
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017

“Experiência de Cinema”: A Multiplicidade do Dispositivo Cinema na Instalação

de Rosângela Rennó1

Daniela M F O ROSA2

Victa de CARVALHO3

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ

Resumo

Este  trabalho  se  propõe  a  analisar  os  elementos  da  obra  “Experiência  de  Cinema”
(2004),  da artista  Rosângela Rennó,  a partir  da relação entre cinema e produção de
subjetividade. Essas análises foram possíveis através da perspectiva dos autores André
Parente  e  Victa  de  Carvalho sobre  o cinema pensado através  de  seu  dispositivo,  e,
também,  da  pesquisa  histórica  de  Flávia  Cesarino  Costa,  Tom  Gunning  e  Arlindo
Machado, que consideram uma história do dispositivo cinematográfico não teleológica e
para  além  de  seu  modelo  hegemônico.  Ao  final  deste  texto,  pode-se  entender  a
instalação  de  Rosângela  Rennó  como  um  encontro  e  homenagem  à  história  do
dispositivo em toda sua multiplicidade.
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Texto do Trabalho

A obra que este  texto se propõe a analisar é uma cine-instalação inserida no

contexto da arte contemporânea. Mais que um estilo ou técnica, os trabalhos artísticos

produzidos nas últimas cinco décadas podem se relacionar entre si por uma preocupação

de  seus  realizadores  em  adotar  uma  consciência  crítica  diante  do  próprio  meio4

(ENTLER, 2009). Interessam neste artigo as questões que permeiam a dissolução dos

limites entre os meios, delimitados em função de uma preocupação da teoria da arte, até

1Trabalho apresentado na Divisão Temática Comunicação Audiovisual, da Intercom Júnior – XIII Jornada de 
Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação

2Recém-graduada do Curso de Comunicação Social, habilitada em Radialismo, da ECO-UFRJ, email: 
dani.mfor@gmail.com

3Orientadora do trabalho. Professora do Curso de Comunicação Social ECO-UFRJ, email: victa.pereira@eco.ufrj.br

4 O autor se refere à fotografia contemporânea como uma “postura” mais que um conjunto de técnicas 
ou estilo no texto “Um lugar chamado fotografia, uma postura chamada contemporânea”. Essa relação 
foi estabelecida pela autora desta dissertação como uma analogia à arte contemporânea em geral.
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os anos 1960, pela especificidade de cada linguagem. Essas noções foram relativizadas

nos trabalhos de artistas e teóricos que, se relacionando com uma subjetividade pós-

moderna e  contemporânea de descrença em regimes universais5 (LYOTARD, 1979),

abandonam o purismo e autonomia dos meios para realizar obras que transitam entre as

diferentes linguagens estéticas. 

As  cine-instalações  se  apresentam  como  ressonâncias  desse  processo

contemporâneo e  são  produzidas  justamente  no  encontro  entre  mediums:  fotografia,

cinema, vídeo. Como um processo de radicalização do  cinema experimental, tal qual o

cinema  expandido6,  o  cinema  exposto7  opera  por  um  deslocamento  das  forças

agenciadas em sua forma convencional para expandir as possibilidades fílmicas.

Nesse contexto, se insere a artista brasileira Rosângela Rennó, conhecida por

seus  trabalhos  com  arquivo  que  apropriam  e  ressignificam  antigas  fotografias

encontradas. Projetando-as em movimento (“Duas lições de realismo fantástico”, 1991),

ou  em  superfícies  que  não  a  tela  tradicional  (“Insólidos”,  2014),  por  exemplo,

desenvolve seu trabalho em zonas limítrofes entre o cinema, a fotografia, a instalação, e

intersecciona questões sociais e íntimas em um território bastante ambíguo: a memória.

Em  toda  a  sua  produção,  Rennó  provoca,  a  partir  do  uso  de  arquivo  e

experimentações com a materialidade da imagem, o questionamento sobre as formas

imprecisas  de  representar  das  imagens  técnicas.  A trajetória  de  Rennó  mostra  um

interesse  por  desarticular  o  mito  da  fotografia  como  índex  do  real  ao  colocar  o

espectador  em posição  de  dúvida  quanto  ao  que  observa:  seja  pelas  características

sensoriais da obra, que impedem uma visão nítida e específica da imagem, ou por suas

lacunas  narrativas,  que  demonstram a  impossibilidade  de  identificação determinada.

