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Resumo: Ao descrever as transformações que os novos meios tecnológicos trouxeram à 
nossa percepção e representação do espaço físico, bem como à própria forma-imagem 
do mundo sensível, este artigo analisa como os vídeos Flâneur, de Torb Skjodt Jensen e 
Hong Kong song, de Robert Cahen, ao vencer a industrialização do olhar, criam os 
perceptos – isto é, os novos modos de afecção da estética – característicos da cidade 
superexposta (conforme a expressão de Paul Virilio). 

 
Que tipo de objeto é a imagem? 
 
Não é nada, ela não existe. É impossível, é inconfessável. Por outro lado ela 
é a ligação e o surgimento de alguma coisa que se materializa, 
exclusivamente o brotar de um pensamento. 

Jean-Luc Godard 
 

Em As cidades invisíveis, de Italo Calvino, Marco Polo relata ao Kublai Khan a 

existência de uma cidade conhecida pela “propriedade de permanecer na memória ponto 

por ponto”, graças ao modo pelo qual “o olhar percorre as figuras que se sucedem como 

uma partitura musical da qual não se pode modificar ou deslocar nenhuma nota”: 

 
Esta cidade que não se elimina da cabeça é como uma armadura ou um 
retículo em cujos espaços cada um pode colocar as coisas que deseja 
recordar: nomes de homens ilustres, virtudes, números, classificações 
vegetais e minerais, datada de batalhas, constelações, partes do discurso. 
Entre cada noção e cada ponto do itinerário pode-se estabelecer uma relação 
de afinidades ou de contrastes que sirva de evocação à memória1. 

 
Cidade capaz de gerar um duplo que funciona como pura imagem mental, Zora 

se presta à perfeição àquele método criado por Cícero para auxiliar a memória, no qual 

as partes principais de um discurso são lembradas a partir de sua relação com pontos 

localizados num espaço conhecido, como uma mesa, uma janela ou uma mancha na 
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parede da casa2. Forçada a tornar-se fixa e imutável para facilitar a preservação dos 

traços da memória, Zora acabou por definhar-se e sumir do mapa. A cidade 

desapareceu, mas suas imagens – segundo relato de Marco Polo – permaneceram (por 

quanto tempo?) na “mente dos homens mais sábios do mundo”. 

Zora poderia muito bem ser o nome de uma cidade daquele império cujos 

cartógrafos, movidos por um rigor extremo, criaram mapas tão perfeitos que, ocupando 

inicialmente o território de uma cidade, e depois o de uma província, chegaram, por fim,  

corresponder ponto por ponto à extensão territorial de todo o império3. As cidades 

imaginadas por Borges e Calvino testemunham aquilo que Baudrillard denominou 

potência mortífera dos simulacros: sua capacidade de produzir a semelhança a ponto de 

apagar ou mesmo tomar o lugar do referente. 

Atualmente, entretanto, os simulacros deixaram de ser analógicos para se 

tornarem digitais, como no mapeamento por satélites, por exemplo, em que a extensão 

geofísica é tornada visível sob forma de pixels, e submetida a operações de contração e 

de distensão (ou ampliação) graças a sofisticados programas de computador. Para Paul 

Virilio, os novos meios tecnológicos trouxeram uma dupla modificação ao nosso modo 

de ver e de conhecer o mundo: a primeira incide sobre as formas da representação, que 

inicialmente abandonaram o suporte das imagens fixas em favor das imagens instáveis, 

em constante fuga – cinemática ou cinematográfica – e agora, numa nova mutação, 

tornam-se cada vez mais imateriais, inscritas na superfície das telas4; a segunda atinge a 

noção de dimensão, colocando-a em crise e, em conseqüência, alterando também a 

própria forma-imagem do mundo sensível: 

 
A abolição das distancias de tempo operada pelos diversos meios de 
comunicação e telecomunicações resultou em uma confusão cujos efeitos 
(diretos e indiretos) são sofridos pela imagem da cidade, efeitos de torção e 
distorção iconológicas cujas referências mais fundamentais desaparecem 
uma apos a outra; referencias simbólicas e históricas, como o declínio da 
centralidade, da axialidade urbanas; referências arquitetônicas, com a perda 
dos equipamentos industriais, dos monumentos, mas, sobretudo, referências 
geométricas, com a desvalorização do antigo recorte, da antiga repartição 
das dimensões físicas.5 

