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"J'aurai passé ma vie à essayer de comprendre la fonction de souvenir, ce qui              
n'est pas l'opposé de l'oubli, mais plutôt sa doublure. Nous ne nous en             
souvenons pas. Nous réécrivons beaucoup la mémoire car l'historique est          
réécrit. Comment peut-on se souvenir de la soif?" Chris Marker 

"I will have spent my life trying to understand the function of remembering,             
which is not the opposite of forgetting, but rather its lining. We do not              
remember. We rewrite memory much as history is rewritten. How can one            
remember thirst?" Chris Marker 

"Vou passar a minha vida tentando compreender a função de          
lembrar, que não é o oposto do esquecer, mas sim o seu            
revestimento. Não nos lembramos. Reescrevemos a memória       
tanto quanto a história é reescrita. Como alguém pode se          
lembrar da sede?" Chris Marker 
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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso tem o objetivo de analisar os aspectos              

formais e simbólicos da obra La Jetée, do diretor francês Chris Marker, e pensar              

seus significado a luz de algumas das teorias da história, memória e imagem. Além              

desses aspectos, visa apresentar a possibilidade de seu uso como ferramenta           

didática no ensino de tópicos relacionados ao ofício do historiador e à memória, e              

também as características que fizeram de La Jetée uma referência que transcende o             

campo do cinema, influenciando a produção cultural e artístico do nosso tempo,            

embora permaneça desconhecido do grande público.  

 

Palavras Chave: Tempo, Memória, Cinema, Curta-metragem, Chris Marker, La Jetée 

 

ABSTRACT 

 

The aim of the present work is to analyze the formal and symbolic aspects of the                
movie La Jetée directed by Chris Marker and also to think about its relationship with               
the theory of history, memory and image. Besides these aspects it presents the             
possibility of its use as a didactic tool in teaching topics related to the craft of the                 
historian and topics related to the memory and also the meanings that make La Jetée               
a referential creation that goes beyond the movie industry, that lives inside the             
cultural and artistic subconscious of our time, although it remains unknown to the             
general public. 

 

Key Words: Time , Memory, Movie, Short Movie, Chris Marker, La Jetée 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O cinema, desde sua concepção, vem sendo descrito como uma maneira de            

manipular o tempo. Os cineastas pioneiros, como D. W. Griffith já apresentavam em             

seus trabalhos o reconhecimento da habilidade do cinema de transportar o           

espectador para o futuro e o passado, avançando e retrocedendo na linha            

cronológica do tempo. 

Esta passagem em um fluxo contínuo é uma característica tão marcante de como             

percebemos nossa existência que muitas vezes não refletimos verdadeiramente         

sobre ela. É nesse contexto que o cinema, ao longo de seu desenvolvimento cultural              

e técnico, repensa conceitos sobre o tempo e, por consequência, trabalha também a             

consciência histórica, a formação da memória e a subjetividade. Através dessas           

abordagens diversas sobre o tema, a arte ocupa um importante papel, provocando o             

exercício de refletir, de uma maneira potencialmente profunda e crítica, as diretrizes            

estabelecidas na ordem social. 

No universo amplo de obras dedicadas à temática da manipulação do tempo, se             

destaca, por sua inegável influência cultural e profundidade nas abordagens, a obra            

do cineasta francês Chris Marker. Do primeiro ao último de seus filmes, a passagem              

do tempo e a natureza da formação da memória ganham uma profundidade que             

transformou a sua filmografia em um conjunto obrigatório quando nos debruçamos           

no estudo da memória histórica e suas representações. Chris Marker desenvolveu           

uma técnica e estética próprias e sem paralelo, tornando-se referência no repertório            

visual e temático da produção audiovisual de nosso tempo. 

Sua notável influência fica explícita na declaração do cineasta Terry Gillian : 

“O filme funciona porque é tão tecnicamente brilhante.        
Funciona em um nível musical. É como se ouvíssemos         
uma música. A montagem é a mais extraordinária que         
jamais vi, porque é um ritmo que está sendo         
estabelecido... e a voz, a narrativa...nesse caso você está         
lidando com poesia. ”  1

1  Livre tradução de entrevista cedida por Terry Gillian e disponível no link 
10 



Esse cenário direciona os interesses de estudo e análise para a obra La Jetée em               

que o autor utiliza dos recursos fotográficos da imagem estática como ponte para o              

passado, abordando de maneira complexa e com notável influência das teorias de            

Freud e da obra de Proust, questões como trauma, esquecimento, imaginação, luto,            

escapismo e redenção. Através da linguagem imagética, trabalha o processo de           

recriar o vivido como um lugar de persistência, criação e construção da memória. 

Em La Jetée, o protagonista, um sobrevivente da terceira guerra mundial que vive             

como prisioneiro, é escolhido para participar de um experimento científico de viagem            

no tempo, especificamente por causa de sua obsessão por uma imagem de sua             

memória, em particular. “Ceci est l’historie d’um homme marque par une image            

d’enfance” Após uma dificuldade inicial, o personagem consegue, através do           2

método científico que está sendo testado, desenvolver com ineditismo uma relação           

com a personagem de sua fixação, encontrando naquele presente – da memória            

inicial – uma forma de escapar da realidade de seu confinamento, onde permanece             

sob vigilância da polícia, do corpo científico e do poder político de seu presente pós               

apocalíptico. Durante o processo de viagem no tempo, o protagonista se encontra            

ligado a um aparato tecnológico que apresenta características de um instrumento de            

tortura . 3

Nesse trabalho de recriar a memória através de imagens, há características           

apresentadas por Jacques Ranciére quando trata de “ficção da memória” .  4

Para trabalhar a questão das relações entre tempo e memória, também buscarei na             

filosofia de Walter Benjamin e Pierre Nora embasamento teórico quando os autores            

tratam de lugares de memória e o papel da lembrança e do esquecimento na              

https://www.youtube.com/watch?v=XfVDUOYECSU 
2 “Essa é a história de um homem marcado por uma imagem da infância” Chris Marker em La Jetée. 
O comentário é feito pelo narrador e está impresso em inglês e francês no livro homônimo datado de 
1993 e publicado pela editora MIT PRESS. 
3 O filme é feito em 1962, o ano que marca o fim da guerra da Argélia pela Independência, período 
onde a prática de tortura com um aparelho chamado La gégène ( choque com fios elétricos aplicados 
em diversas partes do corpo) era constante por parte do exército francês, Patrick French em seu 
estudo: The Memory of Image in Chris Marker’s La Jetée, identifica essa relação no filme. 
4 Esse conceito é trabalhado em um ensaio de Rancière sobre o filme "O túmulo de Alexandre",de 
Chris Marker, dedicado à memória do cineasta Alexandre Medvedkine. Jacques Rancière, La fiction 
documentaire: Markeret la fiction de la mémoire. In: La fable cinématographique. 
Paris: Seuil, 2001.  
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construção do conhecimento sobre o passado. Aspectos de fragmentação, a          

utilização de um personagem anônimo para trabalhar a dimensão humana, a           

reminiscência, bem como a relação com o saber historiográfico, trazem ao exercício            

da análise a pertinência dos estudos de Karl Marx, Sigmund Freud, Jacques Le Goff              

e Jacques Ranciére, entre outros. No tocante aos aspectos formais e a análise             

cinematográfica e também narrativa serão utilizados os conceitos trabalhados por          

Ismail Xavier, Jacques Aumont e Philippe Dubois. Seu uso intencional se evidencia            

quando pensado à luz da análise feita pelos estudiosos de Chris Marker e Walter              

Benjamin, como Catherine Lupton, Jane Halbor, Bamchade Pourvali, Nora Alter,          

Márcio Seligmann-Silva, Emi Koide e Jeanne Marie Gagnebin. 

O desafio desse estudo é, com a ajuda dos teóricos acima listados e que              

desenvolveram trabalhos fundamentais ao pensamento em relação a história e          

memória, entender como as várias camadas de La Jetée e das múltiplas reflexões             

por ele invocadas fizeram deste curta-metragem,com aproximadamente 28 minutos         

de duração, uma referência que transcende o campo do cinema colocando-se no            

inconsciente cultural e artístico do nosso tempo, embora permaneça desconhecido          

do grande público.  
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2. CHRIS MARKER – UM ARTESÃO DE IMAGENS 

 

"Toda ação exige o esquecimento, assim como todo organismo         
tem necessidade, não apenas de luz, mas também de         
obscuridade. (...) É possível viver quase sem se lembrar, e          
mesmo viver feliz (...), mas é absolutamente impossível viver         
sem esquecer." NIETZSCHE 

 

Assistindo sistematicamente La Jetée, surgiram muitas questões intrigantes na         

busca de compreensão para uma obra tão complexa, que vão além do filme em si.               

Quem é Chris Marker? Quem foi esse homem quase anônimo que, ao mesmo             

tempo, é considerado um dos maiores artistas da arte cinematográfica (“o mais            

célebre dos cineastas desconhecidos” DUBOIS, 2002, pg 05)? Quem foi esse poeta            

que transformou suas obras em questionamentos difusos sobre o sonho e a            

realidade? 

Não foi necessário muita busca para perceber que não se trata de um Chris Marker               

(Christian François Bouche-Villeneuve nascido em 29 de julho de 1921 na cidade de             

Neuilly-sur-Seine , França), e sim, de vários. Escritor, fotógrafo, cineasta, artista          5

precursor em multimídia , definia a si mesmo como um bricoleur de imagens. É              6

considerado um dos pioneiros do cinema documentário experimental francês como          

cinema vérité , embora o próprio Chris preferia brincar poeticamente com as           7

palavras, chamando o gênero de cine, ma vérité (cinema, minha verdade). 

Preservava uma vida pacata e sem os luxos e badalações tão comuns ao meio              

cinematográfico. Em compensação, era um homem do mundo, viajando e          

registrando diversos cantos do planeta, nessas aventuras formou um impressionante          

acervo fotográfico. Curiosamente avesso a estar na frente das câmeras, aparece           

5 Vila no norte da França, no Alto do Sena, Neuilly-sur-Seine é entre outras curiosidades a cidade 
onde o diretor de filmes francês François Truffaut faleceu, em 1984 
6  Em português, pode ser traduzido como trabalhador braçal, artesão 
7 Em português “cinema verdade”.Movimento filme francês dos anos 1960 que mostrou as pessoas 
em situações cotidianas com diálogo autêntico e naturalidade de ação. Para além de valorizar a 
execução técnica e a captura da imagem e do som, a intenção era obter a maior carga possível de 
verdade e depois formatar o filme através da montagem, que nesse gênero adquire especial 
relevância. 
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escondendo o rosto em Tokyo-Ga (1985) de Wim Wenders, ao ser flagrado em um              8

café local desenvolvido em homenagem a La Jetée. (imagem 1) 

Sua vontade de passar incógnito é inversamente proporcional à marca e importância            

de seu legado para os amantes do cinema e também para os cineastas em si. De                

personalidade muito esquiva, sua biografia é cheia de incertezas e lacunas. Nas            

poucas entrevistas que concedeu não admitia falar de sua vida pessoal. 

Falecido 29 de julho de 2012, em Paris, com seus 91 anos de vida deixou uma obra                 

muito rica, onde encontramos diversos suportes e formatos como livros, instalações,           

mídias digitais e mais de 50 filmes entre curtas e longas metragens, documentais e              

ficcionais. Particularmente em sua produção cinematográfica podemos notar a         

importância de questões como a natureza do tempo, um apurado olhar sobre a             

natureza humana e grande encantamento pela memória. 

Retratou aspectos fundamentais do século XX através do filtro de sua percepção            

única e nutrida de grande sensibilidade, humor, curiosidade e agressividade. Marker           

nasceu e passou a infância entre a primeira e a segunda guerras, e as marcas               

desse período podem ser sentidas em toda a sua obra. Nos anos 30 estudou no               

Lycée Pasteur onde teve aulas com Jean-Paul Sartre. Sua adolescência foi marcada            

pela dedicação e envolvimento com o jornal da escola, onde chegou à posição de              

redator chefe. Nessa época, já produzia muito e com diversos pseudônimos, tinha            

grande interesse por poesia e desenho, mas nutria especial atenção pelo teatro.            

