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RESUMO

Trata-se de analisar como no filme As I was moving ahead occasinally I saw brief glimpses of
beauty (2001), de Jonas Mekas, o ato de filmar e o da montagem propõem uma instigante
apreensão temporal a partir do eixo teórico do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. No
debruçar-se de algumas das principais obras - Assim falou Zaratustra, Segunda Consideração
Intempestiva: da utilidade e desvantagem da história para a vida e Genealogia da moral intenta-se notar uma perspectiva temporal singular ao cinema-diário. A partir dos conceitos de
esquecimento, memória e memória da vontade urdidos, principalmente, sob o olhar do
primeiro aforismo da Segunda dissertação da Genealogia da moral, o filósofo constrói uma
perspectiva de criação que traz à tona uma posição coincidente dos tempos na vida. No
percurso dessa construção de vida sob a vida, alicerçado ao equilíbrio temporal e à
compreensão da vontade de filmar como vontade de memória e ao ato da montagem enquanto
esquecimento, o filme se estabelece como um incessante vir-a-ser da própria vida.
Palavras-chave: Nietzsche, Jonas Mekas, Esquecimento, Memória, Memória da vontade

ABSTRACT
This work aims to analyze the film “As I was moving ahead occasionally I saw brief
glimpses of beauty (2001), by Jonas Mekas, and how it's act of filming and montage
procedures propose a fascinating temporal apprehension based upon the ideas of the German
philosopher Friedrich Nietzsche. Focusing on some of his major works - Thus spoke
Zarathustra: a Book for all and none, Untimely Meditation: On the Use and Abuse of History
for Life and On the Genealogy of Morals - The study aims noticing a singular temporal
perspective to the movie-journal. From the concepts of forgetfulness, memory and will's
memory attached to the first aphorism of the Second essay of the Genealogy of Morals, the
philosopher constructs a perspective of creation that brings up a coincident position of the
times in life. In the course of this construction of life under life, established in a temporal
equilibrium and in a comprehension of the desire to film as a will’s memory and the act of
editing as a forgetfulness action, the film establishes as an incessant becoming-event of the
life itself.
Key-words: Nietzsche, Jonas Mekas, Furgetfulness, Memory, Will’s memory
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INTRODUÇÃO
Há um intenso e curioso interesse pelo “nada” nas obras de Jonas Mekas, em seu filme
As I was moving ahead occasionally I saw brief glimpses of beauty (2001) 1, cujo título em
português é: Ao caminhar entrevi lampejos de beleza; nos encontramos diversas vezes com o
tema. Em uma delas, vemos no intertítulo: “nada acontece nesse filme”, o que ressalta toda a
sensibilidade pertencente à obra. Nosso tempo não aceita nenhum aspecto do “nada”, a esta
palavra não concedemos nenhuma qualidade, mas somente a desvantagem de remeter a um
vazio de tudo. Em uma entrevista, Mekas foi indagado sobre o fato de dizer que não filma o
passado em seus filmes, pois diz estar - e está - somente no presente, a que ele então
responde: “Até o que chamamos de ‘memória’ e ‘pensamentos’ eles também são reais,
‘fisicamente’ reais; eles também são meu material de trabalho. Memória é matéria tanto
quanto qualquer coisa ao meu redor [bate na mesa]. Nenhuma coisa é ‘nada’”2. A partir desse
potente nada formado no filme, Mekas nos provoca a pensar em uma perspectiva alternada ao
que entendemos como relação entre cinema e tempo/cinema e vida.
Jonas Mekas nasceu em 1922, em um vilarejo chamado Seminiskiai, na Lituânia.
Deixou seu país ainda cedo, em 1944, quando ele e seu irmão, Adolfas Mekas, foram
apanhados pelos nazistas e passaram a trabalhar em um campo de trabalho forçado na
Alemanha. Ao final da Guerra, Mekas estudou filosofia na Universidade de Mainz, até que
em 1949, acompanhado de seu irmão, foram para os Estados Unidos, sua casa desde então.
Mekas, após ter comprado sua primeira Bolex pouco tempo após sua chegada aos EUA,
rapidamente se envolveu com o movimento avant-garde norte americano. Em 1954, os
irmãos criaram a Film Culture magazine, uma importante revista cinematográfica que foi a
primeira condutora para a entrada nessa esteira do cinema de vanguarda norte-americano; ao
passo que, nos anos seguintes, se tornou um dos mais importantes centros repositórios de
cinema vanguardista. De maneira gradual, Mekas solidificou seu importante espaço no
cinema underground ao lado de outros grandes nomes como Stan Brakhage. Nesse meio
1
2

Devido ao extenso título da obra, a ela passaremos a nos referir apenas como Glimpses.

Do original: “even what we call “memory” and “thoughts” they are also real, “physically” real; they are also
my working material. Memory is as much a matter as any piece around me [Knocks on the table]. No thing is
“nothing”. DOCUMENT JOURNAL. Filmmaker [Jonas Mekas] Skypes with Hans Ulrich Obrist about the rise
of the .net generation. jul. 2015. Disponível em: <http://www.documentjournal.com/article/jonas-mekas-byhans-ulrich-obrist> . Acesso em: 20 mar. 2017.
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cinematográfico autobiográficos existem muitos grandes nomes brasileiros e internacionais
que vão desde Fellini, François Truffaut e Chris Marker até Marie Menken, David Perlov,
Petra Costa e Andrea Tonacci, com Já visto jamais visto (2013), que expressam em alguma
instância e a partir de diferentes perspectivas, um cinema de certa forma poético,
genuinamente sensível; mas estes nomes também têm um apreço por outros estilos
cinematográficos que não somente autobiográfico e/ou filme-diário e assim transitam entre
eles.
A escolha pelo Jonas Mekas ocorre especialmente a partir deste ponto, pois desde o
princípio do seu cinema até hoje, o caminho é construído com seus passos - e daqueles que da
sua vida fazem parte -, o que permite aos seus filmes-diários uma presença singular. Vemos o
artista estar presente em sua totalidade a cada fragmento sem que enxerguemos um egotismo
ou sequer alguma condição que nos faça duvidar da harmonia e intensidade das imagens.
Durante sua carreira, Mekas fez inúmeros trabalhos cinematográficos e poéticos, nos quais os
mais citados são: Reminiscences of a Journey to Lithuania (1972), Lost Lost Lost (1976) e
Walden: Diaries, notes and sketches (1969). Pensar no Mekas também enquanto poeta é
crucial para entender como a vida se verseja sobre a relação entre o esquecimento e a
memória para a criação de um presente. Destaco ainda outro fato importante, uma vez que a
reflexão que aqui nos propomos a realizar está sempre a perpassar o tempo; aos 94 anos e
Jonas Mekas continua ativo em seu site, no qual algumas vezes por mês ele nos apresenta
pequenos vídeos. Em Glimpses, o artista nos dá cerca de cinco horas no qual ele se volta para
fragmentos de sua vida: sua família, amigos, imagens de um cotidiano ao longo de trinta anos.
Foram filmadas entre os anos 1970 e 1999 e editadas em 2000, seu resultado é uma obra cuja
temporalidade se coloca como fascinante por se tratar de um filme de 285 minutos de um
“nada” contínuo, uma simplicidade. Em um seminário intitulado “O Sujeito
(Extra)Ordinário”, dentro da III Conferência Internacional de Documentário, Coutinho disse:
[…]Há um filme de um diretor do underground americano, Jonas Mekas, um filme
testamento, de cinco horas. E é maravilhoso porque você pode sair e voltar, e nada
acontece. E isso é extraordinário. São células de trinta minutos. Você acabou de ver
Verão no Central Park e vai ao banheiro. Depois volta e Verão no Central Park ainda
está lá. Adoro esse filme. Poucas vezes vi alguém tratar dessa questão da passagem
do tempo de forma tão interessante. Particularmente, gosto porque é um filme no
qual ninguém fala uma palavra. O nome do filme é enorme. É mais ou menos assim:
Enquanto eu avançava, via ocasionalmente breves lampejos de beleza [As I Was
Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty]. E eu soube desse
filme que, mesmo em Nova York, lá nesse gueto extraordinário, depois de duas
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horas de projeção não há ninguém mais na sala. Vi uma cópia horrível em VHS, não
havia cores, não havia nada, mas tive vontade de chorar. Há muito tempo não me
emocionava por causa de um filme. Esse filme é um diário, que mostra Mekas, sua
família e seus amigos. Não há nenhum grande acontecimento político ou social. E
ele faz comentários em certos momentos. São pequenos títulos, capítulos de um
minuto ou sete, e às vezes o título não tem nada a ver com o conteúdo. Há
comentários falados em off pelo próprio Mekas. Há também uma música ao piano
que acompanha, mas nenhum som direto […] 3

Encontra-se nessa fala o que tange ao extraordinário na simplicidade em Glimpses of
beauty - e de certa forma, ao extraordinário do “nada” - e abre um espaço para pensar uma
questão que, inicialmente, orientou esse trabalho e se trata efetivamente da simplicidade. A
obra de Mekas é simples do início ao fim, foi assim nos instantes originários das imagens, no
ato de filmagem, assim o é nas imagens e na edição; mas não significa ser maior ou menor/
melhor ou pior por ser simples, pelo contrário, o que a faz ser brilhante é sua simplicidade.
Por outro lado, ainda no que tange à fala de Coutinho, emerge-se o que, de fato, norteia este
trabalho: o tempo, em especial no que toca ao esquecimento, à memória e suas pululantes
ações criadoras. Assim sendo, a obra/vida de Jonas Mekas se torna vital e alicerçante na
relação sobre a qual nos dedicaremos. Para que entendamos sua obra enquanto um espelho
peculiar que reflete uma das relações possíveis entre cinema/vida e tempo, faremos o
exercício de compreensão de algumas instâncias fundamentais; para tanto, caminharemos às
luzes de alguns conceitos nietzschianos. Pautado na simplicidade que brilha no filme, optouse por construir um caminho sob uma única perspectiva teórico-filosófica, sendo esta
desenvolvida por Nietzsche principalmente no primeiro aforismo da segunda dissertação da
Genealogia da Moral, sem também entrar profundamente no que toca aos outros assuntos e
conceitos desenvolvidos pelo próprio Nietzsche em outras obras.
No que compete à metodologia, esta, dar-se-á pelas análises baseadas em três
conceitos distintos sugeridos por Friederich Nietzsche, especificamente, sugere-se a - como já
mencionado - segunda dissertação da obra Genealogia da Moral (1887) como a mais
apropriada para o entendimento dos conceitos aqui mencionados em relação ao filme. Cabe
mencionar que entraremos também em duas outras obras anteriores do filósofo: Assim falou
Zaratustra (1883), Segunda Consideração Intempestiva: da utilidade e desvantagem da
história para a vida (1874) para formular esse caminho que nos guiará a compreensão do