 
Vetor principal da representação eletrônica, a velocidade com que o sensível 

torna-se transmissível (depois de varrido pelo feixe de elétrons) substitui a antiga 

profundidade de campo da topologia pela profundidade de tempo (da teleologia ótico-

eletrônica). A cidade troca então a antiga imagem, analógica, pela digital: 
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A crise da noção (...) surge claramente como a crise do inteiro, a crise de um 
espaço substancial (contínuo e homogêneo) herdeiro da geometria arcaica, 
em benefício da relatividade de um espaço acidental (descontínuo e 
heterogêneo) em que as partes, as frações (pontos e fragmentos diversos) 
tornam-se novamente essenciais, assim como o instante, fração ou mesmo 
fratura do tempo, o que não deixará, lembremos mais uma vez, de colocar 
em questão a imagem do mundo, a da Cidade, da aparência dos objetos em 
um meio em que a inércia tornou-se manifesta.6 

 
Diante dessas transformações, estaria a cidade realmente condenada à 

transparência, tornada imagem fantasmática inscrita em suportes imateriais, sem 

espessura, puramente superficiais (não mais o quadro, nem mesmo a película foto-

sensível, mas apenas a tela do vídeo ou do computador?) Cidade destituída de história e 

de memória, de profundidade e de eixos, descentrada, sem face, labirinto superficial, 

invisível... 

 
À estética da aparição de uma imagem estável (analógica) presente por sua 
estática, pela persistência de seu suporte físico (pedra, madeira, terracota, 
tela, papéis diversos) sucede-se a estética do desaparecimento de uma 
imagem instável (digital) presente por sua fuga e cuja persistência é somente 
retininiana, a do “tempo de sensibilização” que escapa à nossa consciência 
imediata.7 

 
Paradoxalmente, é no momento em que as metrópoles informadas pelos novos 

meios técnicos cobrem seus domínios com o manto da invisibilidade, que aqueles que 

crêem nas imagens decidem viajar e ver de perto o que está acontecendo (com o mundo, 

com as imagens do mundo...). O flâneur, há muito desaparecido, cede lugar ao 

pessimismo do crítico de cinema, aquele que viaja porque não suporta a ausência de 

intensidade das imagens televisivas, que cobrem todo o mundo. Quando a televisão 

recalca seu devir-vídeo, é o mundo do mesmo que se põe a fazer um cinema qualquer, 

quando a arte não mais embeleza nem espiritualiza a Natureza... Esse viajante que 

trocou – temporariamente – o jornal pelo diário de viagem, e Serge Daney, crítico dos 

Cahiers du cinéma, visto aqui pelos olhos de Deleuze: 

 
Então (viajar) em última instância por que, senão para verificar algo, ir 
verificar algo, algo inexprimível que vem da alma, de um sonho ou de um 
pesadelo, nem que seja para saber se os chineses são tão amarelos quanto se 
diz ou se tal cor improvável, de um raio verde, tal atmosfera azul e púrpura, 
existe de fato em algum lugar, lá longe? O verdadeiro sonhador, dizia 
Proust, é o que quis verificar alguma coisa (...) o que você vai verificar em 
suas viagens é que o mundo está fazendo cinema, e que é isso a televisão: o 
fazer cinema do mundo inteiro: de tal modo que viajar é ir “a que momento 
da história da mídia” a cidade, tal cidade pertence8. 
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Invisível, mas não de todo, ou melhor, invisível, mas não o tempo todo, a cidade 

não escapa ao olhar de um viajante como Daney, decidido a ver o cinema que o mundo 

anda fazendo. Aos olhos de muitos, uma viagem como essa pode parecer destinada ao 

lôgro, ou, quando muito, puramente nostálgica: como reencontrar o cinema ou vídeo se 

o mundo inteiro só faz televisão? Aqueles que se regozijam ou que simplesmente 

constatam- conformados ou indiferentes - a onipresença dos simulacros, aparentemente 

estão com a razão: para viajar (ou mesmo andar pela cidade) se as coisas não estão mais 

aí? (Reencontramos aqui a conhecida questão benjaminiana da perda da experiência - o 

tom melancólico ou celebratório que pode envolvê-la, deixemos à escolha do leitor....).  

