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RESUMO 

 

O presente artigo se propõe a abordar a inter-relação cinema e fotografia, tendo como 

objeto de estudo o documentário poético e autoral designado “sinfonia de metrópole”. Se, 

por um lado, artistas e fotógrafos então cineastas elegem cidades como protagonistas de 

seus experimentos fílmicos; por outro, observa-se que uma indagação acerca do que 

constitui a matéria mesma do fotográfico surge intrinsecamente ligada ao fílmico. Nesse 

âmbito, o conceito de inconsciente ótico é aqui considerado pressuposto teórico de 

particular interesse, fundamento de uma “nova visão” ampliada pelo espírito da técnica. 

Urge conferir, pois, um conjunto de imagens em um século de  sinfonias de metrópole, 

cujos filmes originários no contexto das vanguardas artísticas se estendem até a 

atualidade.  
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Introdução 
 

No início do século 20, é notável examinar o empenho dos mais variados artistas, 

fotógrafos, cineastas e documentaristas, ao buscar dar conta da vida na grande cidade e, 

consequentemente, das novas formas de percepção, acompanhando as inovações 

tecnológicas. Face aos desafios impostos pelas transformações da modernidade surge a 

necessidade de novos meios de expressão, fenômeno esse que se dá em diversos domínios 

artísticos tais como a pintura, a literatura, a fotografia e o próprio cinema. No contexto 

nova-iorquino, deparamo-nos com a obra da artista plástica Georgia O’Keeffe. A esse 

título, seu quadro The City (1926) nos é relevante ao mostrar uma tomada em acentuada 

 
1 Trabalho apresentado no GP Fotografia, XX Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 

componente do 43º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Professora do Colegiado em Cinema e Audiovisual da UFRB, e-mail: fernanda.carneiro@ufrb.edu.br. Essa pesquisa 

abarca um primeiro aporte no âmbito do projeto “O Som no Cinema segundo Alberto Cavalcanti” (Edital MCT/CNPq 

14/2010 Universal, 2011-2014). Retomada em 2015 incorporou ao estudo teórico a atividade empírica de criação, 

envolvendo graduandos em cinema, além de um integrante externo da UFRB.  Nesse contexto, surgem o ensaio 
fotográfico “Cachoeira, Cinza, Preto e Branco” e o curta-metragem “Cachoeira – Sinfonia de uma Cidade” (2015, 

3’36). A partir de 2018, graças à saída para Estágio Pós-doutoral em Artes na Universidade de Paris I – Panthéon 
Sorbonne, essa investigação pôde ser melhor desenvolvida, dessa vez buscando descortinar a relação entre o cinema e 
a fotografia.  
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contra-plongé de três arranha-céus nova-iorquinos, envolvendo uma gradação de cores 

do preto ao branco, passando pelo cinza, sob um céu azul em noite de luar.3 A pintura de 

O’Keeffe realizada um ano após a fotografia 40th Street (1925), de Edward Steichen, se 

diferencia desta última graças ao contorno nítido de formas. Por sua vez, proveniente do 

picturalismo, a imagem em preto e branco de Steichen focaliza as construções gigantescas 

de Nova Iorque, sob um céu cinza e forte efeito nebuloso, cujo pontos luminosos têm o 

poder de se propagar. A esse respeito, urge atentar para o fato que:  

 

... a história da fotografia de Nova Iorque permite observar a passagem 

do pictorialismo à fotografia moderna, quer dizer, de uma visão ainda 

pitoresca da cidade, captada de longe, nas névoas de suas fumaças – o 
que leva a considerá-la quase como um fenômeno natural, uma 

paisagem -, a uma visão ao mesmo tempo fragmentada e nítida que, 

parecendo ampliar o ‘realismo’ da técnica, o escapa imediatamente por 
seu tratamento misterioso, indiferente, do detalhe. (LÉVY In: 

MAUCHAIN, 2012, p. 21). 

