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PREFACE

The Gil Vicente Theatre in the heart of Barcelos was founded in 1902, and
this year—114 years later—it will host CONFIA. It is a matter of great pride
for the Conference to be associated with this emblematic cultural icon of
the city, and even at the tender age of four, we hope to achieve the same
longevity. We are very grateful to the Barcelos City Hall for sharing with
us a building that represents the local culture so well, in a city well known
for its rooster, which has also become, inarguably, a symbol of Portugal as
a whole. If we dared touch such an icon, we would add an illustration of
wide open wings so the rooster—merrily, or even animatedly, you might
say—could fly farther, increasing international recognition for both CONFIA and Portuguese culture. Thank you to IPCA’s School of Design, the
main driving force behind this international event, and to everyone who
contributed to its organization and made it a reality, such as members of
the organizing committee, sponsors, members of the scientific committee
and, in particular, all the participants and researchers.
This year’s edition does indeed take us farther, with more than 80 articles
on illustration and animation submitted by authors from around the world:
Portugal, England, Turkey, Brazil, Spain, France, Australia, New Zealand,
the United Arab Emirates, the United States, Italy and Poland, to name
just a few of the countries. Of those, 58 articles were selected which we are
sure will encourage fruitful discussion and the sharing of knowledge in the
fields of illustration and animation. These articles fill the following pages
and will certainly be of great interest for all researchers in the area. We
truly appreciate the researchers for contributing to a corpus of high quality,
strict standards and great depth.
CONFIA continues in this edition—and will continue in future—to focus
on research in an attempt to alter perceptions and combat stereotypes with
the goal of increasing knowledge in an area as broad, creative and complex
as illustration and animation. These fields have been dramatically changed
as a result of contact with new technologies, new audiovisual trends and
new models and types of expression, not to mention the introduction of
new dynamic and interactive devices that call for more careful observation. After all, this collaborative, networked world is creating new prerogatives and making possible countless ways to share, which deserve our close
attention. If this construction of the static image and the animated image
deserve such a close look, then the discussions and sharing of knowledge
that this multidisciplinarity demands surely also deserve thoughtful verbalization.
This year we are therefore pleased to welcome our keynote speakers Sophie Van Der Linden, Esther Leslie and Nilton Gamba Júnior, who will share with us their constructive, personal and alternative views of illustration

and animation. These views result from, on the one hand, distinct academic, scientific and cultural formative paths and, on the other, a culmination of research experience built up over many years.
All that remains now is to hope that these proceedings of the 4th edition
reflect all of our audacity, originality and desire to continue to grow as promoters and driving forces for the highest quality research in the areas of
illustration and animation.
Welcome, and we hope that you have the best CONFIA yet.

Paula Tavares
General Chair

Pedro Mota Teixeira
Organization Chair
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album / art / graphisme : the bridge of arts
how picturebook has developped
in connection with art and graphic design history.
Sophie Van der Linden1
[Keynote Speaker]
Today, many of the picturebook makers have a graphic designer training and not a classic illustrator one. Their approach of the book is more
global, and they produce what I called2 « graphic picturebook », that is
one fruitful renewal way for contemporary picturebooks. The connections of the picturebook with the graphic arts are nothing new. They
were followed throughout the evolution of this part of the production in
children’s literature.
Everything start in the latter 19th century, when a printer, Edmund Evans
(1826-1905), specialised himself in color printing (with the process of wood
blocks called chromoxylographie) and had very new ideas about illustrated
books for children’s. These books wasn’t yet picture books. From 1865 to
1869 Evans was occupied with the production of a series of sixpenny « toy
books », published partly by Ward & Lock and partly by Routledge, illustrated by Walter Crane, Kate Greenaway and Randolph Caldecott. About
this latest, Maurice Sendak wrote : «Caldecott’s work heralds the beginning of the modern picture book. He devised an ingenious juxtaposition of
picture and word, a counterpoint that never happened before. Words are
left out—but the picture says it. Pictures are left out—but the word says it3»
making him the inventor of the picturebook art.
Walter Crane (1845-1915) is considered, along with Randolph Caldecott and Kate Greenaway, one of the strongest contributors to the child’s
nursery motif that the picturebook had exhibit in its developmental stages
in this period. He was part of the Arts and Crafts movement and produced
an array of paintings, illustrations, ceramic tiles and other decorative arts.
When this complete artist worked on a « toy book », that was also a
song book, The Baby’s Opera (1877) he opened a new aera. The artist finds
himself facing a difficulty : how to do coexisted in the book musical scores
with illustrations aimed at young children ? The book format, rectangular,
was no longer appropriate. He chose, in a new way, a square format, demonstrating great freedom. Therefore, Walter Crane made the whole book :
pictures, score, title, layout. The organization of the frames responded to
aesthetic use of the entire page, and some, in addition to being decorative,
were also truly narrative, by their very shape or various positioning on the
bottom of the page. The visual dimension of the book becames priority.
Walter Crane became the first album creator, not just an illustrator.
1 Sophie Van der Linden is a renowned essay and novel author, editor, researcher and lecturer with a focus
on children’s literature and illustration.
2 Sophie Van der Linden, Album[s], Actes Sud – De Facto, 2013.
3 Children’s Literature Review. 2005.
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Walter Crane, The
Baby’s Opera (1877),
Routledge.

Today, most of the young artists of the picturebook are still designers and
they frnquetly work as commercial artists for industry or other economic
fields. The actual picturebook makers working today at the renewal of
american or anglo-saxon picturebook both work as graphic designer
and are often on the cover of reviews as The New-Yorker. In the field of
picturebook, they choose and compose the book in all its aspects, internal
and material. The « graphic picturebook » is primarly visual, in a type of
book inherited the codex, that was a medium which was invented to accommodate the text, remember-us. This kind of picturebooks as a global
space in which all elements make sense, including those directly dependent on the materiality of the book.
This kind of picturebooks set his sights on formal efficacy between
text, images and medium. Today more and more technics are developped
to expand the expression of the picturebook. Some of them are paradoxaly decided by the creator but depend on the printer : spot varnish, cutting,
embossing. The two edge of the book, the creator and the printer are so
called to work in an interactive process, exactly in the way Edmund Evans
and his artists traced. In fact, the successful emulation between the creator and the printer is still so alive and productive.
Between the very early age of the picturebook to its contemporary creation, the bridge of Arts worked great, despite educative, moral or even
commercial pressures, that ever carry weight and still continue to do on
this field, and pershaps stronger today. Never forget that creation in children’s literature stay marginal and most of the time relatively unknow by
a non-professionnal audience.
The bridge of Arts, is the one artists never stopped to built – El Lissitzky, Nathalie Parain, Paul Rand, Bruno Munari, Kveta Pacovska among
the most importants of them – in this field, still unlegitimate, of the
picturebook for children.

Atom Bomb, Ice Cream,
Data Bomb, i-Screen
Esther Leslie1
[Keynote Speaker]
Just after the Second World War, Harold Edgerton photographed of atomic
bomb explosions during test detonations. He invented an exceptional camera
called the ‘rapatronic’ – Rapid Action Electronic– for the purpose of apprehending in sharp outlines the gigantic swelling flash of the nuclear fireball
in the first fissures of a second after discharge. To secure the shot, camera
trigger and bomb trigger had to be affiliated, and the latter was grounded on
his patent too. Edgerton’s camera, with its non-mechanical, near immediate
polarising shutter, took photographs seven miles away from the explosion
one ten millionth of a second after ignition with an exposure time of ten nanoseconds. The fireball was, within that minuscule sliver of time, already 100
feet in diameter and it radiated the heat of three suns. Its blinding light was
caught in a sequence of images exhibiting how the first micro-moments of an
atomic explosion fashioned weird irregular baubles, mottled by variations in
the density of the bomb’s casing and festooned with protuberances triggered
by the rapid vaporization of the wire support cables.
The atom bombs that were used in tests and the ones that were
released on populations were often christened with names, like Big Boy or
Fat Man, or they were given names and dates, like newborns are, such as
George, May 8, 1951, Charlie, Oct. 30, 1951, and Mike, Oct. 31, 1952. These
nuclear clouds typically possessed gargantuan, pinkish, mushroomy
heads and, together with their droopy, gangling bodies that hung below,
they resembled, in a way, little babies, or maybe alien-babies or some
sort of new organic lifeform. But the nuclear body that is born here is not
really its one. It is ours, our bodies that survive in the nuclear shadow. In
making these images familiar, in making posters and pin-ups of them,
we took them into our lives as appealing events and we domesticated
them. What if these nuclear forms were seen – at their most familiar and
intimate, and in a spirit of absurdism, - as splurgy, messy, melting forms
like an ice cream parlour knickerbocker glory with its creamy head and
swirling tapering trunk? The images brought back by Edgerton and other
nuclear photographers from the realm of the unseen easily fall into analogy – they look like ice cream sundaes sold on another planet.
The forms of post-war culture might be sketched as existing between
hot bomb and freezer dessert, as partaking of the most deadly and the most
innocuous. In this epoch of the postwar, there is the ‘make anything you like’
ice cream dream of consumerism – emblematized in the endless varieties of
1 Leslie lectures and has research interests in politics aesthetics and culture, with a focus on W. Benjamin and T. Adorno. She also researches areas like animation, visual culture, avant gardes, colour among
others. She has published books and is actively involved in editing three journals.
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frozen dairy treats, colourful crystals with personality, dustings, flavours and
toppings recommending a kaleidoscopic array of infinite possibility and a palette of luscious colours that Willem De Kooning, for one, happily embraced,
straight from the ice cream counter at Howard Johnson’s restaurant, apparently. And there is the looming nuclear threat that, if triggered, could melt it
all to liquid, could liquidize every upturned eyeball, every pane of glass in the
vicinity, making every human a puddle of once-was-ness. And if that does not
happen to everyone right away, then some time later the Downwinders will
sip the toxic milk in the contaminated zones and die that way. In either case,
firm bodies are rejected and replaced – at least in some sort of social imaginary - by the liquefied, messy and spilt. These messy and befuddling bodies
found their ways into popular cartoons and animation, as in Basil Wolverton’s
work for Mad magazine or many comics and cartoons of the time. In imagining hybrid and hyperbolic lifeforms, the cartoon mode admits a truer truth,
one that was making itself at home amidst the disquiets of a fast-changing
‘complex visual environment’, as György Kepes put it in 1944.2 And this depiction abandons the realms of Realism in order to speculate on inner states, on
lives as they are felt – utopianly and otherwise – as well as on embryonic lives,
ones that might, desirably or not, yet be lived.
In cartooning and animation of the twentieth century, just as in painting of the same period, the traditional stand offs between figuration and
abstraction do not apply. Nor do they in the visualized worlds of sciences
where what is being seen, pictured, emblazoned in LIFE magazine or
elsewhere, has never been seen before. Such unknowns knowns become
resources of a new visual vocabulary. Photography documents a scientific
micro-moment, but its effect is to be opaque, as opaque as milk frozen midaction through the lens or as splattered paint on canvas. Melt, distortion,
innocence and horror, popular iconography, documentary and grotesquery
seem to find a parallel in the painterly representations of the body through
the same period. Georges Limbour, in 1955, writes, in reference to Jean
Dubuffet, how painting is matter not form.3 It turns sculptural, but it also explodes out of the canvas like all the other matter that detonates out of itself
and takes on shapes before unseen. An illusory plane becomes an encrusted
protrusion into the real world, messy, lumpy, clotted. The bodies spread
and melted and oozed, in fantasy and in painting, as if acting out possible
future onslaught or the ecstasy of becoming anything, becoming ice cream
or plasma. It was as if they recognised the turning of matter inside-out, the
irruption of the internalities of matter and the temporal contingencies of
form. Painterly and animated forms are heaps of sludge and fluid, whose
improvised beings adopt identities for a few nanoseconds before becoming something else. What new shapes emerge at moments never seen by
the eye – matter bursting through nuclear force, the coronet of a milk drop?
What distortions and extensions might a body have, if it is exploded in the
nuclear fireball or turned inside-out? And what has it become after the war,
which does not stop marking itself on the world and its bodies.
2 G. Kepes, Language of Vision, Paul Theobald: Chicago, 1944, p. 67.
3 Georges Limbour, ‘Let the Material Speak for itself ’, Jean Dubuffet: Experience of Painting, Drawing and
Sculpture, trans P. Watson, Institute of Contemporary Art, London, 1955, p. 7.