Teria se inscrito na Sorbonne no curso de filosofia. Durante a Segunda Guerra, há              

quem diga, que participou da Resistência Francesa, tendo eventualmente auxiliado          

as tropas aliadas como paraquedista responsável pelas anotações de voo, o que            

teria dado origem ao pseudônimo Marker . (POURVALI, 2003, pg 09) 

Envolvido com a efervescência cultural na Paris do pós guerra, trabalhou como um             

escritor, já atento às qualidades formais e à significância cultural do cinema e da              

imagem. Trabalhou na organização Travail et Culture (Trabalho e Cultura), com o            

objetivo de promover a educação através de produtos culturais, que surge em 1944             

logo após a libertação de Paris da ocupação alemã, e que contava com a              

8 https://www.youtube.com/watch?v=_33vEcQkAT8 
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participação de nomes como Alexandre Astruc, André Bazin, Alain Resnais, dentre           

outros (ALTER, 2006 pg 78) e também na Peuple et Culture (Povo e Cultura) junto               

com outras personalidades parisienses que também se envolveram na resistência. 

Entre 1947 e 1956, escreve para a publicação Revue Esprit (imagens 2) , que              9

divulgava a multiplicidade de vozes, estimulava o debate e o ecletismo cultural.(A            

revista ainda se encontra em atividade e seu acervo pode ser consultado no             

endereço http://www.esprit.presse.fr/, mediante assinatura) Com ele na Esprit        

trabalharam André Bazin, Paul Ricoeur, Hannah Arendt, entre outros.  

Devido ao seu envolvimento com os projetos da revista e sua dedicação às questões              

humanitárias e educacionais, fez várias visitas à Alemanha. Em uma delas houve            

um encontro com um funcionário da empresa de trens alemã, com quem Marker             

desenvolveu uma longa conversa, e ele por fim haveria dito : “precisamos esquecer             

tudo isso”, declaração a que Chris Marker respondeu em seu texto Croix de Bois et               

Chemin de Fer ( Cruz de Madeira e Estrada de Ferro) (imagem 30) 

 

“É preciso não esquecer. Meu melhor amigo morreu em um campo           
de concentração, e desde a cinco anos me dedico à educação           
popular na Alemanha porque não tenho ódio do povo alemão. Mas é            
justamente em nada esquecendo, nos lembrando juntos dos campos         
de concentração, que nós chegaremos, talvez, a trabalhar unidos em          
um mundo sem campos de concentração. Peço-te que não esqueça          
dos bombardeios... (MARKER, 1951, p.89)”  

 

Até o fim dos anos 40 já havia publicado críticas, editoriais, poesias e ficção,              

incluindo o seu único romance Le Coeur Net (Coração Limpo) que se passa na              10

Indochina e narra, já com a temática de memória e tempo, as histórias, lembranças              

e momentos distintos da vida de um piloto no pós guerra. 

Na sequência, trouxe para sua linguagem cinematográfica o estilo analítico e           

poderoso de escrever. Seu primeiro filme foi o documentário Olympia 52, sobre os             

9 imagem retirada do acervo digital da revista no site http://www.esprit.presse.fr/, na Biblioteca de 
Ciências Humanas estão catalogados exemplares da revista No. 1 (out. 1932)- No. 463 (dez. 1976) N. 
Ser. Vol. 1 (jan. 1977) número de acesso fpr.000186802 
10 Le Coeur Net, Paris, Ed. du Seuil, 1950 
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Jogos Olímpicos realizados em Helsinque, Finlândia. Já no ano seguinte escreveu o            

roteiro e dirigiu juntamente com Alain Resnais o curta-metragem Les Statues           

Meurent Aussi (As Estátuas Também Morrem), um documentário sobre a arte negra            

com forte apelo anti-colonialista e anti-racista. Com esse filme ganhou o Prêmio            

Jean Vigo, mas a obra permaneceu censurada na França durante mais de 10 anos,              

em virtude de seu conteúdo agudamente político.  

Os filmes que se seguiram foram: a colaboração com o amigo Alain Resnais, sendo              

roteirista em um dos filmes mais importantes sobre os campos de concentração            

chamado Nuit et Brouillard (1955); Toute La Memórie Du Monde, 1956; Dimanche à             

Pékin 1956 e Lettre de Sibérie, 1957 já apresentavam o marcante destaque da             

narração como elemento dramático. O diretor continuou trabalhando com afinco nos           

próximos filmes Les Astronautes,1959; Description d'un combat , 1960 e ¡Cuba Sí!,            

1961.  

Mas é em 1962 que Chris Marker lança o que pode ser o seu mais célebre filme: La                  

Jetée(imagem 4). Um curta metragem de ficção científica realizado logo após os            

trabalhos de filmagem de La Joli Mai, um documentário com forte apelo político que              

busca trabalhar as questões delicadas ligadas à crise com a Argélia. Esse episódio             

político que envolveu violência, tortura e morte está presente nas duas obras,            

ressaltando as tensões escondidas em uma Paris aparentemente calma. 

Sua extensa produção foi pautada pela preocupação política, pelo interesse nas           

questões a respeito de liberdade e dignidade humana. Em 1967, Marker criou o             

coletivo SLON (Société pour le Lancement de Oeuvres Nouvelles), onde lançou           

filmes sobre diversos temas, como a greve das indústrias têxtil francesas, a marcha             

antimilitarista ao pentágono, e principalmente Loin Du Vietnam em 1967, um           

filme-manifesto contra a Guerra do Vietnã que contou com a participação de Alain             

Resnair, Jean-Louc Godard, Agnès Varda e outros cineastas. 

Nesse momento é importante também destacar que o Brasil foi tema de dois             

documentários. O primeiro, de 20 minutos, chamado On vous parle Du Brésil:            

tortures (Vamos Falar do Brasil: torturas) foi lançado em 1969 e buscava denunciar             

crimes da ditadura militar brasileira. O segundo chama-se On vous parle Du Brésil:             
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Carlos Marighela , empenhado em contar a história desse assassinato emblemático.          

 11

Em uma fase já mais adiantada de sua carreira, Marker dirigiu outra obra-prima :              

Sans Soleil. Filme etnográfico e poético em que viaja da Islândia à Guiné Bissau e               

finalmente ao Japão, onde por fim encontrou Win Wenders no café La Jetée.  

De meados dos anos 70 em diante, Chris Marker passa a se dedicar a projetos               

experimentais em diversos formatos de mídia tais como: vídeo, TV, vídeo digital,            

sintetizadores eletrônicos e até tratamento digital de imagem.  

Aos 80 anos, Marker ainda continuava a produzir, principalmente instalações,          

projetos mais curtos sob encomenda e obras no ambiente virtual Second Life            

(imagem 5). Chris Marker, de uma forma bem peculiar, faleceu no seu aniversário de              

91 anos, no dia 29 de julho de 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11É importante ressaltar a influência da Internacional Situacionista em seu cinema de militância, 
tendo no aspecto de colagem presente em seu trabalho uma marca nítida dessa influência. 
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3. LA JETÉE – DE ORFEU À EL SANTO, UM TRABALHO DE MÚLTIPLOS             

SENTIDOS 

 

(…) É assim com o nosso passado. Trabalho perdido procurar          
evocá-lo, todos os esforços da nossa inteligência permanecem        
inúteis. Está ele oculto, fora de seu domínio e do seu alcance,            
nalgum objeto material (na sensação que nos daria esse         
objeto material) que nós nem suspeitamos. Esse objeto, só de          
acaso depende que o encontremos antes de morrer, ou que          
não encontremos nunca(...) (PROUST; tradução de Mário       
Quintana, pg 31) 

 

O único filme ficcional de Chris Marker, La Jetée utiliza de uma narrativa de ficção               

científica, baseada na possibilidade de viagem no tempo como veículo para explorar            

as dimensões da psique com notável influência das teorias de Freud e da obra de               

Proust, de questões como trauma, esquecimento, imaginação, luto, escapismo e          

redenção. Através da linguagem imagética, trabalha o processo de recriar o vivido            

como um lugar de persistência, criação e construção da memória. 

O filme começa com um intertítulo explicativo: “Ceci est l’historie d’um homme            

marqué par une image d’enfance (Essa é a história de um homem marcado por uma               

imagem da infância). Essa imagem de sua infância, que tanto o marca e perturba é               

uma lembrança de um tempo em que era costume passear com seus pais em              

momentos de lazer pelo Aeroporto de Orly, alguns anos antes da Terceira Guerra             

Mundial (imagem 6). 

Com a eclosão da guerra e a devastação quase completa, a população sobrevivente             

se vê obrigada a abrigar-se nos subterrâneos do Palai Du Chaillot (Imagens 7,8 e              12

12 O Palais de Chaillot acolhe vários museus, nomeadamente: o Museu do Homem (Musée de 
l'Homme);o Museu Nacional da Marinha (Musée national de la Marine);o Teatro Nacional de Chaillot 
(Théâtre national de Chaillot)a Cidade da Arquitectura e do Património (Cité de l'architecture et du 
patrimoine, que inclui o Museu dos Monumentos Franceses (Musée des monuments français]]), a 
Escola de Chaillot (École de Chaillot) e o Instituto Francês de Arquitectura (Institut français 
d'architecture - IFA). A reconstrução da ala de Paris foi acompanhada da mudança definitiva da 
Cinemateca Francesa (cinémathèque française para o bairro parisiense de Bercy. Foi no Palais de 
Chaillot que a Assembléia Geral das Nações Unidas adoptou a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos no dia 10 de Dezembro de 1948. 
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9) , alguns sentindo-se vitoriosos tomaram o restante como prisioneiros.  

Confinados no subterrâneo e tendo como única esperança de futuro a ciência,            

precária e lacunar possível em seu local de abrigo, os vencedores passam a buscar              

a solução da sobrevivência no tempo, mais precisamente em experiências de           

viagem no tempo. Para tanto vários dos prisioneiros foram selecionados, mas sem            

sucesso nos experimentos, se mostraram fracos demais para a tarefa e morriam ou             

enlouqueciam. É nesse panorama que os cientistas escolhem o protagonista para           

ser o novo objeto de suas experiências, esperando que através dessa memória            

remanescente de sua infância ele seja capaz de realizar a tarefa. É importante             

ressaltar o grau de domínio e opressão exercidos pelos gestores do abrigo que             

controlavam até sonhos e pensamentos de seus prisioneiros. 

Embora com medo, ele é persuadido pelos cientistas a começar os testes. Depois             

de sofrer por vários dias os efeitos torturantes da experiência surge a primeira             

sequência de imagens diversas (imagem 10). 

Somente no 16º dia é que, após imagens do terminal de Orly, surge uma moça que                

pode ser aquela objeto de sua fixação (imagem 11). No 30º de experiência ele              

realmente tem certeza de que a encontra, mas acaba perdendo ao ficar distraído             

com elementos daquele tempo que não encontra nas catacumbas. 

Nas visitas seguintes ele consegue estabelecer contato e ela o recebe sem            

estranhamento e com o passar dos dias eles desenvolvem uma relação Quando os             

cientistas percebem que ele já consegue se movimentar com uma certa           

desenvoltura no passado, o enviam para encontrá-la em vários períodos diferentes.  

Depois de um encontro no museu de história natural, entre animais exóticos e             

extintos, o chefe da experiência decide que agora ele está pronto para ser enviado              

ao futuro em busca das soluções necessárias para o presente. As tentativas de             

alcançar o futuro são muito mais doloridas e difíceis que o passado, quando ele              

finalmente consegue encontrar um mundo diferente, com uma Paris gigantesca e           

reconstruída. Ele então faz contato com um grupo do futuro, mas de uma maneira              

bem diferente, cientes de sua viagem no tempo, os parisienses do futuro trataram-no             
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como escória. Ele então utiliza o argumento de que se a humanidade havia             

sobrevivido, não poderia negar ao passado os meios para a sobrevivência.           

Impactados com o argumento, que tomaram como uma mensagem do destino           

disfarçado, entregaram a ele uma imensa fonte de poder energético suficiente para            

recolocar a humanidade em crescimento e então fecharam a passagem para o            

futuro.  

Ao retornar às catacumbas após ser bem sucedido em sua missão, percebe que já              

não é necessário ao presente e que seria morto. Em um misto de transe e               

desespero, recebe uma visita dos habitantes do futuro, que se dizem prontos para             

recebê-lo. Ele diz que prefere ser mandado novamente para o passado, para aquela             

mulher que ele espera, estivesse aguardando sua volta.  

