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a Georges Méliès
por Norman McLaren

Na nossa opinião é presentemente impossível ver
os filmes de Mélies tal como foram concebidos na
altura do seu lançamento. A produção
cinematográfica estava apenas a começar.

Em França, Lumiére utilizava os filmes para
gravar os feitos e os gestos quotidianos. Na
Dinamarca, Elfelt tirava fotografias de grupos das
famílias reais europeias. Na Alemanha utilizaram
a câmara com enorme imaginação para a
gravação de uma volta em bicicleta. Um operador
de Lumiere filmou na China e no Tibete. Nos
E.U.A. um realizador tentou captar imagens no
terreno da invasão militar americana a Cuba.

Um pouco por toda a parte, este novo meio dos
Media foi utilizado para fins documentais. Este
olho ávido repousou inicialmente em todo o
género de assuntos da atualidade, da intimidade
das famílias às mais massivas destruições
provocadas pelo jogo das potências.

É contra este arranque documental e pela escolha
dos seus temas que Mélies foi um verdadeiro
inovador. Ele foi o primeiro a conceber o filme
como espaço para a fantasia e contos de fadas. Aí
onde outros se contentavam em gravar a vida tal
como ela é, Mélies abordou a gravação das
maravilhas de uma outra "realidade'', feita de
pinturas, de telas e de tradições teatrais,
ignorando o que considerava ser os limites
técnicos insuportáveis do teatro. Como qualquer
mágico, Mélies sentiase orgulhoso do poder que
tinha em conseguir jogar com a aparência dos
limites físicos do mundo natural. Depressa ele
imaginou as possibilidades que ofereciam este
novo meio de comunicação para redobrar os seus

poderes.

A fantasia de Mélies era bastante particular,
caracterizada por charme, alegria e impregnada de
um humor irresistível. Ele criou um mundo
maravilhoso repleto de jogos poéticos e de uma
imaginação fértil.

É difícil de dizer se a sua influência como
primeiro poeta e mágico do ecrã é mais
importante que o seu papel de inventor de
técnicas criativas para o cinema.

Ele descobriu e utilizou de forma imaginativa a
maior parte dos efeitos cinematográficos de base.
Mesmo estando longe de ter visto a totalidade dos
filmes existentes de Mélies, eu penso que ele é o
primeiro a fazer duplas e após isso múltiplas
exposições, ter sobre a mesma imagem dois
planos a rodarem ao mesmo tempo, imagens que
se fundem e/ou cruzam, captação de cenas
imagem a imagem, filmagens em alta ou baixa
velocidade.

Como na descoberta da roda, tais utensílios só
parecem evidentes e simples depois das suas
invenções. Têm de facto uma importância
gigantesca pois tal como a roda, eles têm no
cinema um número infinito de aplicações.

Sabemos ao menos de como ele fez duas das suas
descobertas. Afim de evitar que o filme fosse
velado no final dos planos, tinhase o hábito de
fechar lentamente o diafragma da câmara. No
momento em que o filme era desenvolvido, a
imagem escurecida ou negra necessária era
habitualmente cortada pois estimavase que não
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teria nenhum interesse artístico para o público.
Mélies compreendeu que se tratava de um
elemento essencial ao filme.

Certo dia, ao fotografar uma cena de rua, a sua
câmara bloqueou durante um breve momento.
Quando projetou o resultado ele viu um autocarro
transformarse num carro fúnebre. Podese
imaginar o seu entusiasmo naquele instante. Ele
teve de compreender o interesse criativo da
câmara no meio de uma captação de imagem e
talvez então se tenha apercebido da técnica de
captação imagem a imagem.

Estes dois exemplos que demonstram a forma
como ele inventou alguns dos seus truques,
colocamno no meio de técnicos criativos, cuja
marca de génio transcende os contratempos e
incidentes técnicos e de encontrar nos acidentes e
catástrofes suscetíveis de se tornarem reais
possibilidades de criação e de invenção.

Mas existe outro motivo pelo qual o Mélies é
excecional, que contribui em larga medida para a
frescura dos seus filmes, comparado aos dos seus
contemporâneos. Citando Mélies: " eu era ao
mesmo tempo um intelectual e um trabalhador
manual: isto explica porque razão me apaixonei
tanto pelo cinema ".

Um intelectual, mas também um trabalhador
manual. Ele não somente era o seu próprio
realizador, autor, roteirista, bem como o seu
próprio construtor de cenários, pintor, coreografo,
mecânico, inventor de truques, fabricante de
maquetas, responsável pelo guardaroupa, ator e
multipapeis, editor e distribuidor.