Design and stories
Nilton Gonçalves Gamba Junior1
[Keynote Speaker]
I start this text by giving thanks to CONFIA and IPCA for accepting the
invitation of DHIS (former LADEH) to celebrate its ten years of teaching,
research and extension at the 2016 event. We have been following the
development of CONFIA since its first edition and we are enthusiastic
about its function of research dissemination in the field of illustration
and animation. The two institutions mentioned, DHIS and CONFIA,
serve also to present the content of this text: the design in the teaching of
illustration and animation.
The affinities between IPCA and PUC-Rio in the teaching of illustration and animation linked to the area of visual communication of the
design is not a rare setting, but its characteristics can be highlighted, as
there are several possibilities for the teaching of illustration – in courses
like visual arts, plastic arts, painting, or exclusively illustration – and animation – courses such as cinema, media, or exclusively illustration. The
reflection about this content association is in the heart of the formulation
of the term design of stories that gives its name to the laboratory.
The first effort of the elaboration of the term originates in a question
that is the penultimate spelling reform in Brazil which excluded the word
estórias (stories), therefore, the distinction between the historiographical
science and the fictional creation was reduced to the possibility of using
capital letters or not in the word história in just a few particular situations. That is, the distinction estória/história in Portuguese which would
be similar to story/history in the English doesn’t exist anymore. Thus,
the plural form stories, have allowed more accuracy in the identification
of the term with the authorial creation, the expressive gesture and the
fictional function, or at least, not historiographical.
The option for the notion of stories is based on a historical survey of
the concept of narrative experience. With reference to the work of Ricoeur
(RICOEUR, 1994) we differentiate three concepts: the narrative, the intrigue
and the story. The narrative is a broader experience that includes the intrigue
and the story. We understand narrative based on other concepts: language
and discourse, and we create a dialogue between two definitions, one of a
more structuralist origin and the other post-structuralist. In the structuralist,
the language is understood as the processes related to the shared code, the
cognition; the discourse as the language in use, in the production of meanings and the narrative is a discursive genre (differentiated from other genres
such as lyric or epic) – with this organization, we’ve just defined the discursive
dimension of the narrative and the linguistic dimension of the discourse.
1 Nilton is Narratives Design Lab Coordinator in Pontíficia Universidade Católica do Rio de Janeiro. He
has a bachelor degree in Visual Communication from Universidade Federal do Rio de Janeiro, and is Master in Design from PUC Rio de Janeiro where he is a research lecturer on the post-graduate program of the
Department of Arts and Design.
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The post-structuralism’s contribution to this conceptual arrangement
was not exactly invalidate this classification but to point to a questioning of its use. Instead of understanding that, in terms of flow, the code
was generated first and then the discourse was produced and afterwards
the narrative construction, the post-structuralism emphasizes that the
narrative is already a pre-condition of the code. The language would have
come up to respond to the need of representing a narrative perception of
the time. It is interesting to remember that even Freud uses this narrative
concept, the author also points out that the responsible for the advent of
the language itself in humans was the need of the temporal organization
of the narrative. Describing now the narrative dimension of the language,
what closes a cycle with the definition in the previous paragraph.
The understanding of the narrative as a discursive genre and also
as a structural dimension of the language justifies two other theoretical frameworks for the foundations of the DHIS – the works of Walter
Benjamin (BENJAMIN, 1996) and of Pier Paolo Pasolini (PASOLINI,
1990) that highlight in their definitions: the experience of the subject, the
limits and potentials of the support and the otherness of the reception.
In this general framework, we can describe basic elements as association
of the narrative with the temporal matrix, the pace, the intrigue and the
story. The intrigue and the story are featured in a methodology proposed
by the laboratory that relates the story time with the reading time to give
visibility to the intrigue time.
The story is the set of facts (reminiscences or imaginary) that will be
used to construct a narrative (biographical or fictional, respectively). The
story time follows a chronology when it is lived in the biography or when
its experience in the imagination is simulated and it’s the representation
of these times that will allow us to put in sequence the events and the
emotions experienced in their association. The choice of the story time
usually involves a cut and a motivation that Ricoeur calls moral, Benjamin
advice and Pasolini fetish.
The intrigue is the temporal shape that is generated from the relationship between the story time and the reading time. The reading time
is more easily understood in an audiovisual linear vehicle, such as the
animation, because the own video counter marks its length - 5, 10, 120
minutes; this will be the reading time. The reading time on vehicles such
as the book can be estimated by simulation.
The intrigue time is a curve drawn by the author’s options of adaptation of the story time to the reading time, after all, a five minutes event in
the origin can be narrated in thirty minutes or in one minute. The authorship will determine syntheses, ellipses, flashbacks that go changing in such
a way the temporal matrix of the intrigue that we’ll be able to have very different constructions of the original time. In this sense, the time of the story,
of the intrigue and of the reading together is what constitute the narrative.
Understood the concept of history, it is important to relate to the design area. Although this relationship is an extensive issue and addressed
in different ways by the laboratory, we can synthesize from the work of
the three authors already cited as a reference. In Ricoeur, it is firstly clear
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the communicational basis of the narrative that overlaps to the other functional frameworks such as informational, expressive or cultural. Benjamin
contributed to a landmark in the approach of the historical materialism,
the deepening of the research on the technical image expanding the formalist view of exclusive association of the narrative to the literality, what
allowed to relate, therefore, with other media, such as the hybrid (cinema)
or the strictly imagistic (illustration of the picture book or the visual arts).
Continuing to Benjamin, Pasolini will create the concept of language of
the things in order to enlarge a semiologic view of the represented image.
Pasolini will talk about the presence of the stories in things not necessarily represented in typical narrative media, but also in urban areas, in
the haircuts, in the gestural or in the aesthetic differences of the generations. Benjamin and the Frankfurt School had already created the basis
to propose a reading of the streets, the passages of a city or a closet, but
Pasolini expands the discussion so more directly related to the criticism of
the values of consumerism capitalism. Thus, the theories interweave the
narrative with the design because of its imagery and material dimension.
The question is: why not use the term narrative – the overall process
which will interfere the design – but story? The answer is twofold, it is because we understand that all the narrative effort has a major commitment
to the story and also because the narrative has a more academic use in
Portuguese, while story is the term with higher laicization, comparatively,
and because of that, of easier identification outside the exclusive environment of the research – one of the DHIS goals.
Communication, image and materiality combine the design and the
visual communication with the story in the ontology of the area. Either
due to the historical moment of the origin and diffusion of the design that
is parallel to the historic revolutions in the narrative field of study; either
due to its communicational, visual and material universe exactly as the
one of the research on the narrative.
Because of these conceptual perspectives, the DHIS believes that it’s
from the design and the story also the multimediatic and transmediatic
(association of different media); multisensorial (association of different stimuli: visual, audible, tactile); multitechnical (separate use or mix
of various material and digital techniques); multi-language (textual and
visual) and multi-function (ability to handle different functions: teaching,
informational, expressive or ideological) and multimodal profile(different
modalities of representation: in person or performative and fixation on
supports). Because of these features, it’s possible to associate the methods
and techniques of the design to the use of such different languages and,
paradoxically, so relational as the illustration and the animation. As a
matter of fact, the design makes possible to go beyond the creation of the
narrative experience producing toy arts, graffitis, hypermedias, performances and games.
Searching stories within this multiplicity of frameworks, the DHIS
has done researches on the approach given to the narrative in various
segmented areas and found recidivism, overlaps, complementarities and
permanent and temporary specificities. The study continuously produces
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a flow between specificities and generalizations that have generated, in
recent years, technical and theoretical material to the understanding of
the illustration and the animation exactly as it is the delimitation of CONFIA, therefore, so important is to be here and continue “to be”.
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Abstract
Este artigo resulta de um projecto de mestrado teórico-prático na área
de Design Gráfico e Projectos Editoriais, cujo o título é As Cartas Portuguesas: relação entre texto e imagem, defendido na Faculdade de Belas
Artes da Universidade do Porto. Teve como principal objectivo reflectir
sobre o papel do ilustrador, enquanto autor e mediador na relação entre
texto e ilustração.
O ilustrador tem a capacidade de interpretar o enunciado narrativo
de um outro autor, consegue transformá-lo pelo seu próprio pensamento,
reflectindo as memórias, as emoções, as experiências e a perspectiva
como vê e cria o seu próprio mundo. A ilustração revela-se um exercício
de autoria. A forma como pode representar um texto é baseada na interpretação dos signos escritos, por norma associados às palavras, atribuindo-lhes novos significados. Recorrendo ao símbolo e à metáfora para
tornar explícito o que poderá estar ausente numa tradução literal do texto.
Este projecto propõe uma nova abordagem de As Cartas Portuguesas
de Mariana Alcoforado, sobre a forma de um livro ilustrado, uma reflexão
sobre a interpretação da ilustração enquanto suporte da construção narrativa. Dedicamo-nos a compreender o processo do ilustrador mediante
a realização da ilustração, tendo como base, a interpretação de um texto.
Para tal, recorremos à criação de um artefacto gráfico com a capacidade
de representar e identificar o enunciado narrativo e a sua autora.