Mandando novamente para o terminal em Orly, antes de conseguir chegar a sua             

amada, é morto por um dos cientistas que o seguiu até ali. Em sua morte percebe a                 

inevitabilidade do tempo, ao constatar que o crime que havia presenciado quando            

criança era o seu próprio assassinato. (imagem 12) 

É de se esperar que uma obra tão complexa seja muito rica em significados. Para               

além do conteúdo de ficção científica com características distópicas, La Jetée           

sucinta a possibilidade de outras interpretações.  

Embora seja difícil analisar todos os aspectos e variáveis em um trabalho tão breve,              

neste ensaio irei apresentar algumas possibilidades de interpretação e sentido dessa           

obra que poderia ser definida como um documentário sobre o futuro pós-            

apocalíptico. La Jetée nos leva à sombra das experiências da Segunda Guerra            

Mundial , da Crise dos Mísseis Cubanos e dos marcantes acontecimentos em           13 14

Argélia , bem como a de um mundo dividido pela Guerra Fria e sua constante              15

13 Período importante na vida de Chris Marker, que ajudou a definir suas posições sociais e políticas. 
Como já foi apresentado anteriormente, o diretor participou da Resistência, lutou como paraquedista e 
no pós guerra dedicou-se a trabalhar com educação, cultura e memória. 
14 O episódio chamado de Crise dos Mísseis de 1962 refere-se aos treze dias de impasse entre 
Estados Unidos e União Soviética, em outubro de 1962, devido à instalação de mísseis nucleares 
soviéticos na ilha caribenha de Cuba. 
15 O filme é feito em 1962, o ano do fim da guerra da Argélia pela Independência, período onde a 
prática de tortura com um aparelho chamado La gégène ( choque com fios elétricos aplicados em 
diversas partes do corpo) era constante por parte do exército francês, Patrick French em seu estudo: 
The Memory of Image in Chris Marker’s La Jetée, identifica essa relação em várias cenas do filme. 
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ameaça nuclear. Não como uma lembrança cômoda de uma história passada e            

“resolvida”, mas uma previsão assustadora de futuras agonias, tanto da existência           

humana quanto da política mundial.  

La Jetée é construído em torno da ideia do reviver, da repetição, do duplo. Esse               

aspecto importante da obra aparece de múltiplas maneiras. Primeiramente na dupla           

referência ao mito de Orfeu através de sua narrativa e da inspiração marcante e              

confirmada por Chris Marker no filme Vertigo, dirigido por Alfred Hitchcock e lançado             

nos Estados Unidos no dia 9 de maio de 1958. Vertigo (no Brasil recebeu o título de                 

Um Corpo que Cai) é para Marker um filme clássico por excelência e nos apresenta               

a dialética da possibilidade e impossibilidade da repetição. 

O mito de Orfeu fala sobre a inevitabilidade da perda, nele o músico Orfeu perde sua                

esposa, Eurídice, para morte e se aventura no submundo para resgatá-la, apenas            

para perdê-la novamente. Vertigo, por sua vez trabalha com o mito de Orfeu de duas               

formas (duplicando a ideia da repetição). Primeiro, o personagem Orfeu: Scottie           

tenta salvar Madeleine, a personagem Eurídice, de se afogar na Baía de São             

Francisco. Ele consegue, só para perdê-la em um "suicídio". E então tem uma             

segunda chance para salvar Madeleine da morte, desta vez recriando Judy na            

imagem de Madeleine, conseguindo essa ressurreição de forma breve para depois a            

perder novamente quando ela mergulha na torre do sino. E assim como no mito de               

Orfeu, é na consciência de Orfeu que reside o peso da culpa - seu fracasso em                

seguir a instrução de não olhar para trás, para o seu amor, enquanto a leva para fora                 

do Hades - que ele perde Eurídice novamente, então em Vertigo são as ações de               

Scottie que colaboram para suas perdas: sua acrofobia faz com que ele perca             

Madeleine e é sua insistência em recriar uma mulher morta que o leva a perder Judy                

(imagem 13). 

Nas escolhas de Marker se pode perceber a referência intencional a Vertigo na             16

fixação do viajante pela figura de uma mulher misteriosa, na escolha da atriz com              

 
16 FFRENCH, Patrick The Memory Of The Image In Chris Marker’s La Jetée, French Studies, Vol. 
LIX, No. 1, 31–37 doi:10.1093/fs/kni066 at King's College London on February 15, 2015 
http://fs.oxfordjournals.org/  
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características semelhantes a Kim Novak, bem como em seu figurino e           

principalmente o apreço pelo detalhe de utilizar o mesmo penteado de Madelenie            

/Judy (imagem 14). Talvez o momento que melhor demonstra o encantamento de            

Marker por Vertigo seja a remontagem de uma célebre cena onde o viajante no              

tempo fala do decorrer das eras e de sua localização temporal, para sua amada,              

usando as marcações existentes em uma secção horizontal de um tronco de            

sequoia (imagem 15). 

É através de Vertigo também, que Marker trabalha Proust, em um re-trabalho            

re-relendo as madeleines de Em Busca do Tempo Perdido (do francês À la             

recherche du temps perdu), e sua figura poderosa como gatilho de rememoração, de             

volta no tempo.   17

Em La Jetée é através da memória obsessiva, transformada em busca por essa             

mulher misteriosa que possibilita a viagem no tempo, como uma Madeleine           

proustiana que o transporta ao passado. Essa mulher é a Madeleine/Judy de La             

Jetée evocada em uma dupla simbologia, tanto na presença nas memórias do            

personagem o direcionando para a compreensão de seu duplo, quanto na           

referências de figurino e penteado, onde Marker de forma intencional explícita a            

trilha desta referência dupla, a Hitchcock e Proust, como uma matrioska           

cinematográfica que se completa em seu trabalho posterior junto a Terry Gilliam na             

releitura de La Jetée produzida nos Estados Unidos e lançada em 27 de dezembro              

de 1995, Os doze macacos (do inglês Twelve Mokeys) (imagem 16). Uma            

interessante e rica sequência de repetições, releituras e temporalidades, enfatizando          

a característica de hipertexto/Intertextualidade que permeia toda a obra de Chris           

Marker. 

O hipertexto, epistemologicamente, faz parte do processo de construção de          

pensamento e da memória e tornou-se uma importante fórmula de análise do            

pensamento, tanto pela sua velocidade (na internet por exemplo), mas sobretudo           

pela riqueza, complementaridade e constante expansão do universo da informação. 

17 FFRENCH, Patrick The Memory Of The Image In Chris Marker’s La Jetée, French Studies, Vol. 
LIX, No. 1, 31–37 doi:10.1093/fs/kni066 at King's College London on February 15, 2015 
http://fs.oxfordjournals.org/  
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Roland Barthes (1999, orig.1970) apresentou a textualidade como uma galáxia de           

significantes mais do que uma estrutura de significados. Galáxia sem início           

determinado, composta por elementos dotados de reversibilidade, sem hierarquias e          

com uma abertura para produção de sentido indeterminada, baseada numa          

linguagem infinita. esta proposta de texto assemelha-se então a uma matriz           

intertextual: informações diversas trabalhando entre si em múltiplos caminhos, numa          

textualidade aberta, ilimitada, sem início nem fim. 

 

“Fragmentei, resumi e amalgamei ideias vindas da minha cultura, isto          
é, do discurso dos outros; não para tornar inteligível, mas para saber            
o que é o inteligível; e para tudo isso apoiei-me continuamente           
naquilo que se enunciava à minha volta”. (Roland Barthes, 1970, S/Z,           
contra-capa) 

 

A interatividade ocorre uma vez que cada espectador realiza por sua própria lógica             

de associação, através de seu repertório a conexão remetente às imagens           

encadeadas pela montagem e roteiro impregnados de referências propostas pelo          

autor.  

A questão do intertexto se faz presente também em relação a referência à             

foto-novela mexicana El Santo, El Enmascarado Del Plata, estampada na camiseta           

do personagem principal (imagem 17). El Santo foi o atleta de luta livre mais popular               

do México. Devido ao grande índice de popularidade que atingiu por seu            

desempenho nos ringues, El Santo ganhou em 1952 sua primeira revista. Os            

photo-romans de El Santo misturavam desenho e fotografias e se tornaram um            

clássico do gênero. (imagens 18 e 19) 

Pelo próprio diretor, La Jetée é definido nos primeiros segundos de filme: “un             

photo-roman de Chris Marker”. (vale a pena reparar que no livro La Jetée, o autor               

usa cine-roman, mais uma vez brincando com a relação entre os diversos            

suportes/mídias que utiliza em seu trabalho) Os photo-romans, conhecidos no Brasil           

como fotonovelas, fazem o caminho inverso da referência de Marker, podem ser            

consideradas uma derivação do cinema: revistas com fotos e narração dos           

acontecimentos, uma espécie de história em quadrinhos, com fotografias muitas          
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vezes misturadas com desenhos, como acontece em El Santo. No filme, Marker            

substitui, quase que por completo, os textos dos quadros da fotonovela por um             

narrador-onisciente.  

Outra citação notável é a inspiração nas imagens de guerra retratadas nas            

fotografias de Robert Capa, com quem trabalhou agência Alliance Photo (1934).           

Principalmente a famosa imagem do soldado ferido conhecida como “The Falling           

Soldier” (O Soldado em Queda) que inspirou o momento da morte do viajante no              

terminal do aeroporto de Orly. (imagem 20 e 21) 

Ainda quanto aos simbolismos, mostrando que as escolhas de Marker são           

impregnadas de intencionalidade, a utilização do Palais de Chaillot também aparenta           

ter um interessante sentido de memória e crítica. O Palais de Chaillot, abrigou por              

algum tempo a Cinémathèque Française dos anos 60 até o começo dos anos 2000              

quando foi transferida para Bercy. Também é peculiar pensar que subsolo do prédio             

onde ocorreu a Assembléia Geral das Nações Unidas que adoptou a Declaração            

Universal dos Direitos Humanos no dia 10 de Dezembro de 1948, após o fim da               

Segunda Guerra Mundial, os cientistas de um futuro distópico pós Terceira Guerra            

mantém um campo de concentração onde praticam torturas, sussurrando         

nervosamente frases em alemão. 

No âmbito das ideias uma influência importante é a obra de Sigmund Freud no              

tocante à relação tumultuada do ser humano com o tempo e o conflito entre passado               

e presente. Como algo fantasmagórico, o passado assombra o presente e provoca            

seus efeitos destruidores das mais diferentes formas, para Freud o passado           

influencia o presente e interrompe o desejo pelo amanhã, o impulso que nos move              

para o futuro. O indivíduo não controla o surgimento dessas imagens do passado e              

nem seriam as memórias armazenadas em ordem cronológica. O inconsciente, tão           

famoso em suas teorias, é portanto uma terra sem tempo e os acontecimentos de              

um passado distante podem ter efeitos mais poderosos do que eventos recentes.  

Em La Jetée, as cenas bucólicas de um campo que surgem espontaneamente, sem             

o viajante nem os cientistas terem controle (imagem 22), podem remeter a esse             

sentido freudiano de inconsciente como um campo desconhecido, e muitas, vezes           
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perigoso. No filme sabemos, em determinado momento, que as experiências de           

viagem no tempo anteriores levaram os sujeitos a profundo sofrimento, loucura e até             

mesmo morte.  

Para ambos, Freud e Marker, o presente é sujeito a múltiplas temporalidades, onde             

é possível a sobreposição de perigos e prazeres agindo em um mesmo momento.  

Em seu livro Chris Marker: La Jetée, Janet Harbor, teórica inglesa especializada na             

influência do cinema na cultura, chama atenção para os aspectos marxistas           

presentes na forma como Marker aborda o tempo. 

“In thinking of the past, as Marker shows us, we are           
automatically bound to the other terms of the triad: the present           
and the future. If La Jetée speaks of the inseparability of these            
terms, philosophical enquiry allows us to see the various         
framings of their relation. During the twentieth century there         
were, at least, four frameworks that came to dominate thought          
on this subject. The first of these is the Marxist insistence on            
the importance of the past in historical materialism, where an          
accumulation of events over time reveals a fracture under the          
pressure of contradictory interests. The dialectical movement of        
history allows moments of the past to reappear as flashes, in           
sudden juxtaposition to the present, forcing a rent in the social           
fabric and a rupturing of our sense of time as simply a            
continuum. From this rupture, the new emerges, yet change         
cannot occur without knowledge of what has gone before.”         
HARBOR, Pg 8 

 

Fazendo uso de imagens estáticas, Marker imprime um ritmo através do processo            

de montagem e fusão das imagens. Essa fusão é o elo de ligação entre cada               

fotografia, e ressalta a sensação de confusão e mistura de elementos. A sequência             

de imagens estáticas somente é quebrada por um único movimento, na cena do             

despertar. Esse despertar da personagem, em uma cena de observação e extrema            

intimidade, é emblemático no sentido em que o público se questiona se realmente             

está acontecendo, é apenas um delírio causado pelas torturas da experiência ou até             

mesmo criado pelo viajante que a esse ponto já apresenta algum controle (imagens             

23 e 24). 

