de designar do original”81.  

 

De acordo com esse pensamento, as 47 sequências fílmicas abaixo buscam mapear as escolhas de Michel Gondry em A 

Espuma dos Dias em consonância com sua própria linguagem e estabelecer uma visão crítica sobre os seus processos. Em outras 

palavras, buscam trazer à tona o que é da poética gondryana, como queria-se demonstrar. 

 

 

 

 

 

                                                             
80 De acordo com a pesquisadora Vanessa Geronimo, o termo transcriação, cunhado por Haroldo de Campos, refere-se à ideia do tradutor como recriador. 
Campos baseou-se nas teorias do crítico e poeta Erza Pound e também nas ideias da influência da língua-fonte sobre a língua-alvo (Walter Benjamin) e da 
forma como a língua-fonte é redimensionada pela tradução (Roman Jakobson). O processo de transcriação exige, portanto, um entendimento crítico do texto 
a ser recriado, pois o modo como o texto é construído está ligado ao seu conteúdo, ou seja, “na tradução de um poema, o essencial não é a reconstituição da 
mensagem, mas a reconstituição do sistema de signos em que está incorporada essa mensagem, da informação estética...” (Haroldo de Campos. A Arte no 
Horizonte do Provável. São Paulo: Perspectiva, 2010 apud GERONIMO, Vanessa. “A Teoria da Transcriação de Haroldo de Campos: O Tradutor como 
Recriador” in Qorpus nº 13. Florianópolis: UFSC. Disponível em: http://qorpus.paginas.ufsc.br/como-e/edicao-n-013/a-teoria-da-transcriacao-de-haroldo-de-
campos-o-tradutor-como-recriador-vanessa-geronimo/ Acesso em: 16/1/2017). 
81 BENJAMIN, Walter. A tarefa do tradutor. Belo Horizonte: Fale/UFMG, 2008, p. 77. 
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3.1 A fábula de A Espuma dos Dias 

 

 Vivendo em uma Paris tão surreal quanto encantadora, o jovem, rico e solteiro Colin gasta seu tempo com almoços e jantares 

elaborados pelo seu assistente pessoal, advogado e chef de cuisine Nicolas, ouvindo Duke Ellington, criando invenções inusitadas 

como o incrível pianoquetel e divertindo-se com seu camundongo de estimação. É num desses almoços regados à boa conversa e 

patê de enguias que Colin descobre que seu melhor amigo – e fã incondicional do filósofo Jean-Sol Partre82 – tem uma namorada: 

a bela e ensolarada Alise, por coincidência sobrinha de Nicolas. Assim, Colin exige prontamente se apaixonar!  

 

A noite seguinte é marcada pela festa do aniversário de Dupont, o cachorro Isis, uma amiga do grupo e com quem Nicolas 

mantém um “relacionamento aberto”. Essa é a ocasião ideal para Colin conhecer mulheres e se apaixonar. Durante a festa de 

Dupont, Isis apresenta Chloé a Colin, que se surpreende com o nome da garota, o mesmo nome de sua música preferida composta 

por Duke Ellington. A paixão é imediata e não demorará mais de seis meses para que os namorados se casem, envolvidos na 

sinestésica atmosfera que permeia o romance.  

 

Na lua de mel de Colin e Chloé, o destino das personagens muda gradativamente e converge para uma tragédia pessoal. O 

vento frio do inverno atravessa o vidro quebrado da janela do quarto dos recém-casados e leva uma semente de flor de lótus ao 

pulmão de Chloé. A flor cresce em seu peito consumindo suas forças. Para salvar a esposa, Colin descobre que é preciso cercar 

Chloé com uma fonte inesgotável de flores frescas que enfraquecem a lótus, enquanto a moça se prepara para uma cirurgia. Não 

há dinheiro para tantos tratamentos e Colin descobre que sua fortuna se degrada a cada dia, como seu apartamento, que “adoece” 

junto com Chloé. 

                                                             
82 A personagem Jean-Sol Partre é inspirada no filósofo Jean-Paul Sartre, amigo pessoal do escritor Boris Vian. 



 

 A Paris de Colin não é mais a mesma, é a da classe trabalhadora que ele conhecia apenas da janela da limusine, é cinzenta 

e inóspita. Seus amigos também se ressentem dessa “atmosfera corrosiva” sob a qual nada parece dar certo. Chick, em sua 

obsessão por Jean-Sol Partre, endivida-se. É perseguido, espancado e morto pela esquadrilha do “senescal de polícia”. Alise, sua 

namorada, revolta-se contra o fascínio que Partre exercia sobre Chick, arranca o coração do filósofo e desaparece submersa nas 

águas que jorravam das mangueiras dos carros de bombeiros, entre os escombros da livraria que ela mesma incendiou. Por fim, 

Colin, sem dinheiro, recebe a notícia de que Chloé morrerá no dia seguinte. O enterro é degradante, apenas Isis e Nicolas 

acompanham o cortejo. O corpo de Chloé é jogado numa vala comum. Colin o vê desaparecer sob a terra. 

 

   

 

QUADRO 9 – PERSONAGENS CENTRAIS DE A ESPUMA DOS DIAS 
 

 

 

COLIN Jovem rico, solteiro, hedonista e sem profissão. Nunca se apaixonou até conhecer Chloé.  

CHLOÉ Jovem linda, espirituosa, às vezes, leviana. Tem o mesmo nome que uma canção de Duke Ellington. 

NICOLAS Homem de 30 anos, charmoso e conquistador. Assistente pessoal, advogado e cozinheiro de Colin. 

CHICK Jovem idealista e colecionador da obra do filósofo Jean-Sol Partre, motivo de sua ruína financeira.  

ALISE Jovem namorada de Chick e sobrinha de Nicolas. Revolta-se contra Partre e arranca seu coração num café. 

ISIS Jovem namorada de Nicolas. Suporta as infidelidades do cozinheiro. Ela apresenta Colin à Chloé.  

CAMUNDONGO Animal de estimação de Colin e Chloé. Testemunha da trama, ele resgata a história do casal no fim da trama.  

 
 



 

3.2 Sequências fílmicas de A Espuma dos Dias  
 

 

SEQUÊNCIA 1 – CRÉDITOS INICIAIS – 0’0’’ 

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 
Na vida, o essencial é manter, sobre todas as coisas, julgamentos a 
priori. Parece, com efeito, que as massas estão erradas, e que os 
indivíduos têm sempre razão. É necessário ter cautela para não extrair 
disso regras de conduta: elas não precisam ser formuladas para que 
a sigamos. Existem apenas duas coisas: o amor, de todas as 
maneiras, com garotas bonitas, e a música de Nova Orleans ou de 
Duke Ellington. O resto deveria desaparecer, pois o resto é feio, e as 
páginas de demonstração que vêm a seguir extraem toda a sua força 
do fato de que a história é totalmente verdadeira, pois eu a imaginei 
do começo ao fim. Sua realização (...) consiste (...) em uma projeção 
da realidade, em atmosfera enviesada e aquecida, num plano de 
referência irregularmente ondulado e que apresenta distorção. 
(VIAN, 2013, p. 7) 
 

 

 

 
 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 
Liberdade de limitações históricas e liberdade de invenção filosófica e temática. Pluristilismo e pluritonalidade.  
 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 1 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

Os créditos iniciais de A Espuma dos Dias – exibidos em fundo negro e com um certo movimento cambaleante das palavras típico 

dos créditos exibidos nos filmes de meados do século XX – alternam-se, em montagem paralela, com a sequência inicial do filme, 

que reconstitui um escritório onde dezenas de datilógrafas escrevem as ações de Colin. Gondry dá a esse ambiente ares de 

futurismo retrô, uma vez que as máquinas de escrever, próprias dos anos 1970, correm por uma esteira rolante.  

Dessa forma, as datilógrafas, como numa linha de produção, conseguem escrever apenas poucas palavras por página. Essa 

referência à massa de trabalhadores presa em seu posto de trabalho parece ter sido inspirada a partir do prólogo do livro de Vian: 

no excerto acima, Boris Vian faz sua ode ao amor, às garotas bonitas e ao jazz, enfatiza que todo “o resto deveria desaparecer”, 

numa postura de certa maneira alienada do mundo ao redor – este é anúncio do caminho que será percorrido pelo protagonista em 

direção à sua tragédia pessoal.  

Se o tema é o amor e o jazz, Gondry utiliza Take the “A” Train (1941) para sequência inicial do seu filme. Uma trilha alegre e suave, 

orquestrada por Duke Ellington, que parece maquiar o incessante datilografar das trabalhadoras. A sequência encerra-se com a 

frase datilografada: Colin terminait sa toilette (VIAN, 2013, p. 9), que conduz o espectador para a próxima cena. 

Nesses momentos iniciais do filme, Michel Gondry reconstrói a narrativa de Boris Vian por intermédio de um grupo de “datilógrafas 

narradoras” que reescrevem o livro, como no videoclipe Bachelorette (1997). A história se conta, se escreve num tempo adjacente, 

porém ligado ao tempo cronológico do enredo. Gondry deixa-se contaminar pela atmosfera jazzística de Vian, agora acoplada à 

estética low-tech do diretor. A trilha e a ação das datilógrafas dão ritmo à sequência. 

 

 

 
 
 



 

SEQUÊNCIA 2 – A HIGIENE PESSOAL – 1’16’’ 

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 
Colin terminava sua higiene pessoal. (...) Armando-se de um cortador 
de unha aparou obliquamente os cantos das pálpebras foscas, 
conferindo mistério ao seu olhar. (...) Alguns cravos sobressaíam em 
volta das aletas do nariz. Ao se verem tão feios no espelho ampliador, 
eles logo entraram de volta para a pele. (...) Esvaziou a banheira 
fazendo um buraco no fundo. (...) Pendurou o tapetinho do banheiro 
na borda da banheira e o salpicou com sal grosso, para que expelisse 
toda a água. O tapete começou a babar, fazendo cachos de bolinhas 
de sabão.  
 
(VIAN, 2013, p. 9-10) 
 
 

 

 
 

 
 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 
Presença do elemento cômico. Liberdade de limitações históricas e liberdade de invenção filosófica e temática. O fantástico experimental. 
Pluristilismo e pluritonalidade. Uma perspectiva em relação à linguagem que valoriza o obsceno, o vulgar, o nonsense enquanto expressão 
linguística da criatividade popular. A noção do Carnaval como uma libertação das regrinhas da etiqueta social, da cortesia e das boas maneiras.  
 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 2 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

Colin está submerso numa piscina de águas púrpuras, que logo se descobre tratar-se de uma banheira. Ele esvaia a banheira ao 

fazer um furo com uma broca. A água escoada cai no apartamento inferior, onde a locatária coloca vasos para aproveitar a água e 

semear flores instantâneas. Colin, já de roupão, apara as pálpebras com uma tesoura... toda a cena é acompanhada pela música 

de Duke Ellington e por um camundongo.  

Na cozinha, Nicolas preparava uma refeição. Ele pede orientações ao chef Gouffé, pela televisão, sobre o preparo de uma enguia. 

Os pratos semiprontos, os legumes e um vinil atirado pela claraboia dançam na cena em animações stop-motion. 

As narradoras datilógrafas de Michel Gondry voltam a aparecer para dar mais pistas sobre o protagonista. Elas escrevem: Colin 

possédait une fortune suffisante pour vivre convenablement sans travailler (VIAN, 2013, p. 11). Um sentido onírico está presente 

em toda a sequência. 

A escolha de Gondry pela animação o auxilia na reverberação do imaginário de Vian, da mesma forma que lhe permite liberdades 

criativas para a reconstrução da fábula, a exemplo de quando Colin dedilha os raios de sol, como cordas de um violoncelo, para 

acompanhar a trilha de Ellington (imagem que não encontra eco no livro).  

Nessa sequência, percebe-se que Gondry pinça determinados elementos do livro e abandona outros, mas mantém-se fiel ao 

fantástico universo Vianiano. A influência do escritor já se mostra presente, porém hibridizada pela óptica do diretor, como um vírus 

que sofre certa mutação ao entrar em contato com um novo organismo. A febre de Vian incendeia a estética de Gondry. Os 

elementos como o uso stop-motion, a sobreposição de imagens e a cenografia construída dão vida à mise-en-scène. A narrativa 

atua em dois planos: um adjacente, lugar das datilógrafas; outro cronológico, próprio da fábula. A edição alterna-se entre esses dois 

planos (montagem paralela), para trazer ao espectador o sentido de uma “história que se conta e se constrói neste exato momento”.  

Muitas das características elencadas por Bakhtin já se apresentam nessa sequência. 

 

 



 

SEQUÊNCIA 3 – PRATO DE ENGUIAS – 3’03’’ 

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 
- Esse patê de enguia está notável – disse Chick. – Quem te deu a 
ideia de fazer? 
- Foi ideia de Nicolas – disse Colin. – Tem uma enguia, ou melhor, 
tinha, que todo dia aparecia no banheiro dele, no cano de água fria.  
- Interessante, disse Chick. – Por que isso? 
- Ela enfiava a cabeça para fora e esvaziava o tubo de pasta de 
dentes, apertando com a boca. O Nicolas só usa pasta americana, 
sabor abacaxi, deve ter sido uma tentação para ela. 
- Como ele pegou? – perguntou Chick. 
- Pôs um abacaxi inteiro no lugar do tubo. Quando ela comia a pasta, 
conseguia engolir e em seguida enfiar a cabeça de volta, mas com o 
abacaxi não deu, e, quanto mais ela puxava, mais os dentes 
entravam no abacaxi. O Nicolas (...) cortou-lhe a cabeça com uma 
lâmina de barbear. Depois, abriu a torneira e veio todo o resto. 
 
(VIAN, 2013, p. 19-20)  
 

 

 

 

 
 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 
Presença do elemento cômico. As aventuras da ideia e da verdade através do mundo e colocação à prova. Infração às regras de bom-tom. 
Pluristilismo e pluritonalidade. Uma perspectiva em relação à linguagem que valoriza o obsceno, o vulgar, o nonsense enquanto expressão 
linguística da criatividade popular. A noção do Carnaval como uma libertação das regrinhas da etiqueta social, da cortesia e das boas maneiras. 
 

 

 



 

SEQUÊNCIA 3 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

Aqui, Michel Gondry deixa-se contaminar pelo universo jazzístico de Boris Vian, explora a imagem de Duke Ellington e seu trompete 

que surgem em cenas antigas da TV, por vezes encaixadas na cenografia, por vezes recortadas e coladas nas janelas dos edifícios 

próximos, o que reitera na mise-en-scène sua estética videoclipe.    

O cozinheiro Nicolas continua pedindo ajuda a Gouffé, agora sobre como pegar uma enguia que vive nos canos do apartamento. 

Gouffé, pela geladeira, lhe entrega um abacaxi para ser usado como isca.  

Enquanto isso, Colin aguarda o amigo Chick para o almoço. Gondry aproveita-se desse momento para transcriar as ideias de Vian 

pela poética cinematográfica. O diretor cria um aparato tecnológico (inexistente no livro), misto de binóculo e computador antigo, 

para localizar Chick. A máquina, semelhante às máquinas de Brilho Eterno (2004), acessa uma central de alarme, onde funcionárias 

buscam em listas telefônicas, mapas e monitores de TV antigos a livraria onde Chick está. 

A enguia, elemento fantástico da sequência, surge ora como animação stop-motion, ora como boneco manipulado. O abacaxi do 

chef Gouffé é um mock-up da fruta, feito de tecido. Nesse sentido, o fake se caracteriza com uma das armas de Gondry para 

reconstruir a história de Vian. 

No plano adjacente, as datilógrafas entregam seus escritos para a chefia, que costura as primeiras páginas de A Espuma dos Dias. 

 

 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 4 – O PIANOQUETEL – 8’32’’ 

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 
- Quer um aperitivo? – perguntou Colin. – Meu pianoquetel está 
pronto, você pode experimentar. 
- Funciona? – perguntou Chick. 
- Perfeitamente. Foi difícil acertar o ponto, mas o resultado está além 
do que eu esperava. Consegui, a partir de Black and Tan Fantasy, 
uma mistura realmente assombrosa. 
- Qual é o princípio? – perguntou Chick. 
- A cada nota – disse Colin – faço corresponder uma bebida, um licor 
ou um aromatizante. O pedal forte corresponde a um ovo batido, e o 
pedal doce, ao gelo. Para a soda, basta um toque no registro agudo. 
As quantidades são calculadas na razão direta da duração: à 
semifusa equivale um dezesseis avos de dose, à semínima uma 
unidade, à semibreve o quádruplo da dose. Quando tocamos uma 
peça lenta, aciona-se um sistema de registro de modo que a 
quantidade não seja aumentada (...). O conjunto é comandado por 
contatos elétricos e relés (...) E, além do mais, o piano funciona de 
verdade.  
 
(VIAN, 2013, p. 17-18) 
   
 

 

 

 
 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 
O fantástico experimental. A ideia do Carnaval como locus de sentimentos de união com a comunidade; como a restauração da “comunitas”, 
com seu “contato livre e familiar”.  
 

 



 

SEQUÊNCIA 4 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

A sequência do pianoquetel é um dos melhores exemplos da poética de Michel Gondry aplicada à obra de Boris Vian. Por intermédio 

dos poucos detalhes traçados pelo escritor, Gondry faz reverberar em sua narrativa fílmica toda a engenhoca tecnológica elaborada 

por Vian.  

Aqui, o plano geral de Vian destaca a oficina de Colin, a filmagem em steadicam acompanha as personagens através das 

transparências dos vidros de bebidas e das cúpulas da traquitana “músico-etílica”. Diferentemente do livro, o diretor elege a música 

Caravan (1936) para a primeira experiência de Chick ao pianoquetel. Nesse momento, o primeiro plano é indistinto, o que amplia a 

ideia de profundidade.  

O plano geral é alternado por planos médios em plongée (câmera em angulação da parte superior para a inferior) e enquadramentos 

em planos-detalhes pelos quais o espectador pode analisar a engenhosa funcionalidade do pianoquetel. 

A contaminação e a reverberação de Vian estão na própria ideia de um pianoquetel. O cineasta, músico e neto de inventor reconstrói 

o pianoquetel vianiano com transparências, cores, objetos garimpados em lojas de antiguidade, fotografias, trilhos de trem infantil 

e, evidentemente, um piano de parede!  

A partir dessa sequência em diante, um traço da direção de Gondry será reiterado: o elemento fantástico, expressionista crescente, 

da mise-en-scène – marcado por enquadramentos deslocados, pelas luzes, pela cenografia que se deforma paulatinamente, além 

do desempenho dos atores. 

 

 
 
 

 

 



 

SEQUÊNCIA 5 – O ALMOÇO – 10’13’’ 

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 
- Estou com ela na cabeça – disse Chick. – É bonita... (...) 
Nicolas estava de volta, com o peru (...). 
- Você vai ver – disse Colin. – É um molho ao creme de manga e 
zimbro, costurado dentro de um rocambole de trama de vitela. Você 
pressiona em cima e ele sai em filetes.  
- Superior! – disse Chick. 
- Você não quer me dar uma ideia de como fez para entrar em 
relação com ela?... – continuou Colin. 
- Pois então... – disse Chick –, perguntei se ela gostava de Jean-Sol 
Partre ela me disse que colecionava as obras dele (...). Então, no 
final, só para ter uma experiência existencialista, eu disse a ela: “Amo 
muito a senhora”, e ela disse: “Oh!”  
- A experiência deu errado – disse Colin.  
- É – disse Chick. – Mas, mesmo assim, ela não foi embora (...). 
- Como foi que terminou? – disse Colin. 
- Hmm!... – disse Chick. – Já estava na hora de ir para a cama... 
Colin engasgou e bebeu meio litro de Borgonha antes de se 
recompor.  
 
(VIAN, 2013, p. 20-21)  
 
 

 

 

 
 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 
Presença do elemento cômico. Infração às regras do bom-tom. Pluristilismo e pluritonalidade. A noção do Carnaval como uma libertação das 
regrinhas da etiqueta social, da cortesia e das boas maneiras. 
 



 

SEQUÊNCIA 5 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

- Queria estar apaixonado. (VIAN, 2013, p. 39)  
 
Essa frase, retirada por Gondry de outra passagem do livro (que não a do almoço entre Colin e Chick), é a quebra da estase 
(estagnação) que vai definir o futuro do protagonista. A trajetória de Colin no movediço terreno do amor vai colocar em xeque sua 
confortável vida burguesa diante do imponderável, do inconstante. Gondry destaca aquela ideia fixa de Colin no diálogo fílmico: “É 
devastador esse sentimento de solidão. Exijo me apaixonar” – sentimento esse que movimentará toda a narrativa da história.  
 
O diálogo entre Colin, Chick e Nicolas, apesar de determinante para a história, é casual, o diretor então aproveita esse momento 
para “ilustrar” o cotidiano de Colin por intermédio do que acontece na ondulante mesa do almoço com seus alimentos animados, 
objetos dançantes (animação stop-motion), pratos giratórios, lixeiras automáticas, traquitanas e engenhocas. 
 
