PAISAGEM COM
MAR AO FUNDO
CARLA MAIA

Coreografar os passos; traçar as
sombras; incorporar a árvore;
dilatar a noite; observar o correr do
rio. Esses movimentos constituem,
para Carla Maia, as paisagens
(e derivas) dos filmes de Clarissa
Campolina. “Diante do mundo, cabe
não investigar os mistérios, mas
guardar os segredos.”

Lembro-me bem da primeira vez que vi o mar em Belo Horizonte,
minha cidade serrana, tão distante do litoral: era noite. Na galeria de
um espaço cultural do centro da cidade, projetores lançavam a imagem
azul e luminosa do oceano entre duas arcadas de uma extensa parede.
Parecia miragem, aquele novo horizonte. De frente para a imagem, dois
bancos, desses longos em que cabe muita gente sentada lado a lado,
convidavam à contemplação. Mesmo os sons litorâneos eram audíveis,
o marulho das ondas, o pio das gaivotas, o vento. O trabalho era parte
de uma videoinstalação intitulada Rastros: a paisagem invade (2010).
Convém começar daí. Não por acaso, acredito, foi enquanto
eu olhava o mar mais uma vez, certa manhã no Rio de Janeiro,
que recebi o telefonema de Clarissa Campolina, justamente a
responsável por essa paisagem litorânea em serras belorizontinas.
Ela me convidava a lhe dedicar um texto. Agora, quando me
sento a escrever e penso em seus trabalhos, eles retornam como
fragmentos: são notas, trechos, rastros. E o que me invade, na
tentativa de reorganizá-los, é mesmo a paisagem.

Sendo assim, compor uma paisagem requer extrema habilidade e
atenção. É um trabalho árduo e bastante exigente. É preciso saber
reconhecer a beleza da forma e da cor, da luz e dos sons. Tomar
o mundo desconhecido por um conjunto de imagens potenciais,
para conferir a elas espaço e tempo próprios. Desde o começo, é
necessário ter ciência dos instrumentos disponíveis para a tarefa.
Pode ser a pena, o pincel ou a câmera, mas, de acordo com cada um,
o exercício de composição varia muito.
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Frase extraída da sinopse
do filme.

A paisagem é também consciência das formas. Um certo modo de
organizar o visto, o vivido, o ouvido (e o olvido). Uma paisagem jamais
existe por si só, tem de ser criada, a cada vez, por alguém que saiba
olhar para ela. O poeta Fernando Pessoa escreve sobre isso, em seu
Cancioneiro, ao entender por paisagem “tudo o que forma o mundo
exterior num determinado momento de nossa percepção” (PESSOA,
1972: 61, grifo nosso). Em outra citação do poeta, escolhida por
Clarissa como epígrafe de um texto seu sobre Notas flanantes (2009),
sublinha-se a mesma ideia: “o que vemos não é feito daquilo que
estamos vendo, mas daquilo que somos”.
Para ganhar forma, uma paisagem exige o olhar e o engajamento do
sujeito, numa combinação sutil de mundo interior e exterior – um
“duplo fenômeno de percepção”, como escreve Pessoa. Raros foram
os autores que souberam bem inventar paisagens, embora muitos
tenham tentado. Além de Pessoa, penso, sobretudo, nas veredas do
Grande sertão: como escreve outro admirador de Guimarães Rosa, o
angolano Ruy Duarte de Carvalho, “o sertão é o pensamento que a
gente forma dele, mais forte do que o poder de um qualquer lugar”
(CARVALHO, 2008: 66). Sim, uma paisagem é mais que espaço:
é história. Ou, nas palavras do próprio Rosa, “sertão é dentro da
gente” (ROSA, 1988: 270).
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Clarissa escolheu a câmera, porém sem abandonar a pena: em Notas
flanantes, como já indica o título em letra manuscrita, são suas anotações
(com a colaboração do amigo Sérgio Borges) que irão ajudá-la a descobrir
“a cidade em que acorda todos os dias”.1 A ponte entre cinema e escrita já
se sustentava em Trecho (2006), curta que dirigiu com Helvécio Marins,
para o qual um conto do escritor Marçal Aquino, intitulado “Boi”, foi a
inspiração inicial. Clarissa tampouco se esqueceu de Rosa, como reforça
seu primeiro longa-metragem, Girimunho (2011), também dirigido por
Helvécio. Na travessia do filme, o real se dispõe no tom e no ritmo das falas
das personagens, na relação com os modos de vida do sertanejo mineiro
(as festas populares, as relações familiares, as invenções e os mitos),
na poeira das estradas e nos meandros do rio. Não só o espaço, mas o
tempo do filme – rarefeito, estendido – compõe com a paisagem do sertão
roseano, ali, onde “envelhece o vento” (ROSA, 1988: 479).
Entretanto, a paisagem de um livro não é a paisagem de um filme.
Sabemos bem: com uma câmera na mão, os procedimentos são outros.
Se o escritor tem de lidar com a página em branco e sua solidão, no
cinema estamos sempre acompanhados – somos lançados ao mundo,
e o que nos cabe é olhá-lo, escutá-lo, da melhor forma possível. Em
termos bem simples e ligeiros, filmar começa pela decisão do que e por
onde olhar, onde e como se posicionar, para melhor compor um quadro.
Cada detalhe é importante: o equilíbrio das linhas, a temperatura da
luz, os contrastes e brilhos. É preciso ter paciência e zelo, trabalhar com
precisão, é preciso, sobretudo, deixar passar, pelo espaço delimitado
pelo quadro, o tempo. A duração é preciosa para a paisagem de
um filme, só ela admite a brisa noturna, só ela devolve, ao mar, seu
movimento. Disso também já sabemos: somente investido de tempo e
movimento um quadro pode tornar-se um plano.
Clarissa é uma mulher de muitos planos. Ela não apenas os cria,
um a um, com uma sensibilidade ímpar. Ela sabe costurá-los. Sabe
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MOVIMENTO #5 Observar o correr do rio. Tecer o
esquecimento, aceitar a partida. Trocar móveis de lugar.
Atravessar pontes, seguir em direção à margem. Abandonar um
chapéu na superfície das águas, submergir as lembranças. Fazer
da morte um impulso de vida. Cantar, para bem imaginar. “Viver
não é muito perigoso?” (Girimunho, 2011).