Infelizmente, no curso de meus estudos não consegui encontrar as origens e            
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possíveis significados de todas as imagens utilizadas, seja para representar a Paris            

devastada, as memórias aleatórias ou as esculturas presentes nas lembranças do           

viajante( imagens 25 a 30). É sabido que Marker dispunha de um grande acervo de               

imagens, acumulado durante suas aventuras pelo mundo, e que pode ter sido            

acessado no momento em que selecionou as fotografias a serem usadas. Dada a             

grande teia de significados e referências que Marker colocou em seu trabalho, reluto             

em acreditar na aleatoriedade de suas escolhas, muito embora essa possibilidade           

também viria a enriquecer a análise se pensarmos que essas lembranças são            

consideradas no filme como aleatórias e fora do controle do viajante. Desta forma,             

posso imaginar, que a falta de um sentido específico em cada uma delas faz parte               

dessa perturbação que é ausência de controle sobre o que é rememorado. Acredito             

no entanto, que um trabalho de maior fôlego e proximidade física com os materiais              

disponíveis para pesquisa, como por exemplo o book de montagem (imagens 31, 32             

e 33) feito por Chris Marker que serviu de guia para a edição das imagens, poderá                18

apresentar resultados certamente mais profundos do que foi possível atingir nesse           

primeiro momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 O book montato por Chris Marker foi exposto ao público na instalação Chris Marker: A Grin Without 
a Cat, a exibição aconteceu na  Whitechapel Gallery, de 16a abril –22 de junho de 2014. Imagens do 
arquivo da  Whitechapel Gallery disponíveis no link  
https://chrismarker.org/chris-marker-2/chris-darke-la-jetee-chapter-one-bfi-classics/ 
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4. HISTÓRIA E MEMÓRIA EM LA JETÉE 

 

O movimento operado por Marker em La Jetée, entre a tríade o passado, presente e               

futuro, utiliza dos recursos da fotografia e do cinema para trabalhar questões cruciais             

da história, enquanto articulação entre essas três temporalidades e principalmente          

da formação e instrumentalização da memória, bem como seu teor testemunhal.  

Jane Halbor em seu livro Chris Marker, La Jetée (2008) diz que é essencialmente              

um filme sobre voltar (pg 06), onde o diretor busca, de uma maneira simbólica,              

trabalhar o inconsciente de sua época para uma possível redenção da ansiedade e             

dos traumas do pós guerra. Tanto a temática, quanto às escolhas das fotografias             

utilizadas no filme, evocam as condições sub-humanas dos campos de          

concentração; a Europa devastada pela guerra; há clara referências à Hiroshima e            

Nagasaki e ao medo do holocausto nuclear, também presente na questão da crise             

dos mísseis Cubanos, que estava quente nas conversas e atenções de um mundo             

atormentado pela guerra fria. Toda essa carga histórica é reformulada e           

retrabalhada para direcionar o presente ao futuro.  

É crucial ressaltar que apesar das referências históricas estarem postas, trata-se de            

uma obra de ficção (Harbor, pg 97), e é importante que seja vista como tal, pois essa                 

característica ficcional da narrativa vai de encontro ao que Jacques Ranciére em seu             

texto “A ficção documental” quando chama atenção para o caráter ficcional da            

memória coletiva. Diz ele: (tradução de Analu Cunha para a Revista Arte e Ensaios              

nº 21 pg 180)“ a memória é uma obra de ficção. A boa consciência histórica pode                

aqui, denunciar novamente o paradoxo e opor a sua paciente busca pela verdade às              

ficções da memória coletiva, que forjam poderes em geral e os poderes totalitários             

em particular...”  

Nesse sentido cabe refletir, também, sobre a opção de apresentar a reescrita da             

memória através da montagem de imagens estáticas. Em La Jetée é a parada das              

imagens que nos entrega a característica de rupturas da memória, como ruínas.  

No começo do filme Marker nos mostra as ruínas de Paris. Para além de uma               
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representação unicamente estética, sua escolha em utilizar de imagens da Paris           

destruída durante a Segunda Guerra evoca a questão da repetição da história.            

Podemos entender a escolha como um alerta ao risco contido na possibilidade de             

repetição, já citado anteriormente quanto às referências a Fred na questão da            

repetição e o trauma; a Karl Marx (A história se repete, a primeira vez como               

tragédia, a segunda como farsa) e a questão do mito de Orfeu onde a busca pela                

fuga do tempo e da perda apenas reafirma a sua inevitabilidade.  

No filme notamos que o diretor trabalha com a temática da história como uma              

experiência em ruínas, uma memória subterrânea (simbólica e fisicamente),         

anônima e esfacelada, que necessita de um esforço de reconstrução e montagem,            

em um trabalho de dar sentido à escuridão. As ruínas da história se confundem com               

as ruínas da memória e suas características subjetivas, transitórias e falhas. 

O passado como ruína, apresentado por Marker é também uma das metáforas que             

Walter Benjamin utiliza para construir sua teoria sobre o passado, e também sobre a              

memória. Para ele, fazia-se necessário modificar o conceito de história trabalhando           

uma nova visão de fontes possível através da utilização e valorização das ruínas e              

restos esquecidos pelo pensamento tradicional. Somando essa visão da importância          

dos fragmentos com a compreensão da dificuldade em apreender o passado,           

trabalhado em articulação com o presente. Na nona de suas teses sobre a história              

Benjamin apresenta seu pensamento utilizando como metáfora a obra de Paul Klee            

Angelus Novus  (imagem 34): 19

"Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus.          
Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que          
ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua        
boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter           
esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde          
nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma         
catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre       
ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se           
para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma          
tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com          
tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade          
o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as           

19 Angelus Novus é um desenho à nanquim, giz pastel e aquarela sobre papel, feito por Paul Klee 
em 1920. Atualmente faz parte da coleção do Museu de Israel em Jerusalém. 
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costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu.          
Essa tempestade é o que chamamos progresso."(BENJAMIN,       
1994: 226). 

 

Como aponta Márcio Seligmann-Silva, tradutor, teórico e crítico literário estudioso da           

teoria benjaminiana, existe uma forte relação entre o trabalho de Marker em La             

Jetée e as teorias de Walter Benjamin 

Não seria exagerado ver neste filme uma mise-en-scène da         
visão da História de Benjamin só que realizada do outro ponto           
de vista, a saber, daquele que se localiza – preso – do outro             
lado da catástrofe destruidora. Também neste filme somos        
confrontados com ruínas, sofrimento, torsos que desfilam       
como parte daquilo que o narrador denomina como “museu da          
memória” [...] O filme estrutura-se a partir da rememoração: o          
presente é que comanda a “excursão no tempo”; o passado é           
visto tanto como um amontoado de ruínas como também como          
composto por imagens paralisadas que contém em si o germe          
da salvação. (SELIGMANN-SILVA, 2002, p. 411) 

 

Ambos, Benjamin e Marker, como tantos de suas gerações, têm as obras marcadas             

pela experiência da Guerra e pela dificuldade de encarar as experiências vividas            

sejam elas de perseguição, perda ou traumas ocasionados pela participação efetiva           

nas trincheiras. De acordo com Seligmann- Silva “La Jetée faz parte desse conjunto             

diverso e dessas tentativas de dar conta da complexidade disso que é retornar,             

mexer no que nunca foi esquecido, mas, por vezes, adormece até mesmo como             

forma de sobreviver.” Essas questões fazem parte do debate sobre o testemunho            

que informa o trabalho realizado nesse filme. Como aquele que viveu a dor, o abalo               

da grande violência, representa isso? “E Marker, assim como Benjamin, quer           

apreender, indicar esse não representável e inapreensível: ‘a vida’”(p. 410). 

Assistimos em La Jetée a construção do homem pela memória. O viajante no tempo              

é um homem traumatizado, que vive sob a dominação e tortura de um regime              

totalitário. O passado recente de Marker e sua participação na Segunda Guerra            

Mundial é revisitado a todo tempo nas imagens de Paris como ruínas e escombros              

que assemelham-se aos registros dos bombardeios ocorridos. A imagem de uma           
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igreja destruída, por exemplo, está posta em uma seqüência que termina com o Arco              

do Triunfo, um símbolo da glória cívica e militar, quebrado em dois.O acampamento             

lembra os campos de concentração, assunto que Marker havia trabalhado em Nuit et             

Brouillard, de Alain Resnais (Noite e Neblina, 1955). Mesmo a trilha sonora busca             

trabalhar essa memória da guerra, criando uma ligação explícita com o Holocausto            

Judeu, através de vozes alemãs que sussurram durante o cenas de experimentação,            

nas quais os detentos do campo são submetidos a torturas.  

Para encontrar uma saída para a situação, na impossibilidade de ocupar o espaço,             

atual a única esperança é o tempo. A sobrevivência da humanidade depende da             

possibilidade de viajar ao futuro para conseguir recursos poderosos o suficiente para            

regenerar o mundo. Atingir esse objetivo é tão crucial não importando sofrimento,            

loucura e morte, que Marker representa com imagens de rostos magros e            

aterrorizados, em mais uma referência aos horrores da guerra. O poder das imagens             

é intencionalmente reforçado a cada segundo.  

Voltando nossas atenções novamente à abertura do filme encontramos uma          

distinção-chave: Narra uma história de um homem marcado por uma imagem e não             

por uma memória. O status da imagem, como sonho, fantasia ou memória, é incerto,              

mas seu efeito sobre o homem é definitivo. 

Nesse sentido o historiador Jacques Le Goff sugere que as questões da memória             

devem ser profundamente refletidas, por todos os interessados nos vínculos entre a            

história e a memória: “A memória, onde cresce a história, que por sua vez a               

alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o futuro. Devemos             

trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para libertação e não para a              

servidão dos homens”.(LE GOFF, 1994, p.477) 

Nossa percepção do passado, como afirma Pierre Nora, é a apropriação veemente            

daquilo que sabemos não mais nos pertencer: 

 

“Chegamos, simetricamente, da ideia de um passado visível a         
um passado invisível; de um passado coeso a um passado          
que vivemos como rompimento; de uma história que era         
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procurada na continuidade de uma memória a uma memória         
que se projeta na descontinuidade de uma história. O passado          
nos é dado como radicalmente outro, ele é esse mundo do           
qual estamos desligados para sempre”. (NORA,1993, p 7.) 

 

Podemos entender que para Le Goff, os homens não se recordam sempre da             

mesma maneira, não atribuem à memória o mesmo significado, não tiveram à            

disposição os mesmos instrumentos para auxiliar na lembrança. Isso é importante           

para poder construir uma história social da memória, que tanto Le Goff quanto Pierre              

Nora desenvolveram. Na passagem de sociedades de cultura oral para as de            

escrita, a difusão, dessa última, contribuiu em muito para a progressiva           

exteriorização da memória. O uso da narração, dos ritos, dos mitos, a            

comemoração, o monumento celebrativo, a produção de jornais – essa foi,           

certamente, a que mais exerceu influência na história da memória –, a invenção da              

fotografia e as novas técnicas de informação contribuíram para historicizar a           

memória social. 

A memória é, desse modo, “a capacidade de conservar determinadas informações           

com auxílio de funções psíquicas, sendo estas capazes de atualizar impressões           

passadas, que se representa como passadas” (1984 pg 99). 

Na obra de Walter Benjamin dois ensaios do autor tratam deste tema: "Experiência e              

pobreza" e "O narrador", escritos entre 1928 e 1935. Ambos ensaios partem daquilo             

que Benjamin chama de perda ou de declínio da experiência (Verfall der Erfahrung),             

isto é, da experiência no sentido forte e substancial do termo, que repousa sobre a               

possibilidade de uma tradição compartilhada por uma comunidade humana,         

retomada e transformada, em cada geração, na continuidade da palavra transmitida.           