 

 

Eis o caso de nos reportarmos à fotografia Wall Street (1915), de Paul Strand, 

retomada no curta-metragem Manhatta (1921), fruto da colaboração do fotógrafo Paul 

Strand com o artista plástico Charles Sheeler. Primeiro filme experimental norte-

americano, Manhatta estreia como sinfonia de metrópole da vanguarda norte-americana, 

abrindo novos horizontes, logo mais consolidados em 24 Dollar Island (1926), de Robert 

Flaherty, Skyscraper Symphony (1929), de Robert Florey, Manhattan Melody (1931), de 

Bonney Powell, A Bronx Morning (1931), de Jay Leda. Tanto na fotografia como no filme, 

vemos os transeuntes anônimos de Wall Street em proporções minúsculas em meio à 

imensidão da arquitetura da cidade de Nova Iorque, fincada na sobriedade de sua sólida 

geometria. Desde então deparamo-nos com linhas, grafismos, abstrações, rompendo com 

a perspectiva tradicional. A estudiosa Sophie Lévy assinala: “o primeiro objetivo do filme 

é explorar o laço entre a fotografia e o cinema” (LÉVY In: MAUCHAIN, 2012, p. 29). 

Nesse sentido, ao longo de Manhatta (1921), a lentidão da passagem dos planos é digna 

 
3 Georgia O’Keeffe nos revela: “... estou consciente que é inabitual para uma artista querer trabalhar no alto de um 

grande hotel, no coração barulhento da cidade, mas penso que é um estímulo que o artista precisa hoje. Ele deve ter um 
lugar onde pode perceber diante dos seus olhos a cidade como um todo... Hoje a cidade é uma coisa maior, mais notável, 
mais complexa que jamais na história. Seu pulso potente e quente possui um sentido que tentamos captar. (O’KEEFFE 

apud LÉVY In: MAUCHAIN, 2012, p. 23) Em seu testemunho, O’Keeffe assinala o deslanchar de uma nova 
experiência, propiciada pela vida na grande cidade, o artista tendo necessidade de se situar em meio a isso. 
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nota, além da fotografia em jogo, ele se inspira nas imagens publicadas desde 1911 em 

Camera Work, em particular as obras de Alfred Stieglitz e de Alvin Langdon Coburn.4  

 

No que diz respeito à definição das sinfonias de metrópole, urge conferir com o 

documentarista norte-americano Robert Flaherty, em seu 24 Dollar Island (1926), quando 

se lê no intertítulo do seu filme: “Entenda que estou falando de um filme no qual Nova 

Iorque é o personagem principal, não de um filme no qual indivíduos são retratados, o 

que faria de Nova Iorque um mero fundo para uma história. Estou falando de um filme 

em que Nova Iorque é a história.” Vislumbra-se, pois, uma diferente tomada de posição, 

própria de um cinema de pesquisa. Eis uma definição primeira das “sinfonias de 

metrópole”: o fato de elegerem uma cidade como protagonista, buscando registrar suas 

atividades cotidianas, captadas em seus movimentos e ritmos mais sutis ao longo de um 

dia. 

 

Ainda nesse contexto dos anos 1920, sob o ângulo do binômio fotografia e filme, 

cabe conferir o experimentalismo presente em Rhytmus 21 (1921), do alemão Hans 

Richter, e igualmente em Retorno à Razão (1923), do americano Man Ray então radicado 

em Paris. Em ambos os curtas-metragens se observa a exposição fotográfica negativa 

enquanto positiva, o filme de Richter sendo pioneiro. A respeito do experimentalismo 

nesse início de século, Hubert Damisch assinala : “... sob vários aspectos, o trabalho dos 

anos 1920 tanto das condições materiais da produção da imagem fotográfica quanto de 

seus componentes técnicos e formais é hoje sem equivalente.”5 Ou seja, dada a sua 

importância, esse trabalho possui uma consequência direta nos filmes tal como podemos 

examinar entre outros com Richter e Ray. No que concerne às sinfonias de metrópole, o 

estudioso Patrick De Haas sustenta que elas são tributárias do filme abstrato, absoluto, 

integral, ao emprestar seus métodos consagrados aos meios puramente cinematográficos 

e, assim sendo, ao ritmo, ao movimento.6 Por extensão, eu diria ainda voltados para a 

confecção da imagem propriamente dita, imagem fixa e imagem móvel em curso.  