Essas questões acabam por conduzir o espectador a criar ficções que resultam de um

processo alimentado por fatores exteriores - como a natureza das fotos, sua disposição

no  espaço  expositivo  e  os  artifícios  pelos  quais  a  instalação  opera  –  e  também

5 Jean-François Lyotard, no livro “A Condição Pós-moderna” (1979), descreve a subjetividade pós-
moderna como descrente das grandes estruturas ao afirmar que “não podemos mais recorrer à grande 
narrativa - não podemos nos apoiar na dialética do espírito nem mesmo na emancipação 
da humanidade para validar o discurso científico pós-moderno".

6 Termo cunhado por Gene Youngblood no livro “Expanded Cinema” (1970), que exemplifica o cinema 
em sua forma mais sensorial e com características relacionadas a outras formas de expressão, tais 
como a performance.

7 Termo utilizado por Dominique Paini em “Cahiers du Cinéma” (2005) para analisar as características 
que o cinematográfico assume dentro do espaço de galerias e museus
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particulares,  fruto das próprias lembranças íntimas do observador.  A memória,  desta

forma, é um tema recorrente na produção de Rennó e se apresenta como um terreno

instável e incerto do pensamento humano.

 “Experiência de Cinema” é uma instalação de 2004 na qual Rennó projeta uma

série de fotografias em uma cortina de fumaça intermitente. As fotos projetadas estão

organizadas  por  gêneros  cinematográficos  (“Filme  de  amor”,  “Filme  de  Família”,

“Filme de Guerra”, “Filme de Crime”) o que conduz o espectador  ao ambiente familiar

do cinema clássico. Entretanto, a instalação de Rennó, ainda que sugira uma experiência

de cinema, parece se desviar da experiência que habitualmente chamamos “cinema”. A

questão para este trabalho é, portanto, qual o cinema que Rennó desenvolve e quais

subjetividades poderão ser produzidas a partir desta obra.

No texto “Entre cinema e arte contemporânea”, de Victa de Carvalho e André

Parente, os autores apontam a produção artística recente como o lugar de ressignificação

dos  dispositivos  ao  desloca-los  de  suas  funções  originais  e  propor  toda  uma  nova

abordagem que fica evidente a partir de sua nova posição e utilização (PARENTE e

CARVALHO, 2009, p. 29). Essa possibilidade se realiza através da noção de dispositivo

descrita por Deleuze a partir do conceito de Foucualt, na qual um dispositivo funciona

por  linhas  de  subjetivação  que  são  capazes  de  abrir  brechas  nas  de  sedimentação,

provocando desvios nas linhas pelas quais os Poderes e Saberes operam um dispositivo

e  produzem  seu  discurso  (DELEUZE,  1996).  Sendo  assim,  um  dispositivo  é  uma

multiplicidade  na  qual  esses  processos  de  sedimentação e  fratura  operam de  forma

contínua em devir (Op. Cit.). As chamadas “linhas de fratura” possibilitam a mobilidade

dentro do dispositivo e podem ser vistas como a passagem de um dispositivo a outro ao

reinventarem suas formas e produzirem identidades múltiplas e nômades (Op. Cit.).

Conceber o cinema através de seu dispositivo possibilita pensa-lo como um

conjunto de forças heterogêneas operando em devir. Portanto, em consônancia com o

pensamento de Deleuze para o disposito, Victa de Carvalho e André Parente propõe o

cinema como esse agenciamento de forças que possui também suas brechas e linhas de

fuga, responsáveis pelos muitos deslocamentos de sua forma dominante (PARENTE e

CARVALHO, 2009,  p.  37).  Segundo os autores,  essa  transformação não se trata  de

produzir um novo dispositivo, mas de possibilitar subjetivações criadas em suas brechas