A mise-en-scène alterna-se entre planos-detalhes e planos com profundidade de campo. O movimento da câmera em steadicam 
sempre em leve contra-plongée (enquadramento em angulação de baixo para cima) evoca a intimidade da cena, a conversa íntima 
dos amigos sobre suas peripécias ou desejos amorosos.  
 
A sequência de Gondry faz eco (reverberação) ao universo de Boris Vian, principalmente pelo vínculo (contaminação) à comicidade, 
à ironia e a imagens contidas do texto vianiano, como sugere as características dialógicas apontadas acima, em destaque a infração 
às regras do bom-tom.  
 

 
 
 
 
 

 

 



 

SEQUÊNCIA 6 – A AULA DE BIGLEMOI – 12’44’’ 

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

- E, aproveitando a consulta, sabe como se dança o miranimim? 
- Limitei-me ao desconjuntado estilo Boissière e à trasmontana, 
criada no semestre passado em Neuilly – disse Nicolas –, e não 
domino a fundo o miranimim, do qual eu conheço apenas rudimentos. 
(...) 
- Então o senhor me faria um favor se me ensinasse esses 
rudimentos do miranimim – disse Colin. Venha ao living room, vou 
pôr um disco.  
- Recomendo um ritmo que crie uma atmosfera, no estilo de Chloé, 
no arranjo de Duke Ellington (...) Aquilo do outro lado do Atlântico, 
designamos por moody ou sultry tune. (...) 
- O princípio do miranimim – disse Nicolas –, que o senhor sem 
dúvida conhece, reside na produção de interferências por duas fontes 
animadas por um movimento oscilatório rigorosamente sincronizado. 
- Eu ignorava – disse Colin – que a dança mobilizava elementos de 
física tão avançados. 
- Nesse caso – disse Nicolas –, o dançarino e a dançarina se mantêm 
a uma distância bem curta um do outro e põem o corpo inteiro em 
ondulação segundo o ritmo da música. (...) Os profissionais do 
miranimim (...) às vezes conseguem instalar campos de ondas 
parasitas ao pôr, separadamente, alguns de seus membros em 
vibração sincronizada. (VIAN, 2013, p. 33-35) 
 

 

 

 
 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 

Presença do elemento cômico. Valorização da força vital (...). A ideia das inversões sociais e a subversão simbólica do poder (...). O conceito 
de uma estética anticlassicista que privilegia (...) a assimetria, o oximoro, heterogêneo, a mésalliance.  
 

 



 

SEQUÊNCIA 6 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

O texto de Boris Vian possui muitas mensagens sociopolíticas subliminares, como demonstra a trajetória da personagem Nicolas, 
um advogado e conferencista que trabalha como cozinheiro para o burguês “faz-nada” Colin. Esse grau de engajamento, articulado 
pela ironia e pelo humor, oferece a Michel Gondry ferramentas para exercer a sua liberdade criativa.  
 
Na sequência 6, Gondry alterna, em montagem paralela, imagens da aula de dança de Nicolas e Colin com imagens da fábrica de 
aço onde Chick trabalha como gerente de operações. Toda a sequência é embalada pela trilha da Duke Ellington, o que de certa 
forma intensifica a dissonância entre as duas cenas: o trabalho incessante da fábrica e a diversão pueril de uma aula de biglemoi. 
 
Os signos visuais traduzem essa diferença, não só pelo cromatismo das cenas (predominância de amarelos ensolarados no 
apartamento de Colin e azuis, acinzentados e metálicos na fábrica), mas também pela performance dos atores. Os movimentos de 
câmera assumem leve diferenciação, ora descritivos-dançantes-participativos, ora descritivos-apartados-observadores. Dessa 
forma, Gondry reconstrói os sentidos contidos no texto de Vian. A reverberação está sutilmente delineada, contaminada por 
narrativas distantes no texto original, mas unidas pelo roteiro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEQUÊNCIA 7 – COLIN VAI À FESTA DE DUPONT – 16’14’’ 

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 
A porta externa se fechou atrás dele com o barulho de um beijo num 
ombro nu. (...)  
- Olá, Colin – disse Isis. – Como vai? (...) 
- O seu vestido é encantador – ele disse. 
Era um vestidinho simples, de lã verde-amêndoa com grandes botões 
de cerâmica dourada e uma grelha de ferro fundido formando o 
acabamento das costas. (...) 
- Posso enfiar a mão por entre as barras sem ser mordido? (...) 
Ela se desvencilhou, pegou Colin pela mão e o levou até o centro da 
sudação. Empurraram dois recém-chegados do sexo pontudo (...) e 
ganharam o núcleo central. (...) 
- Venha, vou lhe apresentar para... (...)  
Ele já estava de olho em outra e puxava a mão de sua guia. 
- Este é o Colin – disse Isis. – Esta é a Chloé. 
Colin engoliu saliva. Sua boca lhe causava algo como uma coceira de 
fritura queimada.  
- Oi!... – disse Chloé. 
- O... O seu arranjo é do Duke Ellington?  
 
(VIAN, 2013, p. 42-46) 
 

 

 

 
 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 
Presença do elemento cômico. Infração às regras de bom-tom. Elementos de utopia social. O tópos do carnaval como “reino da ambiguidade” 
e da “relatividade alegre”. O conceito de uma estética anticlassicista que privilegia não a unidade formal, mas a assimetria, o oximoro, 
heterogêneo, a mésalliance. 
 

 



 

SEQUÊNCIA 7 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

Na sequência inicial da festa de aniversário de Dupont, o cachorro de Isis, Gondry se utiliza de elementos de animação quadro a 
quadro e de narrativas visuais próprias dos desenhos animados infantis, ou esquetes de palhaços de circo, para reverberar a 
atmosfera irônica criada por Vian, como mostram as cenas dos sapatos de Colin que insistem em sair dos seus pés, e a “patinada” 
de Isis sobre uma bandeja de doces caída no chão.  
 
A narrativa visual proposta por Gondry faz com que o espectador acompanhe detalhes da festa e do comportamento dos convidados, 
como o aperto de mão com pulsos giratórios trocado por Colin e Chick ou os canapés que parecem comida de cachorro, 
enquadrados em detalhe. 
 
Os movimentos de câmera lembram perspectivas subjetivas, de maneira que o espectador assume a visão de outro convidado da 
festa, alternando-se entre planos profundos de mera observação e primeiríssimos primeiros planos das conversas entre os grupos 
de amigos.  
 
Existem novos ecos da ironia vianiana contidas nos diálogos propostos pelo roteiro, a exemplo da dificuldade de comunicação entre 
Colin e Chloé. Trata-se de um vínculo (contaminação) com o texto original que Gondry reitera e reconstrói para, como afirmado 
acima, irradiar a atmosfera do primeiro encontro das protagonistas. 
 
Ao se pensar os conceitos bakhtinianos, percebe-se a forte presença da infração às regras de bom-tom e dos elementos de utopia 
social. 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

SEQUÊNCIA 8 – O BIGLEMOI DE COLIN E CHLOÉ – 22’32’’ 

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 
Então largou Alise e foi tirar Chloé para dançar. Ela olhou para ele. 
Riu e pôs a mão direita no ombro dele. Ele sentia o frescor dos dedos 
em seu pescoço. Reduziu o espaço entre seus corpos por meio de 
um encolhimento do bíceps direito, transmitido, pelo cérebro, por um 
par de nervos cranianos judiciosamente selecionado. (...) 
Mas, como era de esperar, o disco parou. Só então Colin voltou à 
verdadeira realidade e percebeu que no teto havia uma claraboia; (...) 
que uma espessa franja de lírio-amarelo escondia a parte debaixo 
das paredes; que gases de diversas cores escapavam de aberturas 
aqui e ali, e que sua amiga Isis estava diante dele e lhe oferecia 
quitutes numa travessa de mão dupla. (...) 
- Obrigado, Isis – disse Colin, pegando uma minibomba de efeito 
moral.  
 
(VIAN, 2013, p.48-49) 
  

 

 

 
 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 
O fantástico experimental. Pluristilismo e pluritonalidade. Valorização da força vital (...). Celebração do “corpo grotesco” e “excessivo” e das 
“partes inferiores do corpo”. O tópos do Carnaval como “reino da ambiguidade” e da “relatividade alegre”. A noção do Carnaval como espetáculo 
participante, a eliminação das barreiras que separam o espetáculo e o espectador, no qual todo mundo vira performer. 
 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 8 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

A direção de Michel Gondry tem na sequência do biglemoi um dos momentos mais poéticos do longa-metragem. Embalado pelas 
músicas de Duke Ellington, o qual surge em imagens monocromáticas pelos televisores antigos da festa, Gondry tinge a sua cena 
com leves colorações de azul, como uma “noite americana”, técnica criada para filmar cenas noturnas durante filmagens diurnas, 
com o uso de filtros coloridos.  
 
A sensual coreografia do biglemoi torna-se ainda mais expressiva com o recurso das longas pernas de tecido, como bonecas de 
pano, utilizadas pelos atores. A imagem dessas figuras alongadas movimentando-se com suavidade, refletidas em prismas de 
espelho giratórios, transforma a primeira dança de Colin e Chloé num momento especial do filme.  
 
A descrição feita por Boris Vian reverbera pelo set de filmagem e por toda a idealização da cena (provavelmente manipulada em 
pós-produção). A sensação inebriante de Colin, seu quase descolamento da realidade proporcionado pelo contato com a pele de 
Chloé ao som de sua música-tema, contaminam toda a tela. É pela reconstrução de Vian por Gondry, por intermédio da linguagem 
cinematográfica, por sua peculiar forma de operar os signos e as estruturas fílmicas, que o espectador é compelido a participar da 
narrativa de A Espuma dos Dias. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 9 – COLIN E CHICK FALAM DA NOITE ANTERIOR – 24’38” 

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 
- Você vai encontrá-la de novo? – perguntou Chick. (...) 
- Não sei. – disse Colin. – Não sei o que fazer. Você sabe que ela é 
uma garota muito educada. Da última vez, na casa de Isis, estava 
tomando champanhe... (...) – Estou ao mesmo tempo desesperado e 
terrivelmente feliz. Nesse ponto, é muito agradável ter vontade de 
alguma coisa. (...)  
Ele pegou o copo de Chick e o encheu com um vinho dourado, 
denso e móbil como o éter pesado. (...)  
Eles beberam. O luar ficava nos lábios deles. Colin reacendeu. 
Parecia hesitar ficar de pé. (...) 
- E se a gente cortasse o bolo? – disse Chick.  
Colin pegou uma faca de prata e começou a traçar uma espiral na 
brancura polida do bolo. (...) 
Apanhou uma folha de azevinho. (...) 
Girando-o rápido na ponta do dedo, pousou, com a outra mão, uma 
das pontas da folha na espiral. 
- Escuta! – disse. 
Chick escutou. Era Chloé, no arranjo de Duke Ellington. 
 
(VIAN, 2013, p. 51-55)  
 
 

 

 
 
 

 

 
 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 
Presença do elemento cômico. Representação de estados psíquicos anormais. Elementos de utopia social. A ideia das inversões sociais e a 
subversão simbólica do poder estabelecido via “o mundo às avessas”. A ideia do Carnaval como locus de sentimentos de união com a 
comunidade; como a restauração da “comunitas”, com seu “contato livre e familiar”. 
 



 

SEQUÊNCIA 9 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

Gondry intensifica o humor vianiano nessa sequência ao substituir o vinho dourado do texto original por uma edição farmacêutica 

de Escolhas Previsíveis Antes de se Apaixonar, de Jean-Sol Partre, em pílulas, que evidentemente funcionam como uma droga. 

Nesse momento, Chick sugere tomarem O Existencialismo é um Reumatismo, em xarope, mas Colin se recusa alegando ter “muito 

medo dos excessos”.  

Em certa medida, a ideia do amor como um excesso pode ser entendido como a derrocada de Colin. Foi visto anteriormente que 

ele “decide” se apaixonar e esta decisão dará início a uma série de acontecimentos trágicos na vida da personagem. A cena é 

filmada em planos médios, sem grandes intervenções, apenas pelo uso do som: as palavras de Partre ecoam na cabeça de Colin 

e Chick. Aqui se tem mais um dado da vida cotidiana de Colin. Ele é avesso aos excessos e acostumado com sua rotina, mas 

revela, depois de seu encontro com Chloé, que está “ao mesmo tempo desesperado e terrivelmente feliz”. 

No desenrolar da sequência, o diretor reúne as personagens Colin, Chick e Nicolas à mesa para a sobremesa: um bolo confeitado 

e muito branco. Chick encontra um vidro do perfume Partre, em sua parte do bolo, e Colin, um bilhete de Chloé marcando um 

encontro relâmpago. A cena difere do texto original onde Colin toca a música Chloé na cobertura do bolo com uma folha de azevinho. 

Em Gondry, a referência à Chloé vem de uma pequena TV inserida numa bolha de sabão. 

Os conceitos de reverberação, contaminação e reconstrução poéticas se mostram presentes por esse diálogo entre as obras e por 
intermédio do elemento cômico, do fantástico, dos estados psíquicos anormais, da utopia social e dos sentimentos de união. Em 
Vian, vinhos dourados. Em Gondry, pílulas de livros. Em Vian, Duke Ellington no glacê. Em Gondry, um convite surpresa no bolo. 
 

 
 

 

 



 

SEQUÊNCIA 10 – COLIN E CHLOÉ PASSEIAM NUMA NUVEM – 29’09” 

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 
Eles caminhavam seguindo a primeira calçada que apareceu. Uma 
nuvenzinha rosa desceu dos ares e se aproximou deles. 

– Vou até aí! – propôs ela. 

– Pode vir! – disse Colin. 

E a nuvem os envolveu. Lá dentro estava quente e cheirava a açúcar 
com canela. 

– Ninguém consegue nos ver!... – disse Colin. – Mas nós 

conseguimos vê-los!... 

– É meio transparente – disse Chloé. 

 
(VIAN, 2013, p. 57-58) 
 

 

 

 

 
 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 
As aventuras da ideia e da verdade através do mundo e colocação à prova. Fusão entre o diálogo filosófico, o simbolismo elevado, o fantástico 
aventuroso e o naturalismo dos bas-fonds. Valorização da força vital, uma atualização dos mitos perenes da natureza. O tópos do Carnaval 
como o “reino da ambiguidade” e da “relatividade alegre”. A ideia do Carnaval como locus de sentimentos de união com a comunidade; como a 
restauração da “comunitas”, com seu “contato livre e familiar”. 
 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 10 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

Nessa sequência, Gondry se valeu de imagens externas no fim de tarde em Paris, onde as luzes oblíquas criavam a atmosfera 

simbólica propícia ao romance. O elemento nuvem aparece cenografado aos moldes de um brinquedo de parque de diversão. Ele 

é elevado por uma grua de construção civil. O som direto é, em certos momentos, unido a uma trilha sonora acionada pelo condutor 

da grua por intermédio de um toca-discos. A narrativa é construída de modo linear nessa cena. O espectador acompanha a mútua 

descoberta do amor.   

Um grande plano geral se alterna a campos e contracampos em primeiros planos no interior da nuvem. Em certos momentos, a 

encenação em profundidade cria novos pontos de atenção em Paris, que parece celebrar o romance das personagens. O ritmo da 

edição tem dois contrapontos: o diálogo das personagens e seus silêncios, que conotam aproximação e intimidade.  

O texto de Vian tem um efeito onírico, uma atmosfera de devaneio, porém alegre e dotada de sinestesia, como mostra a passagem: 

“E a nuvem os envolveu. Lá dentro estava quente e cheirava açúcar com canela”. No entanto, essas características do texto 

mostram-se diferentes na obra fílmica. Em Gondry, o efeito é igualmente lírico, mas o cineasta lança mão de seu próprio vocabulário 

imagético para dialogar com Vian. A nuvenzinha não envolve as personagens, mas surge por acaso, estacionada na calçada e 

acionada por uma moeda. Gondry propõe um voo por Paris e, nesse sentido, aproxima-se da atmosfera de devaneio do livro, 

intensificada pelos raios de sol e pela trilha sonora.  

Na cena se vê referências do imaginário de Michel Gondry, como o toca-discos de vinil acoplado à grua – mais uma traquitana 

gondryana. Em toda a sequência percebe-se elementos do dialogismo e da carnavalização de Bakhtin, em especial a liberdade de 

invenção filosófica, o simbolismo elevado e o fantástico experimental, assim como a valorização da força vital, o reino da 

ambiguidade e da relatividade alegre, os sentimentos de união e o nonsense. 

Michel Gondry faz reverberar através de seus meios a poética contida do texto de Vian. Seduzido pelo conteúdo onírico do livro, 

Gondry reconstrói a cena em busca da quintessência da mensagem, seu cerne ou sua “informação estética”. A cena tem um suave 

romantismo, como no livro.  

 



 

SEQUÊNCIA 11 – COLIN E CHLOÉ NO SUBTERRÂNEO – 34’05”  

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 

O subterrâneo era bordejado dos dois lados por uma fileira de 
viveiros de grandes dimensões, nas quais os Arrumadores Urbanos 
estocavam pombos sobressalentes para as Praças e Monumentos. 
Também havia gaiolas com pardais e pios de pardaizinhos. As 
pessoas não iam muito lá embaixo porque as asas daqueles 
pássaros faziam uma corrente de ar terrível, na qual revoavam 
penugens brancas e azuladas. (...) 

- Vamos passar logo os pombos, os pardais fazem menos vento – 
disse Chloé, abraçando Colin. 

Eles se apressaram e saíram da zona perigosa. A nuvenzinha não os 
tinha seguido. Pegou um atalho e foi esperá-los já na outra ponta.  

(VIAN, 2013, p. 60-61) 

 

 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 

As aventuras da ideia e da verdade através do mundo e colocação à prova. 
 

 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 11 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

Nessa sequência, que faz o fechamento do encontro entre Colin e Chloé, o diretor Michel Gondry é bastante fiel ao texto original. O 

dado poético fica por conta de uma chuva de plumas de pássaros sobre as personagens, que correm entre os túneis de trem da 

cidade. A câmera desacelerada faz com que o voo das plumas seja ainda mais suave, apesar da “corrente de ar terrível”. 

O texto de Boris Vian indica que a nuvenzinha não seguiu as personagens pelos túneis, mas “pegou um atalho e foi esperá-los já 

na outra ponta”. De fato, a nuvem de Gondry espera pelas personagens, mas o diretor inclui um outro elemento, um acessório 

tecnológico retrô à nuvem, uma câmera instantânea. A nuvem então registra o momento que, como Colin revelou, dependia toda a 

sua vida. 

O diálogo entre as obras se dá principalmente pela reverberação de um simbolismo elevado presente na fala de Colin: “Sinto um 
peso no peito. Toda a minha vida depende desse momento”. O diálogo acontece num banco de jardim, sem testemunhas, num 
mundo em suspensão, num tempo em suspensão, muito próximo do discurso romântico onde o próprio universo conspira a favor 
dos amantes.  
 
A narrativa de Vian contamina o diretor, que reconstrói a cena e dá continuidade à narrativa. Atrás da foto instantânea, Gondry 
indica uma elipse na história: Six mois plus tard. 
 

 

 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 12 – O RINGUE DE PATINAÇÃO – 37’03”  

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 

Colin reparou que o homem não tinha cabeça do homem, mas de 
pombo, e não entendeu por que estava lotado no serviço de 
patinação e não no da piscina. (...) 

Na hora de se arriscar na pista, precisou subir às pressas os dois 
degraus de madeira para evitar um tombo: uma patinadora, ao fim da 
magnífica manobra da águia, acabava de botar um enorme ovo. (...) 

O resultado foi um considerável amontoado de manifestantes, aos 
quais vieram se agregar, de segundo em segundo, humanos que 
espancavam o ar desesperadamente com braços, pernas, ombros e 
corpos inteiros, antes de se esmagarem nos primeiros caídos. Tendo 
o sol derretido a superfície, a parte de cima do amontoado 
borbulhava. (...) Chick apresentou Alise e Colin se pôs à esquerda 
dela (...). 

Eles formaram uma fila (...) para deixar passar os limpadores, que, 
sem esperanças de encontrar, na montanha de vítimas, alguma coisa 
além de farrapos sem interesse de individualidades dissociadas, 
muniram-se de seus rodos (...). (VIAN, 2013, p. 23-25)  

 

 
 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 
Presença do elemento cômico. A síncrise. O fantástico experimental. Infração às regras do bom-tom. Contrastes violentos: oximoros. Elementos 
de utopia social. Pluristilismo e pluritonalidade. Versão um pouco mais mórbida da ideia anterior (valorização da força vital), que enfatizaria a 
ligação da vida com a morte, de Eros com Tânatos, através do sacrifício ritual e orgiástico. Celebração do “corpo grotesco” e “excessivo” e das 
“partes inferiores do corpo”. O tópos do Carnaval como o “reino da ambiguidade” e da “relatividade alegre”. A noção do Carnaval como uma 
libertação das regrinhas da etiqueta social, da cortesia e das boas maneiras. A noção do Carnaval como espetáculo participante, a eliminação 
das barreiras que separam o espetáculo e o espectador, no qual todo mundo vira performer. 
 



