
Ex-parceiro de Godard mira o digital 
Ana Paula Sousa 
 
Cofundador do Dziga Vertov, Jean-Pierre Gorin discutiu futuro do cinema na semana passada, 
em São Paulo 
 
Para cineasta e teórico francês, o cinema digital deve refletir a época atual de cegueira e 
excessos de imagens  
 
Parece que Jean-Pierre Gorin aceita dar entrevistas, sobretudo, para descobrir se, suplantadas 
as gerações e renovados os jornalistas, conseguirá livrar-se do passado. 
 
"Será que desta vez não virá nenhuma pergunta sobre Jean-Luc Godard e sobre o grupo Dziga 
Vertov?", parece pensar o ex-parceiro do mais célebre dos cineastas da nouvelle vague 
francesa. 
 
Hum... Mas vem. "É uma história que tem 40 anos", responde, sem disfarçar o desalento. "Mas 
eu sei que as pessoas se aproximam de mim porque estão interessadas no meu passado." 
 
Gorin é figura recorrente, por exemplo, nas 900 páginas da biografia de Godard escrita por 
Antoine de Baecque, publicada neste ano na França. "Eu nem li", desconversa. "Se você viveu 
algo importante quando tinha 25 anos e tem de passar o resto da vida falando disso, se torna 
meio tedioso", delimita. "O resto da minha existência permanece desconhecida." 
 
Gorin esteve em São Paulo na semana passada para participar do seminário sobre cultura 
digital que, durante três dias, deixou lotada a Cinemateca Brasileira. Veio com uma palestra e 
com um filme debaixo do braço: "M/F remix", um remix, como o próprio título diz, de 
"Masculino e Feminino" (1965-1966), de Godard. 
 
Dirigido por uma jovem estudante de cinema, com uma mini-DV, o filme marca a incursão de 
Gorin pelo mundo da produção digital. 
 
PRÉ-DIGITAL 
 
Mas se Gorin foi convidado a discutir o futuro do cinema em São Paulo é também porque, 
desde a juventude, ele parecia antecipá-lo. 
 
Ele criou, com Godard, o lendário grupo Dziga Vertov, que, nos anos 60, se propôs a fazer o 
que, hoje, o digital tornou quase banal: filmes ligeiros, sem fronteiras de gênero, baratos e de 
fácil difusão. 
 
"De uma certa maneira, não totalmente consciente, um pouco naify até, esses filmes foram 
premonitórios", diz, o ar mais satisfeito. "As propostas do grupo Dziva Vertov traziam uma 
certa intuição do que iria se passar." 
 
Gorin, que dá aulas na Universidade de San Diego, nos Estados Unidos, onde vive desde 1975, 
diz que seu interesse é discutir o digital e sua relação com a cultura analógica. 
 
"O que é a estética digital? Com o digital, voltamos um pouco à situação dos irmãos Lumière, 
do primeiro filme", define. 
 
Gorin defende ser radicalmente diferente produzir uma imagem que tem um suporte celuloide 
e um pigmento químico e outra que é feita de pixels. Para ele, alterado o mecanismo, altera-
se, inevitavelmente, a maneira de pensar. 
 
"Como filmar o mundo no qual vivemos? Em oposição ao que acontecia no início do cinema, 
hoje vivemos num mundo repleto de imagens", observa. 
 



"O excesso de imagens criou uma espécie de cegueira. As pessoas não sabem mais ver. O 
cinema digital tem que refletir esse tempo de excessos. Ele traz, em si, uma crítica às próprias 
imagens", diz, com a porção godardiana que não consegue abandonar.  
 
Gorin se tornou bússola política de cineasta  
Ana Paula Sousa 
 
Filho de um pediatra, Jean-Pierre Gorin foi parar no cinema levado pelo acaso. E por Godard. 
 
Ele escrevia para o caderno literário do jornal "Le Monde" e tinha fundado os cadernos 
marxistas-leninistas quando, num jantar, em 1967, foi apresentado ao cineasta na casa de 
amigos. 
 
Seu desejo de "lutar contra a cultura burguesa" fez, de pronto, a cabeça do autor de 
"Acossado" (1959). Viraram, rapidamente, unha e carne. 
 
Foi Gorin quem guiou Godard ao seio do maoismo à francesa e quem acompanhou-o em seus 
maiores delírios cinematográficos, como "Vento do Leste" (1970). 
 
Durante as filmagens de "Vento do Leste", Gorin fugiu do hospital, onde estava internado em 
decorrência de um acidente de moto, para "salvar" Godard, na Itália. 
 
"Gorin se tornou, naquele momento, a consciência de Godard, a sua bússola política", escreve 
Antoine de Baecque, na biografia do cineasta francês. O próprio Gorin chegou a rir dessa 
relação para lá de intensa. "Sou a Yoko Ono do cinema." 
 
Uma mulher de Godard chegou a pedir o divórcio por causa da amizade entre os dois. Gorin e 
Godard romperam nos anos 70, mas, recentemente, voltaram a se falar. 
 
Festival de Brasília aposta em cineastas estreantes na ficção  
Ana Paula Sousa 
 
Evento começa hoje com exibição de "Lílian M", de Reichenbach  
 
É com o ar de novíssimo que um dos mais longevos festivais de cinema do Brasil pretende se 
apresentar ao público em sua 43ª edição. 
 
O Festival de Brasília, que procurou atravessar todas estas décadas fiel ao espírito de seu 
patrono, o ensaísta Paulo Emílio Salles Gomes (1916-1977), firmando-se como essencialmente 
nacional e atento à "inovação", chega à edição 2010 sem grifes e sem os chamados filmes 
"aguardados". 
 
"Foi proposital", assegura Fernando Adolfo, diretor do evento. "Quisemos apresentar um 
quadro do novíssimo cinema brasileiro." 
 
O festival começa hoje à noite com a exibição, em cópia restaurada, do longa "Lílian M: 
Relatório Confidencial" (1975), do cineasta Carlos Reichenbach, e será encerrado no próximo 
dia 30 com "Os Deuses e os Mortos" (1970), de Ruy Guerra. 
 
Se, no início e no fim, a programação se relaciona com o passado, o mesmo não se pode dizer 
do meio. 
 
Todos os seis longas-metragens selecionados para a mostra competitiva são assinados por 
diretores estreantes no formato. 
 
Apenas dois dos cineastas, João Jardim e Eryk Rocha, já haviam feito longas, mas 
documentais -"Janela da Alma" (2002) e "Pachamana" (2008), respectivamente. 
 
Em Brasília, ambos debutarão na ficção. 



 
A competição traz dois filmes mineiros, "Os Residentes" (Tiago Mata Machado) e "O Céu sobre 
os Ombros" (Sérgio Borges), três do Rio, "A Alegria" (Felipe Bragança e Marina Meliande), 
"Amor?", (João Jardim) e "Transeunte" (Eryk Rocha), e um de Pernambuco, "Vigias" (Marcelo 
Lordello). 
 
Dos 38 longas-metragens inscritos, 21 eram 100% inéditos, ou seja, não tinham sido exibidos 
em nenhum outro festival. Foi dada preferência a eles. 
 
"Brasília precisa ter um diferencial. Hoje, há mais cem festivais no Brasil. Como ter uma cara 
própria?", pergunta Adolfo. O ineditismo é uma maneira. A aposta no desconhecido é outra. 
 
"São todos filmes autorais", diz. E herméticos também? "Não, pelo menos quatro deles terão 
um diálogo grande com o público."  
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 23 nov. 2010, Ilustrada, p. E6. 