3

COUTINHO, Eduardo; XAVIER, Ismail; FURTADO, Jorge. O sujeito (extra)ordinário. In: MOURÃO, Maria
Dora; LABAKI, Amir (orgs.). O cinema do real. São Paulo: Cosac Naify, 2014, p. 159-160.
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filme. O debruçar-se sobre a análise da obra cinematográfica está orientado sobretudo pelo
esquecimento, memória e memória da vontade. Em linhas metodológicas, a investigação se
aproxima de avaliar os resultantes sentidos produzidos pelas forças conceituais de Nietzsche
no filme de Jonas Mekas, a se concentrar no ato de filmagem e montagem, respectivamente.
O trabalho será composto por três capítulos, com a intenção de estabelecer essa ponte
entre os conceitos nietzschianos junto às duas ações relacionadas ao filme de Jonas Mekas.
No primeiro capítulo, limita-se a tratar e expor - de modo breve - a perspectiva nietzschiana,
de esquecimento e memória em Nietzsche, ao passo que propõe-se destacar a
imprescindibilidade de considerarmos ambos conceitos agindo sincronicamente. A contar com
as outras duas obras anteriores à Genealogia da moral para traçar o caminho que nos guiará
tanto à memória da vontade quanto ao esquecimento e suas aplicações no filme. Apresento,
ainda, o conceito de esquecimento ligado à potência de vida e à criação, de maneira a já
associar ao que será apresentado no capítulo seguinte.
No segundo capítulo busca-se pensar no segundo conceito, a memória da vontade, a
partir do que a precede para que possamos compreender sua ação última, trazendo à tona a um
certo modelo onde valorização da memória pode acontecer sem contrapor a valorização do
esquecimento, como salientado no primeiro capítulo. Além disso, é nesse segundo capítulo
que se evidenciará a sincronia temporal na vida e que será, mais tarde, associada em
Glimpses; a construir, assim, um caminho favorável à movimentação concernente ao filme. O
terceiro e último capítulo trará especificamente da obra de Mekas e o modus operandi dos
conceitos nietzschianos relacionados aos dois atos essenciais ao filme. Primeiro, a vontade de
filmar do artista como um ato da memória da vontade e, segundo, o processo de montagem
enquanto ato de esquecimento e como essas duas associações revelam a percepção temporal
de concomitância dos tempos, ao mesmo tempo que também como um ciclo do presente que
produz um eterno vir-a-ser. Faz-se necessário salientar o reconhecimento das inúmeras
associações pertinentes ao tema, além das muitas já existentes, e eventualmente cairemos em
questões que remetem a outros autores e conceitos. De certa forma, procura-se neste trabalho
apresentar como a harmoniosa relação entre memória e esquecimento propicia uma criação
salutar à vida e que, no caso da obra aqui utilizada, uma criação que mostra como o estar
presente reflete uma relação de plena importância com a vida e com o mundo e estar apto a
ver os seus lampejos de beleza.
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1. ENTRE A MEMÓRIA E O ESQUECIMENTO EM NIETZSCHE

[…] I look for new forms which would let me,
let me disclose the whole memory of my
experience.
Aimlessly pacing,
going this way and that,
just to keep coming back,
while everything inside,
breaking and raging,
raging to escape […]
Jonas Mekas4

1.1. INTRODUÇÃO AO ESQUECIMENTO NIETZSCHIANO

Buscaremos neste capítulo alcançar uma ligeira compreensão de como fora
introduzida a crítica à memória e a manifestação da ideia de esquecimento em algumas obras
de Nietzsche. Igualmente, desejamos estabelecer relações entre tais conceitos, como ambos
produzem um novo ato criador sobre a vida.
Os conceitos de memória e esquecimento em Nietzsche de certa forma caminham
juntos, e não podemos nos referir a um sem mencionar o outro, sendo assim ambos
fundamentais para a discussão aqui proposta. Tais noções são referenciadas em algumas de
suas obras como na Segunda Consideração Intempestiva: da utilidade e desvantagem da
história para a vida (1874), Assim falou Zaratustra (1883) e, principalmente, A Genealogia
da Moral (1887). Não cabe aqui analisar a fundo os usos das noções de esquecimento que
Nietzsche faz nas diferentes obras, mas se faz necessário apresentar as considerações
primeiras a respeito dos conceitos de memória e esquecimento para que possamos nos
concentrar na problemática do esquecimento revelada na segunda dissertação da Genealogia
da Moral.
Na Segunda intempestiva, Nietzsche faz uma crítica ao problema do excesso de
memória histórica, uma vez que os cientistas modernos acessam o passado 5 e o reproduzem
4
5

MEKAS, Jonas. In the woods. Disponível em: <http://jonasmekas.com/poetry/>. Acesso em: 04 abr. 2017.

A saber, na Segunda consideração intempestiva Nietzsche expõe três formas de pensar o passado - que não nos
são necessárias para a compreensão do que é aqui proposto - as quais são: História monumental, história tradicional e história crítica. Cf. LE RIDER, Jacques. Oubli, mémoire, histoire dans la Deuxième Considération inactuelle, Revue germanique internationale,1999.
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no presente e, dessa forma, não criam uma ação inédita sobre a vida. O filósofo aponta que a
história deveria servir para apresentar o passado e os homens com ele dar luz ao novo. Esse
interesse em cultivar o conhecimento histórico além do necessário é, para Nietzsche, um
distanciar-se da vida e do real. O homem moderno mumifica-se no passado, não percebendo o
presente e não pensando no futuro. Compõe, então, o esmorecer do fôlego da vida.
Ainda que o enfraquecimento da vida se dê precisamente com o peso sufocante da
história, não se trata de ingressar em um confronto com ela “contanto que aprendamos cada
vez melhor precisamente isso, a cultivar história em função dos fins da vida” 6. O sentir
histórico e o a-histórico7 se articulam em equilíbrio no homem, sendo necessário que este
saiba esquecer e lembrar no tempo certo8. É saber selecionar quais os melhores movimentos o
passado tem a oferecer para que um novo ato possa ser criado. Isto é, como resposta ao
problema da memória, Nietzsche nos apresenta a existência da força plástica 9 como essa força
que exerce o controle da memória abundante e desregrada, essa força expansiva e
modeladora, que, quando presente, oferece a possibilidade de criar e estabelecer seu próprio
caminho a serviço da vida.
Podemos observar que alguns anos após a Segunda intempestiva, já em Zaratustra,
Nietzsche apresenta novas percepções sobre alguns dos temas mencionados na primeira obra,
passando a tratar o problema com o qual se ocupou no texto de 1874 com um outro olhar.
Através daquela força - plástica - criadora e desvinculada de um passado aprisionador, um
novo curso é oferecido por Nietzsche à noção de esquecimento, que passa a se manifestar de
maneira positiva. Saliento, de antemão, que não nos dedicaremos a compreender o todo que
se passa acerca da noção de esquecimento em Zaratustra - claro, seria necessário mais que
todo o espaço e esforço desse trabalho. Nos interessa, neste capítulo, pôr em evidência essa
progressão do instigante conceito de esquecimento nas obras de Nietzsche, a destacar somente
aquilo que nos guiará à sua compreensão.
6

NIETZSCHE, Friedrich. Segunda Consideração Intempestiva: da utilidade e desvantagem da história para a
vida. Tradução de Marco Antonio Casanova. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2003, p.275.
7

A fins de esclarecimentos, os termos dos sentidos “histórico” e “a-histórico” nessa obra de Nietzsche são usados para referenciar, respectivamente, os historiadores modernos que transformam em conhecimento todo fato
histórico, sem à memória se desprender. Enquanto o segundo termo se refere ao não se situar fixamente a uma
noção temporal.
8

Ibid., p.276

9

Como indicaremos mais à frente, ainda neste capítulo.
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Cabe-nos retornar ao novo caminho do conceito fundamental. É possível observar esse
ponto logo no primeiro discurso, Das três metamorfoses, quando as três transformações
exprimem o espírito do homem. Primeiro “o espírito se converte em camelo, e o camelo em
leão, e o leão, finalmente, em criança”10 e aqui entenderemos como: ao ser camelo, é
encontrar o peso da solitude do deserto em si mesmo. Ao tornar-se leão é querer “conquistar a
liberdade e ser senhor no seu próprio deserto”11 e poder dizer “eu quero” abdicando do “eu
devo” (em resposta ao “tu deves”, o dragão) nessa negação afirma a vontade criadora, mas
sem ainda poder criar novos valores e é somente na transfiguração seguinte que isso se torna
possível. Ao se metamorfosear em criança, é tirar o peso do espírito com a inocência que ela
é, com o esquecimento que ela também o é, essa última transformação enuncia, sobretudo, a
possibilidade de criação que esse ser (sujeito) esquecimento e inocência produz.
Nesse primeiro discurso, o filósofo já manifesta o limiar da valorização do
esquecimento enquanto força criadora e potencializadora de vida, até que no vigésimo
discurso da segunda parte, intitulado Da redenção, passa a se reconciliar com o passado:
Redimir os passados e transformar todo ‘foi’ num ‘assim o quis’: só isto é redenção
para mim […] ‘Assim foi’: eis como se chama o ranger de dentes e a mais solitária
aflição da vontade. Impotente contra o que está feito, a vontade é para todo o
passado um malévolo espectador12

Tirar o peso do “assim foi”, é curar o fardo desse passado considerado como punição
da vida, oferecendo sobre esse “foi” um “‘Mas eu assim o quero! Assim o hei de querer’”
projetado pela vontade criadora que se reconciliou com o tempo. Sendo a mais bela das
reconciliações aquele saber ser uma sintonia entre passado e presente: a força plástica, já
mencionada na Segunda intempestiva.
No caminhar dessa valorização gradativa do esquecimento nietzschiano nos
deparamos com o retorno do filósofo ao mesmo conceito na Genealogia da moral. Logo no
início da segunda dissertação, é possível notar sua presença, onde

10

NIETZSCHE. Assim falou Zaratustra: um livro para todos e para ninguém. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p.37.
11

Ibid.