inventar fluxos entre eles, criando um movimento de segunda ordem,
que envolve não apenas o contínuo da duração, mas o descontínuo
do corte na montagem. Trabalhadora do cinema, seja como diretora,
assistente, fotógrafa ou montadora, há uma década Clarissa compõe,
plano a plano, sua paisagem. Por vezes, elabora métodos precisos –
um sorteio de letras e números distribuídos em papéis de diferentes
cores determina o quadrante do mapa onde dar início à deriva (Notas
flanantes). Outras, observa, a distância e em silêncio, o percurso
errante de um andarilho (Trecho). É evidente sua inclinação para os
usos e construções dos espaços, os caminhos e deslocamentos.
O título de um de seus trabalhos reforça tal interesse: Onde você está?
(2006), vídeo feito para telefone celular. O que resulta de todas essas
experiências espaçotemporais é uma paisagem dinâmica, mutante e
lacunar. Sem temer o fragmento (assim me sugerem alguns de seus
filmes), tento recompor em movimentos, como quem inventa para si
suas próprias notas flanantes, sua deriva:

Se lanço mão de notas breves, é por cautela. Uma paisagem opaca
como a de Clarissa aumenta o risco e a dificuldade de qualquer
análise ou interpretação. Ela prima pela superfície – reflexos,
texturas, cores, contrastes – sem sugerir uma verdade a ser
descoberta no fundo das imagens. Interessa-se menos pelo ponto
de partida ou chegada do que pelo “trecho” entre eles. Em lugar
da pergunta, prefere o silêncio. Isso é bem evidente, por exemplo,
em determinada passagem de Trecho: Libério pede aos diretores
que façam alguma pergunta para que ele possa dar início a seu
depoimento, mas nada escuta. Talvez por uma espécie de pudor
ou decoro, Clarissa se furte a dissecar o mundo como se faz a um
cadáver, buscando, antes, conservar o pulso vital de seus enigmas.
Clarissa sabe: diante do mundo, cabe não investigar os mistérios,
mas guardar os segredos, “pensar na existência de um sentimento
de incompletude”, como ela mesma escreve.

MOVIMENTO #1 Coreografar os passos. Acompanhar os pés na
estrada, ao som ritmado dos carros e da respiração. A travessia do
quadro é também a travessia da vida. Uma voz de criança guarda o
segredo – sobre a imagem de flores do campo ao vento, ela diz: “nada”
(Trecho, 2006).
MOVIMENTO #2 Traçar as sombras. Inventar outra cidade. Na
exatidão do mapa, buscar a graça do acaso. Ordenar a sucessão de
ruas vazias, até encontrar, entre elas, uma imagem sem foco: ave
pousada no galho. Observar que, quando finalmente a imagem se
torna nítida, a ave levanta voo. Tem de ser assim: o mundo não se
rende ao nosso desejo de definições (Notas flanantes, 2009).