 

SEQUÊNCIA 12 – ANÁLISE  

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

Essa sequência aparece no livro de Boris Vian antes de as protagonistas se conhecerem. Gondry desloca a cena para inseri-la no 

momento do pedido de casamento de Colin à Chloé. Aqui, Gondry explora todas as possibilidades oferecidas por Vian no sentido 

da criação em prol de uma narrativa expressiva. É também uma sequência exemplar para se analisar a cena sob a óptica do 

dialogismo e da carnavalização. Vários conceitos elaborados por Bakhtin e reiterados por Stam podem ser notados, como as ideias 

de comicidade, liberdade, ambiguidade, invenção, contraste, oximoro, corpo grotesco e excessivo, relatividade alegre, entre outros 

apontados acima. 

O dj-mestre-de-cerimônia com cabeça de pássaro, a naturalidade das mortes e dos desmembramentos dos corpos no ringue de 

patinação, a ironia com que as personagens encaram essas mortes, os alargamentos dos corpos dos patinadores, a inserção de 

um monumento diante da mancha de sangue deixada sobre o gelo e um pedido de casamento na maca da ambulância trazem todo 

o arcabouço criativo de Boris Vian reconstruído por Michel Gondry. Mas, por que Gondry uniria esses dois momentos separados no 

texto original? Talvez a resposta seja a noção de contraste, de intensidade dramática própria do cinema.  

Com cortes rápidos, travellings e planos em conjunto, Gondry narra os acontecimentos dessa arena de alegria e apatia, de vida e 

morte real ou simbólica (como deveria ser a visão do recente pós-guerra vivido por Vian à época da edição do livro). O diretor se 

detém nas mensagens irônicas contidas no texto – “sem esperanças de encontrar, na montanha de vítimas, alguma coisa além de 

farrapos sem interesse de individualidades dissociadas” (VIAN, 2013, p. 25) – para construir sua cena, embora o desfecho seja um 

pedido de casamento.  

 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 13 – COLIN VAI À FLORICULTURA – 40’13”  

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 

Ele empurrou a porta da loja e entrou.  

- Queria montanhas de flores para Chloé – disse.  

- Quando devemos entregar? – perguntou a florista.  

Ela era jovem e frágil, e tinha as mãos vermelhas. Adorava flores. 

- Leve amanhã de manhã, e depois leve também em minha casa. 
Que as flores estejam por toda a parte no nosso quarto, lírios, 
gladíolos brancos, rosas e monte de outras flores brancas, e também 
ponha, principalmente, rosas vermelhas, um buquê dos grandes. 

(VIAN, 2013, p. 69) 

 

 

 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 
O fantástico experimental. Pluristilismo e pluritonalidade. Valorização da força vital, uma atualização dos mitos perenes da natureza. 
 
 

 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 13 – ANÁLISE  

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

A pequena passagem do livro de Boris Vian serve como subterfúgio para Michel Gondry ampliar e reverberar a tônica fantástica da 

obra literária. Nessa sequência, a personagem Colin vai a uma floricultura porque deseja 30 metros cúbicos de flores para Chloé. 

O diretor, então, cria um corredor de flores onde a florista, que dirige um carrinho de golfe, conduz Colin até uma área vidrada por 

onde se observa a plantação de flores numa traquitana semelhante a prateleiras giratórias.  

A câmera de Michel Gondry acompanha (em travelling) o trajeto das personagens em movimentos de aceleração e freadas, como 

no trânsito. Uma vez em frente da vitrine, Colin nomeia as flores que deseja. A cada nova flor, um novo movimento da traquitana. A 

cada novo movimento da traquitana, a florista surge com um novo vestido. O “mágico” efeito criado pela edição aproxima Michel 

Gondry da estética de Georges Méliès e de outros pioneiros do cinema.  

O processo de manipulação e distorção do tempo-espaço na mise-en-scène, nos moldes dos efeitos especiais analógicos, reitera 

a predileção de Gondry pelo “retrô”. A sequência é de pura licença poética e reconstrução do texto vianiano na qual Michel Gondry 

dá novos sinais de seu repertório visual e criativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 14 – OS PREPARATIVOS DO CASAMENTO – 41’26”  

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 

Pegou uma quarta gravata e a enrolou de qualquer maneira no 
pescoço de Colin, seguindo com os olhos o voo de um bruzilhão com 
ar muito interessado. Passou a ponta maior debaixo da menor (...), 
passou de novo por cima e, infelizmente, naquele momento, seus 
olhos caíram sobre sua obra (...) e a gravata se fechou num 
movimento brutal, esmagando-lhe o indicador  

- Ela te machucou? – perguntou Colin, compassivo. 

Chick chupava o dedo com vigor. (...) 

- Minuto! – sussurrou. – O nó está feito!... Não se mexa!... 

Recuou com cautela sem tirá-lo dos olhos e pegou na mesa logo 
atrás um frasco de fixador de pastel. (...)  

O jato atingiu a gravata bem no meio do nó, ela teve um sobressalto 
rápido e se imobilizou.  

(VIAN, 2013, p. 78) 

 

 

 
 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 
Presença do elemento cômico. O fantástico experimental. Pluristilismo e pluritonalidade. O conceito de uma estética anticlassicista que privilegia 
não a unidade formal, mas a assimetria, o oximoro, heterogêneo, a mésalliance.  
 
 

 



 

SEQUÊNCIA 14 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

Michel Gondry se mantém alinhado com o texto original nessa sequência do filme. A personagem Chloé desce flutuando da cama 

beliche para se encontrar com as madrinhas do casamento na sala de banho, de onde emanam luzes refletidas pelas águas da 

banheira. O diretor mais uma vez utiliza projeções sobre um campo de objetos, o que traz profundidade e certa sensualidade à 

cena.  

O pequeno camundongo, que acompanhava tudo de perto, é expulso do banheiro. Ele então dirige um minicarro construído como 

um brinquedo por uma estrada que atravessa os cantos da casa até a cena onde Colin se prepara. A câmera acompanha o trajeto 

do rato e apresenta ao espectador o mundo em miniatura que é reflexo do próprio apartamento. Trata-se de um espelhamento 

criado pelo diretor que traz uma nova e sutil camada narrativa para reiterar a ideia de mundos interligados, do exterior que reflete o 

estado emotivo das personagens. O camundongo, assim como o apartamento, está intimamente ligado a Colin e à Chloé. 

Na antecâmara, Colin e Chick sofrem com uma gravata que se recusa a ficar no lugar. O padrinho de Colin opta por martelar a 

gravata do noivo com um prego e fixá-la com spray. Essas imagens criadas por Vian reverberam na tela grande por intermédio do 

elemento cômico e do nonsense. A ironia própria da obra literária marca e influencia o resultado final. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 15 – A CERIMÔNIA DE CASAMENTO – 43’00”  

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 

Em toda parte, grandes luzes enviavam feixes de raios sobre coisas 
douradas que os faziam explodir sobre todos os lados, e as largas 
faixas amarelas e roxas da igreja davam à nave o aspecto de abdômen 
de uma enorme vespa deitada, vista de dentro.  

Bem alto, os músicos começaram um coro vago. As nuvens entraram. 
Tinham um cheiro de coentro e de ervas das montanhas.  Fazia calor 
na igreja, e a sensação era de aconchego numa atmosfera benigna e 
acolchoada.   

(VIAN, 2013, p. 85) 

 

 

 

 

 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 

O fantástico experimental. Representação de estados psíquicos anormais. Pluristilismo e pluritonalidade. Valorização da força vital, uma 
atualização dos mitos perenes da natureza. O tópos do Carnaval como o “reino da ambiguidade” e da “relatividade alegre”. A ideia do Carnaval 
como locus de sentimentos de união com a comunidade; como a restauração da “comunitas”, com seu “contato livre e familiar”. A noção do 
Carnaval como espetáculo participante, a eliminação das barreiras que separam o espetáculo e o espectador, no qual todo mundo vira 
performer.  

 



 

SEQUÊNCIA 15 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

O conceito reverberação tem um de seus exemplos mais incisivos na sequência do casamento dos protagonistas. Michel Gondry é 
fiel à irreverência e à iconoclastia do escritor ao criar uma corrida de carros de brinquedo – as vagonetes de Vian – na entrada da 
igreja. Gondry deixa-se contaminar ao respirar o mesmo ar que Vian, mas vai além. Impregnado por essa atmosfera, cria um foguete 
espacial sob a nave da igreja, ou seja, onde, em Vian, o Bedeléu e o Sacrostão “faziam cabriolas com suas belas vestes, (...) 
precedendo o Religioso” (VIAN, 2013, p.85). Em Gondry, há um foguete e entradas triunfais de paraquedas.  

Na esteira dessa qualidade transitiva entre as obras, o cineasta conduz os elementos da mise-en-scène e seus dados significantes 
para ir ao encontro do fantástico, do inesperado e, assim, não ilustrar imagens literárias, mas fazer surgir novas imagens fílmicas 
dotadas de significação própria. Sua criação possui uma densidade translúcida. Está lá, camada a camada, a ser desvendada.  

Esse sentimento que transborda, essa ideia abstrata, é o desafio de Gondry para sua própria imaginação. Assim, ele reordena os 
elementos fílmicos para promover o transporte do espectador ao seu universo particular. Nessas sequências, o cineasta faz uso de 
sobreposição de imagens, luzes difusas, objetos cênicos infláveis, manequins de loja, bolhas de ar e uma trilha sonora melódica e 
romântica. 

A liberdade de limitações, a invenção filosófica e temática em busca do fantástico e do experimental e a valorização da força vital 
são alguns dos aspectos do dialogismo e da carnavalização presentes nessas cenas. Por todo o filme, Gondry implementa uma 
forte narrativa visual, que por vezes lembra um musical hollywoodiano, um espetáculo Vaudeville ou um desfile de Carnaval com 
surpreendente samba-enredo a se desenrolar diante dos olhos da plateia.  

 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 16 – O TRAJETO PELAS MINAS DE COBRE – 48’52” 

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

O carrão branco se embrenhava cautelosamente por um caminho 
pelas valetas da estrada. Colin e Chloé, sentados atrás, olhavam a 
paisagem com um certo mal-estar. (...)  

- Quer que eu ponha vidros amarelos? – disse Colin. (...) 

Colin apertou botões verdes, azuis, amarelos, vermelhos, e os vidros 
correspondentes substituíram os do carro. (...) Chloé se voltou para o 
vidro a sua direita e teve um arrepio. Um bicho escamoso olhava para 
eles, de pé (...). 

- Olha, Colin... O que é aquilo? (...) 

- É um dos homens que fazem a manutenção das linhas – disse 
Nicolas (...).  

- Que trabalho terrível! – disse Colin.  

- É muito bem pago – disse Nicolas (...). 

- Eles não gostam da gente – disse Chloé. – Vamos embora daqui. 

- Estão trabalhando... – disse Colin.  

- Não é motivo – disse Chloé. (VIAN, 2013, p. 92-95) 

 

 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 

Contrastes violentos: oximoros. A ideia das inversões sociais e a subversão simbólica do poder estabelecido via “o mundo às avessas”.  
 



 

SEQUÊNCIA 16 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

Os capítulos 24 e 25 do livro A Espuma dos Dias (VIAN, 2013) deixam transparecer o lado frívolo e alienado das personagens Chloé 
e Colin ante a realidade dos trabalhadores que fazem a manutenção dos postes telefônicos nas estradas, como mostra o recorte 
acima. Essa fala não é explicitada no filme de Michel Gondry, embora o diretor continue a se utilizar das imagens das datilógrafas-
operárias-narradoras, no plano adjacente, para trazer à tela uma certa crítica social. 

Colin e Chloé passam pela zona industrial sem notá-la, ou melhor, sem querer notá-la. Colin fecha os olhos e imagina paisagens 
perfeitamente simétricas entre a estrada (que são registradas pelas datilógrafas). Gondry amplia a imagem dos vidros coloridos 
contida no texto e cria arco-íris artificiais, que envolvem o carro dos recém-casados e fazem uma barreira isolante. O universo das 
personagens é então separado da realidade de mau gosto da estrada e de seus trabalhadores. 

A mensagem social é subliminar, não reside no diálogo, mas está impregnada (contaminada) na mise-en-scène pela direção de 
Michel Gondry. Gondry preserva seus heróis talvez para intensificar o drama na segunda metade do filme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 17 – CHLOÉ ADOECE NA LUA DE MEL – 50’34”  

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 

Chloé parou para brincar com um montinho de neve. Os flocos, 
suaves e frescos, permaneciam brancos e não derretiam.                  

–  Olha como é bonito – disse ela a Colin.                                       

Sob a neve havia primaveras, centáureas e papoulas.                        

–  É – disse Colin. – Mas você não devia mexer nisso. (...)                 

–  Oh! Não! – disse Chloé, e começou a tossir feito um retalho de 

seda que se rasga.  

(...) 

– Você dormiu bem? – perguntou Colin. (...)                                 

Chloé bocejou e pegou a jarra de xarope de alcaparra.                          

–  Essa vidraça me impediu de dormir. – disse ela.                               

–  Não está fechada? – perguntou Colin.                                               

–  Não completamente. – disse Chloé. – A moleira ainda está aberta 

o suficiente para deixar passar aquele ventinho encantado. Hoje de 
manhã, meu peito estava coberto de neve.  

(VIAN, 2013, p. 100-102) 

 

 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 
 

As aventuras da ideia e da verdade através do mundo e colocação à prova. Fusão entre o diálogo filosófico, o simbolismo elevado, o fantástico 
aventuroso e o naturalismo dos bas-fonds. Valorização da força vital, uma atualização dos mitos perenes da natureza. Versão um pouco mais 
mórbida da ideia anterior, que enfatizaria a ligação da vida com a morte, de Eros com Tânatos, através do sacrifício ritual e orgiástico. 

 



 

SEQUÊNCIA 17 – ANÁLISE  

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

Nas cenas que se sucedem após o casamento de Colin e Chloé, Michel Gondry se utiliza de sua experiência com videoclipes para 
transitar pelo universo de Boris Vian. No texto original, as personagens são conduzidas a um hotel por Nicolas, num “carrão branco” 
onde os três discutem a situação constrangedora e pouco elegante dos trabalhadores das minas de cobre à beira da estrada.  

Gondry então retoma essa discussão visualmente, por intermédio de um almoço na campina. A mise-en-scène surge duplicada com 
a divisão da tela em duas. De um lado, o delicioso piquenique dos recém-casados; de outro, um grupo de datilógrafos faz uma 
insignificante pausa para o lanche, rapidamente interrompida para a volta ao trabalho. A trilha sonora assume aqui força narrativa 
ao conduzir o espectador à leveza da vida das personagens principais em contraponto com a realidade das datilógrafas.  

Curiosamente, Gondry suprime nessas sequências a imagem de Chloé brincando com a neve, o que seria seu primeiro contato com 
o mal que lhe acometeria. As cenas sucedem-se ainda em dois planos. Nicolas retira a mesa sob uma tempestade, enquanto Chloé 
e Colin deitam-se ao sol. Assim como a cena do casamento, em que ambos estavam submersos no amor, aqui as personagens 
aparecem envolvidas por uma atmosfera solar, benigna e exclusiva, numa clara reverberação da sinestesia criada por Boris Vian. 

Apesar do vínculo entre as imagens fílmica e literária, Gondry extrapola sua visão do texto original quando mostra o interior do corpo 
de Chloé no exato momento em que esta adoece. Ele invade o corpo da personagem reconstruído artesanalmente com rendas e 
um coração de veludo. Nesse ponto, a forte referência a Vian: “começou a tossir feito um retalho de seda que se rasga”. E novamente 
quando um floco de neve invade a personagem pela boca, instalando-se no seu peito definitivamente: “hoje de manhã, meu peito 
estava coberto de neve”. A estrutura narrativa e a edição dessas cenas recuperam algumas das técnicas caras ao cineasta, como 
a duplicação de planos e a reversão de sequências – a passagem “de trás para frente” – notórias em um de seus antigos videoclipes: 
Sugar Water83 (1996), para a banda Cibo Matto. Por fim, alguns aspectos do universo bakhtinianos podem ser notados: a síncrise, 
a liberdade de invenção para traduzir questões filosóficas e a ligação entre vida e morte, que dará o tom da segunda metade da 
obra de Michel Gondry. 

 

 

                                                             
83 Cibo Matto, Sugar Water.1996. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=EN9auBn6Jys. Acesso em: 2/4/2016. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EN9auBn6Jys


 

SEQUÊNCIA 18 – A CONFERÊNCIA DE JEAN-SOL PARTRE – 54’42”  

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

Desde o começo da rua, a multidão se acotovelava para chegar à 
sala onde Jean-Sol Partre dava sua conferência. (...) 

Chick estava lá desde a véspera. Tinha conseguido com o porteiro, a 
preço de ouro, o direito de substitui-lo, e para tornar possível essa 
substituição quebrou a perna esquerda do referido (...).  

Ao longe, a silhueta de Jean-Sol Partre emergia de um howdah 
blindado, sob o qual o dorso do elefante, rugoso e marcado, ganhava 
um aspecto insólito à luz de um farol vermelho. (...) Com grandes 
passadas, o elefante se embrenhava na multidão, e a batida surda 
dos quatro pilares se agitando nos corpos esmagados se aproximava 
inexoravelmente. (...) 

Partre se preparava para ler sua conferência. Seu corpo leve e 
ascético estava extraordinariamente radiante, e o público, cativado 
pelo temível charme que acompanhava seus menores gestos.   

(VIAN, 2014, p. 103-107) 

 

 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 
 

As aventuras da ideia e da verdade através do mundo e colocação à prova. Estruturas em três planos: terra, céu, inferno. O fantástico 
experimental. Contrastes violentos: oximoros. Uso abundante de gêneros intercalares. Pluristilismo e pluritonalidade. Opção pelos problemas 
sociopolíticos contemporâneos. Versão um pouco mais mórbida da ideia anterior, que enfatizaria a ligação da vida com a morte, de Eros com 
Tânatos, através do sacrifício ritual e orgiástico. A noção do Carnaval como espetáculo participante, a eliminação das barreiras que separam o 
espetáculo e o espectador, no qual todo mundo vira performer.  
 

 



 

SEQUÊNCIA 18 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

A conferência de Jean-Sol Partre é filmada por Michel Gondry nos moldes de uma cobertura jornalística: “câmera na mão”, imagens 
desfocadas, visão através de frestas, camadas borradas e movimentos frenéticos num mix de show de rock e manifestação 
estudantil. A tônica da sequência poderia muito bem ser uma referência à geração de 1968 ou às lutas dos direitos civis.  

Os corpos esmagados de jovens atingidos por disparos de fuzis vindos dos carros de polícia (com patas em vez de rodas) são 
continuamente varridos por máquinas de limpeza. Filmadas no estilo jornalístico, as cenas intensificam a relação de vida-morte-
casualidade impressas no livro de Vian. Aqui, o diretor parece recuperar outra referência imagética de sua parceria com a cantora 
Björk: a do videoclipe Declare Independence84, de 2007, no qual se percebe o mesmo frenesi contido nos movimentos de câmera 
e na edição, com seus cortes cada vez mais rápidos.  

A chegada de Partre e da duquesa de Bovouard ao local da conferência acontece sobre um robô-elefante-carro-alegórico. Gondry 
substitui o howdah (espécie de assento para conduzir elefantes) por uma cúpula transparente. O filósofo então assume seu posto 
num cachimbo gigante (preso na boca de sua própria imagem), que paira sobre a plateia de fanáticos. O diretor utiliza materiais 
quase carnavalescos para criar a cena, como mangueiras de LED e plásticos metalizados. A operação de reconstrução da obra de 
Vian é mais uma vez obtida por intermédio da peculiar assinatura visual de Michel Gondry. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
84 Björk, Declare Independence. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4P5xSntVWQE. Acesso em: 19/11/2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=4P5xSntVWQE


 

SEQUÊNCIA 19 – A CASA DE COLIN SE RESSENTE – 58’38”  

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 

Ao passar pelo corredor, Nicolas se deteve. Decididamente, os sóis 
estavam entrando mal. Os ladrilhos de cerâmica amarela pareciam 
embaçados e recobertos por uma bruma leve (...).  

- Não está contente? – ele perguntou. 

O camundongo fez um gesto de nojo e mostrou as paredes.  

- Certo – disse Nicolas. – Não é isso. Antes, as coisas iam melhor. 
Não sei o que há. (...) – Mesmo esfregando, não muda nada. Talvez 
seja a atmosfera que se tornou corrosiva. (...) Parece que os 
ladrilhos estão respirando mal. 

(VIAN, 2013, p. 111-116) 

 

 

 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 

Pluristilismo e pluritonalidade. Versão um pouco mais mórbida da ideia anterior (valorização da força vital), que enfatizaria a ligação da vida 
com a morte, de Eros com Tânatos, através do sacrifício ritual e orgiástico.  
 