1. Introdução

As imagens ilustradas comunicam visualmente, revelam uma metodologia específica de pensamento e processo. O ilustrador assume um papel
mediador ente o texto e a imagem. Através da individualização da subjectividade e da poética, consegue construir soluções narrativas, gráficas e
plásticas únicas.
A ilustração ao recorrer à metáfora visual, para a comunicação, evoca
significados interpretativos, é regularmente, de comentário autoral. Aquilo que perspectivamos ser intrínseco ao processo de ilustração. Uma reflexão visual que procura transmitir ao leitor e observador as dimensões que
o texto suporta. A configuração entre a linguagem verbal e a expressão
1 e 2 Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, Portugal
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visual é transposta para o artefacto imbuída de experiências, de memórias
e do conhecimento individual de cada autor.
Na fase inicial, de estruturação de projecto, tínhamos o intuito de
trabalhar sobre a temática amorosa, nomeadamente, as cartas de amor.
Roland Barthes (1981) sustenta que o discurso amoroso é um discurso
isolado. E que as cartas amorosas têm sempre um destinatário, mesmo
que seja um destinatário futuro ou uma identidade fantasmática. Ao
lermos As Cartas Portuguesas pela primeira vez interessou-nos explorar
a autenticidade exacerbada dos sentimentos de Mariana, que julgamos
ser resultado do que Barthes define como um processo de construção de
extrema solidão.
O texto de Mariana Alcoforado diferencia-se de vários exemplos que
tivemos a oportunidade de consultar. O tema das cinco cartas de amor
não é uma simples troca diária de afectos ou um relato de actividades que
o casal pudesse fazer. Contam uma história, enriquecida de metáforas que
descrevem os diferentes níveis de sentimentos proferidos pela autora, no
decorrer do enunciado narrativo, que revelaram estar no foco de interesse
para a realização do projecto prático.
A publicação final tenciona ser mais um contributo, contemporâneo,
para preservar a potencialidade do valor literário, presente nestas cartas e
relembrá-las na actualidade.
No decorrer deste artigo levantaremos algumas questões pertinentes, relacionadas com o nosso principal objectivo, nomeadamente: O que
faz o ilustrador com o texto que lê?; Como é que o ilustrador usa o texto a
ilustrar?; Como poderá ser construído o espaço de experimentação, transmutação, representação e significação?
Este projecto pretende ser uma reflexão sobre a acção de ilustrar,
defendido como um exercício de autoria, na interpretação do texto
de um outro autor, deste modo, contribui para a reafirmação do que
se compreende ser a ilustração, na singularidade do seu pensamento
e enquanto recurso expressivo, impulsionadora na criação de novos
percursos semânticos.

2. As Cartas Portuguesas de Soror Mariana Alcoforado

Mariana Alcoforado, considerada contemporaneamente um mito nacional a “freira portuguesa, produto de muitas décadas de escritos, imaginativos e criativos, sobrepostos a um registo histórico escasso e frequentemente contraditório, adquiriu a solidez e a coesão tranquilizadoras de
uma lenda intemporal” (Klobucka, 2006, p.73).
Ao longo deste projecto descobrimos que um dos aspectos fundamentais no processo de criação dos livros ilustrados está relacionado com
a pesquisa. Esta recolha de elementos específicos ou transversais pode ser
sob a forma de informação visual e/ou sob a forma de informação textual.
Pressupomos que o ilustrador quando aborda um determinado texto, deva
recorrer a uma desconstrução do mesmo, ou seja, deve realizar uma leitura analítica, podendo recorrer à reescrita, ao resumo, ao levantamento de
ideias ou à listagem de novas palavras-chave. Com o intuito de interpretar
o enunciado de forma a que a ilustração revele um novo sentido para o
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mesmo, ao sugerir diversos níveis de leitura, proporcionando finais abertos ou ambíguos. Na procura de uma organização sustentada na construção de uma narrativa visual, que apela ao símbolo e à metáfora para tornar
explícito, o que poderá estar ausente numa tradução literal do texto. Este
processo ajudará, o ilustrador a colmatar os vazios do enunciado, na criação de novas formas de significar, que completem e sustentem uma visão.
Aumentando assim, as possibilidades de interpretação, relativamente
às expectativas criadas pelos leitores e autores, ao criar um ambiente
de trabalho favorável à descoberta, à experimentação e ao aumento das
hipóteses de escolha, para realizar a ilustração. Tal como refere Gémeo
Luís: “o alargamento semântico proporcionado por estas estratégias,
nomeadamente pela produção de texto paralelo ao inicial, proporcionam
o distanciamento da ilustração face ao texto a ilustrar, logo, o alargamento
do espaço conceptual dos livros” (Fonseca, 2013, p.379).
Partindo deste pressuposto, para criar a narrativa visual e pensar o
artefacto final, debruçámo-nos, inicialmente, sobre uma intensa pesquisa,
excedente ao texto, em torno de alguma informação escrita sobre Mariana Alcoforado e o mistério em redor da sua obra, baseado em opiniões,
críticas e controvérsias de alguns escritores e historiadores, relevantes ao
longo dos séculos. Assim como, recolhemos diversa informação visual,
que nos permitisse criar um imaginário, que identificasse e pudesse ser
atribuído à autora, como são exemplo: as iluminuras, os livros de salmos,
o jogo do ganso e as pinturas. Sem esquecer o distrito de Beja, desde o
convento às Ruínas de Miróbriga, à fauna e flora do local, até referências
dos nossos dias, como é exemplo, o artesanato das Irmãs Flores.
Tendo em conta um registo histórico escasso e frequentemente
contraditório descobrimos que a primeira edição de As Cartas Portuguesas foi publicada em 1669, em Paris, era uma obra anónima denominada
por Lettres Portugaises, escrita em francês, cuja introdução referia que
se tratavam de cinco cartas de amor autênticas, escritas por uma freira
portuguesa chamada Marianne. Foram um êxito para a época, e consequentemente traduzidas em diversos idiomas. O sucesso que a edição
francesa atingiu no século XVII foi atribuído, por alguns autores, ao facto
de Portugal, nesta altura, fazer parte da imaginação de muitos franceses,
devido à Guerra da Restauração, que encaminhou os soldados deste país
para combater nos campos alentejanos.
Na descoberta da alegoria e na caracterização literária das personagens foi importante a leitura de conteúdos escritos sobre a obra e a época.
Destacámos o texto introdutório da reedição intitulada Soror Mariana,
de Rocha Martins, que escreve de forma fantasiosa e por vezes irónica,
uma história subjacente às Cartas Portuguesas. Uma introdução que
acrescenta detalhes e uma possível caracterização de determinados pormenores sobre as personagens e sobre uma classe nobre portuguesa, do
século XVII, devota e conservadora, que permitem ao leitor criar imagens
visuais, no início da leitura das cartas, visto que, as mesmas não revelam
muito do ambiente envolvente.
Concisamente, As Cartas Portuguesas, relatam uma paixão incondicional e exacerbada de uma freira portuguesa, Mariana Alcoforado,
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por um cavaleiro francês, o Conde de Chamilly. O texto descreve que
o romance começou, através da janela de Mértola, situada no interior
do convento, onde Mariana avistou o seu cavaleiro esbelto, valoroso e
boémio. “O amante era desatento” (Martins, 2006, p.9), ainda no auge
da desmedida paixão preferia as caçadas, o jogo e os divertimentos.
Enquanto a inocente Mariana, acreditava nas falsas promessas. Iludida,
pensava que iria casar e viver com o seu cavaleiro em França. Um dia, a
súbita partida do francês pôs termo ao romance, mas em nada diminuiu a
intensidade da paixão da freira. Sob este desgosto, escreveu numa prosa
exuberante e magistral, um discurso, que passa por várias fases, onde é
narrado o sentimento de abandono e tristeza. Esta forma de escrever à lá
portugaise converteu-se num “verdadeiro código aplicável a um determinado estilo – a escrita no auge da paixão num momento de desvario e
angústia” (Kauffman, cit. por Koblucka, p.95).
Na tentativa de identificarem o feminino de Mariana, vários autores,
escreveram exuberantes exercícios de fantasia, num discurso de carácter
sexual, referem-na como sendo, principalmente, submissa e masoquista.
O cavaleiro, também de família nobre é descrito frequentemente como a
personagem maligna. Aproveitou-se da inocente Mariana, proferindo-lhe
várias mentiras, até voltar novamente para França, onde casaria com a
sua esposa. Foi apelidado de “o triste herói das cartas da freira portuguesa” (Martins, 2006, p.60).
O entusiasmo exercido em torno de As Cartas Portuguesas, deveu-se
essencialmente “à excitante incerteza que rodeia a identidade concreta
da sua autora. O debate sobre essa questão começou, seriamente, no início do século XIX quando um erudito francês, Jean- François Boissonade,
publicou uma nota que identificava a freira (...)” (Klobucka, 2006, p.13).
No entanto, a polémica originada sobre a autenticidade de Soror Mariana
Alcoforado prevaleceu durante os séculos e em relação à qual não foi
possível encontrar resposta, encaminhou para o arquivo do Real Mosteiro
de Nossa Senhora da Conceição, em Beja, os entusiastas que aceitavam a
Mariana como autora e os defensores da ideia de falso autor, supostamente inventando pelo editor da primeira edição, Barbin, em oportunismo
livreiro. Tais como, o poeta e historiador português, António Sardinha
que defendia que as cartas só poderiam ter sido escritas por um homem,
juntando-se assim à ideia do filósofo Rousseau.
Apesar do nome de Mariana Alcoforado constar nos registos do convento, a dúvida persiste “desde o princípio, porque nada existe na edição
que possa provar a autoria das cartas” (Saramago, 1994, p.166). Portanto,
era inevitável que a tradução fosse um dos aspectos relevantes a discutir.
“Afinal, é no domínio da linguagem, da tradução e da aptidão para serem
traduzidas que as cartas de Mariana revelam a sua singular inadequação
como ícone de portugalidade, dado o duplo afastamento linguístico do
texto traduzido em relação à essência nacional depurada que os alcoforadistas portugueses postulavam estar na base da sua expressão primitiva”
(Klobucka, 2006, p.79). Por isso, Anna Klobucka acrescenta que “a correspondência de Mariana com Chamilly só podia ter sido originalmente escrita em francês” (Klobucka, 2006, p.81). A mesma teoria anteriormente
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partilhada, em 1915, pelos escritores, Conde de Sabugosa, Camilo Castelo
Branco e Alexandre Herculano, pois sendo filha de família nobre e freira
saberia francês, ao contrário de Chamilly. Alegando que possivelmente o
tempo de estadia em Portugal poderia não ter sido suficiente para aprender português. No entanto, é de ressaltar que “se as Lettres portugaises
tivessem sido escritas e exclusivamente divulgadas em português, o seu
eventual valor patriótico teria sido muito reduzido” (Martins, 2006, p.96).
Apesar do reconhecimento da obra literária e de Mariana ter sido
moroso, principalmente, porque nunca se encontraram as cartas originais.
Tem-se revelado importante o contributo de diversas gerações de escritores, historiadores, artistas e cineastas, que investigaram, interpretaram e
analisaram as cartas atribuindo-lhes a relevância literária actual.
Um dos exemplos mais significativos, remota o ano de 1972, com o
manifesto feminista Novas Cartas Portuguesas, do colectivo conhecido
como as três Marias. A sua interpretação revisionista da história de Mariana Alcoforado, revelou ser um projecto progressista, onde incluíram uma
descrição e uma denúncia directas das realidades sociais e históricas vividas pelas mulheres portuguesas. Apesar de ter sido uma das interpretações mais relevantes outras existiram, tais como: o Manifesto Anti-Dantas
(1915) de José Almada Negreiros, o polémico filme para a época, Cartas
de Amor de uma Freira Portuguesa (1977) de Jesús Franco, o documentário de Leonor Noivo, Outras Cartas ou o Amor Inventado (2012) e as
litografias de Henri Matisse, Lettres d’une Religieuse Portugaise (1946),
são alguns exemplos.
Todas as referências recolhidas ao longo do desenvolvimento do
projecto tiveram uma forte influência no trabalho da ilustradora, foram
importantes no processo criativo de pensar a imagem. Vão de encontro a
um princípio referido por Joana Quental de que a ilustração “corresponde
a uma necessidade de conhecer e de fundamentar o saber” (Quental,
2009, p.29).