 
4 LÉVY, Sophie. Manhattan, Film d’Avant-garde In : MAUCHAIN, Isabelle (édition). La Ville Magique – exposition 

LaM – Lille Métropole Musée d’Art Moderne, d’Art Contemporain, d’Art Brut du 29 septembre 2012 au 13 

janvier 2013, Paris : éds. Gallimard, 2012, p. 29. 
5 DAMISCH, Hubert. Préface À partir de la photographie In. KRAUSS, Rosalind. Le Photographique – pour une 

théorie des écarts (1989), 2ª ed., Paris : Macula, 2013, p. 14. 
6 DE HAAS, Patrick. Quinze Ans d’Années Vingt In : BASSIN, Raphaël. Cinéma Expérimental – Abécédaire pour 

une Contre-Culture, Paris : Côté Cinéma/ Morceaux choisis, 2014, p. 236. 
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Quanto à filmografia, no início do século passado, além dos norte-americanos, em 

solo europeu, há Alberto Cavalcanti, com Rien que les heures (1926), Walter Ruttmann, 

com Berlim, Sinfonia de uma Grande Cidade (1927), Dziga Vertov, com O Homem com 

a Câmera (1929). Mais recentemente, temos entre outros Thomas Schadt, com seu 

Berlim, Sinfonia de uma Grande Cidade (2002), Alex Barrett, com London Symphony – 

a Poetic Journey Through the Life of a City (2017). Em meio à produção desse início de 

século, sem dúvida, Thomas Schadt e seu Berlim (2002) merecem uma atenção toda 

especial, em seu hino proeminente dedicado não apenas à cidade de Berlim, mas à própria 

obra mestra experimental de Walter Ruttmann, a qual aparece celebrada com êxito.7 

 

Em linhas gerais, como apreender a relação que se estabelece entre o cinema e a 

fotografia, tendo como objeto o documentário poético e autoral designado “sinfonia de 

metrópole”, “sinfonia de cidade”, ou ainda, “sinfonia urbana”, cuja origem data do início 

do século 20 e se estende aos dias atuais, completando um século de existência? O que 

faz com que cineastas por vezes artistas, fotógrafos, documentaristas se voltem para esse 

tipo de produção tão específica?  Em meio ao debate que se coloca sobre o caráter 

experimental desses filmes - o que nos conduz a uma primazia do fotográfico, cabe aqui 

refletirmos e analisarmos todo um conjunto de imagens, em um século de “sinfonias de 

metrópole”. Para tanto, recorremos às fontes teóricas de inestimável valor no tocante a 

esses filmes, a saber, os escritos de L. Moholy-Nagy e W. Benjamin, os quais na verdade 

dialogam entre si.  

 

 

 

 

 

 
7 Sobre a filmografia, essa preocupação inexiste nos estudos que se dedicam às sinfonias urbanas, como se 

o corpus de filmes que as compreende houvesse se estabelecido de modo evidente e natural. Um primeiro 

passo rumo à constituição desse corpus deve talvez começar por reconhecer a importância dos 

documentários poéticos e autorais, que se valendo do preto e branco e abolindo o uso da língua falada, 
consistem em exemplos paradigmáticos das sinfonias de cidade, verdadeiras homenagens às obras 

consagradas. Sob esse ângulo, tais títulos merecem uma atenção especial no âmbito da discussão aqui 

proposta, a que interroga o que constitui a matéria mesma do fotográfico intrinsecamente atrelada ao 

fílmico. De todo modo, essa filmografia solicita uma melhor sistematização face a uma forma fílmica 

eminentemente experimental, constantemente revisitada e sujeita a reinvenções. Ao que parece, ela só vem 

enriquecer o cinema enquanto médium e igualmente enquanto arte, pondo-nos perante uma relação sempre 

inédita entre imagem e cidade. 
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Pressupostos Teóricos: o “Inconsciente Ótico”, Moholy-Nagy e Benjamin 

 