 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 19 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

Um dos aspectos mais peculiares do texto de Boris Vian em A Espuma dos Dias é a paulatina degradação do apartamento de Colin 
e Chloé à medida que a saúde desta também se altera. Dar conta dessas imagens criadas pelo escritor (transformação gradual e 
irreversível, íntima ligação entre o ambiente e as personagens, constante mudança de atmosfera) exige que Michel Gondry se apoie 
fortemente nas possibilidades oferecidas pela linguagem cinematográfica, assim como na sua própria paleta criativa. Essa 
sequência marca a “inversão climática” do enredo, o contínuo alagamento e escurecimento dos projetos de vida dos protagonistas.  

Gondry cria uma cena de café da manhã repleta de traquitanas quando Chloé esbofeteia gentilmente Colin. A cena mostra a atriz 
encostando a mão no rosto do ator, mas o áudio traz um sonoro tapa. De certa forma, essa ação reflete a “segurança forçada” 
mencionada por Chloé no texto, a vontade de retornar a um estado anterior, quando fatores externos mal tocavam o cotidiano das 
personagens. 

A cena seguinte mostra Nicolas conversando com o camundongo, que tenta limpar as janelas até as patas sangrarem. Gondry 
reverbera no filme o acúmulo da “atmosfera que se tornou corrosiva” (VIAN, 2013, p. 116) por intermédio de movimento reverso de 
filmagem (de trás para frente), da luminosidade se que torna mais baça e das cores do filme que logo perdem saturação. A 
impregnação parece ter vontade própria. 

Pela óptica bakhtiniana, Gondry evoca a ligação da vida com a morte e o “descoroamento” do mundo social como as personagens 
o conheciam. O nonsense se faz mais presente por contaminação desse universo oriundo do texto. As pluritonalidades lançadas 
pelo diretor reconstroem a obra de Vian e tramam o desfecho da obra fílmica. 

 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 20 – CHLOÉ E COLIN SAEM PARA UM PASSEIO – 61’01”  

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 

A rua tinha mudado completamente de aspecto desde a partida de 
Colin e Chloé. (...) 

Chloé segurava Colin pela mão e respirava em longos haustos os 
odores do ar. (...) Seus cabelos de musgo flutuavam livremente e 
exalavam um suave vapor perfumado de jasmim e cravo. Colin de 
olhos semicerrados, se guiava por esse perfume, e seus lábios 
tremiam suavemente a cada respiração. 

As fachadas das casas murchavam um pouco, deixando a séria 
retidão de lado, e o aspecto resultante da rua por vezes desnorteava 
Nicolas, que precisava parar para ler as placas. (...) 

Eles viraram na rua Sidney Berchet e já era ali (...) Isis os recebeu. 
Chick e Alise já tinham chegado. (...) 

- E a viagem? – disse Chick. (...) 

- Foi tudo bem – disse Chloé –, menos a neve... 

Ela levou a mão ao peito.  

(VIAN, 2013, p. 116-119) 

 

 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 
Valorização da força vital, uma atualização dos mitos perenes da natureza. Versão um pouco mais mórbida da ideia anterior, que enfatizaria a 
ligação da vida com a morte, de Eros com Tânatos, através do sacrifício ritual e orgiástico. 
 



 

SEQUÊNCIA 20 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

O certo nonsense expresso no texto de Vian não tem ressonância nessa pequena sequência do filme. Na obra do escritor, as ruas 
também parecem alteradas pela mesma atmosfera corrosiva das cenas anteriores (as casas “murcharam um pouco”), enquanto 
Gondry prefere explorar a tensão e o mal-estar de Colin e Nicolas causados pelo estado de saúde de Chloé em vez de as imagens 
de Boris Vian.  

Chloé finge um mal súbito para colocar à prova a apreensão dos dois rapazes, que logo percebem a armação e continuam a 
caminhada. Na sequência, o diretor reutiliza elementos de narrativa visual próprias do filme, como o aperto de mãos com pulsos 
giratórios entre amigos, o que confere uma aparente normalidade ao desenrolar das vidas idealizadas pelas personagens, fato que 
fará o desenrolar da trama desmontar a cada cena.  

Esse desmoronamento da normalidade, explicitado tanto no roteiro como na obra literária, será intensificado pelas escolhas feitas 
pelo diretor no que diz respeito à captação da mise-en-scène, principalmente pelas deformações dos signos (elementos de imagem 
e som) utilizados, e a certas manipulações de pós-produção para se obter a ressignificação da obra vianiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 21 – COLIN PATINA E CHLOÉ TEM UMA SÍNCOPE – 62’43”  

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 

Colin e Chick patinavam havia uma hora e a pista começava a encher 
de gente. (...) O encarregado tinha acabado de tocar na vitrola um 
refrão que os habitués tinham aprendido, (...) o disco parou de 
repente e uma voz cavernosa se fez ouvir (...). A voz pedia ao sr. 
Colin que fosse até a entrada, pois havia um telefonema para ele. (...) 

- Alô! – disse Colin, pegando o aparelho. (...) 

As paredes da cabine se aproximavam e ele saiu antes de ser 
esmagado, seguido de perto por Chick. Correu de patins. Seus pés 
se torciam para todos os lados. Chamou um rapaz. (...) 

O rapaz os seguiu, sem se apressar demais. Colin se virou, viu-o a 
dez metros e esperou que chegasse. Juntou forças e selvagemente 
aplicou-lhe um formidável golpe de patins no queixo, e a cabeça do 
rapaz foi parar em cima de uma das chaminés de respiro do 
maquinário, enquanto Colin se apossava da chave que o cadáver, 
com ar ausente, ainda tinha em mãos.  

(VIAN, 2013, p. 120-121) 

 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 
 

As aventuras da ideia e da verdade através do mundo e colocação à prova. A síncrise. O fantástico experimental. Infração às regras do bom-
tom. Contrastes violentos: oximoros. Representação de estados psíquicos anormais. Versão um pouco mais mórbida da ideia anterior 
(valorização da força vital), que enfatizaria a ligação da vida com a morte, de Eros com Tânatos, através do sacrifício ritual e orgiástico. Uma 
perspectiva em relação à linguagem que valoriza o obsceno, o vulgar, o nonsense enquanto expressão linguística da criatividade popular. A 
noção do Carnaval como uma libertação das regrinhas da etiqueta social, da cortesia e das boas maneiras.  
 



 

SEQUÊNCIA 21 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

O ringue de patinação parece ser o palco dos oximoros e dos contrastes mais violentos do filme, até então. Uma espécie de coliseu 
onde a morte assume aspectos simbólicos, onde o sentimento de união contrasta com a pouca importância da vida.  

Para fazer reverberar o texto de Vian, Gondry lança mão de um certo acúmulo de imagens que traduzem as sensações das 
personagens. São projeções sobrepostas, chroma-keys assumidamente fakes e congelamento dos atores (efeito manequim) ao 
som de Duke Ellington.  

Na sequência, assim que Colin recebe uma chamada de emergência anunciada pela DJ com cabeça de pássaro, uma enorme 
rachadura se abre na pista de gelo. Colin é quase esmagado pelas paredes que o cercam enquanto fala ao telefone, como se a 
sensação de aprisionamento fosse literal. Por fim, Colin corta a cabeça do encarregado (de quem a vida pouco importa) porque este 
se demora a trazer as chaves do armário. 

A ironia vianiana sobressalta na tela pela direção de Gondry. No estreito diálogo entre as obras, se dá o “encontro fortuito”, a 
contaminação que trabalha para a reconstrução.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 22 – COLIN CORRE PELA RUA – 63’51”  

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 

Ele corria com todas as suas forças, e as pessoas, diante de seus 
olhos, se inclinavam lentamente, para cair, como no boliche, deitadas 
no calçamento, com um barulho mole, feito uma caixa grande que é 
largada no ar. 

E Colin corria, corria e o ângulo agudo do horizonte, apertado entre 
as casas, se precipitava em sua direção.  

Sob seus passos, era noite. Uma noite de chumaço negro, amorfo e 
inorgânico, e o céu estava sem cor, um forro, um ângulo agudo a 
mais, ele corria em direção ao cume da pirâmide, interrompido em 
cheio por seções de noite menos escuras, mas ainda havia três ruas 
antes da dele. 

(VIAN, 2013, p. 122) 

 

 

 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 

O fantástico experimental. Representação de estados psíquicos anormais. Pluristilismo e pluritonalidade. Celebração do “corpo grotesco” e 
“excessivo” e das “partes inferiores do corpo”. 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 22 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

As imagens inusitadas criadas por Boris Vian, como “barulho mole”, “ângulo agudo do horizonte” ou “uma noite de chumaço negro” 
têm influência na reconstrução dessa sequência fílmica. No entanto, para levar à tela esse trânsito de sensações características do 
livro e o desespero de Colin em vencer o horizonte que “se precipitava em sua direção”, Gondry cria uma sombra que se desloca 
da parece e persegue a personagem. A sombra gigante é a própria sombra de Colin, um boneco sem rosto feito de chumaços, que 
o impulsiona para uma vertiginosa corrida sob a noite escura e entre ruas desertas. A atmosfera proposta por Gondry tem relação 
direta com Vian, mas onde a noite de chumaço negro dá lugar a uma sombra sem explicação. 

A mise-en-scène surge em planos gerais e movimentos de câmera que acompanham a corrida. Dessa forma, o diretor traz a 
dimensão do temor de Colin em relação à saúde de Chloé. Após o “atropelamento” da sombra por um caminhão, Gondry faz Colin 
correr pelo ar e se atirar pela janela do edifício onde mora. Toda a sequência é acompanhada por uma trilha sonora tensa, própria 
de filmes de suspense. Essas articulações evidenciam uma busca pela ressignificação (reconstrução) da obra, mas também sua 
impregnação (contaminação).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 23 – A MÚSICA QUE ARREDONDA O QUARTO – 64’22” 

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 

- Cobre mais o braço, minha Chloé. Você vai tomar friagem. 

- Não estou com frio – disse Chloé. – Ouve o disco. 

Havia algo de etéreo no estilo de Johnny Hodges, algo de 
inexplicável e de perfeitamente sensual. A sensualidade em estado 
puro, livre do corpo. 

Os cantos do quarto se modificavam e se arredondavam sob o efeito 
da música. Colin e Chloé repousavam agora no centro de uma 
esfera. 

- O que era? – perguntou Chloé. 

- Era “The Mood to be Wooed” – disse Colin. 

- É o que eu estava sentindo – disse Chloé. – Como o doutor vai 
conseguir entrar no nosso quarto no formato em que ele está? 

(VIAN, 2013, p. 126) 

 

 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 

As aventuras da ideia e da verdade através do mundo e colocação à prova. O fantástico experimental. Representação de estados psíquicos 
anormais. Pluristilismo e pluritonalidade. Valorização da força vital, uma atualização dos mitos perenes da natureza. 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 23 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

A câmera gira pelo quarto, em uma grua com movimentos mistos, espiralados e em tilt (no eixo, de cima para baixo), como uma 
fita, para trazer a dinâmica de um quarto que muda de forma e torna-se uma espera ao som de Johnny Hodges, enquanto as vozes 
das personagens ecoam na nova configuração espacial. A cena reconstruída por Gondry ganha um leve plano geral do quarto, em 
plongée, aliado ao movimento da câmera, que, como o observador de um Globo da Morte, acompanha o rápido ir e vir de Colin pelo 
perímetro do ambiente. 

A sensação é de vertigem, mas também de certo otimismo. Uma recuperação do estado anterior de alegria incondicional que 
envolvia as personagens, para, nas próximas cenas, submeter Colin e Chloé à realidade nua e crua. O diretor, portanto, opta, 
mesmo com intervalos e momentos de leveza, por reiterar a tragédia. 

Essa reiteração vai ao encontro do texto de Vian, que já no prefácio avisa: “O resto deveria desaparecer, pois o resto é feio” (VIAN, 
2013, p. 7). Assim, mesmo que nas duas obras se encontre momentos que indiquem uma alternativa ao desfecho, ele está 
inevitavelmente traçado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 24 – A VISITA DO DR. COMEMANGAS – 66’53”  

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 

O quarto está uma bola.  

- Redondinho? – perguntou o professor. – Então vocês puseram para 
tocar um disco do Ellington? 

- Foi – disse Colin. 

- Também tenho em casa – disse Comemangas. – Conhece “Slap 
Happy”? (...) 

Ele se sentou na cama. 

- Vou auscultá-la, se isso não a incomoda. (...) 

- Hmm!... – disse o professor – Ela tem alguma coisa no pulmão 
direito. Mas não sei o que é... (...)  

- Ouve-se uma música estranha no seu pulmão. (...) 

 (VIAN, 2013, p. 133)  

 

 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 

O fantástico experimental. Infração às regras do bom-tom. Versão um pouco mais mórbida da ideia anterior (valorização da força vital), que 
enfatizaria a ligação da vida com a morte, de Eros com Tânatos, através do sacrifício ritual e orgiástico. 

 

 



 

SEQUÊNCIA 24 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

O pulmão dissonante de Chloé dá sinais de desarmonia musical porque “tem alguma coisa”. A avaliação do doutor Comemangas, 
interpretado pelo próprio Michel Gondry, não é muito clara, mas suficiente para deixar Colin e Chloé preocupados. A presença do 
doutor Comemangas, aparentemente um expert ou um charlatão, exige de Nicolas uma pesquisa na internet, pois o doutor é sempre 
evasivo em suas conclusões e prefere criticar o quarto esférico, falar de jazz ou arriscar uma rápida jam session a partir do 
descompasso do pulmão de Chloé. 

O doutor de Gondry é mais ambíguo, até pouco confiável, e de certa forma distanciado da visão literária, embora esteja na mesma 
chave irônica. Pode-se dizer que, em Gondry, o doutor Comemangas é paradoxalmente uma personagem mais opaca porque deixa 
transparecer em suas falas e no modo de administrar sua clínica (sequência 27) algo de ilícito.   

Para realizar o trânsito do texto original para a mise-en-scène, o diretor parece se utilizar de lentes angulares e câmeras mais 
portáteis – alternando-se entre planos médios e primeiros planos – para intensificar a estranheza da situação. O aspecto vintage da 
direção de arte que “suja” a sequência com a acumulação de objetos, como num bric-à-brac (espaço de compra e venda de objetos 
colecionáveis antigos), a exemplo do escritório de Colin, reforça a assinatura visual do diretor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 25 – A FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – 70’58”  

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 

Colin levantou-se para olhar mais de perto a máquina mais próxima e 
ergueu o cárter enferrujado que a protegia. Lá dentro, um animal 
compósito, meio carne, meio metal, se exauria engolindo a matéria 
de base e expulsando-a na forma de bolotas regulares. 

- Vem ver, Chick – disse Colin. (...) 

Chick olhou. O bicho tinha o maxilar proeminente, que se deslocava 
em rápidos movimentos laterais. Sob uma pele transparente, 
distinguiam-se costelas tubulares de aço fino e um duto digestivo que 
se agitava preguiçosamente. 

- É um coelho modificado – disse Chick. (...) 

- O que é que isso come? – disse Colin. 

- Cenouras cromadas – disse Chick. – Eram fabricadas na usina em 
que eu trabalhava depois da faculdade. Depois, dão para ele os 
ingredientes dos comprimidos... 

- É mesmo uma bela invenção (...) (VIAN, 2013, p. 137-138) 

 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 
O fantástico experimental. Infração às regras do bom-tom. Contrastes violentos: oximoros. Versão um pouco mais mórbida da ideia anterior 
(valorização da força vital), que enfatizaria a ligação da vida com a morte, de Eros com Tânatos, através do sacrifício ritual e orgiástico.  
 
 

 

 



 

SEQUÊNCIA 25 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

Um coelho, meio animal meio máquina, um híbrido, entre organismo vivo e fusões cibernéticas, que se exaure pela intensa química 
a que seu corpo é imposto. Essa fortíssima imagem de Vian, que aparentemente apenas seduz as personagens por sua 
engenhosidade, acelera o crescente movimento sombrio do filme. Isto é, a perversão por trás da exploração dos seres viventes (e 
pela qual Colin também seria submetido) corrobora para que a obra de Gondry dê um salto em direção ao abismo das finitudes dos 
corpos de A Espuma dos Dias. 

O diretor compõe sua farmácia como uma antiga botica e reconstrói o coelho como um taxidermista em meio a pesados gabinetes 
de madeira, recipientes de vidro com animais submersos em formol, tubos plásticos, objetos cromados, caixas de creme dental, 
aparelhos de medição que mais parecem antigos rádios de válvulas e muitas faíscas elétricas. Em certo ponto da cena, Colin vê 
surgir a imagem de Alise sobre um texto de Partre, impresso em impressora matricial, e que Chick insiste em dizer se tratar de um 
manuscrito inédito. 

As câmeras, posicionadas em ângulos simples (na altura dos olhos das personagens) e quase sempre a 45 graus, confirmam a 
proximidade com a cena.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 26 – ROMANCE E PÍLULAS – 73’35” 

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 

Colin lia uma história para Chloé. Era uma história de amor que 
acabava bem. (...) Ele pinçou vigorosamente a extremidade de um 
raio de sol que ia atingir o olho de Chloé. Ele se retraiu, molengo, e 
foi passear nos móveis do quarto. (...) 

- Está na hora de tomar um de seus comprimidos. 

Chloé teve um arrepio. 

- É muito desagradável – disse ela. – Sou obrigada? (...) – É como se 
dois bichos brigassem no meu peito quando tomo um. (...) 

- Toma, minha Chloé, seja boazinha! 

- Tomo sim – disse Chloé -, mas só se você me beijar! (...) – Meu 
Colin, me beije, eu sou horrorosa. Me dê dois comprimidos. 

(VIAN, 2013, p. 143-145)  

 

 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 

Pluristilismo e pluritonalidade. Versão um pouco mais mórbida da ideia anterior (valorização da força vital), que enfatizaria a ligação da vida 
com a morte, de Eros com Tânatos, através do sacrifício ritual e orgiástico. 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 26 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

Gondry filma essa pequena sequência em primeiríssimos planos, sob os lençóis, e com um intruso raio de sol que, em certos 
momentos, surge como uma fita esticada. A iluminação por trás dos tecidos e abaixo dos rostos das personagens dá um tom quase 
onírico à cena. São elementos coloridos, porém suaves, “borrados”, que se fundem à cena por intermédio da imagem muitas vezes 
desfocada. 

Durante o diálogo, o diretor expõe as fragilidades de Chloé e o cuidado de Colin com a companheira. Gondry utiliza sua poética 
visual para materializar o pequeno mundo em desmoronamento do casal, que se agarra entre beijos melancólicos.  

São fortes na cena as evidências do diálogo filosófico e do simbolismo elevado, assim como a ligação da vida com a morte, de Eros 
com Tânatos, que estão também impressos na obra literária e, agora, surgem por intermédio do roteiro nas reflexões das 
personagens e na maneira como estas são apresentadas.  

A ideia de finitude que assombra Colin e Chloé é a mesma que reverbera da obra de Vian. Nesse momento, o diretor parece utilizar 
o texto original apenas como pulsação, como força motriz para a sua própria construção fílmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 27 – O CONSULTÓRIO DO DR. COMEMANGAS – 75’57” 

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 

- Então, como se sente hoje? 

- Aquelas pílulas eram terríveis. (...) 

- Tagarelar não adianta nada – disse. – Venha comigo. (...) 

Colin quis seguir Chloé e o professor, mas precisou afastar uma 
espécie de véu invisível e consistente que acabara de se instalar 
entre eles. 

- Prefiro que esteja sentada – disse o professor. – Não vai durar 
muito. 

Havia, em frente à máquina, uma tela de prata vermelha, numa vitrine 
de cristal, e um só botão de regulagem, (...). 

O professor apertou o botão. A luz vazou do quarto numa torrente 
clara que desapareceu sob a porta e por um respiro situado bem em 
cima da máquina, e pouco a pouco a tela foi ficando mais clara. 

(VIAN, 2013, p. 151-152) 

 

 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 

Pluristilismo e pluritonalidade. Versão um pouco mais mórbida da ideia anterior (valorização da força vital), que enfatizaria a ligação da vida 
com a morte, de Eros com Tânatos, através do sacrifício ritual e orgiástico.  
 
 
 



 

SEQUÊNCIA 27 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

Desde o início da sequência, o local de trabalho do doutor Comemangas é apresentado como algo assustador e pouco convencional, 
o que levanta novas suspeitas em Colin sobre a competência do médico: num canto, no exterior do prédio, vê-se uma tubulação 
por onde escoa uma substância viscosa e vermelha, como o sangue. O letreiro da fachada, em neon, mostra a imagem de um 
paciente que tem um órgão retirado e jogado no lixo. Por fim, durante a consulta, o corpo de Chloé é devassado por uma estranha 
máquina de diagnóstico que expõe suas costelas forradas de tecido e pulmões feitos de renda. No pulmão direito da personagem, 
um nenúfar (uma flor de lótus) cresce vigoroso. 