Contudo seria mais interessante perguntar: como viajar quando as coisas não estão mais 

no espaço e sim no tempo, no tempo que a luz percorre para cintilar na tela? A 

velocidade já não serve simplesmente para deslocar, mas para ver - é com esta fórmula 

que Virilio designa a era paradoxal da imagem. Eis então a nova função da imagem. Eis 

então a nova função da imagem: tornar visível não apenas o o espaço, mas também o 

tempo, como o faz Robert Cahen em Hong Kong song: entre a chegada e a partida do 

avião - marcos do tempo narrado -, abre-se o intervalo continuamente fracionado, as 

durações microscópicas, os rastros do tempo nas figuras dos passantes, dos automóveis, 

das ruas, do movimento da água. Acreditamos estar vendo a mesma imagem, que volta, 

repetida, mas logo percebemos que trata-se ainda da imagem anterior, insistente, não 

concluída, que se sobrepõe à velocidade com que descartamos aquilo que vimos e que 

dura um pouco mais, perdendo sua definição em favor de um sombreado que mistura os 

contornos e torna indecidível o que estamos vendo, ou aquilo que veremos logo a 

seguir. Por detrás desse espaço que se abre ao tempo, corre um outro, indicado pelos 

diversos sons que o povoam: a cidade torna-se então um fluxo semiótico de sinais 

sonoros - da estridência do trânsito ao rumo da água, do barulho dos motores ao canto 

da dançarina.  

Reconhecemos aí uma nova figuração do tempo, apreendido por novos meios: 

com efeito, em Hong Kong song (e em outros vídeos de Robert Cahen), alcançamos 

uma visibilidade eletrônica do tempo, ou no dizer de Arlindo Machado, atingimos a 

quarta dimensão da imagem:  

 
Tecnicamente, a imagem eletrônica se resume a um ponto luminoso que 
corre a tela, enquanto variam a sua intensidade e seus valores cromáticos. 
Isso significa que, e cada fração de tempo, não existe propriamente uma 
imagem na tela, ma um único ponto elementar de informação de luz. A 
imagem completa, o quadro videográfico, não existe mais no espaço, mas na 
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duração de uma varredura completa da tela, portanto no tempo. A imagem 
eletrônica não é mais, com era todas as imagens anteriores, ocupação da 
topografia de um quadro, mas a síntese temporal de um conjunto de formas 
de mutação9. 

 
Deixemos em suspenso - por enquanto - a ontologia que Arlindo Machado 

deriva da técnica, ao julgar a imagem eletrônica como a mais adequada para apreender o 

tempo, não mais reconstituído o movimento através de um conjunto de posições 

imóveis (antiga acusação dirigida ao cinema). Lembremos, entretanto, que esta 

condenação bergsoniana do cinema, que retorna no pensamento de Arlindo Machado, 

foi revertida por Deleuze em seus dois livros: A imagem-movimento e a A imagem-

tempo. Arlindo Machado refere-se, de passagem, ao conhecimento paradoxo de Zenão, 

o qual afirma que, se dividirmos a trajetória de uma flecha em vários momentos 

distintos, a cada uma dessas divisões a flecha estará em repouso; logo, a flecha não se 

move verdadeiramente. Bergson critica em Zenão a ilusão de promover a coincidência 

entre o tempo e o movimento e a linha que os subtende, reduzindo o movimento e a 

duração à trajetória demarcada no espaço:  

 
A essa confusão Zenão era encorajado pelo senso comum, que transporta 
geralmente ao movimento as propriedades de sua trajetória, e também pela 
linguagem, que traduz sempre em espaço o movimento e a duração10. 

 
Desse modo, embora realmente o vídeo traga o tempo inscrito no "próprio desenrolar 

das linhas de varredura e na sua superposição no quadro" - como afirma Arlindo 

Machado, é esse seu fundamento indicial mesmo que o que o faz "anotar" o tempo no 

espaço. Arlindo Machado é então salvo por aquilo mesmo que ele condena. 