12

Ibid., p.126
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Esquecer não é uma simples vis inertiae [força inercial], […] mas uma força
inibidora ativa, positiva no mais rigoroso sentido, graças à qual o que é por nós
experimentado, vivenciado, em nós acolhido, não penetra mais em nossa
consciência […]13

Nesta passagem, é possível perceber a memória em segundo plano e não mais como
nos habituamos a associá-la, como sendo uma atividade primeira do viver. Aqui, quem ocupa
este papel é justamente o esquecimento, sendo a memória o instrumento que ofusca a ação de
esquecer, acarretando na problemática que Nietzsche tece na segunda dissertação: a atribuição
da “culpa”, “má consciência” e “coisas afins” no homem. Para compreender o que se oferece
nessa dissertação, convém mencionar o que fora tratado ainda na primeira dissertação “bom e
mau, bom e ruim”. Expõe uma genealogia dos valores morais, ou seja, procura saber como se
deu o surgir e o desenrolar desses valores em um determinado momento da história do
homem, pensando em como esse jogo histórico da moral tornou o homem um animal
carregado de ressentimento.
Na segunda dissertação somos apresentados à ideia de que o homem, durante toda a
história de sua existência, se deixou ser tomado pela má consciência, “consciência da culpa”
reativa à dívida. Para que haja dívida, precisa haver credor e devedor, e essa relação permite o
homem fazer promessas. Assim, se ao homem fraco for associado, onde há promessa há,
também, memória repleta de sentimentos mais pesados e cruéis. Para Nietzsche, a memória é
desde o começo costurada com linhas de sacrifícios e tormentos, isto é, a memória é
construída - aqui não nos interessa e nem interessou ao filósofo prender-se em questões
temporais, mas sim às circunstâncias causais - e são interiorizadas, se tornam agentes
primordiais da dor. No entanto, sem essas dores não haveria memória já que esta só foi
possível através da punição causada pela quebra de promessa. O homem foi uma quebra de
promessa de si mesmo desde o princípio por ter escolhido os caminhos que escolheu, pois o
quanto o homem não precisou sofrer para aprender o que realmente é necessário à vida?
“Quanto não precisou antes tornar-se ele próprio confiável, constante, necessário, também
para si, na sua própria representação, para poder enfim, como faz quem promete, responder
por si como porvir!”14
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Toda essa quebra de promessa, culpa e ressentimento surge através do homem
alimentar em si uma má consciência, que controla sua ordem moral e faz com que viva sob
uma capa pacífica, civilizadora, escondendo que o homem exala a violência. Trata-se,
portanto, de um jogo de sentimentos reativos: o homem, ao tentar negar sua natureza violenta,
acaba por cometer em si - e a si - uma outra violência. Apenas cortando essa teia de
sentimentos reativos, essa má consciência, o homem poderá resgatar sua saúde e criação em
prol da vida.
Portanto, podemos, mais uma vez, retomar o que fora mencionado acima - ainda no
que concernia à Segunda Intempestiva - sobre a importância de aprender a discernir a
memória, já que Nietzsche usou nesse texto de 1874 o mesmo sentido de esquecimento
empregado na Genealogia da moral. Uma perspectiva precisamente otimista em relação à
essa força que existe no homem e que possibilita a criação de tudo aquilo que é novo, como se
tornar criança - como em Zaratustra.
Percorremos através desse rápido olhar pelas obras de Nietzsche com o intuito de
sobrevoar essas profundas águas do esquecimento para que possamos, então, realizar um
primeiro mergulho na parte que aqui nos interessa. Trata-se justamente da força plástica do
esquecimento como abordada no primeiro aforismo da segunda dissertação da Genealogia da
Moral.

1.2 ESQUECIMENTO COMO POTÊNCIA DE VIDA

Fechar temporariamente as portas e janelas da consciência; permanecer
imperturbado pelo barulho e a luta do nosso submundo de órgãos serviçais a
cooperar e divergir; um pouco de sossego, um pouco de tabula rasa da consciência,
para que novamente haja lugar para o novo […] eis a utilidade do esquecimento,
ativo, como disse, espécie de guardião da porta, do zelador da ordem psíquica, da
paz, da etiqueta: com o que logo se vê que não poderia haver felicidade, jovialidade,
esperança, orgulho, presente, sem o esquecimento. O homem no qual esse aparelho
inibidor é danificado e deixa de funcionar pode ser comparado (e não só comparado)
a um dispéptico.15

A escolha por abrir esse debate com tal passagem da segunda dissertação se dá pelo
motivo de que nela contém muito das questões anteriormente discutidas e, por isso, reflete o
espírito da força plástica do esquecimento. Aqui vemos a necessidade de acalmar as águas da
15
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consciência e de todo o peso memorial - e sentimental - que ela traz consigo para que seja
permitido oferecer lugar para o novo. Vemos também o deixar de ser leão para ser criança,
abdicar o peso da responsabilidade que o dragão representa a fim de - novamente - dar espaço
para o novo e também para a esperança, como possibilitado pela última metamorfose: a
criança. Ser o “zelador da ordem psíquica, da paz”, é restaurar nossa quietude interna ao tirar
de nós o peso causado pelo ininterrupto ato de lembrar e ao nos recompormos sermos capazes
de produzir. Esta é a questão do esquecimento: ser força ativa e propiciar uma nova criação.
Temos ainda a comparação feita por Nietzsche do homem sem esse aparelho inibidor
(esquecimento) pode se confundir - pois não se trata de ser somente uma comparação, como
frisa o filósofo16 - a um dispéptico, ou seja, encontrando dificuldades para digerir. Não digerir
vai contra o desfrutar do presente, pois não digerir, não esquecer, torna o homem preso às
amarras do passado e o impossibilita de criar o novo. Isso não significa que a memória é
inteiramente ruim ou que o esquecimento a exclui, mas sim que, na verdade, o esquecimento a
direciona. Ambas são forças que trabalham juntas para que possam tornar o homem um ser
saudável, podendo afirmar o presente, pois sem a força do esquecimento agindo sobre a
memória, esta traz consigo um fardo ao presente, sacrificando-o. Por sacrificar o presente, o
homem estaria sacrificando a si mesmo e se colocando em uma caixa onde a realidade e
futuro são ilusórios.
Como já vimos, esse equilíbrio entre memória e esquecimento é essencial para trazer o
homem de volta a si, torná-lo presente no presente, em outros termos: viver. No prólogo da
Genealogia da moral, o autor aponta que “nas experiências presentes, receio, estamos sempre
‘ausentes’”17, esse desconhecimento todo de nós mesmos e do agora causado por todo aquele
conhecimento do passado não nos permite residir em nós. O homem realmente vive como um
dispéptico por não conseguir se desprender do passado, a nós não é necessário um total
esquecimento, mas o fundamental para que fiquemos conectados por uma ponte criadora de
vida. Essa ação criadora só é possível no oposto do homem do ressentimento (moral escrava),
que se dá justamente no homem forte (moral nobre). No primeiro, o indivíduo é saturado de
memória que o fixa ao passado, como se a memória fosse uma força o puxando para o seu
16
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interior, torna assim, o futuro - e até mesmo o presente - momentos distantes de si. No
segundo caso o homem dispõe do equilíbrio, que tanto fora mencionado aqui, entre a memória
e esquecimento; podendo dessa forma, ter um certo controle sobre sua própria vida e é capaz
de transformar cada ato em uma ação criadora.
Assim, a relação entre o homem e a criação sobre a vida como um ato repleto de
potência muito se assemelha com a de um escritor e suas palavras que ao emendá-las em uma
harmoniosa poesia as transformam em uma obra única. Nesse sentido, a vida - ou uma
situação na vida - é como uma palavra, ela é assim daquela forma preconcebida e o homem
possui a capacidade de transfigurá-la, detalhe por detalhe, ato por ato, a vida se verseja e se
transforma. Portanto, não se trata somente de uma ação criadora de vida, mas que também a
potencialize e a carregue de leveza e intensa alegria.
Poder-se-ia dizer que, mais importante que a superação das forças reativas existentes
no sujeito é a sua afirmação, é assumir o passado como foi, as coisas - o presente - como são
para que o futuro seja apresentado - a posteriori, claro - em seu melhor verbo. Aliás, no
princípio era a moral, pois aqui tudo se inicia com a moral. Desde o pensamento ocidental,
metafísico, sua história e tradição que devem ser superadas; até todas as lembranças que se
tornaram ressentimento e como resultado, o homem fraco. Todas a possibilidade de assumir pois sem a moral, como haveria ressentimento, consciência e o que teria que ser assumido? - a
realidade como ela é; esquecer determinados episódios de desgosto - pois sem memória
ressentida o que haveria de se esquecer? - e portanto, ser executável uma atividade criadora.
Nesta primeira curta apresentação, fora possível notar que o esquecimento
nietzschiano apresenta seu primeiro calor ainda nas obras iniciais do autor. Grosso modo,
pressupõe uma superação seja da história, do pensamento ocidental como uma tradição - e
seus conceitos e problemas - bem como uma superação de si mesmo, como consequência da
moral, seus ressentimentos e sua capacidade memoriosa. A ressaltar que a capacidade de
memória que o homem possui não é um problema a ser resolvido no todo. Dada a sua
propensão de fazer promessas, a memória passa a introduzir um outro modus operandi . É a
partir deste ponto que podemos observar esse novo papel desempenhado pela memória: tratase de uma memória da vontade e nela nos aprofundaremos no capítulo seguinte.
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2. MEMÓRIA DA VONTADE
2.1 O CONCEITO DE VONTADE EM NIETZSCHE