(PARENTE e CARVALHO, 2009, p. 37).
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Essa concepção, aliada a crítica realizada por Tom Gunning e outros autores

como Flavia Cesarino Costa e Arlindo Machado à historiografia do cinema, que reduziu

as múltiplas possibilidades do dispositivo a sua forma hegemônica – o teatro italiano, a

tecnologia  de  captação  e  projeção  e  a  forma  narrativa  dos  filmes  –  e  limitou  as

manifestações  anteriores  e  paralelas  como  processos  primitivos  do  que  viria  a  ser

cinema, nos permite reavaliar esses aparatos e espetáculos ópticos a fim de entende-los

como outras identidades de cinema. Supor que a forma-cinema8 é o clímax de toda uma

história  dos  dispositivos  ópticos  é  estabelecer  uma  visão  teleológica  que  fixa  uma

identidade específica para o cinema, o que, como vimos anteriormente, não se sustenta

se queremos pensar o disposito como um agenciamento de identidades fluidas.

Desta forma, quando se diz que a arte contemporânea transforma e reinventa o

dispositivo cinema,  o dispositivo em questão é  o da forma-cinema. Esse sistema de

representação se institui apenas uma década depois do surgimento de seu dispositivo

técnico  (PARENTE  e  CARVALHO,  2009,  p.28).  Na  verdade,  se  pensarmos  o

dispositivo cinema como um artifício que produz e projeta imagens em movimento – o

que seria ainda uma tentativa de encontrar uma especificidade num meio que, segundo

essa perspectiva, é heterogêneo e limítrofe -  resulta impossível determinar uma data

exata para sua origem.

O  século  XVIII  e  XIX  foram  palco  de  invenções  e  experiências  com

dispositivos ópticos que impulsionaram a formação de um certo tipo  de espetáculo.

Experiências  imagéticas  de  análise  e  decomposição  do  movimento  (os  estudos  e

aparelhos inventados por cientistas como Étienne-Jules Marey e Albert Muybridge com

a cronofotografia, além do zootrópio e outros aparatos que foram aderidos pela cultura

de massa e vendidos como brinquedos ópticos), de sua síntese e projeção e a criação de

ambientes imersivos e sensoriais (a lanterna mágica, as Fantasmagorias e os espetáculos

Ultra Reais das Feiras Universais), se manifestaram nos meios científicos, industriais e

de  cultura  de  massa.  Essa  multiplicidade  de  invenções  ópticas,  pensada  de  maneira

fenomenológica e não teleológica (GUNNING, 2004, p. 32), remontam uma história do

cinema bastante heterogênea, através da qual o cinematográfico se comporta como o

lugar da diferença (MACHADO, 1997). 

8 Termo descrito por André Parente para designar o cinema dominante e seu agenciamento de forças 
que operariam em três níveis: a arquitetura, a captação/projeção e a forma discursiva narrativa
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Perceber o cinema como um sistema de expressão, um recurso de sintetização e

duração  do  movimento,  a  rápida  exibição  de  imagens  fixas,  a  sala  escura  e

acompanhamento  sonoro  para  um  audiência,  como  Charles  Musser  propõe,  uma

“história das imagens em movimento projetadas em sala escura” (MUSSER, 1990, p.

15-54, apud MACHADO, 1997, p.23), inclui manifestações fora do circuito oficial, um

universo mais exótico de mediunismo, fantasmagorias, teatro de variedades  até mesmo

os brinquedos e adorno de mesa (MACHADO, 1997). 

Não só a historiografia do cinema reprimiu os desvios de sua forma narrativa,

como  o  próprio  cinema  passou  por  uma  auto-regulamentação  e  auto-censura  nas

primeiras décadas do século XX, quando a industria cinematográfica passou a doutrinar

suas  produções  com  o  intuito  de  atrair  a  classe  burguesa  (COSTA,  2005,  p.  59).

Segundo Arlindo Machado,

“o que fica reprimido na grande maioria dos discursos históricos sobre

cinema é o que a sociedade reprimiu na própria história do cinema: o

devir do mundo dos sonhos, o afloramento do fantasma, a emergência

do imaginário e o que ele tem de gratuito, excêntrico e desejante, tudo

isso, enfim, que constitui o motor mesmo do movimento invisível que

conduz ao cinema". (MACHADO, 1997, p. 15).

