O MAR DE MINAS
JOSÉ CARLOS AVELLAR

Movido pela paisagem – real
e imaginária –, o cinema que
se produz em Minas “caminha
com passo miúdo” e “imagem
sussurrada”. Para José Carlos
Avellar, os filmes questionam-se por
meio do documentário e questionam
o documentário como meio. Afinal,
pergunta o autor, “o documentário
está no que se olha, na descoberta
das pessoas e paisagens vistas pelo
realizador, ou está na descoberta do
olhar do realizador por meio dessas
paisagens e pessoas?”.

Primeira hipótese: a montanha move o cinema. Algo essencial
nos filmes parece vir da paisagem de Minas. Da paisagem real,
como a que Marília Rocha filmou para comentar e pontuar os
depoimentos de A falta que me faz, e da paisagem imaginária
que os mineiros criaram para se apresentar e representar seu
modo de ver o mundo. Entre montanhas e Minas, o cinema se
move num sussurro como o ruído do mar ausente, distante, longe
dos olhos. Uma paisagem está mais ou menos dentro da outra.
As montanhas do filme de Marília são ao mesmo tempo reais e
imaginárias. São aquelas visíveis na tela e também as montanhas
que o filme projeta na imaginação do espectador para sugerir,
simultaneamente, o espaço em que se encontram as personagens
(o horizonte fechado pelas montanhas) e aquele outro, contíguo,
em que se encontra o espectador (a sala de cinema como um vale
entre montanhas).
Nesse aberto-fechado entre montanhas, o cinema em Minas
caminha com passo miúdo e uma imagem sussurrada. Uma
escrita em letra miúda. Uma conversa a meia voz. O título,
com frequência, é feito de uma única palavra – Acidente. Aboio.
Andarilho. Queda. Trecho. Nascente. Através. Outono. Adormecidos.
Acácio. Sonhos. Anônimo. Silêncio. Sopro. Girimunho. Ou é feito da
sugestão de uma pedra no caminho, O céu sobre os ombros, aponta
Sérgio Borges; de uma imobilidade, Nem marcha nem chouta,
aponta Helvécio Marins jr.; ou de uma ausência, como aponta
Marília: a imagem é feita do que não possui. A falta faz a imagem.
A imagem é uma figura nem carne nem pele, somente a alma do
osso, como a desenha Cao Guimarães, diretor que não integra o
coletivo mas com quem a Teia mantém afinidades estilísticas.
Segunda hipótese: a montanha é uma pedra no meio do caminho.
Algo essencial no cinema de Minas parece vir do documentário
e ir em direção ao documentário. Parece resultar do desejo de
questionar-se por meio do documentário e de questionar o
documentário como meio.
Assim, por exemplo, Acácio propõe um jogo de espelhos entre o
quase apagado na memória do personagem e as imagens bem
acesas que ele filmou e fotografou em Angola. Trecho, outro
exemplo, quase não tira os olhos dos pés de Libério, surpreendido
mais ou menos ao acaso num pedaço do caminho entre Belo
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Horizonte e Recife. Nenhuma narração, nenhuma pergunta (a
certa altura, Libério estranha, quer saber se não vão perguntar
nada, tem a sensação de falar sozinho, como quem pensa em
voz alta). Nem marcha nem chouta é uma observação ainda mais
demorada, longa, parada: o filme é quase só um único plano, um
menino por trás de uma bancada de uma feira livre. O menino
descobre a câmera, cobre o rosto com as mãos e tenta inutilmente
sair de quadro.
Em Andarilho, de Cao Guimarães, a câmera olha demoradamente
para o solitário que na beira da estrada move os lábios como
quem sussurra algo que não conseguimos ouvir; antes de se
postar diante desse andarilho imóvel ela observou um eremita
mais que imóvel escondido na montanha por trás de uma pedra,
em A alma do osso; adiante, irá observar Descartes, parado
também, mas em movimento, num bote, deixando-se levar
ao acaso pelo curso do rio em Ex-isto – ambos filmes de Cao
Guimarães. Tal como o personagem de Nascente, que igualmente
se deixa levar pelo rio. Em todas essas imagens, quase nenhuma
ação. O cinema parece interessado em ver a pausa, o intervalo,
a falta. Fica à espera, em total disponibilidade, aprende a ver o
que acontece onde nada acontece: a textura da fotografia é mais
importante que a ação fotografada. O documentário, em Trecho,
está no granulado e impreciso da imagem, no desenho quase
abstrato das frágeis luzes dos carros que cruzam a estrada de
noite (é como se o filme nos dissesse que Libério caminha no
escuro num mundo que se desintegra). Do mesmo modo, se algo
se documenta em Andarilho, digamos assim, é por acidente: os
caminhantes se encontram num ponto da estrada e, em meio
aos veementes protestos de um deles contra os desmandos de
Deus, “o lá de cima”, explode uma trovoada, forte, de repente,
como uma resposta lá de cima, e emudece por um instante o
falador compulsivo. O que se documenta está um pouco menos
no gesto dos personagens e um pouco mais no gesto da câmera.
Na paciente espera da câmera. O assunto da imagem é a própria
imagem: o desenho, o colorido, o contraste da fotografia. Talvez
se possa dizer que o documentário, aqui especialmente, mas não
só aqui, documenta a si mesmo. A montanha à frente da câmera,
a realidade do outro lado, que pedaço, que dimensão da realidade
um documentário documenta?
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Acidente, por exemplo, limita-se a reunir pequenos nadas colhidos
ao acaso em vinte diferentes cidades de minas, cada uma delas,
por sua vez, escolhida mais ou menos ao acaso para compor
com seus nomes um poema: “Heliodora, Virgem da Lapa, Espera
Feliz, Jacinto, Olhos d’Água. Entre Folhas, Ferros, Palma, Caldas,
Vazante. Passos, Pai Pedro, Abre Campo, Fervedouro Descoberto,
Tiros, Tombos, Planura, Águas Vermelhas, Dores de Campos”.
O desenho abstrato da luz na superfície da água é tema para um
documentário?