Como pressuposto teórico, a contribuição do artista e pedagogo László Moholy-

Nagy é fundamental. Mais conhecido graças a suas realizações nos domínios da pintura, 

da escultura, da fotografia, do design e da tipografia, tendo destaque a série de 

“fotogramas” - fotografias efetuadas sem o intermédio de câmera nem lentes, esquece-se 

que o artista multimídia, húngaro de origem, László Moholy-Nagy voltara-se igualmente 

para o cinema. The Old Port of Marseille (1929), Light Display: Black, White, Gray 

(1930), Berlin Still Life (1931) constituem três curtas-metragens, sob sua direção. Em 

meio ao filme abstrato no contexto alemão, vale lembrar, que o ápice dessa produção data 

do início da década de 1920, com os filmes dos artistas Viking Eggeling, Hans Richter e 

Walter Ruttmann, Sinfonia Diagonal (1922), do sueco Eggeling, sendo eleito como 

verdadeira obra-prima. Quanto a Moholy-Nagy, é interessante notar que o projeto estético 

do primeiro curta e do terceiro e último encontra-se anunciado já a partir do título: cada 

filme possuindo como foco uma cidade precisa, oferece imagens de seus habitantes 

anônimos, num dia qualquer. 

 

Influência decisiva ao ingressar na equipe de profissionais da Escola Bauhaus, 

com sede inicial em Weimar, em 1923, desde então a ideia “arte e técnica, uma nova 

unidade” faz-se premente. Uma vez pedagogo, Moholy-Nagy desempenha igualmente a 

função de editor, quando surge o livro Pintura, Fotografia, Filme (1925), marco inaugural 

de divulgação de seu pensamento, objeto de várias reedições. Nele, encontra-se o roteiro 

jamais filmado Dinâmica da Metrópole.8 Em sua introdução, que precede o roteiro 

Dinâmica da Metrópole, lê-se que a intenção estética é atingir o fílmico, ou seja, o filme 

que procede das potencialidades da câmera e da dinâmica do movimento.  

 

 
“A intenção do filme Dinâmica da Metrópole não é ensinar, moralizar, 

nem contar uma história; seu efeito é construído para ser visual, 

puramente visual. Os elementos do visual não possuem entre si uma 
conexão lógica absoluta; suas relações fotográficas e visuais, contudo, 

os fazem unir em uma associação vital de eventos no espaço e no tempo 

 
8 O estudioso norte-americano Edward Dimendberg reconhece esse roteiro como sendo amplamente ignorado, embora 

constitua um texto primordial para o estudo das sinfonias de cidade (DIMENDBERG, 2003). A meu ver, sua 
importância é tal ao ponto de podermos o reconhecer como “roteiro manifesto”, espécie de primeiro aporte crucial para 
esses filmes, que resistem à categorização enquanto filme narrativo (MARTINS, SANTOS, 2013,  p. 219). 
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e trazer o espectador ativamente para a dinâmica da cidade. ” 

(MOHOLY-NAGY, 1973: p. 122). 

 

 

Cabe, pois, apreender o que se coloca em termos de experimentalismo, em que 

consiste esse material “visual, puramente visual”, sustentado por Moholy-Nagy. Dotado 

de uma originalidade admirável, vale conferir o trabalho de poesia visual e verbal, 

favorecendo a expressão do dinamismo de seu tema, a cidade. Em sua edição inglesa de 

1973, observa-se cada página dividida em uma série de figuras ortogonais fechadas de 

tamanhos irregulares, cujos quadrados e retângulos formados por linhas pretas de larguras 

variadas se dispõem vertical e horizontalmente, dirigindo a atenção para toda a superfície 

da página. Acrescente-se a isso, o trabalho tipográfico e a presença de fotografias. Desde 

então, design gráfico, tipografia e fotografia fazem com que as atividades de leitura e de 

ver apareçam ambas em igual medida. Dada a singularidade de Dinâmica da Metrópole, 

indagamos o seu estatuto unicamente de roteiro ou de alcance enquanto obra de arte 

autônoma, a produção do filme tendo sido recusada pela UFA, sob a alegação de que não 

continha ação apesar da boa ideia. 

