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RESUMO

A obra do cineasta austríaco Peter Tcherkassky rompe com o cinema mainstream, ao utilizar o found footage, prática de apropriação de imagens oriundas da mídia dominante,

como desarticulação não apenas do discurso cinematográfico, mas da própria noção de representação. O filme analisado, Comming Attractions (2010), faz parte da série Dark

Room, que tem no próprio título a referência ao aparato fotográfico fundamental na realização de seu trabalho: a câmera escura. O processo como Tcherkassky elabora seu filme

o aproxima tanto das primeiras vanguardas, responsáveis por iniciar a tradição da manipulação física da película apropriada e transformar as imagens originais através da técnica

de impressão de contato, múltiplas exposições, arranhões, quanto do período que os teóricos denominam como primeiro cinema, quando o aspecto heterogêneo dominava as

formas de exibição do aparato cinematográfico.  Assim, é possível perceber que cada capítulo do filme é composto por uma série de referências que apontam para a história do

cinema experimental e as relações entre vanguarda tardia, primeiro cinema, vanguarda cubista e imagens de propaganda. Ao se referir ao teórico Tom Gunning e seu conceito de

cinema de atrações, o filme sugere que as relações entre espectador, câmera e ator não precisam se limitar aos mecanismos que regem o cinema narrativo, pois se abrem como

questionamento ao olhar institucionalizado pelo cinema comercial, no instante em que a tela e o que se projeta nela são colocados em estado crítico. Para analisarmos Comming

Attractions, nos detemos na técnica utilizada por Tscherkassky, que o cineasta austríaco explica em seus textos teóricos e em entrevistas, e recorremos a diversos teóricos, entre

eles, Eiseinstein, Rosalind Krauss e Tom Gunning. Também nos utilizamos de conceitos de Maurice Blanchot,  a propósito da fragmentação e da repetição, e das articulações

proporcionadas pelo informe,  verbete formulado por Georges Bataille, na Revista Documents.
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