num sussurro semelhante ao ruído das ondas na praia, talvez seja
possível dizer assim, tornou-se o mar de Minas. Juntos formam
uma Teia. Neles, a montanha virou mar e o mar virou montanha.

A imagem refletida no espelho retrovisor de um caminhão, a bola
vermelha esquecida no corredor, o rosto que se desenha pelos
poucos traços de luz que cortam a sombra são assuntos para um
documentário?
O detalhe da imagem imprecisa refletida num garrafão, a neblina
na rua, as folhas secas no chão são temas para um documentário?
O documentário está no que se olha, na descoberta das pessoas
e paisagens vistas pelo realizador, ou está na descoberta do olhar
do realizador por meio dessas paisagens e pessoas?
Documentário sugere acidente, não é a memória mais ou menos
viva de um fato realmente acontecido. Não é uma reprodução. É
a produção de um modo de ver. Eis o que na verdade se discute
no filme de Cao Guimarães e Pablo Lobato. E também nos filmes
de Marília Rocha, Helvécio Marins Jr., Sérgio Borges, Clarissa
Campolina, Leonardo Barcelos, a maior parte deles produzida
por Luana Melgaço. Convidam o espectador a participar da
produção de um olhar inspirado pelas montanhas de Minas (as
reais e as imaginárias) e pelo bocado de pintura incorporado pelo
cinema. No diálogo com a pintura, o cinema se dá conta de que
um documentário não reproduz um evento nem um depoimento,
não registra um instante ou fragmento do mundo visível, mas, ao
contrário, produz um evento, produz uma visão, torna visível o
que até então não existia para os olhos.
Terceira hipótese: o cinema remove montanhas. Talvez seja
possível dizer que esses filmes que conversam, discutem,
desafiam e são desafiados pelo documentário, ultrapassam
montanhas (as reais e as imaginárias), que esse cinema feito
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