Tendo essas  noções como ponto de partida,  a obra de Rosângela Rennó se

apresenta como uma misteriosa provocação aos elementos do cinema privilegiados pela

historiografia  clássica  (a  arquitetura,  a  projeção  e  a  narrativa)  ao  sugerir  diversas

características de cinemas divergentes à forma-cinema. Nos próximos parágrafos, este

artigo  abordará  três  questões  levantadas  por  “Experiência  de  Cinema”  que  se

relacionam  com  os  conceitos  apresentados  e  instigam  essa  discussão:  as

multipossibilidades da tela, a narrativa lacunar e sensorial e a temporalidade.

Em “Experiência de Cinema”, Rennó substitui a forma-tela9 por uma superfície

tridimensional formada pela fumaça. Explorar outra materialidade que não a opaca da

tela de cinema produz uma série de novas relações entre o espectador e a obra. Em

“Experiência de Cinema”, a tela é o elemento central do filme, que introduz o visitante

9 Termo cunhado pelo autor Philippe Dubois, retirado do texto “A questão da forma-tela”: espaço, luz, 
narração, espectador (2008). O autor descreve através deste termo a forma dominante da tela: branca, 
opaca, neutra e plana.
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aos múltiplos aspectos da instalação – sua materialidade funciona como um gatilho para

as percepções que resultam da experiência com o trabalho.

A princípio, a fumaça evidencia a tela como uma presença, não apenas uma

superfície neutra na qual o filme acontece pelo contato com as imagens – essas sim

compostas de profundidade. Pode-se pensar que a forma-tela numa experiência habitual

de  cinema  produz  o  mesmo  efeito  ao  centralizar  a  atenção  do  espectador  e  ser  a

superfície  que  torna  possível  o  efeito-cinema10.  Entretanto,  o  efeito  da  tela  em

“Experiência  de  Cinema”  vai  além  da  sua  capacidade  de  interceptar  imagens  e

confundir-se com elas, a tela de fumaça nesta instalação é uma interface que cria um

ambiente  sensorial  e  atua  na  percepção  do  espectador  através  de  sua  própria

materialidade. A fumaça constrói uma tela intermitente e instável, que, apesar de pouco

densa, possui volume. Quando a imagem-luz é recebida por essa tela, é a projeção que

adquire  seus contornos,  e não o inverso.  Aqui,  a  tela  não recebe profundidade pela

ilusão  provocada  pela  imagem  luminosa,  mas  a  imagem  da  projeção  que  adquire

volume ao ser interceptada pela matéria irregular da fumaça. A tela, neste caso, assume

posição ativa na construção da matéria do filme.

Outro trabalho com projeção em fumaça bastante instigante é o de Anthony

McCall.  Entretanto,  se  o artista  constrói  verdadeiras  esculturas  de  luz pela  aparente

solidez doada pela fumaça, Rennó constrói imagens inconsistentes, entre o palpável e o

espectral, como se pretendesse construir algo entre a imagem-objeto da fotografia e a

imagem-projeção.

Recordando as Fantasmagorias do século XVIII, a fumaça se relaciona a um

entre-mundos, a corpos não materiais, ao sobrenatural e à morte. Todas essas relações

são evocadas pela substancialidade ambígua da fumaça:  ainda que possua partículas

sólidas, a fumaça traz a sensação de algo incorpóreo, e, por sua pouca densidade, se

movimenta de maneira espectral no espaço. A instalação é, então, contaminada por uma

aura de passado, mistério  e,  embora se intensifique por outros elementos – como o

dispositivo  de  projeção  exposto,  os  ruídos  que  a  máquina  produz,  a  natureza  das

imagens  projetadas  –  a  fumaça  é  quem  primeiro  apresenta  ao  espectador  essas

sensações. Luc Courchesne afirma, ao se referir às telas múltiplas, que modificar a tela