3. O ilustrador: intermediário na relação entre texto e
imagem

O recorrente uso do termo imagem, por vezes, é suportado com diversos significados sem uma ligação próxima, o que demonstra uma certa
dificuldade em construir uma definição simples que englobe as variadas
formas de a utilizar. Como questiona Martine Joly, em a Introdução à
análise da imagem, o que poderá haver em comum entre “um desenho de
uma criança, um filme, uma pintura rupestre ou impressionista, graffitis,
cartazes, uma imagem mental, uma imagem de marca, ‘falar por imagem’
e por aí fora?” (Joly, 2008, p.13). Apesar da diversidade de significados que
podemos atribuir à palavra imagem, entendemos que esta designa algo
que apesar de nem sempre remeter para o visível, utiliza de empréstimo
alguns traços ao visual e depende da produção de um sujeito. Portanto,
imaginária ou concreta, podemos afirmar a imagem, como um reflexo de
tudo o que utiliza um processo de representação. Incluindo as imagens
mentais, importantes para o ilustrador no momento de pensar a imagem.
Esta questão sobre como pensar a imagem, neste caso particular,
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a ilustração, subjacente ao projecto prático, que suporta esta pesquisa.
Revelou ser uma das principais dificuldades a ultrapassar. A capacidade
e a necessidade de construir uma narrativa visual que “não substitui um
texto escrito ou uma imagem” (Calado, 1994, p.34), atendendo às suas
propriedades estruturais, a imagem é mais adequada a representar do que
o discurso verbal. Gunther Kress e Theo van Leewen, no livro Reading
Images - The Grammar of Visual Design mencionam Barthes, ao referenciar um outro ponto importante: “the visual component of a text is an
independently organized and structured message – connected with the
verbal text, but in no away dependent on it: and similarly the other way
around” (Barthes, cit. por Kress e Leeuwen, 1996, p.17). Assim como, Gémeo Luís, no seu estudo A importância do ilustrador no processo do livro,
acrescenta: “cada obra propõe um início de leitura quer por meio do texto,
quer da imagem, e [que] tanto um como outro pode sustentar maioritariamente a narrativa” (Fonseca, 2013, p.51).
A articulação entre o texto e a imagem provém do uso apropriado de
ambas as linguagens: a escrita e a visual. No livro ilustrado, partimos do
princípio que o texto e a imagem, devem relacionar-se, como um conjunto
que permita a compreensão da narrativa, como uma espécie de dupla
narração. Tem-se por isso a ilustração como uma narrativa polissémica,
construída pela dialéctica entre os discursos verbal e visual. Ou seja, como
se existissem dois narradores, um responsável pelo texto e outro pelas
imagens, ambos podem depender um do outro, na tentativa de produzirem um segundo nível de leitura. Por isso, privilegiámos a construção do
nosso livro numa organização de dupla página, que mantém separado,
o texto e a imagem. Com o intuito de preservar os mesmos, valorizando
ambas as vertentes, para que o leitor tenha a possibilidade de explorar as
duas leituras separadamente.
No decorrer do nosso projecto verificámos que o suporte constitui-se,
como um espaço de significação para o ilustrador. Pois, conferimos que a
leitura da narrativa textual pode ser um campo de acção, com inúmeras
possibilidades de produzir um sistema de signos, tal como nos propusemos a explorar. Esta questão sobre a função simbólica da ilustração está
dependente do sujeito e do contexto em que é interpretada e o ilustrador
deve ter atenção, por exemplo, como refere Camargo: “Em sua função
simbólica, a imagem pode ser investida de significados convencionais,
como é o caso da imagem do coração com uma flecha, que simboliza
pessoa apaixonada, ou do signo formado pelo cruzamento de uma linha
horizontal com uma vertical que, conforme o contexto, pode, na lousa, em
uma aula de matemática, simbolizar a adição, e, no obituário de um jornal, a morte” (Camargo, cit. por Saraiva, 2013, p.136). A função simbólica
da imagem pode representar o texto através da interpretação dos signos
escritos, por norma, associados às palavras. A forma como a ilustração
pode representar um texto é baseada na interpretação dos signos icónicos,
os figurativos, nos plásticos, os que correspondem à cor, nos signos plenos
e integrais, relativos à forma, composição e textura, que influenciam
o ilustrador na realização da ilustração mediante o leitor-modelo. Pois
acreditámos que interesse da ilustração reside na capacidade de superar
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a tradução literal do texto, revela-se um processo de inovação semântica,
que enriquece o seu significado. Portanto, a mesma, não deve apenas
representar, mas sim interpretar o que está escrito.
Durante a realização do nosso projecto verificámos que na leitura de
um texto, o ilustrador, desenvolve um processo de interpretação, denominado por hermenêutica, do qual resulta um interpretante, ou seja, uma
imagem mental nele suscitada, proveniente da experiência, do conhecimento e da emoção. À luz do raciocínio de Joana Quental “o ilustrador
usa o corpo e recorrendo à tecnologia, configura o signo – o desenho da
ilustração” (Quental, 2009, p.153). As formas pelas quais o texto se apresenta são mediadoras, entre o ser humano e o mundo real. As palavras
descrevem pessoas ou espaços, mas as ilustrações podem ampliar o seu
sentido ao apresentarem pormenores omissos do texto, como o vestuário,
aspectos físicos particulares das personagens, características do cenário,
assim como representam ideias e conceitos intangíveis, tais como, o
medo ou o amor. Apurámos que o ilustrador ao pensar a ilustração, neste
sentido, cria metáforas para demonstrar a realidade. Atribuí designações
a imagens figurativas que se referem a imagens literais, que suscitam a interpretação, imbuídas de um novo significado. Ler o enunciado narrativo
para o ilustrador é um processo de construção, de confronto de memórias,
absorvido pelas suas vivências, pelas suas experiências e pela sua própria
história. Por isso, um texto pode ser interpretado “vezes infinitas” (Eco,
2004, p.38 ).
Portanto, podemos concluir que “a imagem do mundo não é a sua
representação, é a imagem, a ideia que cada um tem do mundo” (Vitta,
2009, cit. por Quental, p.92) entendemos por representar uma mediação entre o pensamento e a realidade. O mesmo processo, pelo qual o
ilustrador desencadeia como mediador entre a relação texto e ilustração.
Este propõe vivenciar uma história, tem a capacidade de sentir como se
participasse na mesma. Ao registar a sua interpretação, denuncia a sua
presença, através da expressão e da forma pessoal como pode recriar a
narrativa visual, influenciada por vários factores, essencialmente, individuais e culturais. O acto de ilustrar é um exercício de autoria, que reflecte
as memórias, as emoções, as experiências e a forma de como o ilustrador
vê e cria o seu próprio mundo. E, assim sendo, designámos por ilustração
um acto de “revelar, fixando graficamente, a subjectividade e a emoção”
(Quental, 2009, p.77).

