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Caro Norman McLaren,
Gosto de pensar que quando temos uma intuição,
ela nunca vem sozinha. Uma intuição, é como
uma vibração que se propaga e sempre viaja em
companhia, é como as ondas que nunca batem
sozinhas na costa. E por estes dias o que bate na
costa é uma necessidadecinema, que cada vez
mais sinto, está na companhia do senhor.
Há duas coisas que sempre lhe admirei: a sua
incansável vontade por experimentar e sua
preocupação pela potência do movimento. A
primeira certamente fala de seu gosto pelas
possibilidades fabulatórias da matéria de
expressão, ou como gostara de dizer Bazin, o
senhor assim como Méliès e Welles é um cineasta
da imagem, antes que da realidade. O senhor
praticou inúmeras técnicas e nunca deixou de
procurar e ensaiar, assim como nunca se deixou
seduzir por uma ideia preconcebida do que deve
ser o cinema. Pelo contrário sempre se preocupou
pelo que o cinema pode chegar a ser, daí que eu
nunca tenha visto o senhor como um animador,
mas sim como um grande cineasta experimental
cujo modo de experimentação se deu na
animação, pois o experimental, antes que uma
técnica ou um gênero é uma disposição e postura
diante da matéria de expressão.
Sua preocupação pela potência do movimento,
sempre me fez pensar em Vertov, pois é sempre o
que passa entre dois fotogramas, o que realmente
importa. O intervalo como princípio de
composição e o fotograma como gênese da
imagem entanto puro movimento em potência.
Compartilho com o senhor o fato que o cinema é

a manipulação do intervalo e o movimento que se
desenha e compõe a cada salto. Cinema como
dança do –entre e que a animação só faz mais
aparente, mas que é a dança do próprio cinema.
Daí minha incompreensão do absurdo divórcio
entre o “cinema” e a “animação”, como se fossem
universos ontológicos diferentes.
Por sorte
mesmo sendo poucos, alguns cineastas do lado do
“cinema” como Truffault e Linklater souberam
apreciar a sua arte.
Devolhe confessar que me formei na tradição do
“cinema”, mas o “cinema” sempre é isto ou
aquilo, pois o dinheiro sempre o determina e fixa.
O cinema nasceu experimental, mas rapidamente
esqueceu esse fato e se transformou/cristalizou
em puro cliché, talvez por querer contar outras
histórias diferentes à do próprio movimento. E se
me sinto na companhia do senhor é justo por
acreditar na potência do movimento que tem
como condição a experimentação e que
certamente está nas antípodas do cliché, pois o
cliché nos faz acreditar que o movimento pode ter
vários nomes, sendo que quando ele é a
personagem principal não tem nome por ser puro
devir em ato. Em outras palavras se me sinto
próximo do senhor é por que acredito que ambos
entendemos a imagem como umbral entre devires
e não como lugar de uma finitude inequívoca. Ali
a imagem é anônima e se o cinema é a dança do
–entre sempre se está de passagem, resistindo a
“imagem” como regime de verdade, pois ela não
é mais do que o resto daquilo que passa entre os
fotogramas como gesto fabulador.
Essa suspeita por que o cinema é isto ou aquilo,
por ter esquecido ser experimental e ter se tornado
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moral ao mesmo tempo que cliché dizendose
regime de verdade, me fez abandonar as formas
cinema (ficção/documentário/etc), por justamente
precisar sentir as forçascinema. Rejeitar o par
matériaforma e abraçar o par matériaforça. E,
como para experimentar só é preciso a vontade
por buscar e ensaiar, decidi me esquecer do
“cinema” para poder me lembrar de experimentar.
Conservei só um procedimento, que de fato o
senhor soube levar a um grau muito elevado.
Pintar no próprio fotograma ou handmade
cinema como às vezes é chamado. Primeiro
porque a meu ver resistir à imagem como cliché, é
tirar o olho da sua soberania e colocar a mão
como instrumento que perverte e gera linhas de
fuga na imagem e percepção. E segundo, por que
é pintando um a um os fotogramas que se pode
sentir o risco da passagem, a vertigem de lidar
com o intervalo, para entre fotograma e fotograma
conseguir liberar as potências do movimento. Ali
o movimento é desenhado/pintado. Ali o
movimento é experienciado como a face anônima
e virtual da matéria.

Desculpeme se é extensa demais esta carta, mas
precisava exprimir os motivos da minha profunda
gratidão com o senhor. Obrigado por filmes como
Begone Dull Care ou BoogieDoodle, eles tem
sido de grande fôlego e companhia no sempre
solitário
e
minoritário
caminho
da
experimentação. Obrigado, pela postura que o
senhor tem tido com o cinema e por sempre me
lembrar através da sua obra que o verdadeiro
conteúdo do cinema é o próprio movimento.
É assim que por último posso lhe dizer que
experimentar para mim é como se jogar no mar
aberto, aonde se vai e vem como as ondas, pois se
ensaia e procura, e cada onda esta por sua conta
com suas intuições, mas por sorte encontrei uma
com seu nome perto. Ela ressoa e me faz sentir
que em algum ponto, mesmo que pequeno, essa
intuição se compartilha. Então agora me sinto
com mais coragem para bater na costa e voltar ao
mar, para que cada vez que se bata na beira uma
diferença aconteça.
As mais afetuosas saudações,
Sebastian Wiedemann
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“La difficulté avec les films de McLaren,
c'est qu'ils nous obligent à parler de choses
que l'on ne connaît pas encore très bien et
qu'ils définissent pourtant parfaitement,
dans une langue qui n'a pas de nom.”
André Martin
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