A importância desta tradição no sentido concreto de transmissão, é exemplificada           

pela lenda muito antiga do velho produtor de vinho que, no seu leito de morte, confia                

a seus filhos que um tesouro está escondido no solo do vinhedo. Os filhos cavam,               

mas não encontram nada. Em compensação, quando chega o outono, suas videiras            

se tornam as mais abundantes da região. Como explica Jeanne Marie Gagnebin,            

filósofa e escritora suíça, residente no Brasil , no livro Lembrar, Esquecer e             
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Escrever: “Os filhos então reconhecem que o pai não lhes legou nenhum tesouro,             

mas sim uma preciosa experiência, e que sua riqueza lhes advém desta            

experiência”. (GAGNEBIN, 2001 pg 271) 

Podemos entender que Benjamin destaca a perda da experiência, as novas formas            

de compreensão da história e também o declínio das formas tradicionais de            

narrativa.  

É trabalhando essa relação entre as atrocidades da guerra, a fragilidade da memória             

e a questão do testemunho e da transmissão de experiência que Chris Marker             

constrói a narrativa em La Jetée. A história desse homem que não esquece é              

contada a partir da confusão entre o vivido e o lembrado. O protagonista não sabe               

definir se a imagem que o atormentou por toda a vida é uma invenção ou realmente                

uma lembrança. Acompanhamos, já no início, através dessas fotografias do píer, do            

rosto da mulher inesquecível, desses rastros, o trabalho sofrido e demorado da            

memória com suas características ao mesmo tempo lembrança e o esquecimento,           

que fazem parte do que propõe Marker, dessa convivência no mesmo tecido, do que              

fica no meio do caminho no trabalho da memória, ou como Walter Benjamin define:              

“a recordação é a trama e o esquecimento a urdidura”. (BENJAMIN, 1985, p. 370). A               

matéria prima de Marker em La Jetée é esse tecido esgarçado, tensionado e semi              

destruído onde a busca pela imagem utilizada como porta de passagem para a             

compreensão do vivido. Benjamin já afirmara: “A verdadeira imagem do passado           

perpassa, veloz. O passado só deixa fixar, como imagem que relampeja           

irreversivelmente, no momento em que é reconhecido.” (BENJAMIN, 1985, p. 224).           

Podemos, então usar esse pequeno trecho para compreender a forma como Chris            

Marker entende os processos da memória. 
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5. O CINEMA NO ENSINO DE HISTÓRIA: ARTIFÍCIOS DE ENTENDER,          

FERRAMENTAS DE ENCANTAR. 

 

O filme serve para exercitar o homem nas novas percepções e           
reações exigidas por um aparelho técnico cujo papel cresce         
cada vez mais em sua vida cotidiana. Fazer do gigantesco          
aparelho técnico do nosso tempo o objeto das inervações         
humanas – é essa a tarefa histórica cuja realização dá ao           
cinema o seu verdadeiro sentido. (WALTER BENJAMIN, 1987,        
p.174) 

 

A sétima arte é reconhecida pela capacidade de provocar questionamentos e           

reflexões de forma individual e coletiva, e que cumpre importante função social no             

campo das manifestações da criatividade humana O cinema, uma arte que           

ultrapassa fronteiras, de tempo e espaço, pode ser um importante aliado na            

construção do conhecimento, pois proporciona discussões e desenvolve o         

pensamento crítico. Compreender o mundo que nos cerca seria uma tarefa           

incompleta, se o historiador não buscasse entender a importância de se estudar o             

cinema por ele produzido.  

Esse diálogo entre a história e o cinema sempre ocorreu, de formas nem sempre              

produtivas e com críticas de lado a lado, mas a atração é inegável. Por vezes com                

veemente oposição, por vezes participando do processo de feitura, os historiadores           

e cineastas são aproximados por sua paixão pelas narrativas, seu interesse pelo ser             

humano, embora cada qual com suas especificidades. 

Um caminho para esclarecer tais questões pode ser o de abordar a especificidade             

dos discursos que historiadores e cineastas formulam, evidenciando aproximações e          

diferenças entre eles. A intenção que tem lugar nesse trabalho, entretanto, é um             

pouco menos pretensiosa: buscamos uma abordagem dos discursos da História e           

do Cinema que possa contribuir para que os professores de História venham ampliar             

práticas educacionais que empregam filmes e outras mídias, incorporando-as aos          

processos de construção do conhecimento histórico. 
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Uma reflexão rápida sobre a questão nos faz reconhecer que os discursos            

formulados por historiadores e cineastas pretendem oferecer uma compreensão do          

real. O historiador Peter Burke considera que o fascínio que as imagens em             

movimento reproduzidas em tela, aliadas a um enredo, seja ele mudo ou não,             

despertam no público que as assiste, revela o potencial dessa arte como um             

instrumento capaz de interferir na concepção reflexiva de seu espectador. (BURKE,           

2004). 

A partir da formação da escola francesa dos Annales e a revolução documental, no              

século XX, surgiram novas formas de se olhar para as fontes, bem como foi              

ampliado o espectro do que, como historiadores, devemos usar para nutrir a escrita             

da história mantendo os aspectos metodológicos que as validam. Esses novos           

métodos de investigação do passado são compostos por um conjunto          

contemporâneo de fatores, e que devem ser constantemente são questionados          

acerca de sua funcionalidade e comprometimento perante à História. 

O cinema, para ser analisado da ótica do historiador, precisa ser visto como um              

fenômeno dimensional, que envolve em sua composição um grande número de           

variáveis constitutivas. Como todo produto humano ele não é isento de           

intencionalidade, de uma carga emocional, psicológica, política e social que envolve           

não somente a obra em si, mas seus produtores. Portanto, logo a princípio é              

fundamental ter a consciência de que será necessária a análise interna do filme, o              

conjunto de elementos que caracterizam e integram a narrativa fílmica, tais como o             

tempo, o espaço, os signos sonoros e outros, que delimitam o denominado “universo             

diegético”. Por sua importância constitutiva, seus critérios de escolha e foco utilizado            

e suas características formais específicas, buscando entender nesses aspectos         

interiores a obra, a leitura fílmica dos acontecimentos históricos.  

Jacques Aumont, teórico de cinema, escritor e professor universitário francês,          

descreve de maneira bem completa em sua obra A Estética do Filme : 

 

“A narrativa fílmica é um enunciado que se apresenta como          
discurso, pois implica, ao mesmo tempo, um enunciado (ou         
pelo menos um foco de enunciação) e um leitor-espectador.         
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Seus elementos estão, portanto, organizados e colocados em        
ordem de acordo com muitas exigências: em primeiro lugar, a          
simples legibilidade do filme exige uma “gramática” (trata-se aí         
de uma metáfora), a fim de que o espectador possa          
compreender, simultaneamente, a ordem da narrativa e a        
ordem da história. Essa organização deve estabelecer o        
primeiro nível de leitura do filme, sua denotação; ... em          
seguida, deve ser estabelecida uma coerência interna do        
conjunto da narrativa. ... finalmente, a ordem da narrativa e          
seu ritmo são estabelecidos em função de um        
encaminhamento de leitura que é, assim, imposto ao        
espectador.É, portanto, concebido também em vista de efeitos        
narrativos. ... , é um discurso fechado, porque comporta         
inevitavelmente um início e um fim, porque é materialmente         
limitado.” (AUMONT,1995, p. 106 –108)  

 

 

Tão importante quanto entender esse contexto diegético, é fundamental voltar a           

atenção para as motivações sociais que levaram à produção da obra, quais forças             

atuaram durante a produção da narrativa, o que se escolheu contar ou silenciar             

tendo como referência os conhecimentos históricos sobre o tema utilizado e o            

contexto histórico do momento de sua feitura, no que poderíamos chamar de leitura             

histórica do filme. 

Peter Burke trabalha essa questão dizendo que o diretor está preocupado não            

somente com o que aconteceu, mas também com uma forma de contar uma história              

de maneira artística e que possa mobilizar os sentidos de muitos espectadores. “O             

termo híbrido "docudrama" é uma lembrança muito viva da tensão entre a ideia do              

drama e a ideia do documento, entre os anti clímaces e o caráter inacabado, do               

passado e as necessidade do escritor, ou do pintor, de atender à forma.”  

Portanto, o historiador que opta por analisar o cinema como fonte, deve estar ciente              

dos desafios que existirão ao longo do processo investigativo ao se decidir por esse              

veículo. Desafios que, todavia, não são exclusivos de quem utiliza essa mídia como             

fonte. As demais formas e fontes de análise de História também tem as suas              

limitações, embora sejam distintas das existentes nas fontes cinematográficas,         

porém também desafiadoras no processo de construção do conhecimento histórico.          

Cabe ao historiador compreender a especificidade das regras que circundam o seu            
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objeto de sua investigação. E assim, permitindo que métodos distintos dos           

tradicionais façam parte do seu universo de análise, abrem novas portas em direção             

a construção de um saber histórico que ao mesmo tempo consegue investigar o             

passado articula com a sociedade contemporânea  

No caso específico de La Jetée, tornou-se objeto de pesquisa de muitos            

historiadores, filósofos, psicólogos e linguistas de diversas naturalidades, o que o           

imprime uma forte característica de ferramenta de reflexão e também educacional. 

Ao longo desse estudo, ainda que breve e lacunar, foram apontadas várias            

peculiaridades que o colocam como fonte interessante tanto ao estudo da história            

quanto ao ensino. Fora sua reconhecida importância como marco na produção           

cinematográfica que influenciou diversos artistas nessa e em outras mídias, seus           

aspectos formais que levam a questionar o próprio significado do movimento na            

cinematografia, sua abordagem das questões da memória abrem discussões sobre          

a formação, o caráter e a importância e trazem a possibilidade de cotejamento com              

diversos autores, no caso do presente trabalho foi priorizado Walter Benjamin, mas            

poderia também ser analisado à luz das obras de tantos outros como Pierre Nora,              

Carlo Guinszburg, Paul Ricoeur, Michel de Certeau, Jacques Le Goff e Maurice            

Halbwachs entre outros. 

Pode ser utilizado também para trabalhar o trauma e a violência, tanto por suas              

características internas, como trazendo a história pessoal com sua carga emocional,           

afetiva e política de seu autor Chris Marker, entendendo também o contexto histórico             

do momento de produção e como esses temas estavam colocados historicamente. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A constante interação da produção artística – sobretudo a cinematográfica – com a             

sociedade é intensa e, por vezes, complexa. Apreender a realidade social a partir da              

relação entre o cinema e a história é um exercício que nos permite analisar os               

fenômenos sociais de um ponto de vista do discurso, pensando a imagem enquanto             

força produtora de sentidos, e estabelecendo relações entre o olhar do pesquisador            

e os processos registrados pela lente da câmera. Esse exercício, de compreensão            

da produção cinematográfica, exige um esforço amplo em busca de seus           

significados internos e também de seu significado como obra para a sociedade. 

O uso do cinema como documento e como fonte acentua a necessidade profunda do              

repertório cultural para o historiador. É nossa função exercitarmos e estimularmos a            

sensibilidade, postura crítica e a reflexão permanente sobre os produtos sociais e            

culturais da ação humana. Manter a curiosidade e o aprendizado constante a            

respeito das novas formas de comunicação constitui um dos interessantes desafios           

às novas gerações de historiadores. Entender as linguagens, suas constituições          

internas e articulações, bem como os seus usos dentro da academia e do ensino de               

história é fundamental para a construção de um conhecimento histórico amplo e            

inserido no contexto em que vivemos. 

O cinema, ao longo de seu desenvolvimento cultural e técnico, repensa conceitos            

sobre o tempo e por consequência trabalha também a consciência histórica, a            

formação da memória e a subjetividade. 

La Jetée é um filme que, de uma maneira poética e inovadora, conta a história de                

uma humanidade perdida que busca se reerguer, de forma muito simbólica, a partir             

do submundo de um planeta tóxico e condenado pela guerra que ela mesma             

produziu. Essa reconstrução feita utilizando da tortura e violência, é trabalhada           

através da busca do homem no tempo. 

Em sua obra, Chris Marker permitiu ao cinema abraçar temas comumente postos em             

oposição. Nela o cinema, que é tido como movimento, mergulha na imagem estática             
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para contestar suas próprias características. Se por um lado ele captura a vida,             

reproduz o ato, por outro é montagem desconectada do cronológico, possibilitando a            

reorganização das partes, utilizando recortes de diferentes tempos e origens e os            

colocando em função dos interesses da narrativa. 

