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Por Priscila Maluf
Até o século XIX, muitos cineastas procuravam uma maneira de registrar o movimento. O
fotógrafo inglês Eadweard J.
Muybridge criou o zoopraxiscópio, um sistema que registra
em sequência até 24 imagens
de um mesmo corpo em movimento em uma velocidade tal
que permitia ao observador ter
a noção de que as coisas estavam se mexendo. Assim surgiu
o cinema.
Com a evolução da tecnologia,
uma câmera especial registra
uma série de imagens de um
mesmo fato em movimento e
quando são transmitidas o espectador interpreta isso como
um movimento contínuo, pois
acontece tão rapidamente que
a persistência da visão faz com
que o nosso cérebro una uma
imagem, ou frame, à outra.
O frame é tanto a unidade
indivisível da matéria cinematográfica, ou o átomo do

cinema, como a figuração de
um momento congelado no
fluir das coisas reais. Enquanto a fotografia tira o objeto da
realidade, o cinema recria as
condições para que a imagem
da foto retorne à sua cadeia de
relações como um equivalente
do mundo onde foi retirada.
Muitos cineastas trabalham em
conjunto com a fotografia, pois
além de todo o potencial expressivo, a fotografia pode contribuir para o estudo do espaço,
dos enquadramentos das cenas e, portanto, colaborar para
um refinamento das filmagens
do cinema.
Com a tecnologia cada vez
mais avançada, hoje existem
softwares capazes de simular
movimentos sofisticados e exploras distintas dimensões de
uma foto a ponto de diluírem
completamente a fronteira
entre imagem parada e imagem em movimento. Porém,

também observa-se uma revalorização do aspecto fotográfico
numa série de trabalhos nos
mais diversos campos.
O cinema não dá espaço para
fotografias fixas, por isso é que
ela assume um sentido especial quando é utilizada de maneira menos corriqueira. Os
stills são usados no cinema por
videoartistas e cineastas para
enfatizar a relação entre movimento e paralisação. Como
forma de manipular o tempo
presente na matéria de seus
filmes, documentaristas usam
fotografias não apenas como
material de arquivo.
Hoje em dia, tirar foto ficou
muito mais fácil. As câmeras
fotográficas diminuíram e possuem maior capacidade de
definição de imagem e rapidez. O modelo digital permite
visualizar instantaneamente a
imagem após o registro e substituem as velhas Polaroid.

Ao Niépce
Por Kevin Duque

O relógio marcava uma da tarde. Combinei de
abdicar minha preciosa hora de almoço para tirar um punhado de fotografias. Trabalho de fotojornalismo. Na companhia de Vitor, fotógrafo, eu
era apenas o coadjuvante. Durante os cliques,
observei a máquina que há tempos registrava
momentos, e me perguntei como funcionava
essa arte antigamente. Não obtive respostas.
Pesquisei na internet com o celular. Descobri
que a primeira fotografia reconhecida é uma imagem produzida em 1825 pelo francês Joseph
Nicéphore Niépce. Foi feita com uma câmara
obscura, sendo exigidas cerca de oito horas de
exposição à luz solar. Com a modernidade da
época, em 1901, a fotografia se tornou objeto
de mercado em massa com a popularização
das câmeras Kodak, e principalmente com a
produção industrializada e revelação do filme.

Joseph Nicéphore Niépce

A primeira fotografia registrada, por Niépce

Pouca coisa mudou desde então, além do filme
colorido, o foco e a exposição automática. Os
sensores eletrônicos facilitam o manuseio da
câmera, amenizando a dificuldade de muitos ao
usar a máquina. Hoje em dia está tudo facilitado,
inclusive o preço. Diferente de quando a fotografia era novidade. As câmeras eram restritas para
pessoas endinheiradas. Quem não tinha uma,
devia pagar para um fotógrafo, a fim de registrar um retrato da família. Pude ver que Vitor não
tinha dificuldades ao registrar rostos alheios. Era
tudo muito rápido e algumas poses que faziam
nos davam ótimos resultados.
Graças ao avanço da tecnologia, todos os celulares hoje em dia possuem câmera, e com o
auxílio da internet, podem ser publicadas instantaneamente sem a necessidade de revelação.
Sendo assim, a fotografia que antigamente
servia como uma forma de guardar recordações,
passou a ser um meio de comunicação à parte. Apesar de todas as mudanças, no entanto, o
princípio básico da fotografia ainda é o mesmo e
possivelmente não será alterado tão cedo: usar
a luz, passando por uma lente e sendo absorvida por uma superfície para capturar o que você
está vendo ao seu redor. Cheguei a uma conclusão: Vitor e todos que hoje tiram selfies estão
em débito com Niépce.