 

Deparamo-nos, pois, com uma aproximação entre a fotografia e o cinema, cuja 

reflexão põe a imagem no centro das preocupações estéticas e teóricas do artista 

pesquisador, a imagem sendo, por sua vez, apta a traduzir a “dinâmica da metrópole”. Em 

seus escritos, o estudioso alemão Herbert Molderings examina que, para o artista 

pesquisador húngaro, a fotografia não era apenas um meio de reprodução da realidade, 

porém de descoberta. Em acordo com a nova visão ampliada pelo espírito da técnica, 

interessa notar com László Moholy-Nagy que:  

 

Tratava-se, por um lado, dos mundos de formas reveladas pela 

fotografia tal como ela era utilizada nas ciências naturais e físicas: 

imagens astronômicas, fotos microscópicas e macroscópicas em 

biologia e zoologia, vistas aéreas, radiografias, estudos fisiológicos 

do movimento na cronofotografia etc. e, por outro, do que se chamava 

de “fatos perdidos” dos fotógrafos amadores tais como deformações de 

perspectiva, fora de foco devido ao movimento e deformações 

óticas. Um terceiro domínio da fotografia « vulgar » e não pictural que 

Moholy-Nagy empreendeu a partir de 1924-25 a fim de integrar uma 

nova linguagem fotográfica reagrupava as “trucagens óticas”: as 

surpresas da perspectiva, as trucagens de clichês pela montagem e 

pela colagem, os retratos múltiplos, a fotografia espírita, a fotografia 
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das imagens obtidas nos espelhos com superfície curva, conhecida 

como “fotografia divertida”, “fotografia fantasiosa”. (grifo nosso, 

MOLDERINGS In. DELPIRE, 1998 : s/n) 

 

 

Molderings aponta para elementos de um nível de percepção que Walter Benjamin 

influenciado pela teoria fotográfica de Moholy-Nagy, designará “inconsciente ótico” anos 

mais tarde. As por assim dizer “pulsões do inconsciente” possuiriam um grau maior de 

verdade, consistiriam em atos falhos, instalando-se como via de acesso a um mundo de 

instintos, de desejos e de sentimentos recalcados. Nesse sentido, as fotos falhas 

ofereceriam uma “ótica livre de todo pressuposto”, com reservas de percepções e de 

conhecimentos. Nesses níveis de percepção, se reconheceria um grau de realidade 

superior, o ponto de partida de uma nova “visão objetiva”. Desse modo, a estética 

fotográfica encontra-se ampliada, graças às perspectivas adotadas, às diagonais obtidas 

por fortes plongées ou contra-plongées, criando uma estrutura dinâmica inédita e 

surpreendente. 

 

Sob vários aspectos o pensamento de L. Moholy-Nagy e o pensamento de W. 

Benjamin se entrecruzam, ambos os estudiosos contemporâneos um do outro. Na verdade, 

apenas seis anos separam o livro de Moholy-Nagy e o ensaio de Benjamin, no qual o 

próprio Moholy-Nagy aparece citado. Em sua conceituação do “inconsciente ótico”, o 

qual a fotografia e o cinema são capazes de manifestar, Benjamin admite:  

 

 

A natureza que fala à câmera é diferente da que fala aos olhos. Diferente 

sobretudo porque a um espaço conscientemente explorado pelo homem 

se substitui um espaço em que ele penetrou inconscientemente. Se é 

vulgar darmo-nos conta, ainda que sumariamente, do modo de andar 
das pessoas, já nada podemos saber da sua atitude na fração de segundo 

de cada passo. Mas a fotografia, com seus auxiliares – o retardador, a 

ampliação – capta esse momento. Só conhecemos esse inconsciente 
óptico através da fotografia, tal como conhecemos o inconsciente 

pulsional na psicanálise. Ao mesmo tempo, porém, a fotografia revela 

com esse material os aspectos fisionômicos, mundos de imagens que 
habitam o infinitamente pequeno, suficientemente interpretáveis e 

ocultos para encontrarem seu lugar nos sonhos diurnos, mas agora, 

grandes e formuláveis, que tornam visível a diferença entre técnica e 

magia. (BENJAMIN, 2017: p. 55) 
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Observa-se, pois, uma crença no potencial da fotografia, sua capacidade de 

ampliar o campo do visível, uma vez que dotada de excepcional valor cognitivo. Graças 

a seus recursos técnicos tais como “retardador”, “ampliador” a ação mais corriqueira pode 

ser melhor captada em sua ínfima fração de segundo. Para Benjamin assim como para 