Uma flor que viceja enquanto mina as forças da hospedeira traz à tona a ligação da vida com a morte, de forças antagônicas em 
embate, que Michel Gondry narra por intermédio de seus signos: os frágeis pulmões pulsantes, a flor artificial, a chuva fina e 
repentina que começa a cair, a trilha sonora melancólica pautada na música Spring85, de Mia Doi Todd, que diz “Quebre todos os 
meus ossos (...) Remova todos os meus encantos (...) Ria de todos os meus sonhos...”. É a tragédia anunciada de Colin e Chloé. 

Toda a reconstrução de Gondry tem como eco as imagens abstratizantes de Vian, como na passagem literária “A luz vazou do 
quarto numa torrente clara que desapareceu (...) por um respiro situado bem em cima da máquina, e pouco a pouco a tela foi ficando 
mais clara”. (VIAN, 2013, p. 152) 

 

 

 

 

 

 

                                                             
85 Mia Doi Todd, Spring. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Xp4w57WC-RA&list=PLiQpxGpsRzNAfGIa1uMN--irXvnXjXjWm Acesso em: 
23/12/2016. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xp4w57WC-RA&list=PLiQpxGpsRzNAfGIa1uMN--irXvnXjXjWm


 

SEQUÊNCIA 28 – COLIN BUSCA TRABALHO – 81’24” 

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

- Entre! – berrou o diretor, e seu rosto se distendeu. 

Um homem arruinado pela absorção contínua de poeira de papel, 
cujos bronquíolos se adivinhavam repletos, até o orifício, de pasta de 
celulose reconstituída, entrou no gabinete. (...) 

- O senhor quebrou uma cadeira – disse o diretor. 

- Sim – disse o subdiretor. (...) – Podemos consertá-la, veja... (...) 

- Sabe consertar cadeiras?... 

- Acho que... – disse Colin, desorientado. – É muito difícil? 

- Usei – garantiu o subdiretor. – três potes de cola branca e não 
consegui. (...) – Mas o senhor não pode consertar uma cadeira... 

- Por quê? – disse Colin. (...) 

- Vou lhe dizer – disse o diretor -, o senhor é um encostado! (...) 

- Isso é absolutamente ilógico! – disse Colin, aturdido pelas vozes de 
escritório dos dois.  

(VIAN, 2013, p. 175-176)  

 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 

Presença do elemento cômico. Infração às regras do bom-tom. Opção pelos problemas sociopolíticos contemporâneos. Uma perspectiva em 
relação à linguagem que valoriza o obsceno, o vulgar, o nonsense enquanto expressão linguística da criatividade popular. A noção do Carnaval 
como uma libertação das regrinhas da etiqueta social, da cortesia e das boas maneiras. 
 

 



 

SEQUÊNCIA 28 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

Colin não é bem-sucedido em sua primeira entrevista de emprego. Assim que termina sua primeira inscrição para uma vaga numa 
empresa (da qual não se sabe a área de atuação), a ficha é disparada por uma pistola e “sobe” os andares do edifício pelo corrimão, 
num recurso de imagem reversa, até o escritório do entrevistador. Colin chega em seguida e recebe o crivo de “faz-nada” pelos 
avaliadores, pois não sabe consertar uma cadeira que insiste em se desmontar assim que o entrevistado tenta sentar-se.  

A cena é marcada pela ironia e um certo elemento cômico quase circense. Embora a presença do nonsense e ausência do bom-
tom sejam os elementos unificadores mais notáveis. O texto de Vian é novamente carregado pela crítica social e pelas relações de 
trabalho que fazem pano de fundo para a trama. Características que Gondry traz fortemente na sua reconstrução fílmica. 

Pode-se notar essa ressonância na parte final da sequência, quando Colin invade o espaço até então das narradoras-datilógrafas 
e, como mais um narrador-datilógrafo-trabalhador, tenta escrever a própria história. Nesse momento, a narrativa de Gondry assume 
ares de metalinguagem, descola-se do texto original e se utiliza de outras ferramentas para a estruturação do discurso. 

O ambiente das narradoras torna-se um caos com a presença de Colin, que não consegue acompanhar o ritmo frenético das 
trabalhadoras e acaba sendo expulso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 29 – CHLOÉ RECEBE A VISITA DE ALISE – 84’10” 

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 

- O que é que há aqui? – disse Alise, pensativa. 

- Ah! – disse Nicolas. – É essa doença. Ficamos todos transtornados. 
Tudo vai se resolver e eu vou rejuvenescer. (...) 

A grande janela projetada para fora, que corria sobre toda a extensão 
da parede, só ocupava dois retângulos (...). Uma espécie de 
pedúnculo se formara no meio da janela, ligando as duas margens e 
interrompendo o caminho do sol. (...) 

- Como isso é possível? – perguntou Alise. 

- Não sei... – disse Chloé. (...) – Estou com tanta sede... 

- Entendo – disse Alise. – Se eu te beijar, você vai ter menos sede? 

- É – disse Chloé. 

Alise se inclinou na direção dela. 

- Oh! – suspirou Chloé. – Como seus lábios são frescos... 

Alise sorriu. Seus olhos estavam molhados.  

(VIAN, 2013, p. 159-162)  

 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 
Valorização da força vital, uma atualização dos mitos perenes da natureza. Versão um pouco mais mórbida da ideia anterior, que enfatizaria a 
ligação da vida com a morte, de Eros com Tânatos, através do sacrifício ritual e orgiástico. Folga dos papéis sexuais rígidos. Noção da 
bissexualidade e a prática de travestismo como folga dos papéis sexuais rígidos e socialmente impostos. 
 



 

SEQUÊNCIA 29 – ANÁLISE  

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

A câmera contra-plongée de Gondry destaca a mudança espacial do apartamento de Colin e Chloé. Nele, as personagens aparecem 
quase como gigantes num espaço cada vez mais reduzido e decadente, recoberto por limo e terra. Enquanto as cores do filme 
sofrem uma redução, convertendo-se em monocromias e sépias, o cenário se fecha sobre as cabeças.  

Na sequência, Nicolas tritura flores mortas no momento em que Alise chega para visitar Chloé. A sobrinha de Nicolas comenta sobre 
a aparência dele, que de 32 anos passou a 47 anos de acordo com o passaporte. “A doença de Chloé nos golpeou feio”, conclui o 
cozinheiro-advogado.  

Alise veste um tailleur que pertenceu à duquesa de Bovouard (presente de Chick), mas o melhor presente foi encontrar uma abelha 
dourada, uma joia, dentro da bolsa. Gondry apresenta a enorme abelha com uma operação de sobreposição de imagens refletidas 
em vidro. A abelha não está nas mãos de Alise, mas flutuando através do reflexo. 

No quarto, Chloé briga com as veladuras da janela por um pouco de luz. O camundongo (uma projeção sobre a cômoda) a ajuda 
com um pequeno espelho. Alise carinhosamente coloca flores no peito de Chloé, que murcham e morrem no combate ao nenúfar. 
Gondry faz uso de time-lapse (técnica fotográfica utilizada no cinema em que cada frame do filme é capturado numa frequência 
muito menor do que a que será projetada para dar a impressão de que o objeto filmado sofre uma alteração num curto período de 
tempo). 

Os beijos de Alise e Chloé pontuam a contaminação poética entre as obras na direção do diálogo filosófico, do simbolismo elevado 
e da valorização da força vital. Na reconstrução de Gondry, o erotismo (pulsão de vida) vianiano transparece livre, suave e inocente. 

 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 30 – COLIN DISPENSA NICOLAS – 88’37”  

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 

Nicolas voltou com uma frigideira gordurenta na qual se debatiam três 
linguiças pretas. 

- Comam assim mesmo – disse ele -, não consigo terminar. São 
resistentes a um ponto extraordinário. Pus ácido nítrico, por isso elas 
ficaram pretas, mas não adiantou. 

Colin conseguiu espetar uma das linguiças com o garfo e ela se 
contorceu num derradeiro espasmo. (...) 

- Escuta, Nicolas... – disse Colin. 

- Sim – disse Nicolas. – Vou levar a sobremesa. 

- Não é isso. (...) Nicolas, você não quer que eu te ponha na rua? 

- Não quero – disse Nicolas. 

- É necessário – disse Colin. – Aqui você está diminuindo. 
Envelheceu dez anos em oito dias. (...) Não quero te ver assim. Você 
não está assim do nada. É a atmosfera. (...) 

- Isso é nojento da sua parte – disse Nicolas. - Vai parecer que eu 
fugi que nem um rato. (VIAN, 2013, p. 169-172) 

 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 

O fantástico experimental. Infração às regras do bom-tom. Contrastes violentos: oximoros. Opção pelos problemas sociopolíticos 
contemporâneos.  

 



 

SEQUÊNCIA 30 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

“Não podemos limpar mais, isso está no interior”, disse Colin a respeito da sujeira à mesa.  

“Seu nível de vida baixou”, disse Chick ao medir com uma trena as distâncias entre as paredes da sala de jantar.   

Esse tom irônico nonsense que irrompe do roteiro surge da reverberação do texto de Vian. Certas falas são do próprio autor 
transportadas para a tela, mas outras são reconstruídas, como as dos exemplos acima, para dar mais potência à ação dramática 
ou mais pistas sobre o desfecho.  

Gondry, nessa sequência específica, reitera o desmoronamento das relações entre as personagens ao elevar o tom da discussão 
entre Nicolas e Colin até a dispensa do cozinheiro-advogado, pois, na opinião daquele, “a atmosfera daqui o esmaga”. Dessa forma, 
Gondry caminha em A Espuma dos Dias de maneira paulatina rumo à conclusão da fábula. Seu enredo se atém aos signos, 
principalmente aos elementos da imagem, e à narrativa cronológica que conquista, cena a cena, a cumplicidade do espectador. 
Nesse sentido, tanto Vian como Gondry fazem do leitor/espectador um refém de suas narrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 31 – COLIN VENDE O PIANOQUETEL E CHLOÉ SE TRATA NAS MONTANHAS – 91’17”  

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 

- Reconheço que é uma pela peça – disse o antiguitário, dando uma 
volta em torno do pianoquetel de Colin. (...) – Não prefere ganhar 
dinheiro trabalhando e assim poder conservá-lo? (...) – Não gosta de 
trabalhar? – disse o antiguitário. 

- É horrível – disse Colin. - Rebaixa o homem ao nível da máquina. 

(...) 

Eles estavam no meio da loja onde Colin havia mandado entregar o 
pianoquetel. Por todos os lados havia pilhas de estranhos objetos 
velhos, em forma de poltrona, de cadeira, de aparador ou de outros 
móveis. Não estava muito claro ali e o cheiro era de cera das Índias e 
de vibrião azul. (...) 

- Conhece Duke Ellington?... – disse Colin. 

- Conheço – disse o antiguitário. – Vou tocar para você o “Blues of 
the Vagabond”. 

(VIAN, 2013, p. 177-179) 

 

 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 
O fantástico experimental. Pluristilismo e pluritonalidade. Versão um pouco mais mórbida da ideia anterior (valorização da força vital), que 
enfatizaria a ligação da vida com a morte, de Eros com Tânatos, através do sacrifício ritual e orgiástico. A imagem do mundo social e político 
como perpétuo “coroamento” e “descoroamento” e a mudança perpétua como fonte da esperança popular.  
 



 

SEQUÊNCIA 31 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

A sequência construída como um interlúdio mostra o antiguitário ao pianoquetel cantando Sophisticated Lady, de Duke Ellington, 
enquanto Colin chora pela perda de seu precioso objeto. O antiguitário, em uma sarcástica interpretação do cantor Bobby Few, dá 
destaque à letra da música que diz: “Fumando, bebendo, nunca pensando no amanhã...” Como numa fábula de La Fontaine. 

Nessa edição, Gondry alterna a cena da venda do pianoquetel com o momento da cirurgia de Chloé, numa clínica afastada de Paris, 
em montagem paralela. Sophisticated Lady também é monotonamente cantarolada por Chloé antes da cirurgia. Não só a música 
como também Colin e o antiguitário “invadem” o centro cirúrgico. 

O diretor traz toda sua assinatura à tona para mostrar o procedimento da cirurgia de Chloé. A personagem está numa mesa, 
consciente, fumando um cigarro e de seu peito aberto saem inúmeros fios, como barbantes, que se originam de máquinas de 
escrever. Estas são datilografadas pela equipe cirúrgica, a distância. Chloé está sozinha na sala. Apenas as imagens projetadas de 
Colin e do antiguitário lhe fazem companhia. Vê-se a flor de lótus sendo retirada do pulmão da personagem pelos vários monitores 
de TV espalhados no ambiente.  

A mise-en-scène é carregada de informação visual. Planos desfocados dificultam a identificação dos detalhes. A câmera afasta-se 
progressivamente (movimento em dolly out), do plano americano para o plano geral, e dá a visão total de Chloé na mesa de cirurgia. 
Sophisticated Lady une-se ao som dos respiradores artificiais.  

A reconstrução de Gondry não só apresenta a passagem literária de Vian, a cena da loja do antiguitário, como expõe, cria a 
intersecção desta com um momento determinante para a personagem Chloé, sua cirurgia, que não está explicitada no livro. Essa 
intersecção, esse paralelo, costura e potencializa a trama, fala dos destinos cruzados de Colin e Chloé. 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 32 – CHICK É DESPEDIDO – 93’22” 

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

Chick conhecia bem aquele espetáculo. Trabalhava nos fundos de 
uma das oficinas e devia controlar o funcionamento das máquinas e 
dar aos homens as indicações para recolocá-las em ordem quando 
paravam após lhes arrancar um pedaço de carne. (...) Uma 
dissonância na algazarra o fez levantar os olhos de repente. Um dos 
jatos de purificação acabara de parar de repente. (...) Mais parecia 
uma lâmina de foice, e as fumaças das quatro máquinas subiam 
pelos ares em turbilhão. (...) Os homens que trabalhavam nelas 
jaziam no chão. Suas pernas direitas dobradas formavam ângulos 
estranhos (...). O sangue queimava no contato do metal da corrente e 
espalhava pelo ar um cheiro horrível de bicho vivo carbonizado. 

- A sua produção está caindo 0,7% – disse o chefe. (...) 

- Quatro máquinas fora do circuito – disse Chick. (...) – É a primeira 
vez que isso me acontece. (...) 

- Ninguém tem o direito de dizer isso – disse o chefe da produção. – 
O senhor está demitido – acrescentou. 

- Eu não podia fazer nada (...). – O que é a justiça? 

- Nunca ouvi falar. (VIAN, 2013, p. 193-196) 

 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 

Infração às regras do bom-tom. Contrastes violentos: oximoros. Representação de estados psíquicos anormais. Opção pelos problemas 
sociopolíticos contemporâneos. A ideia das inversões sociais e a subversão simbólica do poder estabelecido via “o mundo às avessas”. 

 

 



 

SEQUÊNCIA 32 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

Diferentemente do texto literário, a personagem Chick de Michel Gondry causa a morte dos funcionários da fábrica por causa de 
sua leviana obsessão por Partre. A compulsão de Chick é absorver tudo o que Partre escreve, fala ou pensa. Dessa forma, mesmo 
durante o trabalho, Chick não resiste a entrar numa espécie de viagem lisérgica a partir dos textos do filósofo. Ele recorta as páginas 
de um livro para dissolvê-las e pingá-las nos olhos. A personagem, então, observa através dos monitores e painéis de comando da 
fábrica a grande conferência de Jean-Sol Partre. Dopado pelas palavras do autor, Chick altera o andamento das máquinas de seu 
setor, o que resulta nas amputações e mortes dos trabalhadores. 

A narrativa crítica de Vian, que apresenta, como pano de fundo, sucessivas mortes de personagens aparentemente sem importância, 
ou seja, de vidas sem importâncias, em geral de anônimos (a exemplo da sequência do ringue de patinação), parece impregnar 
(contaminar) a narrativa visual de Gondry, que opta por focalizar, em primeiríssimos primeiros planos, como uma lente de aumento, 
os corpos agora triturados. Ainda evidenciando a cena, Gondry usa imagens congeladas dos outros funcionários que lembram a 
técnica do bullet time. 

O diretor incorpora à mise-en-scène, por intermédio de animação stop-motion e efeitos de maquiagem, partes de corpos humanos 
decepados muito próximos dos antigos slasher movies (filmes de terror de baixo orçamento nos quais o sangue é o protagonista). 
A típica ironia vianiana está presente, pois o que importa, no fim do dia, é a produtividade do setor, como demonstra a fala da 
supervisora de Chick: “Sua produção baixou 0.7%. Você foi despedido. Seu substituto está aqui”.  

 

 

 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 33 – CHLOÉ RETORNA DA CIRURGIA – 95’17” 

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 

O quarto tinha chegado a dimensões bastante reduzidas. (...) 
Reinava ali uma luz meio cinzenta, mas limpa. (...) 

Comemangas se aproximou da cama. 

- Então - disse ele, - descubra-se. Vou auscutá-la. (...) 

- Ah! – disse Comemangas. – Eles a operaram por lá... 

- Sim... – disse Chloé. 

Ela tinha no seio direito, uma pequena cicatriz perfeitamente redonda. 

- Eles o retiraram por aqui quando ele morreu? – disse o professor. – 
Era grande? 

- Um metro, acho – disse Chloé. – Com uma flor enorme, de vinte 
centímetros. 

- Que sujeira!... – resmungou o professor. – A senhora não teve sorte. 
Desse tamanho não é normal! 

(VIAN, 2013, p. 187-188) 

 

 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 
Versão um pouco mais mórbida da ideia anterior (valorização da força vital), que enfatizaria a ligação da vida com a morte, de Eros com Tânatos, 
através do sacrifício ritual e orgiástico.  
 



 

SEQUÊNCIA 33 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

O quarto de Chloé e Colin assume ares de um escombro, sem luz e repleto de heras mortas. Pouco se vê pelas frestas, em vez de 
janelas, como no apartamento do pequeno camundongo (uma perfeita réplica do apartamento do casal). Gondry usa planos 
americanos nessa pequena cena. As cores da mise-en-scène são reduzidas a tons terrosos, de um sépia sem vida. A possível 
alegria sobre a recuperação de Chloé é logo desarmada pelo doutor Comemangas: “A senhora não teve sorte. (...) O pulmão direito 
está parado. Fique atenta para que nada prejudique o outro”. 

Gondry não deixa de imprimir uma certa morbidez à cena (a ligação da vida com a morte é visível) também pela direção de atores, 
que conferem uma dose de apatia às personagens. Colin e Chloé tornam-se estáticos, bastante diferentes da primeira metade da 
obra fílmica. São personagens à deriva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 34 – COLIN ACEITA TRABALHAR NA PLANTAÇÃO DE FUZIS – 96’49” 

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 

- A terra é estéril, sabe como é – disse o homem -, é preciso material 
de primeira qualidade para a defesa do país. Mas, para que os canos 
do fuzil cresçam direito, e sem distorções, constatamos, faz muito 
tempo, que é preciso calor humano. Isto vale para todas as armas, 
aliás.  

- Sim – disse Colin.  

- Cave doze buraquinhos na terra – disse o homem -, distribuídos no 
meio do coração e do fígado, e deite-se no chão depois de se despir. 
O senhor vai se cobrir com um pano de lã estéril que está aqui, e dê 
um jeito de emitir um calor perfeitamente regular. (...) 

- Depois fique assim por vinte e quatro horas, e ao final dessas vinte 
e quatro horas os canos de fuzil terão crescido. Viremos retirá-los. 
Regamos a terra com óleo e o senhor recomeça.  

(VIAN, 2013, p. 206-207) 

 

 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 

O fantástico experimental. Opção pelos problemas sociopolíticos contemporâneos. A ideia das inversões sociais e a subversão simbólica do 
poder estabelecido via “o mundo às avessas”. 
 

 

 



 

CENA 34 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

Uma atmosfera cinzenta domina a sequência da plantação de fuzis onde Colin busca trabalho. O supervisor explica que as armas 
precisam de calor humano para crescerem e seu crescimento é uma questão de segurança nacional.  

Vian retoma aqui sua narrativa nonsense com armas híbridas, em parte plantas, em parte estruturas metálicas, que Gondry 
reconstrói na tela. O diretor opta por fazer uma descrição visual dos procedimentos que compõem o plantio e a fabricação, enquanto 
o encarregado explica para Colin a natureza do trabalho.  

A câmera do diretor transita pelo ambiente, uma estufa, onde grandes montanhas de terra escura recebem as sementes cromadas. 
Sobre elas, homens nus cedem seu calor até que, finalmente, os canos dos fuzis estão prontos. Uma animação stop-motion mostra 
o momento em que os canos são acoplados aos gatilhos originando uma perfeita arma de guerra. 