Daí sua predileção pelos movimentos breves, pelas passagens
errantes, pelos cortes insuspeitados, pelos fragmentos de imagens
que vemos em Notas flanantes, Rastros, Adormecidos. Este último é
particularmente enigmático: seus planos retratam seres obscuros
impressos em outdoors, rostos surgidos no opaco. Desse filme, restam
apenas indagações: o que se passa, enquanto a cidade dorme?
Que sonhos pairam em sua paisagem noturna?

MOVIMENTO #3 Incorporar a árvore. Encontrar o equilíbrio entre
pés e ramos, mãos e tronco. Subir, brincar, depois descer: saber
compor com a perspectiva do chão. Propor desvios, devolver a cada
ruído seu próprio dom de reinvenção. Reciclar imagens, levá-las a
outro espaço, montá-las em paralelo. Entre a ação e a espera, fazer
surgirem outros horizontes (Rastros: a paisagem invade, 2010).

2
Agradeço a Ilana Feldman
pela referência.

MOVIMENTO #4 Dilatar a noite. Ir de azul em azul, num piscar
de olhos. Investir na brevidade. Imprimir na retina um farol
vermelho. Discernir o que é ponto de luz, para ressaltar o que
escurece (Adormecidos, 2011).
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Numa proposta tão arriscada quanto fecunda, o filósofo Nietszche
(apud FERRAZ, 2005)2 relaciona semelhante afinidade com os
enigmas ao feminino. Segundo ele, a mulher tem o dom de conquistar
a verdade justamente por saber conservar-lhe o véu. Potente aliada
em sua operação filosófica, para Nietszche a mulher tem razões para
ocultar suas razões: se o decoro e o pudor podem ser facilmente
relacionados à etiqueta e à virtude que caberiam bem a uma mulher,
o filósofo prefere associá-los a um modo definitivo de aderir a
toda espécie de véu, a tudo que serve para encobrir, sem qualquer
pretensão ou valorização de qualquer verdade em profundidade.
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Sobre esse modo feminino de relação com a verdade, tal qual
apontado por Nietzsche, escreve Maria Cristina Franco Ferraz:
À diferença da vontade de verdade que preside à lógica e ao regime
de pensamento dominante, a perspectiva feminina se ateria portanto
à superfície cosmética, aos enigmas multicores, esquivando-se de todo
desejo de ‘fundos’ ou de ‘fundamentos’. Diante dos enigmas, detém-se,
fascinada por suas cores, por seu fulgor, sem pretender desmanchálos, ‘achatá-los’ em qualquer explicação de cunho meramente lógico
(Nietszche apud FERRAZ, 2005).