Moholy-Nagy a fotografia e sua natureza técnica surgem como fortes aliadas da ciência, 

sendo capazes de oferecer um discernimento do que permanece da ordem da magia. Ao 

final, ambos os estudiosos a percebem como um elemento de emancipação humana, ao 

mesmo tempo que põe em xeque o conceito tradicional de arte.  

 

Ademais, no ensaio benjaminiano, outras questões são de particular interesse, a 

saber, a leitura da fotografia de Eugène Atget e a atenção do fotógrafo francês voltada 

para o pormenor, o desaparecido, o escondido, oferecendo uma apreensão até então 

singular da cidade de Paris. Benjamin assinala: 

 

Atget nunca deu atenção às ‘grandes vistas ou aos chamados símbolos’, 
mas não lhe passavam despercebidos uma fila de formas para botas, os 

pátios parisienses, onde se veem alinhados os carros de mão, do cair da 

noite até ao amanhecer; nem as mesas ainda postas depois das refeições 

e a louça por lavar, nem o bordel da rua... n° 5... Porém, curiosamente, 

quase todas as suas fotografias estão vazias. Vazia a Porte d’Arcueil 

junto às mulharas, vazias as escadarias monumentais, vazios os pátios, 
vazias as esplanadas dos cafés, vazia, como tinha de ser, a Place du 

Tertre. Não são lugares solitários, mas lugares sem atmosfera; nessas 

fotografias, a cidade foi esvaziada como uma casa à espera de um novo 
inquilino. Foram esses trabalhos que permitiram à fotografia surrealista 

a preparação de uma salutar alienação entre o mundo envolvente e as 

pessoas, libertando o espaço para o olhar politicamente formado, um 

campo onde todas as intimidades cedem o lugar à iluminação do 
detalhe. (BENJAMIN, 2017: pp. 63-64)   

 

  

O foco em objetos do cotidiano, em princípio destituídos de interesse e de valor 

artístico, aparentemente banais e sem maiores significações, compõe matéria crucial das 

sinfonias urbanas. Essas últimas ao incluir em suas aberturas o amanhecer do dia, 

demarcado pelas primeiras atividades, fazem-nos descobrir ruas vazias onde cada 

pequeno acontecimento surge acrescido enquanto “iluminação do detalhe” (BENJAMIN, 

2017: p. 64). Mais adiante em seu escrito, ao abordar o cinema russo, Benjamin vai se 

deter ainda à exploração dos rostos anônimos, mais um elemento não apenas presente, 

mas até mesmo dominante nas sinfonias de metrópole.  
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Entre elas, Rien que les heures (1926), de Alberto Cavalcanti, constitui a sinfonia 

urbana cuja referência à fotografia de Eugène Atget ocorre de modo mais evidente, 

certamente Alberto Cavalcanti estando em acordo com seu diretor de fotografia James 

Rogers. Eis as tomadas pouco comuns de ruas não turísticas, das vitrines de lojas com 

modelos e até mesmo de uma boneca mostrada em meio a lixo em água de córrego, de 

vendedora ambulante, de mendigo. O vazio das ruas, as modelos nas vitrines e a pequena 

boneca trazem si o caráter surrealista, que acompanha “alguma coisa de ‘artificial’, de 

‘não real’” (BENJAMIN, 2017: p. 68), necessário em contraposição à realidade ilusória. 

Na obra de Eugène Atget quanto no filme de Alberto Cavalcanti o subúrbio, recantos 

desfavorecidos da cidade abrangem figuras marginalizadas.  