Nesse sentido La Jetée é propriamente uma ficção científica, um híbrido entre as             

ideias do que realidade e ficção devem ser. Ao mesmo tempo é um photo-roman              

que nos mostra o poder da fotografia e da literatura quando trabalhados em             

conjunto. Não é, portanto, sem motivos que sua importância se expande e se             

multiplica, tanto no meio acadêmico quanto na produção cultural das mais diversas            

mídias. Para William Gibson - autor de obras importantes de ficção científica como             

Neuromancer, Virtual Light e História Zero, considerado o definidor do termo           

ciberespaço e do gênero cyberpunk - a experiência de assistir La Jetée o impactou              

profundamente no início da década de 1970 enquanto cursava História do Cinema            

na Universidade de Columbia Britânica. "Nada que eu tinha lido ou visto me             

preparou para isso", ele diz ao The Guardian em uma reflexão sobre o legado do               

curta-metragem "emocionante e profético" de Chris Marker, "Ou talvez tudo tivesse           

me preparado, o que é essencialmente o mesmo".  20

“ I can't remember another single work of art ever having had that             
immediate and powerful an impact, which of course makes the          
experience quite impossible to describe. As I experienced it, I think, it            
drove me, as RD Laing had it, out of my wretched mind. I left the               
lecture hall where it had been screened in an altered state,           
profoundly alone. I do know that I knew immediately that my sense of             
what science fiction could be had been permanently altered. 

Part of what I find remarkable about this memory today was the            
temporally hermetic nature of the experience. I saw it, yet was           
effectively unable to see it again. It would be over a decade before I              
would happen to see it again, on television, its screening a rare            
event. Seeing a short foreign film, then, could be the equivalent of            
seeing a UFO, the experience surviving only as memory. The world           
of cultural artefacts was only atemporal in theory then, not yet literally            
and instantly atemporal. Carrying the memory of that screening's         
intensity for a decade after has become a touchstone for me. What            
would have happened had I been able to rewind? Had been able to             
rent or otherwise access a copy? It was as though I had witnessed a              
Mystery, and I could only remember that when something finally          
moved – and I realised that I had been breathlessly watching a            
sequence of still images – I very nearly screamed.”  

20 https://www.theguardian.com/film/2014/apr/15/thrilling-prophetic-chris-marker-experimental-films 
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A marca de La Jetée pode ser vista por toda a ficção científica no cinema, como por                 

exemplo as séries Back to The Future ( De Volta para o Futuro) e Terminator (                

Exterminador do Futuro). Mas La Jetée alcançou uma vida além do cinema. É livro,              

cartoon, um bar em Tokio, inspiração para vários vídeos musicais de diversos            

artistas(sugiro especial atenção aos vídeos Dancerama de Sig Sig Sputinik e They            

Say Jump de David Bowie com direção de Mark Romanek). Serviu de inspiração             

para o conto The Jaunt (A Excursão) de Stephen King. Foi remontado, relido e              

interpretado em outros filmes. Está em sites para ser visto e baixado, é exibido em               

diversas qualidades de som, de imagem, em diversas línguas. Mais que um filme, é              

um legado em constante modificação. Quando olhamos a fundo para La Jetée e             

suas manifestações ele muda e nós também mudamos. 
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7. TRANSCRIÇÃO DO FILME 

7.1. Na língua original (Francês) 

Ceci est l’histoire d’un homme marqué par une image d’enfance. 

La scène qui le troubla par sa violence, et dont il ne devait comprendre que               

beaucoup plus tard la signification, eut lieu sur la grande jetée d’Orly, quelques             

années avant le debut de la troisième guerre mondiale. 

A Orly, le dimanche, les parents mènent leurs enfants voir les avions en partance.              

De ce dimanche, l’enfant dont nous racontons l’histoire devait revoir longtemps le            

soleil fixe, le dècor planté au bout de la jetée, et un visage de femme. 

Rien ne distingue les souvenirs des autres moments: ce n’est que plus tard qu’ils se               

font reconnaître, à leurs cicatrices. Ce visage qui devait être la seule image du temps               

de paix à traverser le temps de guerre, il se demanda longtemps s’il l’avait vraiment               

vu, ou s’il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait                 

venir, avec ce bruit soudain, la geste de la femme, ce corps qui bascule, les               

clameurs des gens sur la jetée, brouillés par la peur. Plus tard, il comprit qu’il avait vu                 

la mort d’un homme. 

Et quelque temps après, vint la destruction de Paris. 

Beaucoup moururent. Certains se crurent vainqueurs. D’autres durent prisonniers.         

Les survivants s’établirent dans le réseau des souterrains de Chaillot. 

La surface de Paris, et sans doute de la plus grande partie du monde, était               

inhabitable, pourrie par la radioactivité. Les vainqueurs montaient la garde sur un            

empire de rats. Les prisonniers étaient soumis è des expériences qui semblaient fort             

préoccuper ceus qui s’y livraient. Au terme de l’expérience, les uns étaient déçus, les              

autres étaient morts, ou fous. 

C’est pour le conduire à la salle d’expériences qu’on vint chercher un jour, parmi les               

prisonniers, l’homme dont nous racontons l’histoire. 

Il avait peur. Il avait entendu parler du chefs des travaux. Il pensait se trouver en face                 
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de Savant fou, du docteur Frankenstein. Il vit un homme sans passion, qui lui              

expliqua posément que la race humaine était maintenant condamnée, que l’Espace           

lui était fermé, que la seule liaison possible avec les moyens de survie passait par le                

Temps. Un trou dans le Temps, et peut-être y ferait-on passer des vivres, des              

médicaments, des sources d’énergie. 

Tel était le but des expériences : projeter dans le Temps des émissaires, appeler le               

passé et l’avenit au secours du présent. 

Mais l’esprit humain achoppait. Se réveiller dans un autre temps, c’était naître une             

seconde fois, adulte. Le choc était trop fort. Après avoir ainsi projeté dans différentes              

zones du Temps des corps sans vie ou sans conscience, les inventeurs se             

concentrent maintenant sur des sujets doués d’images mentales très fortes.          

Capables d’imaginer ou de rêver un autre temps, ils seraient peut-être capables de             

s’y réintégrer. 

La police du camp épiait jusqu’aux rêves. Cet homme fut choisi enter mille, pour sa               

fixation sur une image du passé. 

Au début, rien d’autre que l’arrachement au temps présent, et ses chevalets. On             

recommence. Le sujet ne meurt pas, ne délire pas. Il souffre. On continue. Au              

dixième jour d’expérience, des image commencent à sourdre, comme des aveux. Un            

matin du temps de paix. Une chambre du temps de paix, une vraie chambre. De               

vrais enfants. De vrais oiseaux. De vrais chats. De vrais tombes. Le seizième jour, il               

est sur la jetée. 

Vide. Quelquefois, il retrouve un jour de bonheur, mais différent, un visage de             

bonheur, mais différent. Des ruines. Une fille qui pourrait être celle qu’il cherche. Il la               

croise sur la jetée. D’une voiture, il la voit sourire. D’autres images se présentent, se               

mêlent, dans un musée qui est peut-être celui de sa mémoire. 

Le trentième jour, la rencontre a lieu. 

Cette fois, il est sûr de la reconnaître. C’est d’ailleurs la seule chose dont il est sûr,                 

dans ce monde sans date qui le bouleverse d’abord par sa richesse. Autour de lui,               

des matériaux fabuleux : le verre, le plastique, le tissu-éponge. Lorsqu’il sort de sa              
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fascination, la femme a disparu. 

Ceux qui mènent l’expérience resserrent leur contrôle, le relancent sur la piste. Le             

temps s’enroule à nouveau, l’instant repasse. Cette fois, il est près d’elle, il lui parle.               

Elle l’accueille sans étonnement. Ils sont sans souvenirs, sans projets. Leur temps se             

construit simplement autour d’eux, avec pour seuls repères le goût du moment qu’ils             

vivent, et les signes sur les murs. 

Plus tard, ils sont dans un jardin. Il se souvient qu’il existait des jardins. Elle               

l’interroge sur son collier, le collier du combattant qu’il portait au début de cette              

guerre qui éclatera un jour. Il invents une explication. 

Ils marchent. Ils s’arrêtent devant uns coupe de sequoia couverte de dates            

historiques. Elle prononce un nom étranger qu’il ne comprend pas *. Comme en             

rêve, il lui montre un point hors de l’arbre. Il s’entend dire : « Je viens de là… » 

… et y retombe, à bout de forces. Puis une autre vague du Temps le soulève. Sans                 

doute lui fait-on une nouvelle piqûre. 

Maintenant, elle dort au soleil. Il pense que, dans le monde où il vient de reprendre                

pied, le temps d’être relancé vers elle, elle est morte. 

Réveillée, il lui parle encore. D’une vérité trop fantastique pour être reçue, il garde              

l’essentiel : un pays lointain, une longue distance à parcourir. Elle l’écoute sans se              

moquer. 

Est-ce le même jour? Il ne sait plus. Ils vont faire comme cela une infinité de                

promenades semblables, où se creusera entre eux une confiance muette, une           

confiance à l’état pur. Sans souvenirs, sans projets. Jusqu’au moment où il sent,             

devant eux, une barrière. 

Ainsi se termina la première série d’expériences. C’était le début d’une période            

d’essais où il la retrouverait à des moments différents. Elle l’accueille simplement.            

Elle l’appelle son Spectre. Un jour, elle semble avoire peur. Un jour, elle se penche               

sur lui. Lui ne sait jamais s’il se dirige vers elle, s’il est dirigé, s’il invente ou s’il rêve. 

Vers le cinquantième jour, ils se rencontrent dans un musée plein de bêtes             
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éternelles. 

Maintenant, le tir est parfaitement ajusté. Projeté sur l’instant choisi, il peut y             

demeurer et s’y mouvoir sans peine. Elle aussi semble apprivoisée. Elle accepte            

comme un phénomène naturel les passages de ce visiteur qui apparait et disparait,             

qui existe, parle, rit avec elle, se tait, l’écoute et s’en va. 

Lorsqu’il se retrouva dans la salle d’expériences, il sentit que quelque chose avait             

changé. Le chef du camp était là Aux propos échangés autour de lui, il comprit que,                

devant le succès des expériences sur le passé, c’était dans l’avenir qu’on entendait             

maintenant le projeter.n L’excitation d’une telle aventure lui cacha quelque temps           

l’idée que cette rencontre au Muséum avait la dernière. 

L’avenir était mieux défendu que le passé. Au terme d’autres essais encore plus             

éprouvants pour lui, il finit par entrer en résonance avec le monde futur. Il traversa               

une planète transformée, Paris reconstruit, dix mille avenues incompréhensibles.         

D’autres hommes l’attendaient. La rencontre fut brève. Visiblement, ils rejettent ces           

scories d’une autre époque. Il récite sa leçon. Puisque l’humanité avait survécu, elle             

ne pouvait pas refuser à son propre passé les moyens de sa survie. Ce sophisme fut                

accepté comme un déguisement du Destin. On lui donna une centrale d’énergie            

suffisante pour remettre en marche toute l’industrie humaine, et les portes de l’avenir             

furent refermées. 

Peu de temps après son retour, il fut transféré dans une autre partie du camp. 

Il savair que ses geôliers ne l’épargneraient pas. Il avait été un instrument entre leurs               

mains, son image d’enfance avait servi d'appât pour le mettre en condition, il avait              

répondu à leur attente et rempli son rôle. l n’attendait plus que d'être liquidé, avec               

quelque part en lui le souvenir d’un temps deux fois vécu. C’est au fond de ces                

limbes qu’il reçut le message des hommes de l’avenit. Eux aussi voyagent dans le              

Temps, et plus facilement. Maintenant ils étaient là et lui proposaient de l’accepter             

parmi eux. Mais sa requête fut différente : plutôt que cet avenir pacifié, il demandait               

qu’on lui rende le monde de son enfance et cette femme qui l’attendait peut-être. 

Une fois sur la grande jetée d’Orly, dans ce chaud dimanche d'avant guerre où il               
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allait pouvoir demeurer, il pensa avec un peu de vertige que l’enfant qu’il avait été               

devait se trouver là aussi, à regarder les avions. Mais il chercha d’abord le visage               

d’une femme, au bout de la jetée. Il courut vers elle. Et lorsqu’il reconnut l’homme qui                

‘avait l'l suivi depuis le camp souterrain, il comprit qu’on ne s’évadait pas du Temps               

et que cet instant qu’il lui avait été donné de voir enfant, et qui n’avait pas cessé de                  

l’obséder, c’était celui de sa propre mort. 