4. Da teoria ao fazer

Simultaneamente, a este processo de investigação, desenvolvemos o
primeiro mono, um estudo sobre o livro, enquanto objecto físico, que
pudesse representar e identificar Mariana Alcoforado e As Cartas Portuguesas. Com o intuito, de criar uma base de trabalho que nos ajudasse a
tomar decisões, sobre a realização prática da ilustração, nomeadamente,
o tamanho original do suporte que deveríamos usar. O formato do livro é
uma característica importante, para além da capa, que comunica imediatamente, o tamanho, a escolha dos materiais e dos caracteres dispostos ao
longo do objecto, também são factores que devemos ter em conta.
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Atendendo à magnitude da obra, sentimos a necessidade de explorar
um formato maior, comparativamente às edições que consultamos.
Pretendíamos que o que livro (Fig.1), enquanto objecto transparecesse um
lado mais puro e limpo, que remetesse o leitor para os sentimentos verdadeiros e o alívio que o desabafo das cartas significava para a remetente.
A predominação da cor branca no artefacto é simbolicamente atribuída
ao amor de Deus, à espiritualidade e inocência, atendendo ao estatuto de
freira e ao facto desta se sentir enganada pelo seu amado.
Fig. 1. Livro - Objecto
Fig. 2. Folha de Rosto

Na capa, procurámos acentuar a potencialidade da narrativa, desafiando
o leitor, a questionar-se sobre a ausência de informação. Pois, tratam-se
de cartas de amor, são um conteúdo muito pessoal, apesar de neste caso
particular, não serem secretas, tencionámos explorar um certo mistério
na descoberta do objecto. Como tal, fechamos o livro num saco, feito
com folha dourada, da qual foi possível carimbar a capa. Este material, é
bastante sedutor pelo seu brilho e cor, remete, não só para a classe nobre
das personagens, como para a preciosidade da obra. Afinal, estamos perante a interpretação de um texto que remonta o século XVII, que viajou
por diversos idiomas e tantas controvérsias e interpretações arrecadou. O
carimbo da capa é uma analogia ao abandono e à esperanças, reflectidos
nos últimos sentimentos recordados por Mariana.
Outro elemento que assume um carácter relevante, no objecto, é a
presença das cinco fitas têm uma relação directa com o conteúdo. A transição de cor entre as cartas simboliza o estado emocional da autora.
A folha de rosto (Fig.2), revela as principais informações para iniciar
a leitura do texto e introduz pela primeira vez a ilustração. Os elementos
aqui presentes são prolongados ao longo das pausas entre as cartas, ampliam no leitor o efeito de caminho/viagem, que vão desaparecendo, indo
de encontro à interpretação do texto.
Conceptualmente, a nossa interpretação, debruçou-se sobre o tema,
a morte no amor, ou seja, o fim da relação e do sofrimento tido pela
ausência da pessoa amada. Numa primeira leitura, o conteúdo revelou ser
de um carácter emocionalmente triste, iludido de esperanças, a autora
do texto, promete muitas vezes evocar a morte, na incompreensão de
lidar com a dor. Ao longo da narrativa visual despertámos o lado onírico
e concebemos a Mariana o desejo de sair do convento. Apesar de termos
investigado sobre o feminino de Mariana distanciamo-nos das interpretações mais comuns, e de idealizar a autora do texto. Como tal, ao longo
desta viagem entre as cartas, ela aparece metaforicamente representada

29

AS CARTAS PORTUGUESAS: RELAÇÃO ENTRE TEXTO E IMAGEM
Marina Mota e Rui Vitorino Santos
hello.marinamota@gmail.com, rpsantos@fba.up.pt

·

em diversas personagens. Como é exemplo, da primeira carta em que a
mesma é um javali.
Quando realizámos a primeira leitura do enunciado narrativo, a
autora transmitiu-nos uma sensação de tristeza, angústia e prisão, a clausura. Para representar estes sentimentos negativos, optámos por fazer um
registo de ilustração mais pesado e ruidoso, utilizando como materiais:
carvão (aguado), lápis de grafite, tinta-da-china, pastel seco branco e lápis
de cor. Destacamos o carvão, pela sua relação directa com as cinzas e a
destruição. As características dos materiais, permitiram-nos transparecer
para o leitor que à medida que lê a narrativa visual, esta perde definição.
Ou seja, aos poucos desprendemo-nos do lápis (a certeza e o auge da paixão), e a ilustração passa a viver mais da mancha (das lágrimas e da profunda tristeza que invade Mariana). A introdução da cor, na última carta,
remete para a difícil decisão que a autora tomou ao terminar o romance, o
tom do seu discurso é diferente, é a última carta, a despedida, a libertação
para uma nova fase. Tudo o que ficou para trás foram as memórias, a preto
e branco.
As ilustrações originais foram realizadas no tamanho A2. Inicialmente, traduzimos por palavras a nossa interpretação, daquilo que o
texto suscitava, ao mesmo tempo que realizámos os primeiros esquissos
rápidos, para fixar a ideia. Em seguida, desenhámos todas as composições
num suporte A2 e passámos as mesmas para o papel vegetal, que usamos
para transferir a ilustração, para o suporte original.
O processo de edição foi moroso, em comparação com os originais,
algumas ilustrações sofreram pequenas alterações, por exemplo, o acréscimo e duplicação de elementos, que achámos necessários para valorizar
a composição das ilustrações, aplicadas no livro final.
Fig. 3. Primeira Ilustração - Primeira Carta
Fig. 4. Segunda Ilustração - Primeira Carta

Nas ilustrações da primeira carta, começamos por contextualizar o leitor
com o ambiente e os prazeres dos campos alentejanos, caracterizados
no prefácio de Rocha Martins. No início da narrativa representámos um
momento de caça (Fig.3), uma das actividades dos soldados franceses e
a fuga de Mariana do convento. Que é ferida nos olhos, aqueles de que
se queixa e faz alusão, ao longo da primeira carta. Na segunda ilustração
(Fig.4), sob o efeito da leitura de excertos de As Novas Cartas Portuguesas, representámos várias mulheres em forma de árvores, todas elas
submissas aos soldados, e todas elas poderiam ser a Mariana. “Mal te vi,
a minha vida foi tua, e chego a ter prazer em sacrificar-ta.” A árvore era
frequentemente utilizada por poetas e pintores, para representar e falar
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da mulher, sedutora, materna e protectora. Nesta ilustração, temos em
conta a descrição de Rocha Martins, dos prazeres a que os soldados se
dedicavam nas horas livres, e que mesmo Mariana sabendo, cegamente
ignorava. Como representa a personagem superior da página direita. No
entanto, a raposa continua a viagem da carta com o olho de Mariana, uma
metáfora às pessoas que a alertavam para os perigos da sua relação com
o cavaleiro. As personagens enterradas e dispersas, que constroem este
imaginário, ao longo das ilustrações adquirem um papel mais activo, são
pistas para o leitor do que acontecerá nas próximas cartas. Terminámos
a primeira carta num momento de silêncio, do qual salientámos o olho,
como protagonista, ferido com uma seta, atendendo que Mariana se despede da seguinte forma: “Ama-me sempre, e faz-me sofrer mais ainda.”
Na segunda carta fizemos uma alusão ao jogo do ganso (Fig.5), que
era tido na época como uma espécie de lição sobre as controvérsias da
vida real. Neste caso, refere-se à vida de Mariana, que é a porteira do jogo,
tal como no convento. O tabuleiro é povoado por pernas de mulheres
gigantes (os prazeres de Chamilly), e vários símbolos (a bíblia, a caveira, o barco, as cartas, entre outros) e os amantes do cavaleiro, que tanto
preocupam a autora, mas todos caminham para o mesmo abismo, para a
mesma escuridão.
Fig. 5. Primeira Ilustração - Segunda Carta
Fig. 6. Segunda Ilustração - Segunda Carta

A segunda ilustração (Fig.6) é outro sinal de um possível desfecho para o
romance, uma consequência do esquecimento e do silêncio demonstrado
pelo cavaleiro. Todas estas tentativas de comunicação com o mesmo, são
o resultado de uma profunda solidão e escuridão. As lágrimas, o choro e a
tristeza, ao reconhecer a sua inocência e ilusão, são o terminar da segunda
carta: “Estou desesperada, a tua pobre Mariana já não pode mais: desfalece ao terminar esta carta. Adeus, adeus, tem pena de mim!”
Na terceira carta, as ruínas, Mariana sente-se cada vez mais despedaçada, questiona a vida, o amor e a sorte dos que se entregam à paixão.
Fig. 7. Primeira Ilustração - Terceira Carta
Fig. 8. Segunda Ilustração - Terceira Carta
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Na primeira ilustração (Fig.7), desta carta, representámos um pântano,
tido por alguns autores como símbolo do imobilismo e do inconsciente.
Visto que, nesta carta, a autora do texto tem dúvidas sobre a sua própria
identidade e revela todas as suas perdas. No entanto, nada a faz desistir
desta paixão e a mesma, eleva-se em forma de múmia (Fig.8).
No decorrer da realização das ilustrações tivemos sempre atenção à composição e à divisão que a ilustração iria sofrer no suporte do
livro. Como tal, neste exemplo, no lado esquerdo, acontece o confronto
de várias silhuetas negras, num duplo combate, como se Mariana, no
momento em que escreveu a terceira carta lutasse contra ela própria. No
lado direito, da página, numa poça negra emergem uma série de silhuetas embrionárias, na tentativa de perceber e conceber um resultado para
aquele combate. Quem poderá ser ela própria? Mas, no final a autora
volta a reafirmar a paixão pelo cavaleiro: “O meu amor aumenta a cada
momento”. Por isso, ironicamente representámos uma corda, utilizada
para representar o enforcamento, novamente uma pista de como parece
transparecer o final do enredo narrativo.
Na quarta carta, a mais aguada graficamente, a cena inicial (Fig.9)
remete o leitor para a preocupação da autora com o desembarcar da tripulação, do cavaleiro, no reino do Algarve. Que é submersa, nesta ilustração,
Fig. 9. Primeira Ilustração - Quarta Carta
Fig. 10. Segunda Ilustração - Quarta Carta

pelos tentáculos do polvo. Atendendo que no texto a autora revela desespero e insiste na busca de algo que continue a fortalecer o sentimento.
Seguidamente, representamos Mariana como uma mulher pirata (Fig.10),
destemida, como ela imaginava ser, ao conseguir enfrentar o cavaleiro,
em frente à janela de Mértola, onde o conhecera anteriormente. Contrariando a submissão que transparece no enunciado. A terceira ilustração,
remete-nos para o momento em que Mariana revela a existência de uma
outra mulher, sobre uma mancha bastante ruidosa, como se Mariana
tivesse chorado por cima da ilustração. Diluído nesta mancha (Fig.11) está
Fig. 11. Terceira Ilustração - Quarta Carta
Fig. 12. Primeira Ilustração - Quinta Carta
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representado este momento de difícil percepção, como se a autora não
o quisesse revelar, ou ter consciência dele. Sobreposto a esta imagem,
no lado esquerdo, a pastel seco branco, o negativo do carvão, surgem
algumas memórias de fragmentos que foram construindo esta narrativa.
No lado direito quase que desaparecem. Com o intuito de indiciar o leitor
Fig. 13. Segunda Ilustração - Quinta Carta
Fig. 14. Terceira Ilustração - Quinta Carta

de que começámos a deixar alguma coisa para trás. No desfecho da carta,
ilustramos um par de cornos, pois a própria autora refere: “Ah, corno eu te
amo”, e este simbolismo é utilizado pela gíria popular quando se refere a
uma traição, numa relação amorosa.
Na última carta, em que Mariana termina o relacionamento com
Chamilly, o texto é bastante extenso, mas acrescenta pouca informação.
Por isso, nesta despedida atribuímos um final a cada personagem. Na primeira ilustração queima-mos o cavaleiro (Fig.12), símbolo de todas as sua
lembranças. Como, Mariana afirma não o odiar, ele emerge das cinzas,
num corpo mais proporcional ao de homem (Fig.13), e observa o interior
de uma noz, símbolo da fertilidade e do feminino, na procura de novas
conquistas, como sucedeu. E Mariana é retratada em forma de coruja
(Fig.14), símbolo da sabedoria, com o olhar para fora do livro, na procura
de um novo horizonte.