Oitava Arte

Por Ana Paula Miranda
Explorar o mundo cinematográfico é olhar um
pouco pra dentro de si. Nos enxergamos através
das mais variadas histórias narradas, ainda que
de início, não houvesse diálogo algum entre os
personagens. Buscamos compreender a 7° arte
não só com os olhos que absorvem as informações até nossa mente, mas também com o
coração e com as sensações que os filmes nos
passam. Revolucionando o mundo das artes e
da indústria cultural, o cinema arrebatou multidões através de sua criatividade inovadora e
crescente. Se os amantes de fotografia se entusiasmaram e estão em débito com a invenção
de Joseph Nicéphore
Niépce, um aplauso seria merecido também aos
irmãos Louis e Auguste
Lumière pela invenção.
Os avanços tecnológicos fizeram das pessoas
em união uma sociedade
que está sempre aguardando por mais, por isso
atualmente convivemos com filmes em 3D, com
a consciência de que algo a mais sempre está
por vir. O ser humano acostumou-se com a novidade, com a interação cada vez mais real com o
público e principalmente, aprendeu a compartilhar dos mais diversos gêneros cinematográficos
montando um debate de ideias onde gostos são
discutidos e compartilhados.
Enxergo a mim e ao outro dentro de situações
que nos espelhamos no passado e atualmente.
Personagens antigos como Sandy e Danny do
filme Grease inspiraram a moda entre as meninas e os penteados e jaquetas de couro entre
os meninos da época. Lembro-me de assistir
incansáveis vezes ao lado de minha mãe o
filme e em todas às vezes ouvi-la comentar que
naquela época o cinema ficava abarrotado e a
fila de espera pelo ingresso chegava a quase
uma hora, ou mais. O passar do tempo pode de

fato parecer uma loucura se pensarmos que
atualmente conseguimos comprar ingressos
dentro de nossas casa
e pela internet, ou ainda, baixar filmes pelo
computador e assistir
sem sair da cama. Nos
tornamos preguiçosos
culturais com a vinda
da internet devido a informação que chega rápido demais as nossas
mãos, mas nunca esqueceremos nosso passado cheio de invenções que na época pareciam
malucas mas que atualmente percebemos o
tamanho resultado.
O cinema é a beleza de Marlyn Monroe, as músicas de A Noviça Rebelde, o arrepio de assistir o
preto e branco virar cores reais e principalmente
o avanço de mentes que conseguem através de
uma boa história e as vezes mensagens ocultas, trazer verdades sobre a nossa sociedade.
Perde quem se prende a um gênero, a um personagem, a uma história. O cinema expõe os
mais variados tipos de personalidade entrando
em conflito consigo mesmo e ocasionando no
momento mais importante de um filme, a hora
da mudança ou de um personagem cair em si e
perceber-se dentro da história. No ano passado,
inventei de fazer um curso de Storytelling. Me
apaixonei, é evidente. Como uma boa jornalista, me atentei aos detalhes. Entre todas essas
pequenas e conclusivas observações, pude notar que os filmes são inspirados pelas histórias
que vivemos todos os dias. Nós somos a maior
inspiração pra criar algo que reflete a nós mesmos. Se o cinema é a 7° arte, o ser humano é
a 8°. Como disse inicialmente e repito, explorar
o mundo cinematográfico é olhar um pouco pra
dentro de si.