10 Termo cunhado pelos autores Jean-Louis Baudry, Christian Metz e Thierry Kuntzel, que caractetiza o 
estado do espectador de cinema próximo ao estado do sonho e da alucinação.
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significa  transforma-la  em um ambiente,  no  qual  é  possível  imergir  para  além das

imagens (COURCHESNE, 2004, p. 264). Em “Experiência de Cinema”, essa relação

também é  possível,  ainda  que  a  tela  não  seja  múltipla:  os  efeitos  que  a  tela  causa

extrapolam seus limites para atuar em todo o ambiente. A fumaça provoca uma “invasão

do espaço pela imagem” (WEIBEL, 2004 p. 43), que deixa de ser um vazio de luz para

ganhar um corpo físico, ainda que pouco material.

O som em “Experiência de Cinema” nos remete novamente os espetáculos de

Robertson ao contribuir para a atmosfera de suspense, mesmo que menos diretamente

que nas Fantasmagorias. A máquina que forma a cortina de fumaça, na qual as imagens

são projetadas, emite um ruído ao mesmo tempo “maquínico e orgânico” (FOTORELLI,

2013, p. 38), que se repete em intervalos regulares. A estranheza do som que provém do

aparato técnico capta a atenção do observador para o equipamento e, sua constância, o

eleva à condição de parte vital da obra, como se fosse o ruído respiratório dos fantasmas

incorporados.

A estranha  substancialidade  da  tela  em  “Experiência  de  Cinema”  interfere

ainda na natureza das imagens que compõe os filmes apresentados. Além, é claro, da

pouca  nitidez  que  as  fotografias  apresentam,  a  intermitência  desta  tela  atribui

movimento às imagens fixas. O mecanismo da tela profere fumaça em sentido vertical,

que gradativamente toma forma e concede contornos à imagem projetada. Esse processo

de formação progressivo da imagem produz certa movimentação às fotografias, assim

como o processo de apagamento quando a fumaça passa a se desfazer. A sensação é de

que as fotografias movimentam-se como fantasmas no ar,  balançando-se de maneira

irregular até que desaparecem por completo.

Além  de  diluir  os  limites  entre  a  imagem  fixa,  atribuída  à  fotografia  e  a

imagem em movimento do cinema, o processo de desaparecimento das fotografias em

fumaça pode se relacionar também com a concepção do próprio cinema descrita por

Dominique Paini. Segundo o autor, o cinema é um objeto temporal pois se constitui

através do movimento (PAINI, 2008, p. 28). São imagens processuais que manifestam-

se  através  de  seu  desenvolvimento  no  tempo e,  por  tanto,  de  seu  desaparecimento:

“constituem um fluxo que desvanece à medida que acontece” (Op. Cit., p. 28). A tela de

“Experiência  de Cinema” pode ser  pensada como a performatização deste  processo.

Nela, o filme desaparece de forma literal quando a fumaça se esvazia e a experiência
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deste cinema se dá entre o fim de uma imagem e a formação de outra – a passagem

entre imagens,  o movimento. A anotação de imagens na duração do tempo torna-se

sensível e visível pelo próprio processo gradual de aparecimento e desaparecimento da

tela.  Se  relacionando  com  a  cronofotografia  de  Marey,  a  tela  em  “Experiência  de

Cinema” cria anamorfoses ao distorcer as imagens conforme essas são projetadas no

espaço,  e,  consequentemente,  torna  perceptível  aos  olhos  do  observador  o  seu

desenvolvimento no tempo.

As imagens projetadas na tela de “Experiência de Cinema” se tornam visíveis

gradativamente obedecendo a velocidade que a fumaça ganha volume sobre o pedestal.

A formação  da  imagem  através  da  densidade  da  fumaça  pode,  ainda,  remontar  os

processos cognitivos do pensamento e, até mesmo a imprecisão da imagem, sugere algo

imaginário e lúdico.  É como se a tela desta  experiência  materializasse um processo

interno da mente humana. Tão logo a imagem se torna visível, ainda que desprovida de

clareza,  a  máquina  de  fumaça  cessa  sua  produção  e  o  observador  testemunha  o

desaparecimento daquelas formas e, como que em processo de esquecimento, perde-se a

imagem lentamente conforme ela se esvazia no espaço.