É preciso que tenhamos uma breve noção do conceito de vontade em Nietzsche antes
de ingressarmos no que o filósofo se refere à memória da vontade. Seria ingênuo acreditar que
a vontade no filósofo se dá por definições usuais, aqui, não podemos olhar para este conceito
com o conhecemos a priori. Não seria como um desejo uno que ocorre em nós sem que
entendamos o porquê ou como.
A ‘vontade’, naturalmente, não pode laborar mais que sobre uma ‘vontade’ e não
sobre uma ‘matéria’ (sobre os nervos, por exemplo), numa palavra, deve chegar a
colocar a proposição de que sempre que se constatam ‘efeitos’ devem-se à ação de
uma vontade sobre outra vontade. 18

É um jogo de forças (fortes e fracas/ativas e reativas) que moldam uma ação e é
importante ressaltar que, uma vontade não existe por si só, ela não é una como acreditava
Schopenhauer - a quem ele se opõe nesse ponto. O filósofo aqui em questão entendia que “a
vontade é necessariamente negada quando se coloca sua unidade, sua identidade”19, ela age
sobre uma outra vontade, dessa forma, ela nunca está só e não encerra em si mesma. Ainda
nesse pensamento, toda vontade é vontade de alguma coisa, é vontade de poder e expandir
esse poder enquanto expande a si. Não se trata de compreender a vontade como um caminho
para o sentimento de liberdade, o que liberta - como vimos e veremos mais a frente - é o
reconhecimento dos atos e de sua própria história e não o submeter-se às suas vontades
enquanto atos impulsivos. É nesse reconhecimento que a força ativa se instaura e nessa
relação das forças que torna capaz a expansão de si. Nos interessa, sobretudo, compreender a
separação da vontade nietzschiana da vontade enquanto desejo em seu sentido mais usual.
Para que a vontade possa ocupar seu espaço no todo - e por todo entendamos nós
mesmos - o homem precisa deixar-se ir, necessita realizar uma autossuperação. Desprender-se
das cordas do ressentimento e autorizar-se reagir sobretudo às dificuldades, uma vontade de
ser e querer sempre melhor. Aliás, vontade e querer caminham juntas se pensarmos que o
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“querer” exprime o domínio do tempo e de escolha, contrário a um instinto desenfreado de
vontade.
Por meio dessa acepção, reconhecemos que a vontade encontra sua potência máxima
exatamente na memória da vontade, cujo retorno a si mesmo se dá incessantemente, o eterno
querer o que “foi” é o caminho da redenção e este caminho é onde a vontade pode ser o que
ela é em sua síntese: criação.

2.2 PROMESSA COMO PORVIR

Antes de nos debruçarmos sobre o tema cinematográfico (o filme Glimpses, de Jonas
Mekas), convém refletirmos um pouco a respeito da memória da vontade em Nietzsche para
que, no capítulo seguinte, possamos compreender o panorama a ser percorrido sobre o
processo de montagem como ato de esquecimento. Desta forma, os dois primeiros capítulos
se constituem de maneira mais teórica, uma vez que desempenham a base para a compreensão
do objeto como aqui proposto. Seguiremos com o foco na segunda dissertação da Genealogia
da Moral, ainda no primeiro aforismo quando sustenta a ideia da memória como um querer
lembrar, “um ativo não-mais-querer-livrar-se, um prosseguir querendo o já querido”20. A
possibilitar, desse modo, uma retenção do esquecimento, temos a indispensável presença da
promessa. Aqui, não cabe mais à nós lançarmos um olhar negativo - nem positivo - sobre a
palavra promessa, olhemos para ela apenas como um dos degraus desse percurso que
seguimos. Desse modo, ao desprendermos a palavra de um peso, será possível compreender a
sua importância.
Prometer torna o homem capaz de discernir sua memória e, portanto, o esquecimento;
é capaz de decidir o que lhe é fundamental. Ao expor previamente o quanto essa atividade é
imprescindível, podemos avançar ao crucial: o ato relativo à memória da vontade. Este
pressupõe um porvir que somente a promessa foi capaz de suscitar no homem essa segurança
em si, que o tornou capaz de transpor o futuro no presente. Pois, o que seria a promessa senão
este ato futuro conjecturado no presente? Esta ação não seria possível se o homem não fosse
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constituído de confiança para si. O homem não responderia por um ato futuro seu caso ele não
acreditasse em sua própria confiabilidade de fazê-lo.
[…] Para poder dispor de tal modo do futuro, o quanto não precisou o homem
aprender a distinguir o acontecimento casual do necessário, a pensar de maneira
causal, a ver e antecipar a coisa distante como sendo presente, a estabelecer com
segurança o fim e os meios para o fim, a calcular, contar, confiar - para isso, quanto
não precisou tornar-se ele próprio confiável, constante, necessário, também para si,
na sua própria representação, para poder enfim, como faz quem promete, responder
por si como porvir! 21

Mas não somente isto, pois cumprir o que se prometeu gera não apenas uma segurança
em si, mas a do outro também. Gera, sobretudo, uma recompensa tão satisfatória que faculta o
esquecimento daquela dívida que foi paga. Portanto, o filósofo certifica o fato de que
prometer é uma qualidade permitida somente no homem forte - aquele da moral nobre que
fora apenas mencionada no capítulo anterior. É desse indivíduo pois este sabe manter sua
palavra “contra o que for adverso, mesmo ‘contra o destino’”22 , diz respeito ao saber dar
continuidade da sua corporeidade, ultrapassar a palavra e resultar na ação. Nesse sentido,
trata-se de um homem livre, uma vez que dispõe da vontade própria e independente por
possuir consciência do que foi realizado.
Ao considerar essa consciência das suas próprias ações e, portanto, da memória ativa
presente no indivíduo que a carrega - ativa, pois é relativa à vontade que por si só já é uma
força ativa - retornamos àquela distinção salutar entre memória e esquecimento. A promessa
nos tira do presente, leva-nos ao futuro e nos traz de volta ao presente, mas sempre com um
olhar sobre o passado a partir da nossa consciência. No instante em que observarmos o
passado e nossos atos, temos noção do que foi feito, temos noção da nossa moral. Em outros
termos, temos noção de nós mesmos como responsáveis e somente a partir desse ponto somos
capazes de responder a um porvir (promessa), que é o momento no qual somos conduzidos ao
futuro e na consciência de que podemos prometer é que retornamos ao presente.
Esse ir e vir entre passado, presente e futuro só é possível com a capacidade de
escolher o que lembrar e o que esquecer. Trata-se novamente de uma ponte criadora de vida.
Faz-se necessário adentrar rapidamente no que diz respeito ao objeto que será analisado mais
tarde, para que seja realizável uma compreensão dessa ação que também é criadora. Sendo
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assim, o artista responde a si como porvir ao realizar uma obra-diário, se expressa como uma
promessa de si mesmo. Utiliza-se da vontade de filmar, para se colocar no futuro, manifestado
no filme, onde o passado e presente se encontram na montagem quando as imagens já não são
mais nem um nem outro, elas são passado e presente ao mesmo tempo. As imagens são
passados quando ainda não sofreram nenhuma edição, quando são fragmentos de uma vida,
são reminiscências. Ao passarem pelo processo de edição, não significa que elas deixaram de
ser passado e memória, mas passam a ser presente também. O artista só pode funcionar como
aquela promessa de si mencionada acima pois sua obra - e sua vida - formam uma espécie de
teia onde passado, presente e futuro se conectam a todo instante.
Até o momento, pudemos observar como a promessa age sobre a memória, oferecendo
a esta uma outra conotação que não mais aquela que vimos como sendo um peso para o
homem, uma memória histórica. Cabe ressaltar que este é o paradoxo que Nietzsche nos
oferece no início dessa segunda dissertação da Genealogia da Moral, na qual a memória pode
ser uma carga de danos para o homem e que é oposta à forma de saúde forte: o esquecimento;
mas que também pode ser uma afirmação da alegria se ao esquecimento for associada. Faz-se
necessário mencionar que no caminho até aqui percorrido, seguimos com Nietzsche apenas
até o início do segundo aforismo da segunda dissertação, sem nos estendermos às outras
problemáticas nietzschianas desenvolvidas na mesma. O filósofo avançará na noção de
promessa, passando pela problemática da consciência, responsabilidade e, claro, atravessada
pela moral, sempre trazendo à tona a questão do poder. Porém, ater-nos-emos ao primeiro
aforismo e início do segundo, a partir dos quais se faz possível a reflexão sobre a promessa
como uma atividade que possibilita o homem se expressar como porvir. Não somente se
expressar dessa maneira, mas sobretudo ser um ato que insiste o querer lembrar. Lançar uma
vontade no futuro é saber que se trata de um continuar querendo essa vontade.

Lembrar também é, nesse sentido, um continuar querendo o que foi uma vez
querido. Trata-se portanto de uma verdadeira memória da vontade, e não mais de
uma indigesta prisão às pesadas cadeias do passado. Trata-se de uma transformação
da vontade em tempo, uma apropriação do passar do tempo pelas forças da vida. 23
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Responder por si exprime um domínio sobre suas próprias vontades a tornar possível
esse auto-poder, ao decidir sua memória. É claro que, nesse caminho, voltamos à lógica de
que promessa caminha junto com a responsabilidade e, como vimos anteriormente, a
responsabilidade guarda no bicho-homem certos pesos morais e éticos24. Pois, o que dizer
daquele que não cumpre a sua promessa? Abrimos, então, aquela porta que nos leva ao mundo
obscuro da dor, violência e punição. E é por esse motivo que nossa lente focará no “homem
da vontade própria, duradoura e independente, o que pode fazer promessas”25, que tem
domínio de si e capacidade de reconhecer seus atos, sua responsabilidade, em nome de um
outro “eu” que se coloca no futuro. Ao fechar aquela porta, outra se abre e apresenta um
universo de desejo de memória que cria e não mais reprime.