"Desgraçadamente" - ele lamenta -  

 
essa inscrição automática do tempo na imagem eletrônica raramente se torna 
perceptível em termos práticos, pois a velocidade das linhas de varredura 
ultrapassa a nossa própria capacidade de percepção11. 

Se é assim, levando-se em conta o fato da percepção estar ancorada no espaço, e 

também o fato de que cada imagem percebida aparece sempre diferida temporalmente 

do objeto percebido, pois o próprio ato perceptivo comporta tempo, a única diferença 

entre o cinema e o vídeo em relação à inscrição temporal é que o primeiro vai mais 

devagar... Assim, se é certo que a imagem eletrônica apreende o tempo de forma 

indicial - para usar os termos da semiótica - de tal modo que as figuras sofram 

anamorfoses em virtude da passagem do tempo, isso não torna mais falsas outras formas 
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de representação temporal, de caráter mais simbólico, na medida em que a imagem não 

se conecta fisicamente com o objeto que ela representa. 

Para além dessa discussão, que, seguramente, pode se prolongar 

demasiadamente, o que nos interessa em particular, neste momento, é o outro rosto da 

cidade que emerge na imagem eletrônica, distinto tanto das figurações modernistas da 

cidade-fábrica quanto da arquitetura simulada do chamado pós-modernismo. 

Certamente, ainda trata-se daquela cidade de que nos fala Musil: “feita de 

irregularidade, mudança, passo desigual, choque de coisas e acontecimentos, e, no meio 

disso tudo, pontos de silêncio, mas sem fundo.”12 Contudo, os “perceptos urbanos” 

capturados pelo vídeo possuem uma natureza diversa da experiência da Modernidade tal 

como a conhecemos. Não apenas porque a cidade ganhou novas formas e alterou com 

isso os próprios modos de percepção, mas também porque os meios técnicos eles 

mesmos alteraram a percepção e a própria figuração da cidade.13 

Parece desmedido solicitar ao vídeo - com suas pequenas dimensões - que ele 

torne visível o gigantismo das construções e dos espaços, assim como a heterogeneidade 

das experiências típicas das metrópoles. Entretanto, livre dos projetos de totalidade que 

marcaram muitas das obras modernas nos mais diversos campos - da arquitetura ao 

cinema -, o vídeo, colocado sob o domínio do fragmentário e do experimental, pode 

produzir os perceptos característicos da “cidade superexposta” (conforme a expressão 

de Virilio). Os perceptos - escrevem Deleuze e Guattari - são um bloco de sensações, ou 

melhor, são seres de sensação, auto-suficientes, que transbordam a percepção, a 

experiência, o vivido, e encarnam-se nos diferentes materiais da arte - escrita, terra, tela, 

papel ou acorde. 

Em geral, qual o grande escritor que não soube criar esses seres de sensação 
que conservam em si a hora de um dia, o grau de calor de um momento (as 
colinas de Faulkner, a estepe de ToIstoi ou a de Tchekov?). O percepto é a 
paisagem anterior ao homem, na ausência do homem. Mas em todos estes 
casos, por que dizer isso, já que a paisagem não é independente das supostas 
percepções dos personagens, e por seu intermédio, das percepções e das 
lembranças do autor? E como a cidade poderia ser sem homem ou antes 
dele, o espelho, sem a velha que nele se reflete, mesmo se ela não se mira 
nele?14 

Com relação ao potencial do vídeo em produzir perceptos urbanos, a questão 

toda está em se saber se as imagens eletrônicas e digitais conduziram de tal modo a uma 

industrialização do olhar que produziu em nós um córtex occipital eletrônico, como 
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afirma Virilio15, espécie mais perversa e mais sofisticada daquele autômato espiritual 

que um dia o cinema se imaginou, ou então, se as novas tecnologias são, na verdade, 

potencialmente constituidoras de uma nova subjetividade, ou ainda, capazes inclusive 

de produzir novos modos de afecção estética, para além dos parâmetros kantianos (indo 

na direção contrária ao pensamento de Lyotard, para quem a dimensão tele das novas 

imagens, isto é, sua visibilidade garantida pela velocidade da luz, vem por fim a todo 

pathos característico da recepção estética16). 