Rosangela Rennó trabalha nos limites da percepção e capacidade de registro do

pensamento humano e, de forma paralela, da própria fotografia. A tela de “Experiência

de Cinema” opera suas potencialidades sensíveis através da imprecisão da imagem. Ao

mesmo tempo em que a fumaça é o meio pelo qual a imagem se faz presente, a sua

materialidade fronteiriça entre o corpóreo e o espectral impossibilita a nitidez de seus

contornos.  As  fotos,  portanto,  são  confusas,  como  a  memória  em  processo  de

esquecimento. A metáfora do apagamento se apresenta de maneira física conforme o

espectador assiste as fotografias se desfazerem diante de seus olhos.

A obra de Rennó também produz um exercício cognitivo de apreensão dessas

imagens  que  são  destruídas.  O espectador  observa  a  imagem se  formar,  que  nunca

alcança a nitidez por completo, durante oito segundos. Após o desaparecimento, há um

intervalo  de  trinta  segundos  antes  que  a  próxima  fotografia  seja  projetada.  Nesses

espaços entre as duas imagens, o observador tenta rememorar o que desapareceu diante

de seus olhos, antes que pudesse fixa-lo com clareza em sua mente, ao mesmo tempo

em que aguarda pela formação da próxima fotografia. Novamente, a percepção humana
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é colocada em prova nesse complexo exercício de observação que ativa o corpo do

visitante de maneira distinta daquela da experiência de cinema convencional. 

“Amor”,  “Família”,  “Guerra”  e  “Crime”  são  espaços  situacionais  bastante

complexos pelos quais permeia a vida em sociedade. A escolha da artista em utiliza-los

como título de seus filmes pode residir no desejo de abordar temas que perturbam o

indivíduo, no sentido de serem questionamentos da consciência e espirito de cada um, e

que, ao mesmo tempo, constituem pilares da sociedade e interferem em suas relações

diretamente. Essa associação pouco delimitada entre público e privado é constante na

produção de Rennó.

Ainda assim, a escolha da artista em chamar de “filme” as seqüências de fotos

projetadas  e  agrupa-las  sob as  categorias de  “amor”,  “família”,  “guerra”  e  “crime”,

conduz  à  associação  com  gêneros  cinematográficos.  Segundo  Toni  Dove,  “a

familiaridade com as formas de cada gênero podem agir como uma âncora ou uma série

de marcas para guiar o espectador por um terreno desconhecido”.  (DOVE, 2004, p.

210).  Se  no  cinema  como  estamos  habituados,  os  gêneros  apresentam  marcas

predefinidas que situam o espectador em um universo com características já esperadas,

na  experiência  de  Rennó  essa  posição  é  colocada  em  questão  pelo  estranhamento

produzido graças às lacunas narrativas da obra e sua estranha apresentação.

Primeiramente, a própria imagem não é nítida devido a projeção em fumaça e

resulta  bastante  difícil  compreender  com  clareza  o  que  cada  foto  apresenta.  A

materialidade  da  tela  compromete  a  visão  objetiva  das  fotografias,  que  tão  logo

aparecem, já se esvaziam na fumaça, não permitindo que o observador se fixe nelas por

muito tempo. Além da imagem imprecisa, a relação entre cada fotograma não reproduz

qualquer  encadeamento  narrativo.  Apesar  de  se  relacionarem através  dos  temas  aos

quais pertencem – nas fotos do “Filme de Amor”, por exemplo, vemos diferentes casais

trocando beijos e carícias – sua justaposição não sugere uma sequência de eventos e,

portanto, se desloca da transparência da forma-narrativa do cinema.

As fotos são exibidas como um sistema de mostragem, que podem remeter aos

espetáculos  de  lanterna  mágica  e  ao  cinema  de  atração.  Porém,  diferente  desses

espetáculos que acompanhavam um narrador/apresentador, a ausência dessa figura em

“Experiência de Cinema” permite relatos ainda mais abertos e subjetivos que ficam por
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responsabilidade  do  espectador  e  seu  imaginário.  Em  “Experiência  de  Cinema”,  a

sugestão  de  gêneros  narrativos  reinsere  essas  imagens  em  paisagens  imaginadas

(MACIEL, 2008, p. 80). Porém, logo, os próprios mecanismos da obra criam espaços

fragmentados que impossibilitam a leitura habitual do espectador. 