 

7.2. Transcrição em inglês 

 

This is the story of a man, marked by an image from his childhood.  

The violent scene that upset him, and whose meaning he was to grasp only years               

later, happened on the main jetty at Orly, the Paris airport, sometime before the              

outbreak of World War III. 

Orly, Sunday. Parents used to take their children there to watch the departing planes. 

On this particular Sunday, the child whose story we are telling was bound to              

remember the frozen sun, the setting at the end of the jetty, and a woman's face. 

Nothing sorts out memories from ordinary moments. Later on they do claim            

remembrance when they show their scars. That face he had seen was to be the only                

peacetime image to survive the war. Had he really seen it? Or had he invented that                

tender moment to prop up the madness to come? 

The sudden roar, the woman's gesture, the crumpling body, and the cries of the              

crowd on the jetty blurred by fear. 

Later, he knew he had seen a man die. 

And sometime after came the destruction of Paris. 

Many died. Some believed themselves to be victors. Others were taken prisoner. The             

survivors settled beneath Chaillot, in an underground network of galleries. 

44 



Above ground, Paris, as most of the world, was uninhabitable, riddled with            

radioactivity. 

The victors stood guard over an empire of rats. 

The prisoners were subjected to experiments, apparently of great concern to those            

who conducted them. 

The outcome was a disappointment for some - death for others - and for others yet,                

madness. 

One day they came to select a new guinea pig from among the prisoners. 

He was the man whose story we are telling. 

He was frightened. He had heard about the Head Experimenter. He was prepared to              

meet Dr. Frankenstein, or the Mad Scientist. Instead, he met a reasonable man who              

explained calmly that the human race was doomed. Space was off-limits. The only             

hope for survival lay in Time. A loophole in Time, and then maybe it would be                

possible to reach food, medicine, sources of energy. 

This was the aim of the experiments: to send emissaries into Time, to summon the               

Past and Future to the aid of the Present. 

But the human mind balked at the idea. To wake up in another age meant to be born                  

again as an adult. The shock would be too great. 

Having only sent lifeless or insentient bodies through different zones of Time, the             

inventors where now concentrating on men given to very strong mental images. If             

they were able to conceive or dream another time, perhaps they would be able to live                

in it. 

The camp police spied even on dreams. 

This man was selected from among a thousand for his obsession with an image from               

the past. Nothing else, at first, put stripping out the present, and its racks. 

They begin again. 
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The man doesn't die, nor does he go mad. He suffers. 

They continue. 

On the tenth day, images begin to ooze, like confessions. 

A peacetime morning. A peacetime bedroom, a real bedroom. Real children. Real            

birds. Real cats. Real graves. 

On the sixteenth day he is on the jetty at Orly. Empty. 

Sometimes he recaptures a day of happiness, though different. 

A face of happiness, though different. 

Ruins. 

A girl who could be the one he seeks. He passes her on the jetty. She smiles at him                   

from an automobile. Other images appear, merge, in that museum, which is perhaps             

that of his memory. 

On the thirtieth day, the meeting takes place. Now he is sure he recognizes her. In                

fact, it is the only thing he is sure of, in the middle of this dateless world that at first                    

stuns him with its affluence. Around him, only fabulous materials: glass, plastic, terry             

cloth. When he recovers from his trance, the woman has gone. 

The experimenters tighten their control. They send him back out on the trail. Time              

rolls back again, the moment returns. 

This time he is close to her, he speaks to her. She welcomes him without surprise.                

They are without memories, without plans. Time builds itself painlessly around them.            

Their only landmarks are the flavor of the moment they are living and the markings               

on the walls. 

Later on, they are in a garden. He remembers there were gardens. 

She asks him about his necklace, the combat necklace he wore at the start of the                

war that is yet to come. He invents an explanation. 
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They walk. They look at the trunk of a redwood tree covered with historical dates.               

She pronounces an English name he doesn't understand. As in a dream, he shows              

her a point beyond the tree, hears himself say, "This is where I come from ..." - and                  

falls back, exhausted. Then another wave of Time washes over him. The result of              

another injection perhaps. 

Now she is asleep in the sun. He knows that in this world to which he has just                  

returned for a while, only to be sent back to her, she is dead. She wakes up. He                  

speaks again. Of a truth too fantastic to be believed he retains the essential: an               

unreachable country, a long way to go. She listens. She doesn't laugh. 

Is it the same day? He doesn't know. They shall go on like this, on countless walks in                  

which an unspoken trust, an unadulterated trust will grow between them, without            

memories or plans. Up to the moment where he feels - ahead of them - a barrier. 

And this was the end of the first experiment. 

It was the starting point for a whole series of tests, in which he would meet her at                  

different times. Sometimes he finds her in front of their markings. She welcomes him              

in a simple way. She calls him her Ghost. 

One day she seems frightened. One day she leans toward him. As for him, he never                

knows whether he moves toward her, whether he is driven, whether he has made it               

up, or whether he is only dreaming. 

Around the fiftieth day, they meet in a museum filled with timeless animals. Now the               

aim is perfectly adjusted. Thrown at the right moment, he may stay there and move               

without effort. 

She too seems tamed. She accepts as a natural phenomenon the ways of this visitor               

who comes and goes, who exists, talks, laughs with her, stops talking, listens to her,               

then disappears. 

Once back in the experiment room, he knew something was different. The camp             

leader was there. From the conversation around him, he gathered that after the             

brilliant results of the tests in the Past, they now meant to ship him into the Future.                 
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His excitement made him forget for a moment that the meeting at the museum had               

been the last. 

The Future was better protected than the Past. After more, painful tries, he eventually              

caught some waves of the world to come. He went through a brand new planet, Paris                

rebuilt, ten thousand incomprehensible avenues. Others were waiting for him. It was            

a brief encounter. Obviously, they rejected these scoriae of another time. 

He recited his lesson: because humanity had survived, it could not refuse to its own               

past the means of its survival. This sophism was taken for Fate in disguise. 

They gave him a power unit strong enough to put all human industry back into               

motion, and again the gates of the Future were closed. 

Sometime after his return, he was transferred to another part of the camp. He knew               

that his jailers would not spare him. He had been a tool in their hands, his childhood                 

image had been used as bait to condition him, he had lived up to their expectations,                

he had played his part. Now he only waited to be liquidated with, somewhere inside               

him, the memory of a twice-lived fragment of time. 

And deep in this limbo, he received a message from the people of the world to come.                 

They too traveled through Time, and more easily. Now they were there, ready to              

accept him as one of their own. But he had a different request: rather than this                

pacified future, he wanted to be returned to the world of his childhood, and to this                

woman who was perhaps waiting for him. 

Once again the main jetty at Orly, in the middle of this warm pre-war Sunday               

afternoon where he could not stay, he though in a confused way that the child he had                 

been was due to be there too, watching the planes. 

But first of all he looked for the woman's face, at the end of the jetty. He ran toward                   

her. And when he recognized the man who had trailed him since the underground              

camp, he understood there was no way to escape Time, and that this moment he               

had been granted to watch as a child, which had never ceased to obsess him, was                

the moment of his own death. 
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7.3. Transcrição em português (tradução livre) 

 

Essa é a história de um homem marcado por uma imagem da infância.  

Uma cena violenta que o deixou transtornado, e cujo significado ele só entenderia             

anos depois, aconteceu no terminal do aeroporto de Orly, algum tempo antes de             

estourar  a Terceira Guerra Mundial.. 

Orly, domingo. Pais costumavam levar as crianças para assistir aos aviões           

decolando. 

Neste domingo em particular, a criança cuja história nós estamos contando estava            

tentando lembrar do sol gelado,do cenário no horizonte no final da plataforma , e o               

rosto de uma mulher. 

Nada separa as memórias dos momentos banais. Mais tarde é que exigem que             

relembramos quando mostram as suas Esse rosto que ele viu veio a ser a única               

imagem de tranquilidade que sobreviveu à guerra . Será que ele realmente a viu?              

Ou teria inventado aquele momento de ternura para suportar a loucura que estava             

por vir?  

O rugido súbito, o gesto da mulher, o corpo cambaleante, e os gritos da multidão no                

píer borrado pelo medo. 

Mais tarde, ele soube que tinha visto um homem morrer. 

E depois veio a destruição de Paris. 

Muitos morreram. Alguns acreditavam ser vencedores. Outros foram feitos         

prisioneiros. Os sobreviventes se estabeleceram sob Chaillot, em uma rede          

subterrânea de galerias. 

Acima do solo, Paris, como a maior parte do mundo, era inabitável, cheio de              

radioatividade. 
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Os vencedores estavam de guarda sobre um império de ratos. 

Os prisioneiros foram submetidos a experimentos, aparentemente de grande         

importância para aqueles que os conduziram. 

O resultado foi uma decepção para alguns - a morte para os outros - e para outros                 

ainda, loucura. 

Um dia vieram escolher uma nova cobaia entre os prisioneiros. 

Ele era o homem cuja história estamos contando. 

Estava assustado. Ele tinha ouvido falar do Chefe do Experimento. Ele estava            

preparado para conhecer o Dr. Frankenstein, ou o cientista maluco. Em vez disso,             

ele encontrou um homem razoável que explicou calmamente que a raça humana            

estava condenada. O espaço estava fora dos limites. A única esperança para a             

sobrevivência estava no Tempo. Uma brecha no Tempo, e então talvez fosse            

possível chegar a comida, remédios, fontes de energia. 

Este era o objetivo dos experimentos: enviar emissários para no Tempo, convocar o             

Passado eo Futuro para a ajuda do Presente. 

Mas a mente humana resistia a idéia. Acordar em outra era para nascer de novo               

como um adulto. O choque seria muito grande. 

Tendo unicamente mandado seres sem vida ou corpos insensíveis através de           

diferentes zonas do tempo, os inventores agora estão concentrados em um homem            

que possui imagens mentais muito fortes. Se eles forem capazes de conceber ou             

sonhar com outro tempo, talvez eles sejam capazes de viver nele. 

A polícia do Campo espiona até os sonhos.  

Este homem foi escolhido entre mil unicamente por sua obsessão com uma imagem             

do passado. A princípio nada o tirava do presente, e de seus tormentos.  

Eles começaram novamente. 

O homem não morreu, e nem enlouqueceu.  
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Mas ele sofria.. 

Eles continuam 

No décimo dia imagens começaram a surgir como confissões. 

Uma manhã pacífica, Um quarto tranquilo, um quarto de verdade. Crianças de            

verdade. Pássaros de verdade. Gatos de verdade, Um cemitério real 

No décimo sexto dia ele está no terminal de Orly. Vazio. 

Algumas vezes ele revisita um dia de felicidade, mas um dia diferente.  

Um rosto feliz, que parece diferente. 

Ruinas. 

Uma moça que pode ser aquele que ele busca. Ele passa por ela no terminal. Ela                

sorri para ele pela janela de um carro.Outras imagens aparecem e se fundem, em              

um museu, que possivelmente seja sua memória 

No trigésimo dia o encontro acontece.Agora ele já é capaz de reconhece-la.Na            

verdade é a única coisa da qual ele tem certeza, no meio desse mundo sem época                

que em um primeiro momento o atordoa com sua afluência.. Envolta dele somente             

materiais fabulosos: vidro, plástico, Around him, only fabulous materials: glass,          

plastic, tecidos nobres. Quando ele se recupera do choque, a mulher se foi. 

Os cientistas aumentam o seu controle. Eles o mandam de volta no caminho correto.              

O tempo retrocede novamente e o momento retorna. 

Dessa vez ele está perto dela, ele fala com ela. Ela o recebe sem aparentar               

surpresa. Eles não tem memórias, não tem planos.O tempo se constrói sem dor ao              

redor deles. Suas únicas referências são o sabor do momento que estão vivendo e              

as marcas nos muros. 

Mais tarde eles estão em um jardim. Ele relembra que existiam jardins.  

Ela pergunta para ele sobre seu colar, o colar de combate que ele usara no começo                
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da guerra que ainda está por vir. Ele inventa uma explicação. 

Eles passeiam. Eles olham para um tronco de sequoia coberto de datas históricas.             