A natureza do jogo proposto por Vian que contamina Gondry é a relação entre o fantástico e o mundano, entre as questões filosóficas 
sobre a existência humana e as mais imediatas discussões sobre os problemas sociopolíticos. Ambos, mas cada um à sua maneira, 
constroem as suas críticas como nas fábulas, onde a moral da história é a razão de ser da narrativa. Em outras palavras, a realidade 
só pode ser compreendida pela óptica do absurdo, do oximoro que é a própria obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 35 – CHLOÉ RECEBE A VISITA DA SRA. DAVIS – 99’08” 

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 

As aventuras da ideia e da verdade através do mundo e colocação à prova. 

 

 



 

SEQUÊNCIA 35 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

Não há correspondência entre a sequência da visita da sra. Davis no livro de Boris Vian. Sabe-se, pelos capítulos iniciais da obra 
literária, que Colin tem uma vizinha no andar de baixo cujo apartamento é costumeiramente invadido pelas águas púrpuras da 
banheira do protagonista. Gondry recupera essa personagem e cria cena pontual, simples, mas que reitera a ideia de reflexão sobre 
a finitude. 

No início da cena, Chloé está desenhando na cama. Esgotada, revoltada por ter de continuar o tratamento, ela faz imagens de si 
mesma e de Colin, imagens dos tempos dos voos em nuvens sobre Paris. Os desenhos que caem da cama são guardados pelo 
camundongo. Gondry leva o espectador ao interior da maquete que aquele habita. O diretor usa uma cenografia construída, com 
folhas sulfite e canetas gigantes, objetos que o animal de estimação do casal recolhe. Planos detalhes no rosto de Chloé traduzem 
seu apático desespero, sua entrega.  

Sra. Davis chega em seguida e traz flores à Chloé. A visitante observa o quarto escuro e conclui: “Conforme a vida passa, os 
espaços parecem menores”. A fala resume uma “verdade” sentida, mas não expressa, e que surge na boca de uma pequena 
participante da narrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 36 – CHICK FURTA AS ECONOMIAS DE COLIN – 101’13”   

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 

Infração às regras do bom-tom. Opção pelos problemas sociopolíticos contemporâneos. A ideia das inversões sociais e a subversão simbólica 
do poder estabelecido via “o mundo às avessas”. 
 

 



 

SEQUÊNCIA 36 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

Um suave halo preto começa a fechar a imagem noturna e chuvosa. A sequência é escura e explora mais as impressões do que 
propriamente a observação do espectador. Gondry continua a privilegiar o acúmulo, as sobreposições de imagens projetadas ou 
incluídas digitalmente, as time-lapses, os cenários construídos em grande e pequena escala para conduzir mais uma cena a qual 
não se encontra correspondência no texto de Vian. 

Chick força a claraboia do apartamento para alcançar o cofre de Colin. Chloé e o marido decidem ajudá-lo no furto, mas o 
apartamento está reduzido demais, arruinado demais... cabe ao camundongo conseguir chaves pequenas o suficiente para abrir o 
cofre. O diretor traz planos detalhes do ambiente que se fecha, trinca, racha sobre as personagens. Chloé defende Chick, que “vai 
até o fundo das coisas”, diferentemente de Colin, que “não tem força alguma (...), se perde no caminho”. A cena escurece quase 
completamente. Chloé está caída na sala sobre flores mortas. Finalmente, eles se perdoam mergulhados na escuridão total.  

Michel Gondry se permite aqui criar uma sequência para tratar exatamente das fraquezas das personagens, da obsessão de Chick, 
da temeridade paralisante de Colin, do comportamento volátil de Chloé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 37 – CHLOÉ VÊ ALISE E COLIN FAZEREM SEXO – 106’21”  

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 

- Olá, Alise – disse Colin. – Veio visitar Chloé? 

- Não – disse Alise. – Apenas vim. (...) 

- Você está entediada – disse Colin. – Sei o que é isso. 

- O Chick está aqui – disse Alise. – Está na casa dele. (...) – Ele 
simplesmente me disse que não tinha mais os dobrezões suficientes 
para mandar encadernar em couro de nada o último livro que 
comprou – disse Alise -, e que não suportaria ficar comigo porque 
não poderia me dar nada e eu ficaria feia, com as mãos estragadas. 
(...) – Por que ele me pôs na rua? – disse Alise. – Eu era realmente 
linda? 

- Não sei – disse Colin -, mas eu gosto muito do seu cabelo e do seu 
rosto. (...) 

Ela se ergueu, abriu o pequeno fecho e o vestido foi ao chão. Era um 
vestido de lã clara. (...) 

- Posso beijar? – disse Colin. 

(VIAN, 2013, p. 213-214) 

 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 
Valorização da força vital, uma atualização dos mitos perenes da natureza. Versão um pouco mais mórbida da ideia anterior, que enfatizaria a 
ligação da vida com a morte, de Eros com Tânatos, através do sacrifício ritual e orgiástico. O conceito de uma estética anticlassicista que 
privilegia não a unidade formal, mas a assimetria, o oximoro, heterogêneo, a mésalliance.  
 



 

SEQUÊNCIA 37 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

Nessa sequência, Gondry une duas partes do livro de Vian fundindo também as ações das personagens Alise e Isis. De acordo com 
a obra literária, Isis é a primeira a visitar Chloé (VIAN, 2013, p. 199), quando encontra Colin dormindo no chão. Ela então o ajuda. 
É apenas nas páginas seguintes (VIAN, 2013, p. 212) que Colin, ainda pensando em Isis, recebe a visita de Alise. 

Segundo o livro Teoria e Prática do Roteiro86 , de David Howard e Edward Mabley, “quem escreve uma adaptação tem de 
contrabalançar constantemente (...) dois lados: a fidelidade à fonte original e a necessidade dramática de intensidade e compressão” 
(HOWARD et al, 1999, p. 37). 

Ao que parece, Gondry concentra as ações das personagens com a intensão de comprimir a narrativa literária e lançar mais 
dramaticidade à cena. Nesse sentido, a intensidade da qual falam Howard e Mabley transparece no filme de Gondry exatamente 
porque o diretor tem controle de sua práxis artística, que, nesse momento, está a serviço da reconstrução de A Espuma dos Dias, 
de Vian. A ressignificação da obra, obtida a posteriori, já reverberava pelo modus operandi de Michel Gondry, por cada uma de suas 
escolhas. 

Na cena, Colin beija Alise, que tem os cabelos coroados por raios de sol (fios muito compridos e pouco rígidos, como barbantes). 
Os pequenos e longos raios atravessam os corredores do apartamento até o quarto de Chloé e se projetam na parede para mostrar 
a traição de Colin. A projeção remete a um filme mudo, preto e branco, que parece não causar comoção na espectadora. Os amantes 
são tristes, o que poderia ser a plena valorização da força vital apenas pontua sua versão mórbida. 

 

 

 

 

                                                             
86 HOWARD, David et al. Teoria e Prática do Roteiro. São Paulo: Editora Globo, 1999. 

 



 

SEQUÊNCIA 38 – CHICK RECEBE ORDEM DE CASTIGO – 109’17”  

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 

- Percebimento de impostos na casa do senhor Chick, com sequestro 
de bens preventivo – ditou o chefe. – Espancamento e repreensão 
severa. Sequestro total ou talvez parcial, qualificado por violação de 
domicílio. 

- Anotado! – disse o secretário.  

- A caminho, Douglas! – ordenou o senescal de polícia. 

Ele se levantou e tomou a liderança da esquadrilha, que partiu 
pesadamente imitando, com seus doze pés, o voo de um cuco-da-
panqueca. (...) O carro não tinha rodas, mas uma quantidade de pés 
vibráveis, de modo que não haveria risco de que balas perdidas não 
furassem os pneus (...), lá dentro, tinha-se a impressão de estar na 
crista de uma onda que se quebra. 

(VIAN, 2013, p. 221-222) 

 

 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 

Opção pelos problemas sociopolíticos contemporâneos. 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 38 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

As narradoras-datilógrafas de Gondry avisam: Sont les choses qui changent, pas les gens; enquanto o senescal de polícia puxa a 
ficha de Chick. Os elementos vintage-futuristas, do mobiliário ao programa de busca por computador, têm algo de Fahrenheit 451 
(Estados Unidos, 1966), do diretor francês François Truffaut. Curiosamente, outro eco de uma obra literária escrita em 1953 pelo 
americano Ray Bradbury. 

Nessa sequência e nas próximas, nas que dizem respeito ao desfecho de Chick, Michel Gondry evidencia as inadequações da 
personagem em lidar com a sua realidade e para quem a filosofia e a literatura são sua tábua de salvação. O embate de Chick com 
o poder opressor é outro dado que aproxima A Espuma dos Dias de Gondry dos universos distópicos, a exemplo de Fahrenheit 
451. A opção em narrar os problemas sociopolíticos por intermédio da ironia e do absurdo é o foco da sequência fílmica.  

A pedido do senescal, as narradoras-datilógrafas emitem a ordem de espancamento de Chick pelo não pagamento de impostos e 
consumo de produtos ilícitos. Era o necessário para a esquadrilha sair em perseguição do acusado e violar seu domicílio. Aqui, 
Gondry faz a transcriação do texto para a tela com bastante fidelidade. Apenas o uso das narradoras confere um acréscimo estilístico 
à sua narrativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 39 – ALISE MATA JEAN-SOL PARTRE – 110’53” 

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 

Ela abriu a bolsa e puxou o tira-corações de Chick, que ela havia 
pegado vários dias atrás na gaveta da escrivaninha dele. 

- Poderia desabotoar o colarinho? – pediu ela. 

- Escute – disse Jean-Sol, tirando os óculos -, eu acho idiota essa 
história. 

Ele desabotoou o colarinho. Alise juntou suas forças e, num gesto 
resoluto, enfiou o tira-corações no peito de Partre. Ele olhou para ela, 
estava morrendo bem rápido, e teve um último olhar espantado ao 
constatar que seu coração tinha a forma de um tetraedro. Alise ficou 
bem pálida, Jean-Sol Partre agora estava morto e o chá esfriava. 

(VIAN, 2013, p. 225)   

 

 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 

As aventuras da ideia e da verdade através do mundo e colocação à prova. O fantástico experimental. Infração às regras do bom-tom. Contrastes 
violentos: oximoros. Opção pelos problemas sociopolíticos contemporâneos. 
 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 39 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

A câmera, em primeiro plano, acompanha Alise pelas ruas de Paris até sua entrada no café onde Partre escrevia o volume 19 de 
suas obras. A imagem é sépia, monocromática. A trilha sonora dá à cena ares de suspense, de film noir, embala o diálogo das 
personagens aliada à rápida sequência de campos e contracampos que evidencia a tensão.  

Os argumentos de Jean-Sol não convencem Alise a desistir da ideia de arrancar o coração do filósofo. Pelo contrário, ela assume 
que seu ato será libertador. Alise extirpa o coração em forma de tetraedro de Partre e o larga na mesa. Com um acendedor de 
lareira, coloca fogo nos manuscritos. A imagem em contra-plongée, com as labaredas em primeiro plano, mostra Alise resoluta, que 
sai rapidamente do café.  

Reverberando o texto de Vian, Gondry transforma Alise em uma espécie de heroína libertária, iconoclasta. Sua revolta é por Chick 
e contra Partre, mas também contra todos os dogmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 40 – CHICK É MORTO PELA POLÍCIA E ALISE INCENDEIA A LIVRARIA – 111’51 

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 

O livro tinha acabado de se soltar da encadernação e Chick se 
precipitou em cima dele, largando o mata-tiras inutilizável.  

- Aperte, Douglas – disse o senescal, recuando.  

O corpo de Chick caiu aos pés dos agentes de armas, ambos haviam 
atirado. 

- Espancamos, chefe? – perguntou o outro agente de armas. 

Chick ainda se remexia um pouco. (...) 

- Deixem os livros – murmurou. Sua voz estava rouca e quebradiça. 

- Vamos pisoteá-los – disse o senescal. – Acho que o senhor vai 
morrer em alguns segundos. (...) 

O rosto de Chick estava negro. Debaixo de seu corpo, a poça de 
sangue coagulava em forma de estrela. 

(VIAN, 2013, p. 231-233) 

 

 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 

Contrastes violentos: oximoros. Opção pelos problemas sociopolíticos contemporâneos. A ideia das inversões sociais e a subversão simbólica 
do poder estabelecido via “o mundo às avessas”. Uma perspectiva em relação à linguagem que valoriza o obsceno, o vulgar, o nonsense 
enquanto expressão linguística da criatividade popular. 
 

 



 

SEQUÊNCIA 40 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

O belo efeito da mancha de sangue, em formato de estrela, surgindo sob o corpo de Chick como um tecido esticado, traz outro 
exemplo da poética de Gondry a serviço da reconstrução de A Espuma dos Dias. Há algo de teatral nessa operação que dá à 
direção de arte o papel de protagonista da cena. Apesar da morte de Chick e da violência irônica dos policiais, a imagem que fica é 
a sutil poça de sangue ganhando forma. 

É como se roteiro, direção, atuação, fotografia... buscassem juntos construir uma imagem visual, um instantâneo, que resume a 
intensidade da cena, como no “instante decisivo”87 de Henri Cartier-Bresson. É essa imagem que o espectador retém na memória, 
mesmo quando novas imagens transitam pela sua retina. É o encadeamento dessas imagens-sínteses que traduz a poética do 
diretor e conduz a narrativas peculiares, próprias de artistas visuais.   

As questões de poder, dos problemas sociopolíticos contemporâneos, estão em pauta na segunda metade do filme (e do livro). Mas 
coube ao diretor fazer a compressão narrativa em prol da intensidade cinematográfica. E, nesse momento, é pela edição e pelo 
roteiro, ao alternarem o desfecho de Alise e Chick, que a compressão ocorre. 

 

 

 

 

                                                             
87 Segundo Henri Cartier-Bresson, na fotografia existe um “tipo de plasticidade, produto das linhas instantâneas tecidas pelo movimento do objeto. O fotógrafo 
trabalha em uníssono com o movimento, como se este fosse o desdobramento natural da forma, como a vida se revela. No entanto, dentro do movimento 
existe um instante no qual todos os elementos que se movem ficam em equilíbrio. A fotografia deve intervir nesse instante, tornando o equilíbrio imóvel”. 
CARTIER-BRESSON, Henri. The Decisive Moment. New York: Verve and Simon and Schuster, 1952. Tradução de Paulo Thiago de Mello. Ainda, de acordo 
com Raphael Alves e Miguel Luiz Contani, “o conceito de instante decisivo reflete-se em fotografias que são reconhecidas por captar com precisão um momento-
chave, no qual a expressão das pessoas retratadas, a luz e a composição dão lugar a uma imagem única”. ALVES, Raphael; CONTANI, Miguel Luiz. “O 
Instante Decisivo: uma estética anárquica para o olhar contemporâneo” in Discursos Fotográficos Volume 4. Londrina: UEL, 2008. Disponível em: 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/discursosfotograficos/article/view/1509/1255 Acesso em: 14/3/2017. 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/discursosfotograficos/article/view/1509/1255


 

SEQUÊNCIA 41 – ALISE DESAPARECE NOS ESCOMBROS – 114’34” 

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 

Nicolas passou pela penúltima livraria na qual Alise acabara de tocar 
fogo. (...) Soube imediatamente da morte de Partre telefonando para 
seu clube e se pôs no encalço de Alise, queria consolá-la e levantar 
seu moral e cuidar dela até que ficasse feliz de novo como antes. (...) 
Uma chama longa e magra saiu do meio da vitrine do livreiro (...) 
fazendo explodir a vidraça feito uma martelada. (...) 

Nicolas avançou rastejando na direção da claridade.  Ele ouvia a 
afobação das botas dos bombeiros. Sob uma viga de ferro retorcida 
ele percebeu a ofuscante cabeleira loura. As chamas não 
conseguiram devorá-la, pois ela brilhava mais do elas. Ele a enfiou no 
bolso interno e saiu. (...) 

Nicolas seguia pela calçada. Sua mão direita, sobre o peito, 
acariciava os cabelos de Alise. (...) Afastando um pouco o forro do 
paletó, ele se encontrava totalmente banhado pelo sol. Só seus olhos 
permaneciam na sombra. 

(VIAN, 2013, p. 233-235) 

 

 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 

Versão um pouco mais mórbida da ideia anterior (valorização da força vital), que enfatizaria a ligação da vida com a morte, de Eros com Tânatos, 
através do sacrifício ritual e orgiástico. A ideia das inversões sociais e a subversão simbólica do poder estabelecido via “o mundo às avessas”. 
  

 



 

SEQUÊNCIA 41 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

Nicolas invade a livraria em chamas com a ajuda do carrão branco de Colin. A limusine estoura as portas de vidro e derrete quase 
instantaneamente como plástico. Nicolas mergulha nas águas que inundam a loja à procura de Alise. O filme torna-se preto e branco, 
a câmera submersa mostra Nicolas entre livros e páginas soltas de manuscritos. Diferentemente do texto literário, Nicolas não 
encontra os cabelos da sobrinha nos escombros, apenas seu colar feito com a abelha que pertenceu à duquesa de Bovouard.  

A sequência criada pelo diretor possui traços do videoclipe Isobel (1995) e que, por sua vez, se aproxima de O Atalante (L’Atalante, 
1934), de Jean Vigo, cineasta admirado por Michel Gondry. Não apenas por ambas as produções serem em preto e branco e pelos 
enquadramentos fechados, mas também pela ideia de “inundação” que insiste em fluir pela tela. Se antes o mundo submerso de A 
Espuma dos Dias de Gondry era uma referência à paixão, ao amor (sequência 15 – o casamento de Chloé e Colin), agora, ele 
refere-se à perda e à morte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 42 – COLIN DESCOBRE QUE CHLOÉ ESTARÁ MORTA NO DIA SEGUINTE – 116’36” 

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 

A administração dava muito dinheiro a Colin, mas era tarde demais. 
Ele devia, agora, ir à casa das pessoas, todos os dias. Davam-lhe 
uma lista e ele anunciava os infortúnios um dia antes que eles 
chegassem. (...) 

O cansaço o comprimia, soldava-lhe os joelhos, esvaziava-lhe o 
rosto. Seus olhos não viam nada além da feiura das pessoas. Sem 
parar, ele anunciava as infelicidades por vir. Sem parar, era 
enxotado, debaixo de socos, gritos, lágrimas, xingamentos. (...) 

Ele procurou na lista o nome seguinte e viu que era seu. Então atirou 
longe o capacete e foi caminhando pela rua, e seu coração era de 
chumbo, pois ele sabia que, no dia seguinte, Chloé ia morrer.  

(VIAN, 2013, p. 239-240) 

 

 

 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 

O fantástico experimental. A imagem do mundo social e político como perpétuo “coroamento” e “descoroamento” e a mudança perpétua como 
fonte da esperança popular.  
 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 42 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

Colin agora tem um novo emprego, como mensageiro de más notícias. O protagonista caminha pela rua, em direção a um novo 
endereço, onde alguém receberá uma notícia ruim que ele está incumbido de transmitir, até descobrir que ele próprio é o destinatário 
da mensagem. A narração é feita por uma máquina de escrever. Na folha de papel lê-se: Il marchait dans la rue, et son cœur se fit 
plomb parce que le lendemain, Chloé serait morte.  

A rápida sequência antecede a reação de Colin ao ler a notícia. A personagem joga a prancheta no chão e fica imóvel. De certa 
maneira, a máquina de escrever mostrada por Gondry, em plano detalhe, que, como em outras sequências onde se vê o texto sendo 
escrito, parece ser a máquina do próprio escritor Boris Vian em seu ato criativo. Esse traço metalinguístico surge do eco da obra 
original e de sua influência na composição da obra fílmica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 43 – COLIN PROVIDENCIA UM CAIXÃO – 118’39”   

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 

Os dois carregadores encontraram Colin esperando-os na entrada do 
apartamento. (...) eles cumprimentaram Colin com um tapinha na 
barriga, como previsto no regulamento dos enterros de pobre. (...) 

Não se via mais Chloé, apenas uma velha caixa negra, marcada com 
um número de ordem e toda amassada. Eles a pegaram e, usando-a 
como um aríete, a atiraram pela janela. Só desciam defuntos no 
braço a partir de quinhentos dobrezões.  

“É por isso”, pensou Colin, “que a caixa tem tantos amassados”, e 
chorou, porque Chloé devia estar amassada e estragada. 

Ele pensou que ela não sentia mais nada e chorou mais alto. A caixa 
fez um barulho no calçamento e quebrou a perna de uma criança que 
brincava ali perto. 

(VIAN, 2013, p. 242-243) 

 

 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 

Infração às regras do bom-tom. Versão um pouco mais mórbida da ideia anterior (valorização da força vital), que enfatizaria a ligação da vida 
com a morte, de Eros com Tânatos, através do sacrifício ritual e orgiástico. A noção do Carnaval como uma libertação das regrinhas da etiqueta 
social, da cortesia e das boas maneiras.  
 