2.3 DO ESQUECIMENTO AO QUERER LEMBRAR

Como vimos, os conceitos de memória e esquecimento em Nietzsche são como os dois
lados de uma balança da vida, cabe a nós encontrarmos o inerente equilíbrio a favor do
presente - e que agora se lança também no futuro. Viver de maneira que a memória não cessa,
na verdade não é viver, pois já vimos como o problema do homem é justamente ser do todo
memorioso. O peso mnemônico age sobre nós como uma doença, mas o total esquecimento
também nos conduz a uma paralisação existencial. O oportuno equilíbrio entre essas duas
forças favorece a criação da - e sobre a - vida, na qual podemos ver - e no caso do nosso
objeto de estudo do capítulo a seguir, realmente ver - como se trata de ter uma lealdade com a
própria vida experienciada até o momento. Como no filme-diário, as imagens são os
momentos - e já não interessam mais de quando; pois são, de qualquer forma, passado - e
compete à nós escolhê-las e dispô-las de forma significativa e prazeirosa. Se não fossemos
capazes de tecer uma relação ordenada desses instantes, teríamos como resultado uma
confusão que desestimula todo e qualquer viver.
Nesse caminho de mão dupla no qual se encontra o ato de esquecer e de lembrar
agindo como força ativa e reativa, respectivamente, em dado momento ambas se cruzam
24

Sabe-se da diferença conceitual sobre “ética” e “moral” em Nietzsche, mas não cabe a este trabalho entrar na
análise de tais conceitos.
25

NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral. op. cit., p.45.

!25

como forças ativas e passam a seguir uma única direção útil à vida. Durante todo o seu existir,
o exercício que teve de ser feito sobre a superação das forças oferecidas pelo ambiente tornou
o homem capaz de experienciar nessa única vida muitas memórias e muitos esquecimentos. A
direção e intensidade dada a cada uma delas diz muito do seu papel no mundo, sobretudo do
papel que desempenha em sua própria vida. Esquecer algumas situações em detrimento de
outras reflete todo o desejo criador que existe dentro de nós indivíduos; por que com a
memória seria diferente? Por que adotar um anseio pela memória agiria de modo paralelo a
um estado doente desse sujeito? Ora, se mirarmos esse desejo de memória para um presente
que cria um futuro, não haveria como ser diferente do que a própria ideia já nos alude: um ato
criador. Um ato constituído de vontade pela vida - e constituinte de vida também.
É como aquela recompensa da promessa que quando cumprida suscita o
esquecimento, pois não há mais a necessidade de lembrar do dever a ser realizado, na
memória da vontade onde o homem se coloca como promessa, a recompensa é a própria vida
e o outro “eu” que se cria. A lembrar que, para um outro “eu” se criar, outro precisa ir, deve
ser esquecido. Afinal, quantas metamorfoses não foram necessárias até chegar à criança ainda
lá nas três metamorfoses em Zaratustra? Quantas vidas não podem ser vividas em uma? Não
somente do esquecimento são feitas as potencialidades da vida, o querer lembrar também
vem do reconhecimento do que foi, mas no lugar de optar por esquecer e deixar esse o que foi
ir, opta-se por continuar querendo esse passado. Trata-se de uma força tão ativa quanto a do
esquecimento, pois nas duas a contínua superação de si mesmo é submetida.
Quando atribuímos à vontade de memória tamanha consideração, é apropriado
retificar que não estamos substituindo a importância do esquecimento, elas agem cada qual
com suas variedades e atribuições. O esquecimento acomoda sua relevância ao mostrar a
superação do passado quando nos afastamos do peso criado por nós mesmos e pelo niilismo
expressado pela nossa “‘culpa’, ‘má consciência’ e coisas afins”. Dessa forma, ele age
enquanto atividade primordial no desfrutar do presente e criar - se criar - nesse instante. A
vontade de memória também apresenta sinais dessa superação, mas esta se mostra no querer
“continuar lembrando o que foi uma vez querido” 26 e não se manifesta somente na criação de
um presente, mas na total presença nesse momento visando engendrar-se outro no futuro.
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A reflexão desenvolvida até aqui nos leva a compreender as duas vias da memória
propostas por Nietzsche. Primeiro, observamos o problema da mnemotécnica do homem
através da longa história da moral e suas consequências na sociedade para que fosse viável o
entendimento do porquê ser considerada como um problema. Mas nos leva a, sobretudo,
compreender a necessidade da força plástica na transformação do significado da memória.
Mais importante que tentar estabelecer um espaço em comum entre o esquecimento e
a memória, é pensar em como essa mudança de percepção sobre a capacidade mnemônica do
homem produz novas maneiras de criação e consolidação da vida.

2.4 QUERER LEMBRAR COMO VONTADE DE CRIAÇÃO

Eu vos afastei delas quando vos disse: “A vontade é um criador”. Todo “foi” é
fragmento e enigma e espantoso azar, até que a vontade criadora acrescente: “Mas
eu assim o quis!” Até que a vontade criadora crescente: “Mas eu assim o quero!
Assim o hei de querer” 27

Se os preceitos morais e suas consequências (as consequências do niilismo), a má
consciência e o ressentimento, no caso, nos fazem negar a vida e a procurar algo de
harmonioso e leve em um outro plano; com a memória da vontade, esse plano é o aqui e o
agora, com resquícios do passado para viver o presente e exceder a si mesmo até o futuro.
Vemos, mais uma vez, a importância do esquecimento para a efetivação de uma vontade de
lembrar, pois a capacidade de esquecer nos torna presentes em cada momento e devemos estar
presentes na consciência do instante para nos efetuarmos nesse futuro. Desenvolver-se outro
num porvir é, de certa forma, uma produção de si e por si. Portanto, passaremos a
compreender como esse desejo de lembrar consiste em um ato de gerar algo novo e, no caso,
excede uma semelhança restrita com o conceito que conhecemos sobre “vida como obra de
arte”, não se trata - somente - de uma criação como obra, mas uma criação de si. Esta respeita
o caminhar dos fatos e respeita, sobretudo, o tempo, onde cada ato se insere em um período
temporal de maneira singular. O querer lembrar se implanta no presente e o realizar algo de
novo se constitui em um outro tempo que já não é mais aquele presente, cada segundo é único
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e é reestabelecido interminavelmente, pois tudo se reinicia e nada é fixo. O que resta, nesse
caso, é a confiabilidade em si e a indispensável criação.
Nesta grande teia que é a vida, como fora mencionada na segunda subseção deste
capítulo, onde passado, presente e futuro se cruzam, resta ainda muito espaço para novos fios.
Essa conexão não quer dizer que as temporalidades coexistam, mas sim que elas se associam
e se encontram em determinados pontos. Como aquele “outro eu” colocado no futuro que só
pode existir dada à vontade que se instaurou em um presente e esse presente em um outro
passado. Assim, seguir-se-á criando novos fios cada um em sua direção e ser uma teia é estar
ciente da fragilidade desses fios e também daquele que a criou estar pronto para tecer outros.
Temos, então, a vida como essa ampla e constante tecedura, onde não se pode voltar caso uma
linha tenha sido construída erroneamente, é uma redenção do passado e aceitar que “assim
foi”. Trata-se de não estagnar-se pois “assim o quero” e agir a partir do passado já que “assim
o hei de querer”, percebemos dessa forma, como somos uma constante de nós mesmos.
A decisão de criar o presente redime o homem de todo o peso do passado e abre as
janelas de uma realização no futuro. Faz-se necessário ressaltar que redimir não significa de
maneira alguma esquecer, mas sim livrar-se das amarras ressentidas desse tempo que se foi,
no qual a memória passa a ser fonte de alegria e de ação criadora. O processo de inovação a
partir do passado se dá no presente, onde o homem enquanto promessa de si mesmo assume
sua história. O movimento no qual se insere o desejo de memória já é uma ação criadora em
sua manifestação mais espontânea, pois o seu “querer” tão depressa exige uma criação, pois
não é um “querer” que imobiliza, sua atividade é contrária a estagnar-se. No próprio nome do
conceito sobre o qual nos dedicamos já alcança uma ação, como enuncia Nietzsche “[…] uma
verdadeira memória da vontade: de modo que entre o primitivo ‘quero’, ‘farei’, e a verdade
descarga da vontade, seu ato, todo um mundo de novas e estranhas coisas […]”28.
É no limiar do instante no presente em que se quer “continuar querendo o já querido”
que o futuro se apresenta como criação junto ao passado - causa do querer - e a partir daí
conseguimos observar como a vontade cria. E a vontade só é desfrutada nesse sentido quando
se encontra em tal harmonização temporal dos fatos. Ou seja, o “querer lembrar” só pode
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acarretar no “querer criar” se existir esse equilíbrio entre o homem e o tempo no todo, mas
sobretudo entre sua consciência e seu próprio tempo.
Neste capítulo, buscamos entender de forma muito breve a relação entre a memória da
vontade e, a partir dela, o ato criador. A princípio, vimos como a promessa faz do homem
esse viajante no seu próprio tempo para se colocar em um futuro, através do compromisso
consigo acarretado pela promessa. Além disso, tentamos compreender a mudança de uma
força que antes só percebíamos no esquecimento e passa a se expressar também na memória,
uma verdadeira força plástica cuja consequência é uma ação criadora, instauradora de mundos
e novas direções.
A partir dessa base, no capítulo a seguir, a compreensão teórica dar-se-á em um caso
específico: o filme As I was moving ahead I saw brief glimpses of beauty, de Jonas Mekas.
Olharemos, então, a vontade de filmar do artista como o reflexo dessa memória da vontade, o
querer lembrar passa a ser o querer filmar. Em outro instante um segundo ato é criado a partir
daquele primeiro, onde o processo da montagem age como ato de esquecimento, o que dá o
movimento para o tecer de um novo fio: o filme, o expressar do sujeito como aquela promessa
de si mesmo. Nesse sentido, a obra passa a ser o ponto onde todos os tempos, passado,
presente e futuro, se encontram.
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3. JONAS MEKAS: A VIDA CONTINUA
3.1 A VONTADE DE FILMAR COMO MEMÓRIA DA VONTADE