5. Conclusão

O presente estudo surge do contexto da edição do livro ilustrado, um
artefacto de comunicação, cujo os limites físicos são frequentemente
reconfigurados e transformados pelos seus autores. Neste projecto compreendemos a construção deste processo, enquanto ilustradores (autores),
que é tido num campo de experimentação, transmutação, representação
e significação.
A ilustração, o acto de revelar, fixando graficamente, a subjectividade
e a emoção. Reflecte um momento, no tempo da história, dominado pelas
vivências e memórias do seu autor.
Durante a execução do projecto pretendíamos compreender o papel do
ilustrador, enquanto mediador entre texto e ilustração. E concluímos que
na leitura do texto o ilustrador desenvolve um processo de interpretação do
qual resulta um interpretante, ou seja, uma imagem mental, que advém da
experiência, da emoção e do conhecimento individual. O ilustrador oferece
o seu corpo, como um canal de sentidos, e através dos materiais e suportes,
configura o signo, o respectivo desenho da ilustração.
Referenciámos a importância da pesquisa, na procura de uma organi-
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zação sustentada na construção de uma narrativa visual, que apela ao símbolo e à metáfora para tornar explícito, o que poderá estar ausente numa
tradução literal do texto. Como forma de colmatar os vazios do enunciado
narrativo, na criação de novas formas de significar, que completem e
sustentem uma visão sobre um determinado texto. E conferimos que a
leitura da narrativa textual pode ser um campo de acção, com inúmeras
possibilidades de produzir um sistema de signos.
O ilustrador é o mediador, entre texto e imagem atendendo que é o
primeiro explorador dos sentidos do enunciado narrativo. Ler o texto é
um processo de construção, de confronto de memórias, de sentir o que é
dito por outro como se participássemos na história. O mesmo, revê-se no
papel de produtor de sentidos, que transfere invariavelmente o seu traço e
expressão nas ilustrações que cria, atribuindo novas formas de significar.
Resume-se assim, o acto de ilustrar a um exercício de autoria, que reflecte
as memórias, as emoções, as experiências e a forma de como o autor vê e
cria o seu próprio mundo.
Esta edição assume um carácter autoral e uma expressão experimental, que define um exercício singular, na interpretação de um texto
adaptado ao suporte de livro ilustrado. Este foi um exercício para compreender e ter a consciência do processo de interpretação, partindo de um
enunciado narrativo para a construção da narrativa visual.
A realização deste livro ilustrado revelou-se um método de aprendizagem fundamental enquanto espaço de experimentação para pensar o
objecto como um todo. Ser autora, ilustradora e designer gráfica, pensar
no livro-objecto. Um exercício completo de auto-conhecimento, de confronto com as próprias memórias.
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Resumo
Hayao Miyazaki é conhecido por ser um dos animadores japoneses mais
importantes do cinema, responsável por alguns filmes de animação mais
belos e bem-sucedidos no Japão. Entre eles conta-se o seu maior sucesso:
“A Viagem de Chihiro. Durante este trabalho abordar-se-á o percurso de
vida do autor e de que forma a sua infância o influenciou nas suas obras,
tornando-as tão especiais. É possível conhecer Miyazaki apenas analisando-as, saber o que o inspira, do que gosta e o que o fascina, e principalmente o que imaginou e a mensagem que visa transmitir através das
ações das suas personagens. Explorar-se-ão os personagens e o conceito
de um dos seus filmes: “A Viagem de Chihiro” (2001). Na análise do filme
serão abordados os aspetos essenciais da obra: a sua história geral, o seu
conceito e metáforas, o que esconde a mensagem do filme, a pré-produção do filme, o que inspirou o artista, e ainda como surgiu a sua banda
sonora. Será feita ainda uma comparação de “A Viagem de Chihiro” com
as outras obras do artista e tentar-se-á estabelecer a importância do filme
no panorama do cinema de animação japonês e a sua popularização no
ocidente.

1. Hayao Miyazaki
1.1 Biografia

Hayao Miyazaki nasceu em Tóquio no ano de 1941. Antes de se apaixonar
pela animação estudava ciências, mas foi ao ver o filme “Hakujaden”, a
primeira longa-metragem criada pela Toei Animation em 1958 [1], que
decidiu dedicar-se à animação.
Iniciou a sua carreira na Toei - Doga onde começou por realizar o
design das cenas e os desenhos de “Little Norse Prince Valiant”, em 1968.
Aos poucos tornou-se responsável por realizar histórias, argumentos,
pormenores de cenas e key animation. Em 1973 juntou-se a Isao Takahata
e a outros animadores e mudaram-se para a Zuiyo Images. Foi em 1974
com a realização de “Heidi” que Miyazaki ficou responsável pelo design
e organização de cena. Dirigiu “Future Boy Conan” em 1978 e “Lupin III:
1 e 2 Universidade Católica Portuguesa, CITAR – Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das
Artes, Escola das Artes, Universidade Católica Portuguesa, Escola das Artes, Rua Diogo Botelho, 1327,
4169-005 Porto, Portugal.
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The Castle of Cagliostro” em 1979. [2, 3, 4] Em 1985, depois de trabalhar
na Nippon Animation e na Telecom, Miyazaki co-fundou os Estúdios Ghibli onde realizou “Nausicaä of the Valley of the Wind”, baseando-se no
seu mangá divulgado pela “Animage magazine”. Foi a partir de Nausicaä
que surgiram “Laputa: The Castle in the Sky” em 1986, “My Neighbor Totoro” em 1988, “Kiki Delivery Service” em 1989, “Porco Rosso” em 1992,
“Mononoke Hime” em 1997, “Spirited Away” em 2001, “Howl’s Moving
Castle” em 2004, “Ponyo” em 2008 e “The Wind Rises” em 2013. [5, 6, 7]
Hayao Miyazaki defende que a animação é mais que uma simples
banda desenhada, mais que um livro para crianças ou um simples filme,
é uma forma de construir algo totalmente imaginário e de dar vida ao
fantástico. Foi com este conceito que Miyazaki se foi tornando ao longo
dos anos numa referência para os animadores japoneses, tendo revolucionado o cinema de animação do seu país [8]. As suas obras carregam um
grande simbolismo e mitologia, encantando não só crianças como adultos
por todo o mundo.
O sucesso de “Nausicaä of the Valley of the Wind” possibilitou
a abertura do Estúdio Ghibli, um estúdio baseado na animação mais
artesanal, preservando o 2D e a arte de desenhar, surgindo também como
uma crítica às obras, dos estúdios mais modernos, criadas em série. A
própria palavra “Ghibli”, em Italiano, significa ventos quentes que passam
pelo deserto. Uma metáfora da atitude e desejo dos fundadores (Toshio
Suzuki, Hayao Miyazaki, Isao Takahata) que pretendiam modificar a visão
corrupta e negra da indústria da animação japonesa. Eles impuseram assim a criatividade, produzindo animação de alto nível e respeitando acima
de tudo os seus sonhos [9].
Em 1997 Miyazaki lança “Princess Mononoke” e apesar do seu
grande sucesso Miyazaki anunciou que seria o seu último filme, devido
à insegurança perante o seu desenho e dificuldade em expressar a sua
paixão para a animação. Durante a produção de “Princess Mononoke”
Miyazaki sofreu vários problemas de saúde associados a um esgotamento
físico e nervoso que colocaram em questão muitas vezes a finalização do
mesmo e essa incapacidade de desenhar normalmente tornou-o inseguro e por isso decidiu desistir. Esteve muito próximo de abandonar a
sua carreira após “Princess Monoke”. O próprio filme continha um tema
extremamente grave que pode ter contribuído para o desânimo do realizador, mas a paixão pela animação foi mais forte e foi com a ideia para
realizar “A Viagem de Chihiro” que superou os seus problemas e decidiu
voltar a fazer o que mais gostava. Afirmou durante uma entrevista: “Bem,
aqui estou eu mais uma vez, aquele que há quatro anos atrás anunciou que
estaria reformado” [10].
Hayao Miyazaki é conhecido em todo o mundo pelas suas maravilhosas obras de arte e é a inspiração dum dos estúdios mais mundialmente
reconhecidos como pioneiros na animação 3D, a Pixar. John Lasseter
refere que os filmes de Hayao Miyazaki são uma fonte constante de
inspiração e revela ter-se inspirado nos Estúdios Ghibli quando fundou a
Pixar [11]. O conceito não parte apenas de John Lasseter e fãs de Miyazaki
por todo o mundo defendem o mesmo. Apesar de muitas vezes as suas
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obras retratarem momentos difíceis da vida do artista, como a doença da
mãe, a guerra e a morte, a qualidade da animação, a composição musical
juntamente com as brilhantes histórias permitem ao espetador sonhar
e ser transportado para outra realidade. A própria animação é suave,
mágica e cinematograficamente tem uma estética constante, permitindo
ao espetador entrar por completo no mundo idealizado pelo mesmo, esquecendo-se muitas vezes de que é um filme de animação. Esse fator não
acontece devido ao desenho ser realista, porque na verdade não o é, mas
sim pela qualidade da história e suavidade dos gestos das personagens.
No próximo tópico serão aprofundadas mais detalhadamente as obras do
realizador.