Seria preciso uma imersão de fôlego na obra nietzschiana, tal qual
a empreendida por Ferraz, para dar conta da complexidade de
semelhantes afirmações. No presente texto, entretanto, declino da
empreitada, reconheço meus limites. Eu não saberia explicar que força
de mistério é essa que envolve uma mulher, quanto mais uma mulher
a fazer filmes, embora isso me interesse bastante. De todo modo,
não resisto à citação, que me parece tão apropriada quando penso
nos filmes de Clarissa, bem mais contemplativos que explicativos.
Se alguém os acusasse de simples demais, superficiais ou mesmo um
tanto abstratos ou herméticos, ela certamente sorriria em resposta:
sim, é assim. O mundo não tem fundamento: por que, então, tentar
explicá-lo num filme?
Como já dito, Clarissa é uma mulher de muitos planos. Há dez anos,
ao lado de alguns companheiros, deu início a mais um, o maior deles:
imaginou um ambiente de criação coletiva, em que pudesse fazer
filmes como quem trava amizades. O cinema poderia ser, desse modo,
força de contato e contágio – espraiado em relações de afeto mútuo,
ele retiraria daí sua potência. O plano deu certo. O coletivo audiovisual
Teia – veja bem, o nome diz tudo – colecionou, no arco de uma década,
muitos filmes e vários prêmios. Não sem dificuldades, diria Clarissa,
num sussurro. Ela haveria de concordar: foi preciso aprender a lidar
com as diferenças para devolver ao amor sua vocação de criar uma
ponte de alegria entre contrários, como ensina o filósofo (FERRAZ,
2005), ponte esta que depende do desejo e da perseverança dos
amigos para a construir e fortalecer.
Na Teia, Clarissa é quem mais circulou entre diferentes projetos e
funções. Basta conferir os créditos dos filmes: da amiga Marília Rocha,
foi diretora assistente em A falta que me faz (2009), corroteirista,
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fotógrafa e montadora em Acácio (2008) e montadora em Aboio
(2005); de Pablo Lobato, foi assistente de direção em Queda (20002010) e Outono (2007); colaborou na montagem de Nacos de pele
(2008) e na concepção e produção de Anônimo (2002), ambos
dirigidos por Leonardo Barcelos; de Helvécio Marins, além da codireção
de Trecho e Girimunho, assina a montagem de Nem marcha nem chouta
(2009) e Nascente (2005), do qual também foi diretora assistente; com
Sérgio Borges, foi codiretora, corroteirista e comontadora de Silêncio
(2006), além de assinar “parceria artística” em O céu sobre os ombros
(2010), crédito pouco usual, que parece ter sido inventado só para ela.
É preciso admitir, a parceria e a colaboração são atitudes raras,
num tempo em que os modos de vida tendem ao individualismo, ao
performatismo, ao produtivismo e, no pior dos casos, ao cinismo
e ao egoísmo, entre tantos outros “ismos”. Daí a importância
de celebrar projetos como os da Teia, que propõem outras
formas de relacionamento e trabalho, acolhendo a diferença e a
multiplicidade como forças de resistência e criação – tarefa urgente
e necessariamente política. Quiçá, haja afinal um fundamento para o
mundo, e seja ele apenas este: o da amizade e do amor.
Penso que foi em nome da amizade que ela me telefonou, naquela
tarde em que eu olhava o mar. Há anos compartilhamos um afeto
crescente, já brincamos alguns carnavais, chegamos a procurar juntas
uma casa nova. Confesso que a primeira ideia que tive quando ela
me fez o convite foi a de escrever uma carta que começasse com um
“Querida Issa” vírgula – adotando assim seu apelido, que só convém
aos mais próximos e quer dizer “coragem” em japonês.
A carta divagaria sobre o tempo que compartilhamos, “difíceis,
não acha?”; certamente citaria Rosa de memória e sem referências
ao pé da página, “as coisas mudam no devagar depressa dos
tempos”; continuaria com frases de admiração, “que alívio saber
que há os que resistem”; talvez citasse um samba do Renato
Negrão gravado pela Juliana Perdigão, só pra alegrar, “que bom ser
contemporâneo seu”; e enfim terminaria com um contraconvite,
“vamos dançar e brindar a década?”. Só agora me dou conta de
que talvez essa fosse mesmo a forma mais adequada de dedicar
um texto a Clarissa, ela que tem tanta disposição e habilidade
para fazer cinema quanto para dançar uma noite inteira, ela com
sua inclinação para o afeto e a alegria.
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E eu finalmente poderia assinar com um beijo e meu próprio apelido,
que não tem significado algum, mas com o qual eu e ela somos bem
mais habituadas, colocar data e ponto final.

CLARISSA CAMPOLINA
Clarissa Campolina vive em Belo Horizonte,
é graduada em comunicação social pela
UFMG e pós-graduada em artes plásticas
pela UEMG. Realizadora de filmes e
videoinstalações e montadora de obras
do cinema brasileiro contemporâneo,
seus trabalhos ganharam prêmios e
foram exibidos em festivais de cinema
e outras instituições de arte no Brasil e
exterior como: MoMA – Museu de Arte
contemporânea de Nova York (2011),
Festival Internacional de Cinema de Veneza
(2011), Festival Internacional de Cinema de
Oberhausen (2011), Festival Internacional
de Documentário de Amsterdã (2011),
Festival Internacional de Locarno
(2009), Festival Internacional del Nuevo
Cine Latinoamericano (2008), Festival
Internacional de Rotterdam (2007), Festival
de Brasília do Cinema Brasileiro (2006),
entre outros.
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Elétrica
Brasil | 2012 | Instalação | fios elétricos,
madeira, luminárias | 4 fontes sonoras

Odete
Brasil | 2012 | 16” | HD | cor | Dolby digital

Girimunho
Brasil, Alemanha, Espanha | 2011 | 90’ | 35 mm
cor | Dolby digital

Adormecidos
Brasil | 2011 | 6’30” | HDV| cor | stereo

Desassossego:
filme das maravilhas
Brasil | 2011 | 65’ | HD | Dolby digital
Direção coletiva

Rastros: a paisagem invade
Brasil | 2010 | 60’ | 8 vídeos in loop | cor | 4
sound monitors

Notas flanantes
Brasil | 2009 | 47’ | HDV | cor | stereo

Onde você está?
Brasil | 2006 | 2’ | videocelular | cor | stereo

Trecho
Brasil | 2006 | 16’ | 35 mm | cor | Dolby digital
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