Figura 1: Intertítulo 1

Após a necessária movimentação teórica sobre os conceitos que aqui nos são
fundamentais, podemos realizar certas reflexões diante do filme Glimpses (2001) de Jonas
Mekas. Aqui, nossa compreensão irá operar em gradativos passos a partir do que fora
sugerido nos capítulos anteriores, portanto, como primeiro ponto pensaremos no homem
enquanto promessa de si mesmo e em suas consequências - artísticas e também vitais - e já
nesse quadro temos presentes todas as instâncias da memória da vontade. Após, seguiremos
com o nosso segundo - mas não menos importante - tema: o processo da montagem como ato
de esquecimento. Embora tenhamos feito um percurso contrário à organização aqui proposta,
dirigir-nos-emos dessa forma para que seja possível acompanhar uma ordem dos fatos que
não podem ser observados de outro modo. Não poderíamos conceber a ideia de esquecimento
por meio da montagem sem antes considerarmos o que levou às imagens.
Esse primeiro percurso que acompanhamos até chegarmos no que vemos, no caso, até
o filme, é justamente onde os passos são dados com a memória da vontade. Aqui, a vontade
de filmar do artista será observada paralelamente ao conceito nietzschiano, pois, o querer
guardar de alguma forma aqueles momentos é um “continuar querendo o que foi uma vez
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querido”29. Se a memória da vontade implica colocar-se como porvir, o filme é justamente
esse porvir, a ação criadora daquele desejo que fez o artista transpor-se no futuro. No entanto,
para se projetar em um tempo póstero é preciso que haja consciência sobre si e sobretudo no
que diz respeito à responsabilidade, esta consequência que carrega enquanto animal dotado da
capacidade de memória. Na vida, a responsabilidade somente é concebida por intermédio da
memória, uma força suscetível às ondas do passado, presente e futuro e cabe à nós sermos a
corrente que a direciona. Aqui neste caso, o artista teve que dirigir a memória ao passado para
que pudesse reconhecer sua capacidade de ser responsável sobre seu ato. Em outras palavras,
ele foi capaz de optar pela sua criação fílmica somente depois que seu pensamento o levou ao
passado e abriu as portas para que a consciência de seus feitos decorridos facultasse à
confiança sobre si.
Se considerarmos que o se projetar em outro tempo à frente é uma promessa de si,
logo, de sua própria vontade - é uma promessa de sua vontade pois é acreditar na progressão
daquele “continuar querendo” - temos, então, essa promessa enquanto um ciclo de vontade e
portanto, um ciclo de responsabilidade e confiança de si. Esse ciclo cessa apenas quando o tal
ato é executado, mas até lá o quanto não precisou esse homem esquecer e cultivar a salutar
força plástica inerente à toda ação? A notar que a força plástica não é feita apenas de
esquecimento, na verdade ela se apresenta precisamente como o equilíbrio entre o esquecer e
o lembrar, cujo efeito nos leva à criação de uma vida que manifesta uma plena fruição de cada
presente. Nesse sentido, torna-se tangível através das imagens do filme Glimpses os diversos
presentes nos quais o artista esteve de fato presente no decorrer de algumas décadas, seja
enquanto sua filha brincava no carrossel “00:56:15” ou observava o pássaro a voar no céu
durante um passeio à praia “00:08:06”, ele estava lá. A cada instante em que decide filmar,
decide também “responder por si como porvir”30, pois agora aqueles segundos estão
disponíveis a qualquer momento. Não somente isso, mas já exprime a consciência de sua vida
enquanto um “assim foi”, “assim quero” e “assim o hei de querer” e em cada um desses
lampejos de vida percebemos como somos uma constante de nós mesmos como fora
mencionado na seção anterior.
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A cada ato declarado da vontade vemos um querer lembrar que expressa toda uma
redenção de si, pois como seria o homem capaz de criar novas potencialidades para a vida a
partir da própria vida se este não fosse dotado de força plástica que o redime dos pesos
negativos? Aqueles pesos estafantes que impossibilitam qualquer agir, somente o homem que
possui a capacidade de assumir a própria vida, de se redimir do seu próprio passado, é capaz
de produzir um mundo de novas coisas. Faz-se necessário ressaltar que na memória da
vontade não se trata de uma memória da qual o homem não pode evitar, aquela que não
consegue ser digerida, mas sim uma memória que quer ser e continuar a ser memória, dessa
forma, ativa. É precisamente assim que podemos considerar essa força agindo como o ato de
filmar do artista, sem confundir com um desejo pré-estabelecido, mas como uma vontade que
se instaura naquele momento, sendo este sempre um completo êxtase. Mekas, em uma
entrevista, disse:
Você tem que entrar no ritmo e filmar todo dia: andando, vivendo e estando
acordado, sempre no estado do AGORA, agora é o momento! Então eu tiro a minha
câmera da bolsa e filmo. Eu não faço ideia do porquê, mas eu tenho que filmar.
Então eu filmo 31.

Poder-se-ia dizer que o êxtase de capturar cada momento age como o despertar para a
vida, a cada instante um novo despertar, pois a consciência de sua unicidade incita em si o
conhecimento da unicidade da própria vida. Existe uma única chance para capturar aquele
momento, assim como existe uma única chance de viver esta vida e neste estado de percepção
torna-se reconhecível como tudo é muito fugaz. No momento em que filma, o artista não pode
estar de outro modo senão presente, somente assim ele se torna capaz de responder por si em
um outro tempo que não este. É apropriado notar que o filme é um diário cuja organização se
dá apenas posteriormente, como veremos na seção seguinte, mas nos interessa pensar que
como um diário32 - e seu nome já nos informa - trata-se de guardar o que fora vivido
cotidianamente. Tal ato de guardar a própria vida dessa maneira diz mais sobre o que este ato
evidencia do que o fato de expressar-se apenas como uma forma de memória. Não significa
apenas uma condição para conservar essas reminiscências, mas exprime toda a força ativa
31
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determinante no artista, toda a sua responsabilidade e honestidade de cumprir com sua
palavra, sendo a palavra a sua própria vida. Refere-se, sobretudo, ao reconhecimento do que
“foi” e da firmeza que pulsa o fundamental “continuar querendo” esse “o que foi”.
Diferentemente de um diário escrito onde a escrita se dá depois do vivido, em um processo de
rememoração do seu dia; aqui, cada palavra é escrita no ali e no agora. Por palavra
compreende-se imagens e por escrita, o filmar; o lápis abre espaço para a câmera e o papel
para a própria vida. A câmera aponta para cada verso da sua vida que resulta em uma poesia
imagética na qual se pode ver “O milagre... Milagres de todos os dias, pequenos momentos do
Paraíso que estão aqui agora. No momento seguinte talvez eles já tenham ido embora.
Totalmente insignificante… mas maravilhoso.”

33.

O mundo é como um grande laboratório

repleto de diversas e singulares experimentações, cada vida é um experimento inigualável,
onde o corpo é um catalisador dos elementos aplicados. Assim sendo, cada coisa a partir da
qual Mekas reage é o que o transforma nessa particular experimentação, e que continua a ser
uma experimentação já que o corpo continua a reagir, não significa reagir em um sentido
desenfreado, mas no sentido de estar vivo e reagir à vida do mundo. Como podemos escutar
no próprio filme: “O êxtase de filmar, apenas filmar a vida ao meu redor, o que eu vejo, ao
que eu reajo, ao que meus dedos, meus olhos reagem, esse momento, agora, esse momento
quando tudo está acontecendo. Ah, que êxtase!”34
Até aqui, observamos como o tema da memória articula-se de maneira singular nesse
primeiro ato da criação, onde tudo acontece muito rápido e se repete a cada ato. Para uma
melhor organização, primeiro, pensemos apenas no único momento no qual podemos
suspender o esquecimento: ao prometer. No instante em que se dá a descarga da vontade de
filmar, se dá, também, a promessa de si, pois esse ato de filmar já coloca o homem em um
outro tempo, em uma outra instância, já sendo uma criação de si. No entanto, quase ao mesmo
tempo - e também ao mesmo tempo, já que a memória da vontade não cessa no ato, na
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verdade ela não sequer cessa35 - em que se dá a vontade, se dá o próprio ato e “a todo agir
liga-se um esquecer”36 , percebemos como todas essas forças se cruzam a todo instante. Para
que cada criação37 aconteça por completo tanto o esquecimento quanto a memória precisam
existir no homem, em uma pequena instância de equilíbrio para que este possa suceder-se em
sua maior escala: no homem e a própria vida. A reforçar que, não nos interessa, aqui, pensar
na memória e esquecimento enquanto oposições, mas sim como duas atividades essenciais e
que, em certas ocasiões uma é mais requerida em relação à outra. Embora o esquecimento
esteja presente na ação, nosso foco continua no ato que o precede, na vontade que o instaura.
Ainda a respeito dessa relação entre o artista e sua capacidade mnemônica, pode-se
observar de que modo esta corrobora nesta fascinante obra cinematográfica, uma vez que o
comprometimento e respeito não somente com a memória, mas também com a vida é evidente
em cada quadro do filme. Somos capazes de sentir e de conhecer aquele homem com a
câmera e sua tela em branco a ser construída a cada nova vontade de filmar, sem sequer saber
o resultado final. A reconhecer que, na verdade, não existe resultado final, uma vez que uma
criação suscita outra, seria egoísta acreditar que nossa criação termina em nós mesmos; só
porque terminamos a criação de nossa teia, não significa que outras não possam ser criadas a
partir dela, já que nada existe isoladamente.
Atendo-nos ao que persiste à memória da vontade, nota-se a partir do trabalho de
Mekas o quanto este evidencia uma contínua reinvenção de si, a um estado que não aceita
somente que “assim foi”. Assim o é, pois, transformar sua vida em fragmentos que podem ser
vistos e usados posteriormente é estar aberto a uma incansável criação a partir de si mesmo.
Refere-se, portanto, a estar frequentemente agindo, criando e reinventando a própria vida.
Mekas, na entrevista mencionada anteriormente, refere-se ao fato de estar sempre presente em
cada momento da sua vida e carregar consigo sua câmera. A partir disso, poderíamos
considerar esta prática de estar sempre com sua bolex como ter sempre às mãos uma chave
pronta para abrir inúmeras portas repletas de coisas novas e insólitas criações para a vida.
Mekas explicita o poder que o homem tem de escolher, contrário aos impulsos e ações
35
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vida. op. cit., p.9.
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entende-se criação como o filme no todo e não a criação de cada fragmento individualmente.
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desordenadas que nada têm de vontade. O artista em questão tem a noção de que pode e deve
criar condições para as criações, carrega sua câmera consigo, mas sabe quando retirá-la da
bolsa e começar a filmar. Há uma vontade que cria e uma outra que reprime nesse constante
jogo de modelagem sobre as ações criadoras, sendo esse jogo conduzido pela capacidade que
o homem adquiriu de saber decidir por si, saber querer e portanto, saber criar. Precisamente
em Mekas, sua sabedoria de auto-criação é evidente uma vez que a cada dia ele está apto a
experimentar a si mesmo e exercer uma disciplina da própria vida, ser sua própria chave e
abrir novas portas de novos “eus”.