1.2 Características e Influências das suas Obras

Apesar do trabalho se centrar maioritariamente em “A Viagem de Chihiro” é importante fazer uma breve reflexão sobre as suas obras em geral,
para enquadrar melhor o trabalho do realizador.
As obras de Hayao Miyazaki retratam frequentemente mundos
imaginários com arquiteturas específicas e muitas vezes inspiradas em
paisagens ocidentais como em “Kiki’s Delivery Service”, “Porco Rosso”
e “Howl’s Moving Castle”. São escassas as vezes que o realizador opta
por retratar o Japão, as obras que o fazem são principalmente “Spirited
Away” e “The Wind Rises”. No entanto apesar de não estar omnipresente
visualmente nos seus filmes, estão neles subjacentes críticas à cultura do
seu país, refletindo sobretudo as más experiências e vivências pessoais do
artista.
Como já foi referido anteriormente é conhecido e estudado que a infância de Miyazaki influenciou muito a temática e história das suas obras.
Hayao Miyazaki nasceu em 1941, a meio da Segunda Guerra Mundial,
tendo por isso sido confrontado com realidades cruéis e injustas, e os seus
filmes são prova disso. Demonstram uma revolta interior contra aquilo a
que assistiu, transmitindo habitualmente uma mensagem antimilitarista
e pacifista. Para além da influência da Segunda Guerra Mundial, Miyazaki
sofreu sobretudo com a doença da sua mãe, a qual sofria de tuberculose
vertebral [12]. Podemos reconhecer referências à sua mãe no seu filme
“My Neighbor Totoro” em que a mãe de Mei e Satsuki sofre de tuberculose e está internada num hospital, ou mesmo em “The Wind Rises”, filme
em que Naoko morre de tuberculose. Ambos os filmes podem ser vistos
como homenagens à sua mãe, a qual estimou muito e com cuja doença sofreu muito. Miyazaki revela também nos seus filmes um grande gosto por
aviões, tendo-se apaixonado por estes ao ver o pai e o tio, proprietários da
empresa “Miyazaki Aviation”, a trabalhar na área da construção aeronáutica. Essa paixão pelos aviões é notável em quase todas as suas obras,
maioritariamente em “Porco Rosso” e “The Wind Rises” filmes onde
conseguimos observar os aviões perfeitamente animados e desenhados
com grande detalhe. Também em “Kiki’s Delivery Service” e “Howl’s
Moving Castle” os aviões sobrevoam os céus, sem esquecer os aparelhos
voadores de “Nausicaä of the Valley of the Wind”. Não só os aviões, mas
também coisas que flutuam e a constante necessidade de colocar os seus
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personagens a voar ou flutuar, fazem parte também das características
crecorrentes nos seus filmes.
Como vários rapazes do pós-guerra, Miyazaki começou por desenhar
mangás na escola. Desenhava sobretudo tanques, aviões, navios e pessoas, em grande parte influenciado pela obra de Osamu Tezuka (conhecido por ser o “Mangá no Kamisama” que significa Deus do Mangá), o
mestre que o inspirou desde muitos animadores da sua geração.
Uma característica recorrente nos seus filmes é a natureza, este é um
tema marcante e retrata a preocupação do animador com a atitude do ser
humano perante ela. Vemos isso em “My Neighbor Totoro” na facilidade
com que as crianças se adaptam à nova casa no meio da natureza e na forma como a exploram sem medo. Retrata assim nas suas obras, personagens que se preocupam com a natureza como espíritos, Deuses, demónios
e monstros que tentam combater o poder destruidor dos humanos e a sua
grandiosa indústria. “Princess Mononoke” é o filme que mais representa
essa batalha do realizador, com a representação do espírito da floresta, de
Mononoke e a sua relação com os lobos. Também em “A Viagem de Chihiro” vemos o lixo repugnante que sai do Deus que visita a casa de banhos
(Figura 4). Em “Nausicaä of the Valley of the Wind” a poluição é tanta que
o mundo mergulhou num ambiente de bactérias e vermes desconhecidos
e tóxicos.
Temos ainda uma característica única do realizador que é a representação heroica e destacada da mulher. Na maioria dos filmes de Miyazaki a
protagonista é feminina, e a mulher é sempre respeitada, são defendidos
o seu lugar e sonhos, descobre mundos novos e experiências. As mulheres
de Miyazaki não se submetem aos homens e isto serve como rutura do
machismo tão presente na cultura japonesa. Essa crítica de Miyazaki vai
mais longe e separa ainda as atitudes irresponsáveis dos adultos das crianças, mostrando que elas superam coisas que os adultos não conseguem.
Esta característica está mais presente no filme “A Viagem de Chihiro” e
será explorada mais à frente. Hayao Miyazaki consegue em cada filme
criar um mundo e uma realidade diferente com criaturas, sentimentos,
cores, personagens e histórias distintas. Há sempre uma luta entre o bem
e o mal, entre heróis e vilões, mas ambos são trabalhados de forma pormenorizada e fazem-nos apreciar tanto os primeiros como os segundos.
As características gerais enunciadas neste tópico serão agora analisadas
no próximo capítulo para o filme “A Viagem de Chihiro”.

2. A Viagem de Chihiro
2.1 A História, o Conceito e a Mensagem

“A Viagem de Chihiro” ou “Spirited Away” com o nome original em japonês “Sen to Chihiro no Kamikakushi” é um filme de animação que estreou
em 2001. Trata-se de uma história escrita e dirigida por Hayao Miyazaki,
produzida por Toshio Suzuki e sonorizada por Joe Hisaishi [13].
Miyazaki define “A Viagem de Chihiro” como uma aventura, que
mesmo sem batalhas, armas e poderes sobrenaturais, conta a história de
uma menina que vai presenciar, num espaço fantástico, o bem e o mal.
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Nesse espaço, através das experiências que vai vivendo, Chihiro aprende
sobre a amizade e a devoção, usando a sua mente e determinação. Ela vai
enfrentar vários perigos e crises, mas vai ser a sua vontade de sobreviver
que vão fazer com que ela supere os obstáculos que encontra. O realizador
explica o tema do filme como a descrição em fantasia das coisas que se
estão a tornar vagas e que estão a ruir no nosso mundo.
Fig. 1. A alteração
da personalidade de
Chihiro ao longo do
filme. Capturas de ecrã
retiradas do filme “A
Viagem de Chihiro”.

Chihiro não é determinada logo no início da história, mas sim abatida pela
realidade, é ao ficar sozinha e ao tomar consciência do perigo que está
a passar que vai ganhar determinação para sobreviver. Hayao Miyazaki
compara Chihiro às outras pessoas que na situação dela diriam apenas:
“Não pode ser verdade” e acabariam por ser absorvidas pela realidade
cruel. Chihiro foge assim ao estereótipo de princesa que normalmente é
retratada nas histórias como resgatada pelo príncipe. Em “A Viagem de
Chihiro” para além da protagonista do filme ser uma rapariga, ela não
é propriamente elegante, nem a idealização de beleza a que estamos
acostumados a encontrar. Ela é a heroína e é ela quem salva todos e a si
mesma, chegando a salvar o “príncipe da história”, Haku. Chihiro cresce
na história e consegue ultrapassar tudo, não devido à sua beleza, mas sim
porque consegue superar-se a si própria[14, 15]. Chihiro serve assim como
um exemplo moral, capaz de dar às raparigas mais jovens uma visão necessária, essencial e realista, apesar de metafórica, para um mundo real.
Não se trata da comum história de uma princesa num castelo com tudo
ganho pelo poder da magia, mas sim uma rapariga que luta pelos seus
objetivos e os consegue alcançar e sobreviver graças a isso.
Toda esta força moralista e importante que vemos em “Viagem de
Chihiro” parte sobretudo das palavras, as quais o realizador define como
poderosas e fortes. Servem de exemplo as palavras de Sen, Chihiro: “Eu
quero fazer isto”, “Eu quero voltar para casa”, são frases determinantes
perante uma vilã como Yubaba, frases que fazem o espetador perceber
que ela quer ultrapassar aquele problema. Quando o espetador vê a
personagem principal a dizer “Eu vou trabalhar aqui” fica estupefacto,
como é que uma menina tão nova pode ser tão determinada e lidar tão
bem com uma situação tão invulgar? Isso deve-se ao facto de Miyazaki
defender que as crianças crescem mais na ausência dos pais. De facto no
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início do filme vemos uma rapariga aborrecida e com medo, e no fim uma
rapariga determinada sem medo de enfrentar o mal. (ver comparação de
Chihiro na Figura 1) Chihiro encontra-se a ela própria e cresce ao longo do
filme. O poder das palavras é sobretudo uma crítica que o realizador faz
à sociedade, onde as proclamações já não têm valor. No filme o facto de
os espíritos levarem o nome de alguém, é um ato equivalente ao controlo
total da pessoa. Chihiro torna-se uma nova pessoa, torna-se Sen e a partir
daí muda completamente só com o objetivo de salvar-se a si mesma e aos
seus pais, numa constante angústia de poder ser devorada. O realizador
pretendeu, através de uma Chihiro tão jovem, chegar às raparigas de dez
anos, encorajando-as a encontrarem-se a si mesmas [16]. “A Viagem
de Chihiro” é por isso mais que um filme de fantasia com personagens
estranhos. Devemos olhar para ele como um mundo paralelo ao nosso,
onde a crítica à sociedade está visível, uma crítica a um país machista
como Japão. Para além da personagem principal, a própria Yubaba é a
dona de todo o estabelecimento, uma mulher com um grande poder capaz
de controlar tudo e todos. Ao longo do filme são ainda mostradas várias
mulheres a trabalhar e as suas feições determinadas e concentradas,
principalmente a amiga de Sen (Chihiro), Lin, e a forma como ela ensina
Chihiro a trabalhar. [17, 18].
Miyazaki não quis que “Viagem de Chihiro” fosse um filme destinado apenas ao público infantil, mas que também tocasse o mundo adulto.
A ideia que as crianças devem trabalhar é muito normal no Japão, e para
o realizador é até necessária. Chihiro ao viver com as responsabilidades
no trabalho e convivendo com as pessoas é levada a crescer. A crítica aos
adultos é constante durante toda a obra e inicia-se logo com a atitude dos
pais que comem tudo sem autorização, enquanto Chihiro fica de pé atrás e
não segue o exemplo deles. Mas a crítica mais forte é talvez o Deus repugnante que entra na casa de banhos para se livrar de todos os materiais que
os humanos depositaram sobre ele, uma forte crítica à atitude do ser humano perante a natureza (imagem do momento na Figura 2 e 4) [19, 20].
Fig. 2. Captura de ecrã
retirada do filme “A
Viagem de Chihiro”
Fig. 3. Junção de
técnicas utilizadas em
“Viagem de Chihiro”,
digitalização do livro
“The Art Of Miyazaki’s
Spirited Away”