 

Voltando ao conceito de “inconsciente ótico” e à variada gama de ousadias 

técnico-estilísticas que a ele se aliam, ambos possuem particular importância no âmbito 

das “sinfonias de metrópole”. As tomadas macroscópicas, a fim de oferecer a um só 

tempo uma visão de conjunto vinculada a uma captação do pormenor; as tomadas 

microscópicas, focalizando o detalhe; as surpresas de perspectiva, suas deformações; as 

diagonais obtidas por fortes plongées ou contra-plongées, enfim, todos esses recursos, 

favorecem a criação de uma estrutura dinâmica inédita e surpreendente. Nesse âmbito, 

entende-se que a matéria mesma do que constitui o fotográfico surge atrelada ao fílmico. 

Eis um fenômeno na base das mais diversas vanguardas artísticas do início do século 20, 

às quais as sinfonias urbanas se vinculam. Desde, então, Nova Visão (Moholy-Nagy), 

Surrealismo (Alberto Cavalcanti, Jean Vigo), Nova Objetividade (Walter Ruttmann), 

Construtivismo (Dziga Vertov, Mikhail Kaufman), todos em sua aposta revolucionária no 

tocante à união imagem e técnica, terminam por buscar atingir um grau maior de verdade, 

sob uma “ótica livre de todo pressuposto”. Cada sinfonia de cidade, embora fincada numa 

orientação estética precisa, se oferece enquanto expressão inédita, enquanto via de acesso 

à realidade, enquanto registro documentário e modo de conhecimento. 

 

Quanto às realizações desse nosso século 21, cabe aqui pôr em destaque Berlim, 

Sinfonia de uma Grande Cidade (2002), de Thomas Schadt, e London Symphony – a 

Poetic Journey Through the Life of a City (2017). Com esses filmes, é interessante notar 

o caráter de homenagem e de reconhecimento ao estabelecer um diálogo e revisitar  o 

exemplo dado pelas sinfonias urbanas. Toda a inventividade concernente ao trabalho da 
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imagem ressurge, ambos os filmes optando pelo preto e branco. No caso de Schadt, não 

poderia ser diferente em relação à de Walter Ruttmann, deparamo-nos com uma outra 

cidade de Berlim, com sua paisagem urbana renovada, dotada de diversidade étnica, de 

manifestações contra o neonazismo, sem esquecer o registro de imagens remontando aos 

destroços deixados pela grande guerra.   

 

 

Considerações Finais   

 

Na abordagem aqui presente do documentário poético e autoral “sinfonias de 

metrópole”, “sinfonias de cidade” ou ainda “sinfonias urbanas”, elegemos a inter-relação 

fotografia e cinema como sendo privilegiada a fim de estudar e melhor entender as 

imagens produzidas por esses filmes. Sob essa perspectiva, o conceito de inconsciente 

ótico, em trabalho no pensamento do artista e pedagogo, húngaro de origem, Lászlo 

Moholy-Nagy e, em seguida, formulado pelo estudioso alemão Walter Benjamin, se 

revelou fundamental. Ao que parece, esse conceito permeia o ideal da imagem técnica, 

em sua capacidade de ampliar o campo do visível, em seu potencial revolucionário e 

utópico, o qual atravessa as várias vanguardas artísticas do início do século 20. 

 

Numa discussão sobre esses filmes documentários, vários são os estudiosos que 

propõem uma conceituação. Essa preocupação só pode vir a enriquecer o enfoque aqui 

em jogo.  Em  “Transfigurando o ordinário cotidiano – o roteiro Dinâmica da Metrópole 

de László Moholy-Nagy”, o norte-americano Edward Dimendberg assinala que “estes 

trabalhos resistem à categorização enquanto documentário, experimental ou filme 

narrativo” (DIMENDBERG, 2002: p. 109). Ora, ao que parece, tal afirmação requer uma 

maior atenção, digna de reconsideração. De todo modo, dado o caráter experimental, 

inventivo e autoral desses filmes, não há como evitar variações, ousadias, sutilezas 

compondo um estilo próprio a cada realizador, base de um cinema poético, irreverente, 

diferente. 
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