Figura 2: Intertítulo 2

É precisamente sobre a criação a partir da memória que consiste a memória da
vontade e apoiado neste conceito procuramos compreender que ante à montagem - que
veremos como ato de esquecimento - existe todo um processo que faculta a realização de si. É
importante que tenhamos uma compreensão do todo, mas com a cautela de sempre pensar o
quanto tudo está interposto. Em outras palavras, o querer filmar do artista manifesta a
memória da vontade por querer reviver aquele momento, juntamente a este feito temos aquilo
que vimos acerca do homem enquanto promessa de si mesmo. Precisamente o querer, relativo
ao desfrutamento daqueles instantes, cria novos valores àquelas imagens que observamos no
filme, conferindo, então a memória toda aquela oscilação harmoniosa entre passado, presente
e futuro. Ao passo que, o homem busca no passado uma consciência sobre si, para agir e
desfrutar no presente, colocando-se no futuro.
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Após esse nosso percurso prosseguiremos à outra face dessa associação nietzschiana
ao filme-diário de Jonas Mekas, esta consiste em observar o processo da montagem enquanto
ato de esquecimento.

3.2 MONTAGEM COMO ESQUECIMENTO E CRIAÇÃO

Da transformação da vontade em tempo, caminhamos para o esquecimento uma vez
que esquecer associa-se precisamente ao processo de espera vinculado à paciência. É o passar
anos a filmar instantes até o limiar do ato da montagem. No texto de 1873, Segunda
Intempestiva, Nietzsche se refere ao esquecimento como este sendo aquilo que impossibilita
qualquer aprisionamento às marcas do passado, e por seu intermédio estar intrinsecamente em
consonância com o presente, deixando um espaço para o agir, pois: “a todo agir liga-se um
esquecer: assim como a vida de tudo o que é orgânico diz respeito não apenas à luz, mas
também à obscuridade”38. Depois de termos enfatizado a importância da memória para a
criação de novos atos, retornemos agora ao que fora enfatizado no primeiro capítulo deste
trabalho para pensar na magnitude desta fascinante força, também ativa: o esquecimento.
Nossa perspectiva deste conceito, dar-se-á principalmente pelas palavras - as quais à ele se
referem - do primeiro aforismo da Segunda dissertação da Genealogia da Moral. Ora, se por
um lado vimos um agir (filmar) relacionado à memória da vontade, aqui, associaremos um
outro agir (montagem) ao esquecimento, a exprimir mais uma vez como ambos são
igualmente fundamentais para que a criação última possa ser cumprida.
“Como em toda digestão, o processo se dá no tempo e precisa de paciência requerida
pelo tempo. Esquecer é incorporar certos elementos em detrimento de outros”39. A partir deste
ponto podemos pensar como a associação que aqui propomos respeita, à risca, o que o
filósofo defendia acerca do processo de esquecimento. Se esquecer implica em saber respeitar
a ação do tempo, em Glimpses vemos um processo de digestão de trinta anos, durante esse
período (de 1970 a 1999) Mekas foi capaz de filmar e guardar os rolos de filmes nas
prateleiras de sua casa e somente no processo de edição que o reencontro no todo (de todos os
38
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trinta anos de captura dos vídeos) pôde ser realizado. Importa ressaltar que toda a edição do
filme foi feita em cada fragmento no momento em que foi capturado, a edição como aqui nos
referimos concerne ao ato de juntar tais fragmentos e somente isso. Retomemos o que tange
ao processo de esquecimento evidentemente produzido pelo tempo entre as primeiras
filmagens e a (não) organização do filme. Tal progressão carregada de paciência e de
composição da própria vida juntamente com o saber selecionar aquilo que vai e o que fica, de
acordo com o que lhe é essencial; desvia do homem as amarras da vida e o torna apto a agir.
No início de Glimpses, Mekas diz a respeito da edição: “Eu comecei a juntá-las
aleatoriamente, como eu as encontrei na prateleira. Porque eu realmente não sei onde pertence
nenhuma parte da minha vida” 40. A ação de não organizar os fragmentos em uma escala
temporal, de dispor os filmes da ordem e maneira como ele os pega da prateleira, mostra a
intenção de não modificar as imagens, de expô-las sem interferências, o que são e como são
em sua simplicidade. Tal procedimento mostra, especialmente, como deixou passar o tempo,
se deixou mudar a cada dia; ainda que tenha feito outros filmes durante esse período, - como
Reminiscences of a Journey to Lithuania (1972), Lost Lost Lost (1976) - respeitou o tipo de
imagem que queria capturar e assim o fez. A esse tipo constata-se por um modelo de imagens
que expressa a celebração da vida, daí os vários fragmentos que vão desde aniversários,
jantares e festas até pores de sol e as flores; ou seja, extratos de variadas instâncias do que
significam as celebrações da vida. Caso o artista optasse por editar as imagens nelas
interferindo; isto é, dispô-las em uma linearidade temporal ou de alguma forma que as
tirassem do seu natural, talvez elas deixassem de apresentar a nós o seu instante e toda a
beleza nele contida. Tais momentos de beleza nos mostram o outro lado da vida, do qual
muitas vezes nos esquecemos porque estamos ocupados em demasia reagindo aos males do
mundo - pela “‘culpa’, ‘má consciência’ e coisas afins”. Brevemente, aludimos a um
esquecimento que não está no ato da montagem, mas a ele está associado e que não pode ser
ignorado, pois são esquecimentos em muitas esferas diferentes e interpostas. Estar apto a
observar as imagens dessa forma é estabelecer a redenção desse peso da consciência, onde ela
se rende mais tranquila para agir. Assim, mostra essa atividade sendo aplicada desde o início e
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Do original: ““I just began splicing them together by chance, the way I found them on the shelf. Because I
really don’t know where any piece of my life really belongs”. MEKAS, Jonas. As I was moving ahead occasinally I saw brief glimpses of beauty. op. cit., p.10. (tradução nossa)
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que somente com todos esses campos permeados fora possível executar o ato cúspide do
esquecimento: a montagem.Não se trata, portanto, de ser apenas um ato de esquecimento e
terminar neste ponto, não há como terminar o que está começando - de novo e de novo. É aí
que o processo de montagem como ato de esquecimento põe-se de maneira crucial para a
compreensão deste trabalho.
Em certo fragmento (“02:11:10”) do filme vimos uma criança correndo entre as árvores, um
corte para uma cabana e outro que nos leva à família, Oona, Hollis e Sebastian sentados à beira de um
lago com o mais novo (Sebastian) segurando uma vara de pescar. Outro corte e vimos os três de costas
caminhando, em seguida águas da cachoeira caindo, até que um intertítulo com as palavras “morangos
silvestres [wild strawberries]” nos leva ao Mekas saboreando morangos. Entre tantos cortes e zooms
vimos um jardim, vemos flores, vemos família, vemos tantos momentos e com a voz off do Mekas a
dizer:
Meus queridos espectadores: conforme continuamos eu não me sinto culpado por
fazê-los assistir esses insignificantes momentos pessoais da minha vida. Todos procuramos por algo mais importante… por algo mais importante… Mas, ao passar da
vida, em determinado ponto nós percebemos que um dia segue o outro, e coisas que
achávamos ser tão importantes ontem, achamos que já nos esquecemos delas hoje. A
vida continua… A vida continua… 41

Após os muitos fragmentos até os morangos silvestres percebemos que não se passaram sequer dois minutos e o filme segue desde o início dessa forma, inclinado a nos mostrar a
efemeridade de cada instante. Os quadros seguintes não se deram necessariamente após aquele momento, não podemos ver nenhuma linearidade temporal, pois - mais uma vez - os tempos se cruzam o tempo todo. Vimos Oona caminhando e segundos depois a vemos pescando
com a família, mais alguns segundos e estão todos em alguma sala em frente à televisão. Percebemos como não estamos fixados a nenhum momento particularmente, mas ao mesmo tempos estamos fixados no todo, no filme e como o cinema tem a capacidade de expressar isso
isso, uma vida (trinta anos) em cinco horas, um dia em dois minutos e mostra o que - nos - é
essencial.
Aqui, as imagens não são somente memórias, também o são, mas se colocam, sobretudo, como presente e só foi possível excedê-las dessa maneira após um processo de esquecimento e de respeito ao tempo, pois “eis a utilidade do esquecimento, ativo, como disse […]
41

Do original: “My dear viewers: as we continue I do not feel any guilt making you watch these very personal
insignificant moments of my life. We all look for something more important... for something more important...
But, as life goes, at some point we realize that one day follows another, and things that we felt were so important
yesterday we feel we have forgotten them already today. Life is continuing... Life is continuing…” MEKAS,
Jonas. As I was moving ahead occasinally I saw brief glimpses of beauty. op. cit., p. 17, (tradução nossa).
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com o que logo se vê que não poderia haver felicidade, jovialidade, esperança, orgulho, presente, sem o esquecimento”42. Se, como vimos, na memória da vontade o homem é capaz de
viver o presente para se colocar no futuro, no esquecimento ele vive o presente para viver nele
mesmo e assim produzir uma obra que exprime um eterno presente. Espelha o ciclo da própria
vida, no qual as imagens de Glimpses não são apenas passado, presente e futuro, refletem todas essas temporalidades ao mesmo tempo em que expressa sobretudo um infindável presente. Elas são passado pois são também memórias - mas uma memória real “É real. É tão real
quanto qualquer coisa abaixo do sol”