 

 



 

SEQUÊNCIA 43 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

  

O escuro halo da imagem deixa a visão da cena cada vez mais restrita, como percebida por um periscópio. Colin coloca o corpo de 
Chloé em uma caixa a qual os carregadores transformam num caixão com um único golpe de marreta (mais uma vez em mágico 
efeito à Méliès). O apartamento ainda menor, retorcido e recoberto de raízes, obriga Colin a abrir passagens pelas paredes. Seu 
esforço não comove os carregadores, que preferem jogar o caixão pela janela. Contrariando o texto original, Colin não chora, não 
exprime mais nenhuma reação. Ele apenas segue o pequeno comboio absorto em sua perplexidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 44 – CHLOÉ É JOGADA NUMA COVA RASA – 120’28” 

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 

O cemitério era bem no meio da ilha; subindo nas pedras, podia-se, 
além da copa das árvores franzinas, entrever, ao longe, para os lados 
da outra margem, o céu crivado de negro, e marcado pelo voo 
pesado dos aleriões nos campos de morugem e endro.  

Os carregadores pararam perto de um grande buraco; começaram a 
balançar o caixão de Chloé cantando “Se a canoa não virar” e 
abriram a trava. A tampa se abriu e alguma coisa caiu no buraco com 
um grande estalido; (...) A terra desabava pouco a pouco, e ao fim de 
dois ou três minutos o corpo de Chloé tinha desaparecido 
completamente. 

(VIAN, 2013, p. 248)   

 

 

 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 

Estruturas em três planos: terra, céu, inferno. Infração às regras do bom-tom. Contrastes violentos: oximoros. Versão um pouco mais mórbida 
da ideia anterior, que enfatizaria a ligação da vida com a morte, de Eros com Tânatos, através do sacrifício ritual e orgiástico.  
 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 44 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

O grande plano geral mostra Colin, Isis, Nicolas e os carregadores seguindo por uma velha palafita sobre o rio para chegar ao 
cemitério. A imagem ganha uma veladura (além do halo negro agora permanente) como uma lente embaçada que deixa para 
espectador apenas as silhuetas das personagens e das árvores desfolhadas. Um teatro de sombras cinzentas que Gondry 
reconstrói a partir das imagens de Vian: “podia-se, além da copa das árvores franzinas, entrever, ao longe, para os lados da outra 
margem, o céu crivado de negro” (VIAN, 2013, p. 248).  

Um nenúfar artificial, de tecido ou plástico, nada nas águas do rio. Impertinente, ele zomba da dor de Colin. A câmera de Gondry 
segue Colin, Isis e Nicolas pelas picadas no mato, trilhas de terra até um buraco de grandes dimensões com características de vala 
comum. Nicolas assiste ao corpo de Chloé desaparecer, enquanto Colin tenta acertar o nenúfar com um fuzil talvez cultivado por 
ele mesmo. 

Nesse momento, o universo de Vian está para Gondry como um espelho polido e regular. Não há variação de imagens. As tomadas 
em preto e branco do diretor apenas confirmam a atmosfera lúgubre do texto, ou seja, o eco textual (reverberação) surge 
completamente impregnado (contaminado) pela obra vianiana. Aqui, a intensidade e a compressão fílmicas estão a total serviço do 
original. O que não acontecerá nos momentos finais do filme... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 45 – O CAMUNDONGO LEVA OS DESENHOS DE CHLOÉ AO EDITOR – 122”28  

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 

O camundongo cinza de bigodes pretos fez um último esforço e 
conseguiu passar. Atrás dele, de uma vez, o forro tocou o assoalho e 
compridos vermículos de matéria inerte saíram retorcendo-se 
lentamente pelos interstícios da sutura. Ele corria com muita pressa 
pelo corredor escuro da entrada cujas paredes se aproximavam uma 
da outra tremulando, e conseguiu sair por baixo da porta. Chegou à 
escada e a desceu; na calçada, parou. Hesitou por um instante, 
orientou-se e se pôs a caminho do cemitério. 

(VIAN, 2013, p. 249) 

  

 

 

 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 

As aventuras da ideia e da verdade através do mundo e colocação à prova. O fantástico experimental. Elementos de utopia social. Valorização 
da força vital, uma atualização dos mitos perenes da natureza. O tópos do Carnaval como o “reino da ambiguidade” e da “relatividade alegre”. 
A ideia do Carnaval como locus de sentimentos de união com a comunidade; como a restauração da “comunitas”, com seu “contato livre e 
familiar”. A noção do Carnaval como espetáculo participante, a eliminação das barreiras que separam o espetáculo e o espectador, no qual todo 
mundo vira performer.  
 

 

 



 

SEQUÊNCIA 45 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

Diferentemente de Vian, Gondry prefere deixar uma porta aberta em seu filme, um certo desejo de reiterar que essa a que se assiste 
é uma história contada, uma ficção. O diretor reforça o aspecto metalinguístico ao colocar o camundongo entregando os desenhos 
de Chloé ao suposto editor da narrativa.  

No apartamento de Colin, reduzido a um punhado de tijolos amassados, apenas o camundongo ainda sobrevive. Ele é salvo pela 
campainha do apartamento (que surge em animação stop-motion) e consegue escapar do rolo compressor. O pequeno coadjuvante 
da trama parte, então, para entregar o caderno de Chloé.  

Gondry brinca com a escala do camundongo (ora minúsculo, ora em dimensões humanas). Os desenhos são entregues às 
datilógrafas, inseridos no livro e tornam-se uma animação no estilo flip book até, finalmente, a animação se descolar das páginas e 
recontar o encontro de Colin de Chloé. 

Dessa forma, o Michel Gondry se distancia do texto original. Ele reescreve a narrativa e dá ao camundongo o papel de orador, de 
testemunha ocular. Mas o destino da testemunha não está mais ligado ao dos protagonistas, como o Horácio em Hamlet, que vive 
para contar a história de seu amigo e príncipe dinamarquês.  

A atriz Audrey Tautou é a autora dos desenhos animados que o diretor utiliza sem margens, redimensionando a tela para formas 
mais verticalizadas. A ideia talvez seja dar-lhes total destaque. Sem inseri-los em qualquer ambiente cenográfico, os desenhos se 
apresentam ao espectador como uma obra dentro de outra obra. O processo então se aproximaria do conceito de reconstrução ou 
ressignificação. 

 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA 46 – COLIN MERGULHA NO RIO ENTRE AS PÁGINAS DO LIVRO, NENÚFARES E OS DESENHOS DE CHLOÉ – 124’12” 

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 

- Ele fica perto da água – disse o camundongo -, esperando, e 
quando chega a hora ele vai para a prancha e para o meio. Vê 
alguma coisa. 

- Ele não consegue ver muita coisa – disse o gato. – Talvez um 
nenúfar. 

- É – disse o camundongo -, está esperando que ele suba, para 
matá-lo (...) 

- Quando a hora passa – continuou o camundongo -, ele volta à 
margem e olha a foto. 

- Não come nunca? – perguntou o gato. 

- Não – disse o camundongo -, e fica muito fraco, não consigo 
suportar isso. Um dia desses ele ainda dá um passo em falso 
naquela prancha. 

- Em que isso te afeta? – perguntou o gato. – Ele está infeliz, e daí?... 

- Ele não está infeliz – disse o camundongo -, ele está com dor. É 
isso que não consigo suportar. E ele vai cair na água, ele se inclina 
demais. (VIAN, 2013, p. 250)  

 

 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 

As aventuras da ideia e da verdade através do mundo e colocação à prova. A síncrise. Pluristilismo e pluritonalidade. A imagem do mundo 
social e político como perpétuo “coroamento” e “descoroamento” e a mudança perpétua como fonte da esperança popular.  
 



 

SEQUÊNCIA 46 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

Um acúmulo de imagens em preto e branco: Colin mergulhado no rio, os desenhos animados de Chloé em inversão de contraste, 
as luzes projetas que se refratam nas águas, um nenúfar artificial e submerso, todos os elementos “colados” (num efeito de 
assemblage88) à mise-en-scène encerram a narrativa de A Espuma dos Dias, embalada pela música African Flowers, com Duke 
Ellington ao piano.  

É o “encontro fortuito”, a convergência dos elementos compositivos das obras fílmica e literária. Todos como uma tela em 
movimento, mais uma imagem-síntese, um eco, uma reverberação. Gondry não faz qualquer referência ao destino do camundongo, 
apenas antecipa o mergulho de Colin pressentido pelo roedor: “E ele vai cair na água, ele se inclina demais”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
88 Segundo a Enciclopédia do Instituto Itaú Cultural, o conceito “assemblage é incorporado às artes em 1953 pelo pintor Jean Dubuffet (1901-1985) para fazer 
referência a trabalhos que, segundo ele, ‘vão além das colagens’. O princípio que orienta a feitura de assemblages é a ‘estética da acumulação’: todo e qualquer 
tipo de material pode ser incorporado à obra de arte (...). A ideia que ancora os assemblages diz respeito à concepção de que os objetos díspares reunidos na 
obra, ainda que produzam um novo conjunto, não perdem o sentido original (...). Trata-se de justaposição de elementos, em que é possível identificar cada 
peça no interior do conjunto mais amplo”. Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo325/assemblage Acesso em: 24/1/2017. 

 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo325/assemblage


 

SEQUÊNCIA 47 – CRÉDITOS FINAIS – 124’33” 

 

BORIS VIAN MICHEL GONDRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO 

 

As aventuras da ideia e da verdade através do mundo e colocação à prova. 

 

 



 

SEQUÊNCIA 47 – ANÁLISE 

 

REVERBERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

Duke Ellington toca African Flowers ao piano. Essa é a imagem que submerge durante os créditos finais de A Espuma dos Dias, 
numa possível reverência de Gondry ao escritor Vian e seu grande ídolo do jazz. Fundo negro, letras brancas, nada mais. 

African Flowers parece servir como encaixe final à narrativa. Flores africanas, selvagens, vicejantes em contraste com o piano 
suave, domado pelo mestre Ellington, que aparece como um borrão, uma reminiscência... Poderia-se aqui retomar a essência do 
prólogo de Boris Vian: “Existem apenas duas coisas: o amor, de todas as maneiras, (...) e a música. O resto deveria desaparecer...” 
(VIAN, 2013, p. 7)   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.2.1 Aproximações entre Michel Gondry e Boris Vian   
 
 
A matéria-prima para a chave poética de Gondry pode ter muitas origens. O diretor jamais ignorou a importância da 

experimentação e do estudo das técnicas para a elaboração de sua pluralidade criativa. Gondry é um apaixonado por animação 

desde sempre. Na infância, fazia “pequenos flip books nas bordas das páginas dos livros” de seus pais até que seu primo construiu 

uma máquina de “rolar e animar desenhos como um zoetrope89 melhorado”90. Pela animação, ele descobriu o gosto pelo movimento, 

pela animação oriental, a técnica da madeira e do papel cortado, pelo stop-motion, a combinação “imbatível” do desenho com a 

câmera fotográfica.  

 

Embora Gondry aceite atuar de maneira colaborativa na criação de seus filmes, principalmente na relação com diretores de 

arte ou, mais diretamente, com os parceiros roteiristas, onde é preciso “coordenar plenamente e com sucesso os desejos e as ideias 

diferentes”91, é no seu universo interior, segundo ele, que reside uma das principais fontes de apropriações para sua obra, mesmo 

que mergulhada na mutante combinatória cultural e histórica que constitui as experiências vividas e sonhadas. Esse viajante da 

“névoa de incertezas” atribui exatamente aos sonhos os primeiros fios de sua tessitura criativa.  

 

 

 

                                                             
89 O zoetrope é um aparelho criado em 1834 por William George Horner e composto por um tambor circular com pequenas janelas recortadas através das 
quais o espectador olha para desenhos dispostos em tiras. Ao girar o tambor, cria-se uma ilusão de movimento.  
90 Entrevista concedida por Michel Gondry ao portal Konbini, em 2014. Disponível em: http://www.konbini.com/fr/inspiration-2/michel-gondry-animation/ Acesso 
em: 29/2017. 
91  Entrevista concedida por Michel Gondry ao jornal Le Monde por intermédio de chat, em 2011. Disponível em: http://www.lemonde.fr/festival-de-
cannes/article/2011/05/17/michel-gondry-j-aime-le-cinema-populaire_1523437_766360.html Acesso em: 29/1/2017. 

http://www.konbini.com/fr/inspiration-2/michel-gondry-animation/
http://www.lemonde.fr/festival-de-cannes/article/2011/05/17/michel-gondry-j-aime-le-cinema-populaire_1523437_766360.html
http://www.lemonde.fr/festival-de-cannes/article/2011/05/17/michel-gondry-j-aime-le-cinema-populaire_1523437_766360.html


 

Eu sonho muito e me lembro muito bem dos meus sonhos. Muitas vezes eu os entendo de modo estranho, (...) eu 
tento entender as coisas mesmo “com informações imprecisas. Então, eu posso chamar isso de minha 
interpretação. (...) É verdade, eu navego em uma espécie de névoa de incertezas, vejo formas aparecer e tento 
dar-lhes significado. E, ao fazê-lo, eu encontro ideias originais (GONDRY, 2011).  

Eu tinha muitos sonhos e pesadelos quando criança e sempre os usei criativamente. Eles vêm para mim durante 
o dia, às vezes eles ficam num lugar que existe na minha cabeça onde eu já estive antes e para onde eu sempre 
posso voltar. Eu convivo constantemente com meus sonhos. Eles fazem parte das minhas memórias do mesmo 
jeito que as minhas experiências quando eu estou acordado. Então é natural, como as pessoas que buscam 
histórias em suas próprias memórias – bem, nem todas, mas algumas – que eu busque experiências em meus 
sonhos. Eles são tão fortes como reais, por isso é natural que eu os inclua nos meus filmes (GONDRY, 2014b). 

 

A matéria dos sonhos é também o lugar da subjetividade na criação, mas nem por isso isolada do mundo ao redor. Gondry 

sonha porque vê o mundo através de sua lente sensível: “Você encontra conexões entre seus sonhos e suas experiências. Isso que 

é interessante”92. Um espectro feito de interações e combinações, de seleções e apropriações em “busca de algo que está por ser 

descoberto”93 e transformado. Assim, poderia-se dizer que Gondry, em seu ato criador, está num contínuo sonhar acordado. Nesse 

constante devaneio, onde sonhos e experiências se misturam, o cineasta recorreu à memória de sua primeira leitura de A Espuma 

dos Dias, quando ainda era um adolescente em Versailles, para a realização de seu projeto poético: 

 

 

 

                                                             

92 Entrevista concedida por Michel Gondry a Ryan Lamble, do site Den of Geek, em 2014. Disponível em: http://www.denofgeek.com/movies/michel-
gondry/31451/michel-gondry-interview-mood-indigo-eternal-sunshine-ubik Acesso em: 1/2/2017. 

93 SALLES, Cecilia Almeida. Redes de criação – construção da obra de arte. Vinhedo: Editora Horizonte, 2014, p. 22. 
 

http://www.denofgeek.com/movies/michel-gondry/31451/michel-gondry-interview-mood-indigo-eternal-sunshine-ubik
http://www.denofgeek.com/movies/michel-gondry/31451/michel-gondry-interview-mood-indigo-eternal-sunshine-ubik


 

 

Difícil saber o que ficou da primeira leitura, do que faz parte das lembranças reais e das lembranças reconstituídas. 
Uma imagem: a carnificina no ringue de patinação... O sentimento de que o livro pertence a uma tradição das 
histórias de amor onde se perde a pessoa amada. E depois essa ideia, uma ideia que eu tinha bem antes de ser 
diretor: as cores que pouco a pouco vão dando lugar ao preto e branco94 (GONDRY, 2014f). 

 

 A memória sobre a leitura do livro de Vian, estreitamente ligada à imaginação e às sensações que a obra evoca, é recuperada 

por Gondry para dar corporeidade ao filme. No entanto, as imagens criadas por uma leitura despretensiosa na adolescência uniram-

se a novas imagens geradas pela leitura do diretor experiente. “Algumas imagens ficaram presas na minha cabeça. Então, quando 

me falaram há alguns anos para dirigir o filme, essas imagens voltaram. Então, foi um paralelo entre a primeira leitura e a nova, e 

essas imagens combinadas entre si”95. Trata-se da relação entre memória e percepção no ambiente da criação artística, como 

argumenta a professora Cecilia Salles: 

 

A percepção do mundo exterior se dá por intermédio de nossos receptáculos sensoriais e sensitivos, que geram 
sensações intensas, mas fugidias. Para que um aspecto dessa percepção fique na memória, é necessário que o 
estímulo tenha certa intensidade. (...) São seus modos [do artista] de se apropriar do mundo. Essa sensação é 
intensa, mas fugaz; e, mais que isso, é, muitas vezes, responsável pela construção de imagens geradoras de 
descobertas (SALLES, 2014, p. 68). 

 

                                                             
94 Entrevista concedida por Michel Gondry, Romain Duris, Audrey Tautou e Luc Bossi ao site Allo Cine, quando da estreia de A Espuma dos Dias.  
Possivelmente em 2014. Disponível em: http://www.allocine.fr/film/fichefilm-196832/secrets-tournage/ Acesso em: 29/1/2017. 
95  Entrevista concedida por Michel Gondry a Ryan Lamble, do site Den of Geek, em 2014. Disponível em: http://www.denofgeek.com/movies/michel-
gondry/31451/michel-gondry-interview-mood-indigo-eternal-sunshine-ubik Acesso em: 1/2/2017. 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm-196832/secrets-tournage/
http://www.denofgeek.com/movies/michel-gondry/31451/michel-gondry-interview-mood-indigo-eternal-sunshine-ubik
http://www.denofgeek.com/movies/michel-gondry/31451/michel-gondry-interview-mood-indigo-eternal-sunshine-ubik


 

Salles, ao citar Jean-Yves e Marc Tadié, aponta que “não há percepção que não seja impregnada de lembranças, não há 

lembranças que não sejam modificadas por novas impressões”96. O diretor, num chat para o jornal Le Monde, refletiu sobre o aspecto 

fugidio da percepção e da lembrança, quando processos e opiniões se fundem na realização de uma obra cinematográfica, ao relatar 

a produção de Brilho Eterno:  

 

Era um monte de opiniões diametralmente opostas que precisavam se conciliar. As oposições mais flagrantes eram 
as de Jim Carrey, que pensou em fazer um filme mais para o comic-gore97, e Charlie Kaufman, o roteirista, que 
queria um filme mais austero, e ainda havia todas as nuances que se pode encontrar no meio, inclusive as minhas. 
O milagre que aconteceu é que, no final, todos tiveram a impressão de ter participado do filme que eles tinham 
imaginado (GONDRY, 2011).  
 

 

Baseada em suas inferências, desde as primeiras cenas, a reconstrução poética de Michel Gondry em A Espuma dos Dias 

dá pistas do que está por vir. Sua narrativa fílmica atuará em dois planos: um tempo cronológico com suas habituais elipses e seus 

andamentos mais canônicos, mas também em um plano adjacente, lugar da própria construção do enredo, da metalinguagem, da 

história que conta a si mesma, que se reescreve. Esses dois lugares da história terão pontos de intersecção no enredo do diretor. 

Eles oferecem momentos de livres associações, atalhos de espaço-tempo, como buracos negros, onde a relatividade dos universos 

tem trânsito corrente. A inclusão das “datilógrafas-narradoras” é o primeiro registro da liberdade criativa e do processo colaborativo 

em A Espuma dos Dias.  

 

 
 

                                                             
96 TADIÉ, Jean-Yves e TADIÉ, Marc. Les Sens de la Mémoire. Paris: Gallimard, 1999, apud SALLES, Cecilia Almeida. Redes de criação: construção da obra 
de arte. Vinhedo: Editora Horizonte, 2014, p. 70. 
97 Gore é um subgênero do cinema de horror, caracterizado por cenas extremamente sangrentas e muito explícitas que visam inspirar aversão, medo ou riso. 



 

Se trabalhou em conjunto, mas mantivemos essa ideia que ele tinha [Luc Bossi – produtor e corroteirista]: essa 
grande oficina onde o livro é feito no início da história. Para mim, isso mostra que o livro é incontornável. Ele é de 
aço, é indestrutível. Esse lugar nos explica que tudo foi escrito antes. Porque, quando lemos A Espuma dos Dias, 
sentimos que a história está sobre trilhos, há uma forte sensação de inevitável (GONDRY, 2014c). 
 

 

Um dos primeiros artifícios criativos de Gondry, portanto, se dá na construção do roteiro. O diretor pinça determinados 

elementos do livro, os une ou os separa, abandona outros, cria novos elementos num intenso recortar e colar. É no roteiro que a 

ideia de composição (no sentido de “pôr junto”) se apresenta. “Quando me pediram para dirigir, antes mesmo de ler o livro novamente, 

eu coloquei no papel minhas primeiras memórias do livro. Quando o roteiro foi escrito, eu quis incorporá-las”98. 