Enquanto outros produtores se socorriam de
assistentes e de pessoal do estúdio para realizarem
as suas ideias, Mélies queria fazer tudo sozinho.
Ele não tinha receio de sujar as mãos. Com efeito,
no seu ponto de vista, e tar implicado em todos os

estádios da produção era uma condição essencial
e vital no processo da realização de um filme.

Todos os cineastas independentes, da vanguarda
ou de artes e ensaios sabemno bem, assim como
alguns dos maiores realizadores do cinema
comercial. Estes últimos devem lutar contra as
regras castradoras e rígidas dos grandes estúdios
por causa da divisão do trabalho, as tarefas são
fendidas e "desvitalizadas", e onde o sistema
impede quase que por essência a ligação entre o
realizador que tem ideias e o filme a realizar. Para
o cineasta independente e o produtor de pequena
escala, o contato direto com todo o nível da
produção é uma vantagem principal que permite
compensar largamente as condições de trabalho e
as dificuldades que ele tem de enfrentar por aí.
Graças a ele o filme tornase um meio de
expressão pessoal.

Mélies concebia o filme como sendo um meio de
expressão pessoal (tendo talvez sido o primeiro a
fazêlo). Ele responsabilizavase deste modo por
todos os aspetos do filme. Aumentando a
produção viuse na árdua tarefa de delegar às suas
equipas algumas características técnicas da
produção tal como um pintor descrevendo um
quadro, confiando pois ao cuidado de um
assistente um pincel e uma tela para este pintar o
quadro.

O interesse que Mélies tinha pelo filme ia muito
para além das suas próprias produções. Ele
também se interessava nele enquanto meio de
comunicação internacional.

Em 1908, na altura do Congresso Internacional
dos Produtores de Filmes, no qual ele era o
presidente, ele conseguiu apesar de uma forte
oposição, que aceitassem e adotassem a
estandardização e a perfuração das películas dos
filmes.
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Gosto de pensar que ele era um homem assim tão
apaixonado pela estandardização das perfurações
de cada lado das películas como pelas viagens à
lua. Enfim, será algo que nós cineastas
independentes podemos aprender com Mélies?
Pessoalmente acho que sim.

Embora nos nossos dias os filmes, a sua produção
e distribuição sejam muito diferentes da época de
Mélies, penso que ele foi um exemplo na sua
dupla exigência: ver na sua arte, no cinema, mas
também ver com o seu público.
Inovador e destemido na escolha dos temas e das
técnicas (poderíamos facilmente dizer que ele foi
um cineasta vanguardista, experimental e
independente), os seus filmes não são dirigidos a
um público mais restrito de especialistas, mas sim
a um público mais abrangente.

Naturalmente o contexto histórico e a época da
sua produção tornam difíceis as comparações com
a era moderna, e poderíamos pensar que seria
bem mais complicado produzirse naquelas
condições que atualmente. Penso contudo que
apenas com sessenta anos de cinema atrás de nós,
e várias centenas de anos frente, estamos ainda no
princípio deste meio de comunicação. As
descobertas fundamentais foram talvez já
descobertas, mas as suas aplicações não foram
totalmente exploradas assim como outras
descobertas secundárias que hão de surgir. Existe
ainda um lato leque de temas que não foram
abordados e de formas de se fazerem filmes que
hoje em dia é até então fácil escolher temas e
explorar vias experimentais sem afastar o filme

do seu público assim como o não deixa de ter
importância, fazerse compromissos artísticos e
criativos. Gostaria de recomendar este assunto de
discussão no momento do Festival.

Ter uma tão grande ambição para um filme
experimental não irá resolver de maneira
nenhuma os numerosos problemas de
financiamento e de distribuição que incomodam o
cineasta independente, mas tal objetivo pode no
entanto trazer futuramente soluções que ir o
facilitar largamente a produção para os cineastas
que trabalham sozinhos.

Na minha opinião não há incompatibilidade entre
os filmes experimentais e os que estão destinados
ao grande público. Os filmes de Chaplin são disso
o exemplo mais convincente.

O facto de se experimentar ao cuidado de um
círculo mais estrito ou de uma elite é uma tarefa
bastante simples. Mas fazer experiências
ambiciosas que se dirigem quer ao grande público
como a círculos especializados é um objetivo que
vale a pena: de uma certa forma é também uma
obrigação verdadeiramente entusiasmante.

Concluindo, meus senhores e minhas senhoras eu
direi que o que me apraz mais no Mélies é o facto
dele ter sido tanto um cineasta experimental como
um realizador de filmes para o grande público.

Norman McLaren 1954
Festival International du Film de demain

Zurich
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