Se o mecanismo da instalação constrói obstáculos para o entendimento claro de

seus fotogramas, esses mesmos empecilhos visuais favorecem a experiência sensível da

obra. A tela de fumaça modifica a matéria de luz da imagem projetada e, enquanto altera

sua visibilidade, provoca uma percepção tátil da imagem. A tela, em “Experiência de

Cinema”, abandona seu estatuto de superfície neutra para atuar como uma interface pela

qual  se  dá  a  experiência  e  modificar  as  relações  habituais  entre  imagem  e  tela  e

espectador e cinema. 

O próprio equipamento, constituído por uma máquina que emite gelo seco em

forma de cortina sobre um pedestal e um projetor conectado ao aparelho de reprodução

dos DVD`s, alteram a percepção espacial do visitante. A parafernalha posicionada no

centro da sala motiva uma interação do visitante com o objeto pelo qual acontece a obra,

na  medida  que  este  tenta  desvendar  seus  mecanismos  percorrendo  com  o  olhar  o

ambiente da exposição. Essa inquietação motora do espectador o separada daquele da

forma-cinema, na qual o corpo parece adormecido e suspenso em relação a si próprio e

à presença dos outros espectadores. 

A espacialização estabelece relações ao mesmo tempo particulares – de cada

indivíduo com a obra – e coletivas, pois o circuito aberto da exposição permite que os

espectadores  estejam constantemente  cientes  da  presença  um dos  outros.  Embora  a

interação  entre  eles  não  seja  pré-estabelecida  pela  obra,  essa  consciência  afeta  sua

experiência. Courchesne afirma que "qualquer meio imersivo é, por natureza, um meio

interativo e transforma espectadores em visitantes” (CHOURCHESNE, 2004, p. 266).

Levando  isso  em  conta,  “Experiência  de  Cinema”  constrói  um  ambiente  sensorial

através do qual os visitantes interagem entre si e com a obra, mesmo que de maneira

indireta.

Embora os filmes em “Experiência de Cinema” sejam projetados em uma única

tela centralizada na sala de exposição, sua materialidade contagia todo o ambiente da

obra e a tela é, por si própria, um ambiente. Ao pensar a montagem como encadeamento
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de imagens para a produção de sentidos, a montagem neste cinema pode-se dar através

de sua ambientação, pois, a acomodação de seu dispositivo técnico e suas dimensões

físicas  convidam  os  espectadores  a  transitarem  –  ainda  que  virutalmente,  pois  os

convidados a assitir a instalação não puderam transitar entre os aparelhos do dispositivo

- por esse espaço sinestésico. Desta forma, o cinema de Rosângela Rennó se apresenta

como  um  contexto  para  a  experiência.  A  narrativa  por  encadeamento  de  ações

sucessivas do cinema hegemônico, nesse caso, da lugar a subjetividade criada a partir de

relações internas de cada visitante com o dispositivo perceptual criado por Rennó. Essas

subjetividades se apresentam de forma múltipla e  podem ter relação com memórias

familiares, a memória do próprio cinema, os fantasmas e o esquecimento. 

As fotos utilizadas em cada um dos quatro filmes de “Experiência de Cinema”

foram  apropriadas  de  álbuns  familiares.  Essas  lembranças  particulares  despertam

vínculos de reconhecimento entre o espectador e a obra, além de estabelecer conexões

entre os visitantes daquele espaço. Segundo Katia Maciel, Rosângela Rennó ilumina e

rememora arquivos para criar famílias que se conectam através de recordações íntimas

(MACIEL, 2008, p. 81).