Ela pronuncia um nome em inglês que ele não consegue entender. Como se             

estivessem em um sonho ele mostra para ela um ponto na árvore e se ouve               

dizendo: esse é o luar da onde eu vim... – e ele cai em exaustão. Então outra onda                  

de tempo cai sobre ele. Possivelmente o resultado de uma nova injeção.  

Agora ela está adormecida ao sol. Ele sabe que nesse mundo, a onde ele retorna               

por um breve período, ela está morta. Ela acorda. Ele fala novamente. De uma              

verdade fantástica demais para ser acreditada ele retém o essencial.: um país            

inatingível, um longo caminho a se percorrer. Ela ouve. Ela não ri. 

Seria o mesmo dia? Ele não sabe. Eles poderiam continuar assim, em incontáveis             

caminhadas em uma silenciosa confiança, e uma inalterável confiança vai crescendo           

entre eles, sem memórias ou planos até o momento em que ele sente –na frente dos                

dois - uma barreira.  

E esse é o final do primeiro experimento. 

E é o ponto de início de toda uma série de testes, em que ele encontra com ela em                   

diferentes tempos Sometimes he finds her in front of their markings. Ela o recebe de               

uma maneira simples. Ela o chama de seu fantasma.  

Um dia ela parece assustada. Um dia ela se apoia nele. Quanto a ele, nunca sabe                

se quando se aproxima dela se ele está sendo guiado, se ele está inventado, ou se                

está apenas sonhando.  

Por volta do quinquagésimo dia eles se encontram em um museu repleto de animais              

extintos. Agora ele atingiu os objetivos. Naquele exato momento ele consegue           

permanecer lá e se mover sem esforço.  

Ela também parece acostumada. Ela aceita como um fenômeno natural a forma            

como seu visitante vem e vai, que existe, fala, ri com ela, para de falar, a ouve e                  

então desaparece. 

Novamente na sala de experimentos ele nota que algo está diferente. O líder do              
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acampamento está lá. Pela conversa ao redor dele , ele percebe que depois de seus               

brilhantes resultados nos testes no passado, eles agora pretendem mandá-lo para o            

futuro.A sua excitação o faz esquecer por um momento que o encontro no museu              

seria o último.  

O Futuro estava mais bem protegido do que o Passado. Depois de mais algumas              

tentativas doloridas, ele eventualmente capta algumas ondas do mundo que está por            

vir. Ele passa por um novo planeta, uma Paris reconstruída, 10 mil incompreensíveis             

ruas. Os Outros estão esperando por ele. Foi um encontro breve. Obviamente eles             

rejeitaram essa escória de outro tempo .  

Ele recitou sua lição: como a humanidade havia sobrevivido, eles não poderiam            

recusar ao seu passado os meios para essa sobrevivência. Esse sofisma foi tido             

como o Destino disfarçado. 

Eles então lhe entregam uma fonte de força potente o suficiente para colocar a              

indústria humana novamente em movimento, e então novamente os portões do           

Futuro são fechados.  

Algum tempo depois de seu retorno, ele foi transferido para uma outra área do              

acampamento. Ele sabia que seus carcereiros não o poupariam. Ele foi uma            

ferramenta em suas mãos, sua imagem da infância havia sido usada como            

ferramenta para condicioná-lo, ele havia sobrevivido além de suas expectativas, ele           

havia cumprido seu papel. Agora ele estava esperando para ser liquidado, e em             

algum lugar dentro dele, a memória de um fragmento do tempo duplamente vivido. 

Imerso nesse limbo, ele recebeu uma mensagem das pessoas do mundo que estava             

por vir. Eles também viajavam no tempo, e mais facilmente. Agora eles estavam lá,              

preparados para aceitá-lo como um dos seus. Mas ele tinha um pedido: invés de ir               

para um futuro pacífico, ele gostaria de voltar ao mundo de sua infância , e para                

aquela mulher que talvez estivesse esperando por ele. 

Mais uma vez no terminal principal do aeroporto de Orly, no meio da tarde de um                

domingo morno antes da guerra, onde ele não podia ficar, ele pensou de uma              

maneira confusa que a criança que ele havia sido estava ali também, observado os              
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aviões.  

Mas antes de tudo ele olhou para um rosto de mulher, no fim do terminal. Ele correu                 

para ela. E quando ele reconheceu um homem que o havia seguido desde o              

acampamento subterrâneo, ele entendeu que não havia como escapar do tempo, e            

esse momento, que nunca deixou de ser uma obsessão para ele, era o momento de               

sua própria morte 
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8. FILMOGRAFIA COMPLETA 

8.1. Curtas Metragens 

8.1.1. Diretor 

1953 Statues meurent aussi (Les) Alain Resnais, Chris Marker 

1956 Dimanche à Pékin Chris Marker 

1960 Description d’un combat Chris Marker 

1961 Cuba si! Chris Marker 

1962 Jetée (La) Chris Marker 

1965 Mystère Koumiko (Le) Chris Marker 

1966 Si j’avais quatre dromadaires Chris Marker 

1967 A bientôt, j’espère Chris Marker 

1968 Sixième face du pentagone (La) Chris Marker, François Reichenbach 

1969 Deuxième procès d’Artur London (Le) Chris Marker 

1969 Jour de tournage Chris Marker 

1969 On vous parle du Brésil Chris Marker 

1970 Carlos Marighela Chris Marker 

1970 Mots ont un sens (Les) Chris Marker 

1972 Vive la baleine Chris Marker, Mario Ruspoli 

1973 On vous parle du Chili Chris Marker 

1973 Puisqu’on vous dit que c’est possible Chris Marker 
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1981 Junkopia Chris Marker 

1984 2084 Chris Marker 

1999 Une journée d’Andrei ArsenevitchChris Marker 

2001 Souvenir d’un avenir (Le) Yannick Bellon, Chris Marker 

2004 Chats perchés Chris Marker 

 

8.1.2. Roteirista 

1956 Dimanche à Pékin Chris Marker 

1961 Cuba si Chris Marker 

1962 Jetée (La) Chris Marker 

1968 Sixième face du pentagone (La) Chris Marker, François Reichenbach 

1981 Junkopia Chris Marker 

 

8.1.3. Autor dos Comentários 

1953 Statues meurent aussi (Les) Alain Resnais, Chris Marker 

1956 Dimanche à Pékin Chris Marker 

1957 Mystère de l’atelier 15 (Le) Alain Resnais, André Heinrich 

1958 Django Reinhardt Paul Paviot 

1958 Mer et les jours (La)Raymond Vogel, Alain Kaminker 

1958 Siècle a soif (Le) Raymond Vogel 

1962 Valparaiso A Valparaíso Joris Ivens 

1966 Rotterdam-Europoort Joris Ivens 
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1967 A bientôt, j’espère Chris Marker 

1968 Sixième face du pentagone (La) Chris Marker, François Reichenbach 

8.1.4. Diretor de fotografia 

1956 Dimanche à Pékin Chris Marker 

1961 Cuba si Chris Marker 

1968 Sixième face du pentagone (La) Chris Marker, François Reichenbach 

Monteur 

1962 Jouer à ParisCatherine Varlin 

1963 Douceur du village (La) François Reichenbach 

1965 Brûlure de mille soleils (La) Pierre Kast 

8.1.5. Cooperação Técnica 

1959 Astronautes (Les) Walerian Borowczyk 

1956 Toute la mémoire du monde Alain Resnais 

 

8.2. Longas Metragens 

8.2.1. Diretor 

1952 Olympia 52 Chris Marker 

1957 Lettre de Sibérie Chris Marker 

1962 Joli mai (Le) Chris Marker, Pierre Lhomme 

1968 Cinétracts Jean-Luc Godard, Alain Resnais, Chris Marker 

1970 bataille des dix millions (La) Chris Marker 
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1971 train en marche (Le) Chris Marker 

1974 Solitude du chanteur de fond (La) Chris Marker 

1975 Ambassade (L’) Chris Marker 

1977 fond de l’air est rouge (Le) Chris Marker 

1982 Sans soleil Chris Marker 

1984 A.K Chris Marker 

1989 Héritage de la chouette (L’) Chris Marker 

1992 tombeau d’Alexandre (Le) Chris Marker 

1996 Level five Chris Marker 

8.2.2. Roteirista 

1962 Joli mai (Le) Chris Marker, Pierre Lhomme 

Auteur de l’oeuvre originale 

1995 Twelve Monkeys, L’armée des douze singes Terry Gilliam 

8.2.3. Dialoguiste  21

1958 Amérique insolite (L’) François Reichenbach 

8.2.4. Autor dos Comentários 

1966 Volcan interdit Haroun Tazieff 

8.2.5. Diretor de Fotografia 

1982 Sans soleil Chris Marker 

21 em uma tradução literal seria roteirista de diálogos, mas não consegui adequar essa função nas 
equipes de filmagem (em português)  
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8.2.6. Cinegrafista 

1948 Volcan interdit Haroun Tazieff 

8.2.7. Engenheiro de Som 

1977 fond de l’air est rouge (Le) Chris Marker 

8.2.8. Montador / Editor 

1957 Lettre de Sibérie Chris Marker 

1972 Deux mémoires (Les) Jorge Semprun 

1977 fond de l’air est rouge (Le) Chris Marker 

1982 Sans soleil Chris Marker 

1984 A.K. Chris Marker 

8.2.9. Consultor Técnico 

1987 pyramides bleues (Les) Arielle Dombasle 

8.2.10. Colaborador Técnico 

1967 Loin du Vietnam Agnès Varda, Joris Ivens, Jean-Luc Godard, et al 

1975 Spirale (La) Armand Mattelart, Jacqueline Meppiel, Valérie Mayoux 
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9. ANEXOS 
 

9.1. Relação de imagens 

9.1.1. Imagem 1 - Chris Marker em Tokyo-Ga 

 

9.1.2. Imagem 2 - Capa da Esprit 
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9.1.3. Imagem 3 - Página interna da Esprit 

 

9.1.4. Imagem 4 - Cartaz de La Jetée 
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9.1.5. Imagem 5 -  Chris Marker no Second Life 

 

 

9.1.6. Imagem 6 -  La jetée d’Orly 
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9.1.7. Imagem 7 - Palai du Chaillot  

 

 

9.1.8. Imagem 8 - Palai du Chaillot  

 

9.1.9. Imagem 9 - Palai du Chaillot  

 

http://www.desajustadoseafins.com.br/estranho-e-extraordinario/cinema-secreto-encontrado-nos-s

ubterraneos-de-paris-em-2004/ 
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9.1.10. Imagem 10 -  Primeiras imagens 

 

 

9.1.11. Imagem 11 -  A moça no terminal 
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9.1.12. Imagem 12 -  A morte do viajante no tempo 
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9.1.13. Imagem 13 - Vertigo 

 

9.1.14. Imagem 14 - Referência através do penteado da personagem 
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9.1.15. Imagem 15 - Cenas com a Sequoia  Vertigo | La Jetée
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9.1.16. Imagem 16 - Cartaz : 12 Monkeys 

 

9.1.17. Imagem 17 - Camiseta com a estampa de El Santo 
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9.1.18. Imagem 18 - El Santo impresso - capa 
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9.1.19. Imagem 19 - El Santo impresso - interna 
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9.1.20. Imagem 20 - Foto Robert Capa na Revista Life 

 

9.1.21. Imagem 21 - Comparação entre a foto de Robert Capa e a cena dirigida por 

Chris Marker 
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9.1.22. Imagem 22 - Campo aberto 

 

9.1.23. Imagem 23 -  Cenas do despertar 
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9.1.24. Imagem 24 - Cenas do despertar 

 

 

 

9.1.25. Imagem 25 -  Paris destruída pela guerra 
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9.1.26. Imagem 26 -  Paris destruída pela guerra 

 

 

9.1.27. Imagem 27 -  Escultura 
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9.1.28. Imagem 28 - Escultura 

 

9.1.29. Imagem 29 -  Escultura 
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9.1.30. Imagem 30 -  Escultura 

 

9.1.31. Imagem 31 -  Book de montagem de Chris Marker 
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9.1.32. Imagem 32 - Book de montagem de Chris Marker 

 

9.1.33. Imagem 33 - Book de montagem de Chris Marker 
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9.1.34. Imagem 34 - Book de montagem de Chris Marker 
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9.1.35. Imagem 35 - Book de montagem de Chris Marker 
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9.1.36. Imagem 36 - Angelus Novus - Paul Klee  
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