43

-, são futuro já que a vida é um ciclo e as coisas se

repetem “A vida é assim. É sempre mais do mesmo. Sempre mais do mesmo. Um dia segue o
outro, um segundo segue outro segundo.”44. Para tornar mais nítido, pensemos - de maneira
breve e simples, sem mergulharmos verticalmente em suas possibilidades e significados dentro da psicanálise por exemplo e sim somente em seu significado ainda na matemática - na
famosa fita de Möbius (uma superfície que junta em uma meia volta as duas extremidades
dessa fita, ver figura 3). O observar as imagens se dá como o trajeto dessa fita, transitamos no
que parecem ser superfícies (no plural), mas é na verdade superfície no singular; ou seja, transitamos entre passado e futuro, mas estamos vendo um constante presente.
A montagem vira uma espécie de refúgio onde Mekas pôde se retirar do mundo
coletivo e mergulhar na sua imaginação, sua memória e seu esquecimento ao mesmo tempo,
para que atravessasse em si uma noção desse eterno real e eterno presente que as imagens
expressam. Nessa esteira, podemos relembrar algumas instâncias de metamorfoses em
Zaratustra e que Mekas exerce durante a edição. Primeiro, o ser camelo ao se retirar do
mundo e recolher-se em seu próprio deserto; no ato de editar, transformar-se em leão ao “ser
senhor do seu próprio deserto” e reconhecer que “assim o quero”. E, somente no filme que a
última das metamorfoses se dá, pois é nele que a possibilidade de criação não é somente
enunciada, mas é a criação em si - e que faculta diversas outras.
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NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral. op. cit., p.43.

43

Do original: “It’s real. It is as real as anything else under the sun.” MEKAS, Jonas. As I was moving ahead
occasinally I saw brief glimpses of beauty. op. cit., p. 15, (tradução nossa).
44

Do original: “That’s how life is. It’s always more of the same. Always more of the same. One day follows
another, one second follows another second”. Ibid. p.14, (tradução nossa).
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Há um outro efeito do esquecimento nesse filme em particular: a redenção de si e de
um Eu45, apesar de se tratar de um filme-diário e remeter a um único sujeito enquanto fio
condutor dessa obra; aqui, Mekas equilibra essa perspectiva. Pode-se dizer que isso ocorre
pois poucas vezes ele está a filmar a si, está a celebrar sua família, amigos. Com essa ótica
podemos ir além das imagens, dado que não existem falas no filme e os sons não são diretos;
o que ouvimos são sons adicionados na edição, os quais não pertencem às imagens na tela e
em certos momentos há a voz do Jonas Mekas em off. A essa experiência inferimos a presença
e sutileza de Jonas Mekas ao evidenciar que, mesmo em se tratando de um filme-diário e
remeter a um trabalho feito por uma só pessoa, não há como fazer nada sozinho sequer existir
sozinho. O que podemos considerar, então, é que o artista não volta-se para si, mas sim para
todos os lampejos de beleza em sua vida, das pessoas às flores no Central Park, a tudo que
existe nesse mundo, já que “nenhuma coisa é nada” 46. Finalmente, a respeito da citação
anterior, que é também a primeira deste trabalho - ainda na introdução - “Até o que chamamos
de ‘memória’ e ‘pensamentos’ eles também são reais, ‘fisicamente’ reais; eles também são
meu material de trabalho. Memória é matéria tanto quanto qualquer coisa ao meu redor [bate
na mesa]. Nenhuma coisa é ‘nada’” 47. Vemos que se trata de uma visão interessante do
significado de “nada” e frequentemente - seja por voz off ou pelos intertítulos - vemos na obra
a seguinte frase: “nada acontece nesse filme”. Isso porque realmente nada acontece no filme,
são quase cinco horas de seu cotidiano, seus amigos, família e ruas de Nova Iorque e é
precisamente isso que torna a efemeridade do “nada” em tudo. Assim sendo, o nada é a vida, é
toda a beleza nela existente, seus amigos e famílias; são os 285 minutos do filme repleto de
imagens que são o real, o nada é real e sua beleza também o é; ao passo que nenhuma flor é
somente uma flor, cada uma delas é única e Mekas as percebem - e transmite isso à nós como se nunca tivesse visto uma beleza como aquela, portanto, a forma com a qual o “nada”
flui no filme o faz ser muita coisa, pois tudo importa e tudo se renova.
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A atentar que nesse momento nos referimos a uma coletividade fílmica e não como fora visto anteriormente no
ato da montagem.
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DOCUMENT JOURNAL. Filmmaker [Jonas Mekas] Skypes with Hans Ulrich Obrist about the rise of the .net
generation. jul. 2015. Disponível em: <http://www.documentjournal.com/article/jonas-mekas-by-hans-ulrichobrist> . Acesso em: 20 mar. 2017. (Tradução nossa).
47

Do original: “even what we call “memory” and “thoughts” they are also real, “physically” real; they are also
my working material. Memory is as much a matter as any piece around me [Knocks on the table]. No thing is
“nothing”. Ibid., (tradução nossa).
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Neste último capítulo, buscamos entender como a vontade de filmar pode ser
compreendida como uma memória da vontade e a partir deste conceito nietzschiano,
desenvolver uma ótica de valorização da memória e do presente para que o artista possa se
colocar no futuro. Alicerçado a este conceito, avançamos para o que tange à montagem e
como esta ocupa-se por valorizar o esquecimento e dele suceder em uma singular criação,
onde o tempo se coloca no presente; a expressar, assim, um ciclo de eterno vir-a-ser das
imagens. Sendo tal percepção só podendo ser feita se associada - a todo instante - a força
plástica, para não somente procurar exercer um equilíbrio entre memória e esquecimento, mas
o próprio filme ser o equilíbrio.

Figura 3: Fita de Möbius

Figura 4: Intertítulo 3
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como procuramos mostrar nesse trabalho, Glimpses coloca-se como uma obra que
oferece significativas e fascinantes reflexões acerca do tempo. Como esta é uma questão
bastante estudada no cinema, sobretudo nos filmes-diários, já que o próprio já nos dá essa
percepção do presente; busquei aqui pensar a partir de um único filósofo, sem dispersar a
outras referências. A destacar que, intentou-se abarcar somente àquelas ao alcance do primeiro
aforismo da segunda dissertação da Genealogia da Moral - com determinados
atravessamentos de Assim falou Zaratustra e a Segunda intempestiva. Ainda assim, mesmo
dentro de um espaço teórico delimitado, reconhece as possibilidades de outras produções que
a este trabalho não compete - e tampouco seria possível.
No que toca às discussões teóricas acerca do gênero cinematográfico de filme-diário, a
perspectiva que aqui fora nutrida sobre como o tempo se coloca nesses filmes, sobretudo
como estes desenham a concepção de um eterno presente, é desenvolvida de diversas
maneiras, com variados arcabouços teóricos para embasar tal problemática. No entanto, em
meio a tanta aceleração que rege o sujeito, pensar em uma construção de si, sob si,
engendrada na desaceleração e paciência em diversos aspectos, pareceu uma maneira
interessante de rever nossos corpos e nosso tempo no mundo.
Vimos, portanto, um encontro entre as duas faces que serviram de apoio uma à outra
ao longo desse trabalho: o filme de Jonas Mekas e determinados conceitos nietzschianos. Que
por fim, nos guiaram para uma compreensão do primeiro ato (filmagem) enquanto memória
da vontade, que abraçou nossa pretensão inicial de observar como este ato é a instância
primeira de um presente que se engendrará no futuro como uma constante, mas somente se
coloca dessa forma após o ato da montagem. Ainda a respeito da memória da vontade e da
filmagem, este também se coloca como primeiro lugar de uma das instância da paciência, pois
o artista soube esperar os momentos acontecerem em sua vida e estar lá para guarda-los, isso
no decorrer de trinta longos anos. O ato da montagem é uma consequência dessa paciência,
logo, ela também o é, e somente nela que o filme pode ser feito, a criação máxima de toda
essa digestão, de toda aquela vontade. Sendo o filme também uma instância de desaceleração,
por conceber quase cinco horas de uma formulação temporal na qual passado e presente se
cruzam, ao mesmo tempo que o presente se estabelece sem terminar. É por valorizar essa
concepção temporal que o filme se coloca como um importante meio que não somente expõe,
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mas também inspira a repensarmos de que maneira nos colocamos “temporalmente” na vida e
refletirmos sobre “no presente estarmos sempre ausentes”48. Se no que concerne à memória da
vontade e a vontade de filmar o que interessa é o instante/presente, na montagem e no filme
“pronto”, o que interessa é uma duração que perpetua aquele presente. Tanto em Nietzsche
quanto em Mekas, trata-se de uma construção de si a partir de forças ativas que possibilitam
uma produção de vida, e que dura uma vida, na verdade vai além, pois as criações excedem
sua teia inicial, elas crescem se potencializam com outros fios, de outras teias. Nesse sentido,
as possibilidades de criações entre esses dois grandes (Nietzsche e Jonas Mekas) são profusas.
Se, por um lado a memória suspende qualquer ato criador, por outro ela nos apresenta
uma criação de si que se desenvolve incessantemente. Mas isso, claro, sendo a todo momento
atravessada pelo esquecimento, força motriz de todo viver. Como naquela teia mencionada na
segunda seção deste trabalho, na qual seus fios são constituídos de memória e esquecimento,
juntos, Jonas Mekas continua a tecer a sua e a partir dela, inúmeras outras são criadas. Aqui,
intentou-se minimamente pensar como o esquecimento atravessa toda criação da vida, a
caminhar junto à memória e exceder a si mesmo e todo aquele presente que não deixa
nenhuma beleza da simplicidade ser esquecida.

48

NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral. op. cit., p.07.
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