Entretanto,  de  maneira  similar  a  “Duas  lições  de  Realismo  Fantástico”

(Rosângela  Rennó,  1991),  a  experiência  proposta  pela  instalação  se  estabelece  de

maneira mais efetiva em função das sensações da fumaça e do ambiente criado. Para

além das relações que implicam a utilização da imagem de arquivo, o artefato pelo qual

acontece a  obra “Experiência  de Cinema” parece recriar  os  processos cognitivos  de

formação de imagens e seus apagamentos – a memória. Antonio Fatorelli relaciona a

intermitência  das  imagens  projetadas  na  fumaça  com  àquela  das  imagens  mentais.

Segundo o autor, 

“o  modo  de  percepção  sucessivo  e  intermitente  desse  conjunto  de

imagens  performatiza  o  modo  de  existência  das  imagens  mentais,

também  elas  intermitentes  e  instáveis.  A  experiência  de  cinema

realiza-se,  nesse  caso,  pela  apreensão  dos  fotogramas  individuais

implicando ativamente o espectador, o seu repertório de imagens e a

própria  dinâmica  operativa  das  imagens  mentais.”  (FATORELLI,

2013, p. 39)
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Pode-se  pensar  “Experiência  de  Cinema”  como  uma  obra-dispositivo,  no

sentido descrito por André Parente no qual a criação se dá a partir de uma relação do

observador com o trabalho (PARENTE, 2014, p. 109), em que o tema da memória é

abordado  através  de  diferentes  camadas  sensíveis.  A  fotografia  de  arquivo  e  as

recordações particulares que as imagens evocam em cada visitante pode ser pensada

como uma primeira  camada  perceptível.  Outra  camada  seria  a  performatização  dos

processos mentais e fotográficos de registro e esquecimento através da materialidade da

tela de fumaça e seu mecanismo de formação e apagamento das imagens. A terceira

camada possível  seria  o  próprio  exercício cognitivo  que  a  assimilação das  imagens

pouco nítidas,  que  rapidamente desaparecem, provoca.  Por  fim,  em última estância,

“Experiência de Cinema” pode ser concebida como instalação que homenageia e, ao

mesmo tempo,  coloca  em questão  a  memória  coletiva  –  a  história  -  do  dispositivo

cinema.

Rosângela Rennó, em “Experiência de Cinema”, constrói uma atmosfera que,

através das sensações que evoca, rememora àquela das Fantasmagorias e faz pensar no

cinema como um dispositivo  de  espetáculo  que  extrapola  suas  noções  definidas  na

forma-cinema.  Interessada em um cinema mais sensível  que narrativo,  a  artista  cria

conexões  com a  lanterna  mágica,  a  cronofotografia,  as  fotossequências,  o  primeiro

cinema  e  o  cinema  expandido,  por  exemplo.  Paradoxalmente,  Rennó  tampouco  se

desloca completamente das definições da forma-cinema ao adotar seus gêneros. 

Na verdade, “Experiência de Cinema”, se analisada por todos seus artifícios,

possui características associadas a diversos artefatos e mecanismos de espetáculo óptico

e pode ser percebida como uma história do dispositivo em toda sua complexidade. O

cinema de  Rennó se  apresenta  como constante  trânsito  este  essas  possibilidades  de

experiências  cinematográficas  e  impulsiona  a  consideração  por  uma  história  do

dispositivo heterogênea, ampliada por suas muitas formas que escapam à hegemônica.

Uma  experiência  tão  complexa  que  rememora  e  se  propõe  a  pensar  as  diferentes

subjetividades do dispositivo cinema desde seus primórdios. 

“Experiência de Cinema” justapõe características aparentemente dicotômicas

para  romper  com  qualquer  purismo  e  objetividade  em  relação  a  representação  da

imagem técnica e ao dispositivo cinema. Rosângela Rennó trabalha nesse limite entre

objeto  e  percepção,  entre  itendidades  e  ficções  do  imaginário,  a  memória  e  o
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esquecimento e a incerteza visual. Ao evidenciar as estratégias do dispositivo cinema,

“Experiência  de  Cinema”  perturba  a  familiaridade  do  espectador  com  o  formato

hegemônico, mas não para modificar o dispositivo, e sim para ampliar e, de certa forma,

homenagear as suas possibilidades, que neste trabalho estão em constante movimento.
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