 

                                                             
98 Entrevista concedida por Michel Gondry a Alex Suskind, do portal Indie Wire, em 2014. Disponível em http://www.indiewire.com/2014/07/interview-michel-
gondry-on-mood-indigo-fancy-props-and-the-future-of-stop-motion-animation-274445/ Acesso em: 1/2/2014. 

http://www.indiewire.com/2014/07/interview-michel-gondry-on-mood-indigo-fancy-props-and-the-future-of-stop-motion-animation-274445/
http://www.indiewire.com/2014/07/interview-michel-gondry-on-mood-indigo-fancy-props-and-the-future-of-stop-motion-animation-274445/


 

 

Figura 40: Michel Gondry. Esboço para A Espuma dos Dias (2013) 



 

 
 

Figura 41: Michel Gondry. Esboço para A Espuma dos Dias (2013) 

 

 Sua operação textual-fílmica vai em busca da ideia de intensidade dramática no fazer cinema, da “informação estética” a qual 

se referiu Haroldo de Campos. Trata-se de uma fusão que potencializa a trama ou, nas palavras de David Howard e Edward Mabley, 

uma “compressão” obtida para o espaço da tela. A ressignificação da obra, a posteriori, já reverberava pelo modus operandi de 

Michel Gondry, por cada uma de suas escolhas.  

 



 

Acho que este é um filme muito romântico, mas que não tem medo de ser sombrio no final (...). Na verdade, o 
camundongo morre no final do livro. Não conseguimos matar o camundongo. Foi muito difícil. Parecia que Boris 
Vian não queria que nada sobrasse no fim do livro. É um tipo de ideia muito melancólica, mas eu imagino que, 
quando você se sente diferente, você gosta de cenas mais pesadas. Talvez porque você já tenha lido muitas 
histórias infantis com finais felizes (...). Então você vai no sentido da escuridão (GONDRY, 2014c). 

 

 

Mas se o roteiro é o ponto de partida, o assemblage visual proposto pela direção do cineasta é quem estabelece mais 

proximidades com a obra literária. Em A Espuma dos Dias, a visualidade estabelece um jogo de descobertas pelo abundante uso do 

fake, pela composição muitas vezes carnavalesca, pelo mix de efeitos especiais mecânicos e digitais, pelas sobreposições de 

imagens refletidas em superfícies reflexivas, projetadas em tecidos, sob as águas e por toda sua teatralidade emprestada dos 

musicais hollywoodianos, dos espetáculos Vaudeville e da performatividade advinda dos videoclipes. São fortes efeitos de 

acumulação, densidades translúcidas e justaposições de camadas a serem desvendadas pelo público. Mas um pequeno passo 

precisa ser dado antes da conclusão do processo, antes da edição final. Gondry precisa retornar ainda aos seus diários em VHS, 

um hábito adquirido desde o primeiro longa-metragem:  

 

Eu realmente prefiro o VHS porque é mais durável (...). Para o meu próximo filme, eu vou assistir a todos os meus 
diários, às imagens em bruto cortadas durante cada dia de filmagem em VHS (...). Para o meu primeiro filme, eu 
assisti a todos os meus diários com esse mesmo sistema. E é a única maneira que você tem de assistir a cada 
momento do filme. Porque, quando está em DVD, você pula e pula. Em digital, por mais incrível que pareça, nunca 
é o mesmo. E então você vai e pula para a próxima tomada e a próxima. Você nunca tem paciência suficiente (...). 
Só o VHS me dá essa sensação de ver cada quadro. Assim cada tomada é filmada em VHS. (GONDRY, 2014e)  



 

 
 

Figura 42: Michel Gondry. Making of A Espuma dos Dias (2013) 

 

 



 

Gondry sempre gostou de filmes em que se pode ver como estes são feitos, essa é “a magia do trabalho (...), nos filmes de 

Břetislav Pojar99, pode-se ver que tudo foi feito à mão, imaginar a parte de trás do cenário. E então eu vi as fotografias de seus 

filmes, isso me fez sonhar como uma criança”. Gondry buscou “mostrar a magia” durante a produção do videoclipe Love Letters 

(2014)100, para a banda Metronomy, por intermédio de um longo plano sequência. “Se nós não víssemos como o clipe foi feito, ele 

provavelmente não seria nada de excepcional. Seria comum”101. 

 

A mágica visualidade de A Espuma dos Dias coloca Michel Gondry lado a lado com seu interlocutor. Com sua característica 

multifacetada, Gondry articula signos e estruturas a partir do referencial literário, da ironia, comicidade e absurdo contidos no texto 

vianiano. O escritor Italo Calvino referiu-se a essa qualidade da produção artística como “multiplicidade”, pois “ocorre mediante a 

exploração do potencial semântico das palavras (...), com suas conotações e coloridos e efeitos”102. Assim, o potencial criativo, em 

A Espuma dos Dias, é ampliado por intermédio da rede de relações que Gondry consegue alinhavar junto da literatura de Vian. 

 

 

 

 

                                                             
99 Břetislav Pojar foi um marionetista e diretor de filmes de animação. Nascido em Sušice, Tchecoslováquia, Pojar começou sua carreira no fim da década de 
1940 com seu trabalho The Story of the Bass Cello, baseado na história de Anton Tchekhov e dirigido pelo mestre tcheco Jiří Trnka. Sua obra caracteriza-se 
por fortes comentários sociais, como em Balablok, onde exércitos de pequenos seres de formas circular e quadrada guerreiam até serem todos feridos. Em 
meados dos anos 2000, Pojar voltou ao cinema tcheco para codirigir o longa-metragem de animação colaborativo Fimfárum 2. 
100 Michel Gondry. Metronomy. Love Letters. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=riEBi8BJ9Tw Acesso em: 30/1/2017. 

101Entrevista concedida por Michel Gondry ao site Konbini, em 2014. Disponível em: http://www.konbini.com/fr/inspiration-2/michel-gondry-animation/ Acesso 
em: 9/2/2017. 

102 CALVINO, Italo. Seis Propostas para O Novo Milênio – Lições Americanas. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, p. 123. 

https://www.youtube.com/watch?v=riEBi8BJ9Tw
http://www.konbini.com/fr/inspiration-2/michel-gondry-animation/


 

A literatura só pode viver se se propõe a objetivos desmensurados, até mesmo para além de suas possibilidades 
de realizações. Só se poetas e escritores se lançarem a empresas que ninguém mais ousaria em imaginar é que 
a literatura continuará a ter uma função. (...) O grande desafio para a literatura é saber tecer em conjunto os diversos 
saberes e os diversos códigos numa visão pluralista e multifacetada do mundo. (CALVINO, 1990, p.127) 

 

Se para Calvino é a visão pluralista que ata as obras, as alinhava, para Gondry, ficam a cargo da direção e da edição. O 

cineasta se arrisca em seu processo de manipulação e distorção do tempo-espaço com time-lapses, divisões de planos, movimentos 

reversos de filmagem, enquadramentos deslocados, [des]contextualizações entre som e imagem, cenas desfocadas onde muito é 

apenas sugerido, num crescente apelo nonsense. Durante o filme, os movimentos de câmera do diretor assumem diferenciações: 

ora descritivos-dançantes-participativos, ora descritivos-apartados-observadores, ora em perspectivas subjetivas, quando o 

espectador se torna mais uma personagem da cena, ora em planos gerais, estáticos e teatralizados. Gondry ainda subverte o timing 

da narrativa para mostrar detalhes de sua criação já impregnada pelo humor e pela ironia do escritor. As mensagens sociopolíticas 

de Vian trazem para a direção de Gondry aspectos de cobertura jornalística, de “câmera na mão”, a exemplo da sequência do 

encontro de Partre com seus seguidores. Vian, portanto, oferece a Gondry, senão novos dispositivos, novos estímulos para que este 

exerça a sua poética. Não é à toa que, entre os elementos de análise apontados por Mikhail Bahktin e reiterados por Robert Stam, 

o “fantástico experimental” seja o mais recorrente. 

 

 

 

 

 



 

 

QUADRO 10 – OCORRÊNCIAS DOS ELEMENTOS DO DIALOGISMO E DA CARNAVALIZAÇÃO 
 

 

Nº  

 

Presença do elemento cômico. 10  

Liberdade de limitações históricas e liberdade de invenção filosófica e temática.   2  

As aventuras da ideia e da verdade através do mundo e colocação à prova. 12  

Fusão entre o diálogo filosófico, o simbolismo elevado, o fantástico aventuroso e o naturalismo dos bas-fonds.   2  

A síncrise.   3 

Estruturas em três planos: terra, céu, inferno.   2 

O fantástico experimental. 20 

Infração às regras do bom-tom. 12 

Contrastes violentos: oximoros. 10 

Representação de estados psíquicos anormais.   6 

Elementos de utopia social.   4 

Uso abundante de gêneros intercalares.   1 

Pluristilismo e pluritonalidade. 17 

Opção pelos problemas sociopolíticos contemporâneos.   9 

Valorização da força vital, uma atualização dos mitos perenes da natureza. 11 

Versão um pouco mais mórbida da ideia anterior, que enfatizaria a ligação da vida com a morte, de Eros com Tânatos, 

através do sacrifício ritual e orgiástico. 

18 

Noção da bissexualidade e a prática de travestismo como folga dos papéis sexuais rígidos e socialmente impostos.   1 



 

Celebração do “corpo grotesco” e “excessivo” e das “partes inferiores do corpo”.   3 

A ideia das inversões sociais e a subversão simbólica do poder estabelecido via “o mundo às avessas”.   8 

A imagem do mundo social e político como perpétuo “coroamento” e “descoroamento” e a mudança perpétua como fonte 

da esperança popular. 

  6 

O tópos do Carnaval como o “reino da ambiguidade” e da “relatividade alegre”.   6 

A ideia do Carnaval como locus de sentimentos de união com a comunidade; como a restauração da “comunitas”, com seu 

“contato livre e familiar”. 

  6 

Uma perspectiva em relação à linguagem que valoriza o obsceno, o vulgar, o nonsense enquanto expressão linguística da 

criatividade popular. 

  5 

A noção do Carnaval como uma libertação das regrinhas da etiqueta social, da cortesia e das boas maneiras.   7 

O conceito de uma estética anticlassicista que privilegia não a unidade formal, mas a assimetria, o oximoro, o heterogêneo, 

a mésalliance. 

  4 

A noção do Carnaval como espetáculo participante, a eliminação das barreiras que separam o espetáculo e o espectador, 

no qual todo mundo vira performer. 

  5 

 
 
 

A noção do fantástico sempre esteve presente na poética de Michel Gondry e sem dúvida se mostra como ponto de 

proximidade junto da obra vianiana. Suas narrativas tangenciam a liberdade “do surrealismo e do maravilhoso” onde não há 

previsibilidades. Onde todos os caminhos são possíveis, todas as tonalidades surgem através das frestas e por novos “olhares sobre 

o mundo”103, e a narrativa é o imponderável. Diferentemente da visão tradicional, como imprimiu o filósofo estruturalista Tzvetan 

                                                             
103 CALVINO. Obra citada, p. 132. 



 

Todorov em seu livro Introdução à Literatura Fantástica104, o fantástico em Vian e Gondry está mais alinhado com o pensamento de 

Jean-Paul Sartre. Nos ensaios Situações I105, o filósofo existencialista defende que a chave para o entendimento do conceito está 

nas mãos do leitor (ou espectador) entendido como cúmplice, convencido e tomado pela lógica do artista. Para Sartre, não existem 

delimitações para o fantástico. Basta que algo fantástico irrompa no mundo natural, que todo o universo da narrativa se torne também 

o campo do fantástico.  

 

Ambos, Gondry e Vian são contadores de histórias que usam todos os artifícios para capturar seus espectadores ou leitores. 

Mas suas histórias, a despeito de toda “pluritonalidade” estética, têm a condição humana como marco referencial. Essa condição é 

o que diferencia o tradicional do fantástico contemporâneo, como apontou o pesquisador Marcio Sá: 

 

O fantástico contemporâneo é habitado principalmente por seres humanos e naturais. Assim, Sartre expõe o que 
seria a síntese do fantástico contemporâneo, ou seja, ‘o retorno ao humano’. Ao apresentar ‘o homem às avessas’, 
esse fantástico não exploraria as realidades transcendentais, mas transcreveria a condição humana. Afasta-se, 
segundo ele, das ‘fadas, djins e korigans’ e dos ‘embruxamentos de matéria’ em referência ao mundo maravilhoso. 
Limita-se somente a um objeto: o homem. (SÁ, 2003, p. 55) 
 

 

                                                             
104 Em seu livro, Todorov afirmou ser o fantástico um gênero literário próximo do estranho e do maravilhoso. Segundo o filósofo, o estranho poderia ser 
explicado segundo parâmetros naturais ou científicos. Diferentemente do maravilhoso, que estaria no lugar do imaginário e do impossível em um mundo com 
suas próprias regras. Assim, quando a incerteza e a ausência de explicações não permitem o entendimento desses dois universos, está-se no campo do 
fantástico. O filósofo aponta ainda três regras para o fantástico: a) a hesitação do leitor e manutenção da incerteza. b) a rejeição à leitura poética ou alegórica 
da obra. c) a identificação do leitor com uma personagem, em especial o narrador. 
105 SARTRE, Jean-Paul. Situações I. Lisboa: Publicações Europa-América, 1968. 



 

Em seus estudos sobre a sátira106, contidos no capítulo “Peculiaridades do gênero, do enredo e da composição das obras de 

Dostoiévski” de Problemas da Poética de Dostoiévski, Bakhtin chegaria a uma proposição semelhante ao conceito de Sartre sobre 

a análise da condição humana por intermédio do fantástico, ou, ainda, das “situações extraordinárias”: 

 

A particularidade mais importante do gênero da [sátira] menipeia consiste em que a fantasia mais audaciosa e 
descomedida e a aventura são interiormente motivadas, justificadas e focalizadas aqui pelo fim puramente 
filosófico-ideológico, qual seja, o de criar situações extraordinárias para provocar e experimentar uma ideia 
filosófica: uma palavra, uma verdade materializada na imagem (...). Cabe salientar que, aqui, a fantasia não serve 
à materialização positiva da verdade, mas à busca, à provocação e principalmente à experimentação dessa 
verdade. (...) A ousadia da invenção e do fantástico combina-se na menipeia com um excepcional universalismo 
filosófico e uma extrema capacidade de ver o mundo. A menipeia é o gênero das últimas questões. (BAKHTIN, 
2015, p. 130-131). 

 

 

Sartre e Bakhtin ressaltam o fantástico como um instrumento de leitura do próprio homem, uma “observação feita de um 

ângulo de visão inusitado”107 e na qual se percebe um mundo que não contraria propriamente as leis naturais, mas apenas a ideia 

de normalidade, pois, “da mesma forma que a realidade é constituída de um determinado contexto espacial-temporal, a normalidade 

humana percorreria o caminho que beira a excentricidade e a loucura”108, como as personagens de Vian-Gondry, as quais transitam 

por um mundo absurdo, dentro de suas normalidades absurdas, até serem traídas por uma irrupção que subverte suas concepções 

e as colocam frente a frente com “a verdade” vivida e sentida.  

 

                                                             
106 Bakhtin refere-se à sátira menipeia, menção ao filósofo Menipo de Gádara (310 a.C. - 255 a.C.), que deu ao gênero sua forma definitiva, mas já existia 
desde a época de Sócrates (469 a.C. - 399 a.C.). Os exemplos desse gênero são, como aponta Bakhtin, o Satiricon, de Petrônio, as Metamorfoses, de Apuleio, 
e Consolação da filosofia, de Boécio. De acordo com Robert Stam, a sátira menipeia para Bakhtin “está profundamente enraizada na percepção carnavalesca 
do mundo, e abre caminho para a polifonia artística e a ‘carnavalização’ literária (STAM, 1992, p. 38). 
107 BAKHTIN. Op. cit., p. 132. 
108 SÁ. Op. cit., p. 55. 



 

No projeto poético de Michel Gondry para A Espuma dos Dias, a verdade contida na narrativa transparece pela relação não 

sistêmica que Gondry estabelece com Vian e que resulta na inundação de imagens que flui pela tela. Uma obra que, mesmo por 

seus aspectos metalinguísticos, não assume filiações, mas alinhamentos, contatos, encontros fantásticos-filosóficos. Uma poética 

constituída-constituinte por e de interações. Um projeto que, sob a perspectiva dos processos de criação, onde reverberação, 

contaminação e reconstrução estão interligadas, revela seu traço dialógico.  

 

 
Os artistas – sujeitos constituídos e situados – agem em meio à multiplicidade de interações e diálogos, e 
encontram modos de manifestação em brechas que seus filtros mediadores conquistam. O próprio sujeito tem a 
forma de uma comunidade; a multiplicidade de interações não envolve absoluto apagamento do sujeito e o locus 
da criatividade não é a imaginação de um indivíduo. Surge, assim, um conceito de autoria, exatamente nessa 
interação entre o artista e os outros. É uma autoria distinguível, porém, não separável dos diálogos com o outro; 
não se trata de uma autoria fechada em um sujeito, mas não deixa de haver espaço de distinção. Sob esse ponto 
de vista, a autoria se estabelece nas relações, ou seja, nas interações que sustentam a rede, que vai se constituindo 
ao longo do processo de criação (SALLES, 2014, p. 152). 
 

 

A obra fílmica, em sua fixidez, está imbuída da “mágica que se pode ver” por toda a sua trama de influências, uma vez que “o 

objeto dito acabado pertence a um processo inacabado, em outras palavras, a obra entregue ao público, como um momento do 

processo, é simultaneamente gerada e geradora”109. Em suas aproximações, Gondry, para Vian, é testemunha ocular, cúmplice, 

crítico, discípulo, debatedor, interlocutor... Vian, para Gondry, é elemento fantástico e transformador do universo fílmico ao redor.  

 

 

 

                                                             
109 SALLES. Op. cit., p. 154. 



 

3.3 Considerações finais 

 

Parece haver dentro da história do cinema um sentido ou movimento cíclico em sua elaboração estética, algo de abstratizante 

e fragmentário no modo como a linguagem cinematográfica é conduzida em certo instante, para que, posteriormente, seja uma vez 

mais reconduzida a narrativas e construções ordenadas e à unidade de tempo e espaço mais conhecidas. Como se houvesse a 

necessidade de se testar os extremos para, assim, encontrar novos pontos de equilíbrio. Num paralelo com as artes plásticas, o 

historiador Heinrich Wölfflin, em seu Conceitos Fundamentais da História da Arte110, de 1915, chegaria a conclusões próximas sobre 

a peculiaridade do estilo no fazer artístico dos mestres do Renascimento em oposição aos grandes nomes do Barroco. Ele postulou 

que as características desses dois movimentos poderiam ser percebidas ao longo da história da arte, como num eterno movimento 

de afirmação e negação, distanciamento e proximidade entre as poéticas.  

 

Se assim se permitir, um outro paralelo poderia ser evocado a partir do entendimento de Antonio Candido sobre a literatura. 

Em O Direito à Literatura, Candido postulou: "A função da literatura está ligada à complexidade de sua natureza, que explica inclusive 

o seu papel contraditório, mas humanizador (talvez humanizador porque contraditório). Analisando-a, podemos distinguir pelo menos 

três faces: ela é uma construção de objetos autônomos, como estrutura e significado; ela é uma forma de expressão, isto é, manifesta 

emoções e a visão de mundo dos indivíduos e dos grupos; ela é uma forma de conhecimento, inclusive como incorporação difusa e 

inconsciente”111. Esses caminhos cruzados, entre as artes visuais e a literatura, encontram no cinema inegáveis reverberações.  

 

 

                                                             
110 WÖLFFLIN, Heinrich. Conceitos fundamentais da história da arte. São Paulo: Martins Fontes, 2015. 
111 CANDIDO, Antonio. Vários escritos. Rio de Janeiro: Dias Cidades – Ouro Sobre Azul, 2011, p. 178. 



 

Em A Espuma dos Dias, a assinatura visual do cineasta Michel Gondry é marcada pelas reverberações oriundas da obra 

literária. O diretor, em seu contínuo ato de resistência poética em prol de uma experiência estética, da invenção alimentada pela 

prática do ateliê, pela livre associação, por um modo de fazer mais próximo do sonho e do fantástico, encontra nas irradiações 

vianianas novas possibilidades de atuação criativa, possibilidades pluristilísticas e pluritonais, como diria Mikhail Bakhtin, para ir 

além. Apoiado por sua memória afetiva, guiado por ações intermidiáticas, das anotações textuais, dos desenhos aos diários 

audiovisuais, Gondry reconstrói a narrativa de Vian em busca de sua própria sensibilidade artística.  

 

Os processos de criação do diretor para a obra em destaque, aqui detalhados e ordenados em uma análise comparativa 

(sequência a sequência, foram colocados, lado a lado, texto literário e imagem em movimento para que, dessa forma, fossem 

interpretados sob a luz dos conceitos), fizeram surgir a marca do diretor, seu traço criativo e os aspectos de sua operação estética. 

Mais do que isso, pôde-se perceber, por intermédio do método, de que maneira literatura e cinema, apesar de suas luzes tão próprias, 

ou exatamente por isso, quando juntos, interseccionados, cedem brilho e estatura um ao outro. A Espuma dos Dias de Boris Vian e 

Michel Gondry é a afirmação dessa ideia. 
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