O Futuro do Cinema
Por Vitor Guarnieri

O cinema é um laboratório. Modos de chamar espectadores e imergir o público nos filmes são sempre experimentados e criados, como a tecnologia 3D, por
exemplo. Mas como seria o cinema no futuro? Quais
tecnologias nos aguardam com o intuito de deixar a
experiência de ir ao cinema cada vez mais imersivo? Carlos Segundo, diretor de cinema da produtora
Sopro do Tempo, nos responde algumas perguntas
quanto à incerteza do futuro do cinema.
Pergunta: Como a fotografia ajuda o cinema hoje
em dia? E futuramente?
Resposta: A fotografia é parte do cinema. O cinemão, quando a gente filmava em película, ele era
filmado em 24 quadros, ou fotos, por segundo. Então a fotografia tá no princípio do cinema. A imagem
em movimento na verdade não existe. Existe uma
ilusão de movimento. Você trabalha com saltos de
imagens. Como sua retina retem a imagem por muito
tempo, você não percebe que houve a mudança de
uma foto pra outra. Então a fotografia está desde o
início do cinema e, eu acredito, sempre vai estar. O
que pode acontecer é ter alterações de modo de uso
disso, ou como isso vai parar pro espectador, ou pensando como isso vai ser trabalhado para a realidade
virtual, por exemplo. Mas a fotografia é o princípio,
desde essa ideia dos fotogramas até a questão dos
quadros, do plano, como ele é feito. A gente poderia
também falar do que tá fora do quadro e o que ele
constrói. Ou da profundidade causada pelo foque e
desfoque. Da angulação. Do ponto de vista. E assim
por diante. A fotografia constrói o cinema. Ela direciona o olhar do espectador, cria o mise-en-scéne,
que é o movimento entre câmera, espaço e ator. E
eu acho que no futuro vai ser isso também.
P: Você acha que a foto no cinema deixará de ser
útil no futuro, por conta de tecnologias como motion
capture e cinema digital?
R: Acho que não. O motion capture, creio eu, possui
princípios fotográficos. A câmera digital nada mais
é do que uma repetição do que a analógica faz. A
única diferença é trocar o filme pelo sensor. Então
a fotografia tá aí. Talvez a foto em papel venha a
desaparecer, mas a ideia da foto digital não deixa de
ter os princípios fotográficos. A ideia de foto não vai
se perder.

P: O fotógrafo poderá ser dispensado do cinema no
futuro, por falta de utilidade e evolução das câmeras?
R: Se isso acontecer, será uma pena. Porque a fotografia não é simplesmente capturar imagens. O fotógrafo é alguém que consegue posicionar a câmera
no ângulo correto para transmitir emoção. O fotógrafo “still”, o que tira fotos comuns, esse sim possui sua
profissão em risco, porque está cada vez mais fácil
tirar fotos, como câmeras no celular, por exemplo.
Mas o fotógrafo no cinema, não. É um profissional
indispensável, cujo serviço não é qualquer um que
consegue fazer. Talvez uma sobreposição de papeis,
como um diretor também ser um fotógrafo, o que já
é muito comum.
P: O diretor da trilogia “O Poderoso Chefão”, Francis
Ford Coppola, afirma que o futuro do cinema será
“ao vivo”. Você acredita que isso será possível?
R: Eu adoraria ver uma experiência dessa. É possível trabalharmos essa realidade, o ao vivo junto com o gravado. A animação faz hoje um pouco
isso. Ela pode brincar com a imagem capturada que
é transformada em animação, que seria a realidade
aumentada. Ela trabalha com isso, com essa coisa
do ao vivo que trabalha com o que já foi capturado.
São sempre experiências novas que irão surgir de
um mesmo princípio. Não acho que isso vai matar o
cinema, talvez isso construa um novo tipo de relação
com a imagem, e dessa imagem com o espectador,
e eu acho que serão experiências incríveis.
P: Muitos especialistas afirmam que a imersão do
público no filme será um ponto crucial no cinema do
futuro. Uma das técnicas utilizadas são as 3 telas
numa mesma sala. Você concorda com isso?
R: São especulações que vão surgindo e experiências que vão sendo colocadas. A imagem está sendo utilizada em várias experiências. Essas salas
com três telas é uma dessas formas de se colocar
o público para experimentar a imagem, com uma
relação um pouco mais de troca. Você não só recebe informação em imagens, você também provoca
interferência na imagem. A arte tem se utilizado da
imagem para experiências como essa, que eu acho
riquíssimas. Mas acho que não irá substituir o cinema. São experiências paralelas, e o cinema continuará existindo.