Embora traga um nome que aparentemente lhe parece pouco conveniente, 

Flâneur, de Torb Skjodt Jensen, põe estas questões à prova. Encontramos ali a cidade 

de mil nomes, feita da superposição de imagens que ora se destacam uma da outra como 

uma película quase invisível, ora formam um mosaico que retira toda profundidade do 

espaço, de tal forma que a rua pela qual caminhávamos se transforma numa lâmina 

imagética que se descola da parede de uma igreja, transformando a cidade num conjunto 

de imagens transparentes, ora coladas, ora superpostas, mas nunca inteiras. Por sobre 

essa finíssima pele das imagens são inscritos fragmentos do texto de Italo Calvino, As 

cidades invisíveis, coincidindo parcialmente com a narração. Aqui o flâneur trocou o 

espaço da rua pela superfície das lâminas de imagens e o seu olhar transmutou-se no 

olho eletrônico que, conectado a uma mão invisível, desdobra e descola a paisagem 

laminada da cidade. 

É possível que essas imagens pareçam muito amenas quando lembramos das 

diferentes representações do espaço urbano realizadas pela arte e pelo cinema modernos 

- com suas promessas e catástrofes - ou então diante de figurações mais próximas de 

nós, como, por exemplo, São Paulo vista por Anseim Kiefer: depois de fotografada do 

alto, de helicópetero, capturada em suas imagens menos pitorescas (favelas, contéiners 

em terminais portuários, massa indistinta de edifícios) a cidade reaparece embalsamada, 

devolvida ao mito de Lilith (protetora das cidades desertas) ou então como ruína, 

coberta pela poeira e pela areia, como a superfície de um detrito que se destaca de um 

soterramento icomensurável17. 

A imagem videográfica, por sua vez, também testemunha, a seu modo, a 

ausência de uma comunidade perdida desde sempre, aquela da domus, espaço e tempo 

comuns, que fazia coincidir o trabalho, a obra de linguagem e o tempo. Agora só nos 
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resta o espaço inabitável da megalópole, que somente “concebe cenários de exílio 

cósmico ao juntar partículas”: 

  
A cidade leva séculos, milênios para terminar a domus e a sua comunidade. 
A cidade política, imperial ou republicana, a cidade que se torna um centro 
de negócios econômicos, hoje, a megalópole estendida pelos campos 
situados ao redor. Coloca os res domesticae num retiro, num sufoco, para o 
turismo, em fórias. Não conhece senão o domicílio. Dá urna casa aos chefes 
de família, os domini, submete-os à cidadania igualitarista, ao assalariado e a 
uma outra memória: o arquivo público escrito, mecanográfico, eletrônico.18 

Ora, o que é próprio do vídeo é, dentre outras coisas, a transformação do inabitável num 

espaço para a escritura das imagens, tornando a cidade um espaço aberto por onde 

correm as imagens, heterogêneas, múltiplas, singulares, nos libertando dos clichês, dos 

estereótipos televisivos, da violência dos seriados, da repetição dos comerciais 

banhados pela asséptica beleza da publicidade. A cidade que emerge daí é uma 

paisagem - de signos, figuras, texturas - que solicita do olhar tanto a lentidão quanto a 

velocidade, fazendo-o deter-se numa tela cuja luz não vem do exterior e que, ás vezes, 

brilha excessivamente; outras vezes torna-se opaca, porém mantendo-se potencialmente 

maleável, passível de ser retalhada, desdobrada, multiplicada, aberta a todo tipo de 

manipulação. Ou então, ao inverso, pode tratar-se de uma imagem que se mantém à 

espera, à espreita do que vai (se) passar entre ela e a imagem seguinte. Afinal, a cidade 

não vive apenas do tumulto, mas também dos tempos mortos, dos intervalos, das 

derivas do olhar, da impossibilidade da ação. Dessas duas velocidades do olhar, ou 

melhor, desses dois modos com que o vídeo faz correr as imagens, depende o que (se) 

passa entre elas: o pensamento. (Não importa se as imagens vão mais rápido ou mais 

lentamente, pois o pensamento, a escrita, a memória, sempre demoram um pouco mais).  
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