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Pode o cinema ser ocupação em único frame? Em 2020, nos primeiros 

dias da pandemia, o diretor Pawel Lozinski resolve testar os limites do cinema em meio 

à azáfama, exercício de resistência e sobrevivência, instalando uma câmera na varanda 

de seu apartamento. Nos limites desse confinamento, a eficácia de uma estrutura que se 

desdobra justamente das dificuldades em se adaptar da melhor maneira possível a uma 

série de constrangimentos e procedimentos que se encaixam uns nos outros. Espaço de 

confissão tornado diálogo, tornado performance e que se metaboliza em criação, "O filme 

da sacada" (2020) a um só tempo atualiza e reforça a noção de "filme-dispositivo", além 

de iluminar esse fazer como possibilidade de invenção de futuro. Uma discussão sobre a 

noção de filme-dispositivo como "uma maquinação que implica a ausência de controle 

do diretor sobre o material filmado, propiciando uma espécie de “retirada estética” não 

propriamente do filme (...)" (LINS, 2007), mas das imagens e sons do filme, ganha fôlego 

renovado em meados dos anos 2000 a partir da identificação de uma série de obras que 

projetam o documentário para uma sofisticada reflexão do próprio processo como 

narrativa (entre outros, "33", de 2002; "Lá-bas", de 2006; "Sábado a noite", de 2007; 

"Moscou", de 2009 e "24 Frames", de 2017). Nos últimos dois anos, as limitações e 

restrições impostas pela pandemia se transformaram, para certos realizadores, em 

condições e regras para a produção de filmes. Nesse contexto, os desafios de linguagem 

típicos dessa forma de cinema se transformaram, literalmente, em desafios de vida. A 

ideia desse curso é pensar até que ponto o filme documentário, fortemente ancorado em 

uma noção ora questionável, ora redutora, de “cinema DA realidade”, define cada vez 

mais intensamente a necessidade de se descolar do próprio real para, enfim, se aproximar 

daquilo que se convenciona chamar “vida real”. Como escreve belamente Maurice 

Blanchot sobre a literatura, “admitamos que a literatura começa no momento em que a 

literatura se torna uma questão”. 
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