2.2 O Processo de Animação

Apesar da sua técnica irrepreensível Miyazaki defende a boa ideia, e
afirma que muitas vezes filmes que se baseiam apenas na grande técnica
perdem a magia pois acabam por não trabalhar tanto a ideia. O realizador defende que tudo o que vem antes da ideia, sejam inspirações ou

HAYAO MIYAZAKI “A VIAGEM DE CHIHIRO”
Maria Beatriz Vigário Alves de Castro e Sahra Kunz

41

· leemcbea@hotmail.com, skunz@porto.ucp.pt

pequenos apontamentos, fazem parte do processo do filme. Principalmente no início em que o animador decide o que quer fazer da sua vida,
o que quer expressar e ao que quer dar vida. Depois surgem as perguntas:
que tipo de mundo vai ser, qual vai ser o género, o período da história, o
tipo de personagens que irão aparecer, o tema geral e a através do geral
a ideia vai-se tornando mais clara. É durante a realização do storyboard
que o animador começa a construir no papel o mundo que está na sua
cabeça, desde o cenário, a determinada estrutura das casas nas cenas.
Gradualmente o mundo imaginário começa a ganhar forma e imagem
[21]. A Viagem de Chihiro foi criada com a mesma técnica digital usada
no filme “My Neighbours the Yamadas” de Isao Takahata. Ao contrário do
processo utilizado noutros estúdios como a Pixar, nos Estúdios Ghibli não
é usado apenas o computador. Todos os desenhos são pintados à mão (os
personagens, os cenários), e só depois digitalizados. Okui Atsushi, diretor
de imagens digitais da Ghibli, digitalizou todo o trabalho e produziu os
movimentos de câmara e efeitos especiais. A ideia de Hayao Miyazaki foi
conciliar as técnicas modernas e tradicionais (técnica demonstrada na
Figura 3). Podemos confirmar isso por exemplo na cena em que o monstro
viscoso está no banho (Figura 2). Já a famosa pedra que é a representação
de um deus no início do filme junto ao túnel, toda ela foi realizada em
3D. A Viagem de Chihiro foi ainda o primeiro filme japonês a utilizar o
DLP (Data Loss Prevention) que permitiu que o filme fosse projetado em
qualquer monitor, sem receio de perda de qualidade.
Toda esta técnica e dedicação deu origem a uma verdadeira obra-prima e a um marco na história da animação do Japão e ainda mundial. “A
Viagem de Chihiro” é repleta de cenários magníficos que ilustram perfeitamente os festivais dos Deuses retratados na mitologia japonesa. Todo
o ambiente é quente e aconchegante fazendo-nos, apesar do dinamismo
Fig. 4. Lixo que saiu
de dentro do Deus que
visita a casa de banhos.
Captura de ecrã retirada do filme “A Viagem
de Chihiro”.

da história, sentir confortáveis ao assistir. Os personagens são expressivos
e muitas vezes engraçados, Chihiro aborrecida ou feliz é sempre muito
dinâmica nas suas expressões e isso faz do filme não fugir da linguagem
da animação. O importante em “Viagem de Chihiro” tal como em todas
as obras do realizador, é sobretudo a barreira que ele cria entre a realidade
e o mundo animado, a animação não é realista, mas é tão bem desenhada
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e executada que nos faz acreditar que estamos a assistir a uma outra realidade. É por isso que tanto adultos como crianças são apaixonados pela
sua obra. Em termos de som em “Viagem de Chihiro”foi utilizado o Dolby
Digital Surround EX 6.1 e o DTS_ES [22, 23].

2.3 Inspirações do Autor

A casa de banhos do filme é inspirada na própria realidade do Japão, os
dormitórios nas fábricas e a realidade que os empregados viviam é semelhante aquela em que vemos Chihiro a viver. Miyazaki quis assim reviver
um pouco toda a cultura japonesa. A inspiração mais importante que o
realizador teve para a realização deste filme foi o festival “Shimotsuki”,
um festival que se realiza em dezembro nas montanhas da Província de
Nagano no Japão. Neste festival aldeões mascarados dançam em volta
de panelas de água a ferver, recitando nomes de Deuses de todo o Japão,
convidando-os a banharem-se na água [24]. Foi depois de Miyazaki ter
visto imagens deste festival que decidiu realizar um filme baseado numa
casa de banhos para monstros: “Há um festival chamado Shimotsuki,
onde os deuses vêm de todo o Japão para se banhar nas águas termais e se
sentirem renovados, eu pensei que era fascinante” (Hayao Miyazaki). Mas
há ainda um aspeto importante que tem tudo a ver com o filme, é o facto
do festival se realizar num vale escondido, e só poder ser acedido através
de um túnel, túnel este que Chihiro atravessa com seus pais para chegar
ao mundo fantástico.
Miyazaki trabalhou ao máximo a representação dos monstros e Deuses e o que queria que eles representassem. Baseou-se nas máscaras de
Kasuga Taisha Shrine e na atitude dos japoneses perante elas, excessiva,
Miyazaki defende que por causa disso os Deuses estão cansados e pretendem descansar numa casa de banhos. Resultando assim no filme monstros e Deuses nunca antes vistos, diversificados e interessantes. Uma das
partes mais intensas do filme é quando Chihiro é deixada sozinha a dar
banho a um Deus viscoso e malcheiroso. O que torna esta representação
tão realista é a própria experiência do realizador. Miyazaki inspirou-se
num momento em que observou alguns homens a limpar o rio, e o que
saiu de dentro dele, está representado em “A Viagem de Chihiro” (imagem do momento na Figura 4). Então Miyazaki imaginou o que os Deuses
realmente sofrem, aparecendo por fim o Deus sobre a forma de um rosto
semelhante a um humano. Para Miyazaki os Deuses e os humanos são
o mesmo, e no Japão costuma-se dizer “The Customer is always god”,
defende Miyazaki. A imagem do lixo é bastante forte e repugnante e abre
sem dúvida os olhos do espetador alertando-o para a realidade.
Para retratar Chihiro Miyazaki inspirou-se em cinco meninas com
aproximadamente dez anos. Foi ao pensar no que elas sonhavam que
decidiu começar a ler histórias para meninas denominadas no japão como
“Shoujo Mangá”, achou excessivamente romântico e começou a pensar
em algo que capturasse de verdade os interesses delas, pois em toda a
cultura japonesa o realizador sentiu que não havia nada que ilustrasse
verdadeiramente o coração e problemas das meninas. Assim através de
Chihiro, Miyazaki quis retratar o mundo protegido e pequeno em que elas
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crescem, presas a um horário e locais específicos, sem terem tempo para
brincar [25].

2.4 A Importância e Criação da Banda Sonora

A beleza de toda a animação acompanhada com a maravilhosa história, já
fazem de “Viagem de Chihiro” uma obra de arte, mas Miyazaki foi mais
longe com a escolha da banda sonora para o seu filme. O realizador já
tinha escolhido Joe Hisaishi para compor a banda sonora do filme, mas o
compositor aconselhou Miyazaki a escrever as letras da música, para que
Hisaishi conseguisse chegar onde ele queria. Foi a compor temas musicais
para cada uma destas letras de Miyazaki que surgiu a banda sonora de
“Viagem de Chihiro”. Trata-se duma banda sonora cheia de emoção,
melódica, e que nos parece de certa forma familiar [26]. É em concertos
como “25 Anos dos Estúdios Ghibli” que podemos assistir ao impacto que
a música do filme tem nas pessoas, a maneira como Joe Hisaishi maestra a obra no concerto e a forma como Miyazaki juntamente com todo o
público aplaude é demasiado poderosa e simbólica pois toda ela define e
retrata uma história. É pela música ter sido criada apenas para o filme que
a torna tão única, mas o talento dos dois torna-a inesquecível. Seja ela instrumental ou cantada, a banda sonora de “Viagem de Chihiro” consegue
emocionar as pessoas e é isso que a torna tão especial e mágica.

2.5 Comparação com as outras Obras do Artista

Em “My Neighbor Totoro” Satsuki e Mei descobrem a existência de
criaturas mágicas após atravessarem uma barreira para a floresta, tal
como em “Viagem de Chihiro” onde Chihiro após atravessar um túnel
entra num novo mundo desconhecido repleto de monstros e criaturas
mágicas. Em “My Neighbor Totoro”, “Howl’s Moving Castle” e “Nausicaä
of the Valley of the Wind” as personagens principais são raparigas como
Chihiro, determinadas e corajosas numa aventura perigosa. O espírito de
aventura e de descoberta é constante nas obras de Miyazaki, mas a aventura de Kiki é muito semelhante à de Chihiro. Ambas ficam sozinhas e
embarcam numa viagem para um mundo desconhecido, e ambas crescem
com a aventura que vivem, ambas salvam a vida da pessoa que gostam
e ambas se dedicam a trabalhar para sobreviver longe dos seus pais. A
crítica nos dois filmes é a mesma: a história de jovens raparigas, a lutar
contra um mundo em que os adultos se recusam a entendê-las, mas elas
conseguem vencer isso.
Visualmente há alguns planos que nos remetem para outros filmes
de Miyazaki. Por exemplo, em “A Viagem de Chihiro” Chihiro e Haku sobrevoam os céus de mãos dadas, o plano é muito semelhante ao de Sheeta
e Pazo em “Laputa: The Castle in the Sky” onde ambos voam graças ao
colar. A própria elevação dos personagens, o voar e o flutuar, é constante
em toda a sua obra, como por exemplo quando Nausicaä em “Nausicaä of
the Valley of the Wind” é levantada pelos vetores das criaturas, ou então
como Totoro de “My Neighbor Totoro” que consegue voar quando se coloca em cima de um pião. Kiki em “Kiki’s Delivery Service”, é uma bruxa
e consegue voar na sua vassoura, mas mesmo quando anda de bicicleta

43

44

CONFIA . International Conference on Ilustration & Animation
Barcelos. Portugal . June 2016 . ISBN: 978-989-99465-6-9

com Tombo a sensação é a mesma. Também Howl de “Howl’s Moving
Castle”, devido à sua magia, consegue voar pelos céus com a sua amada
Sophie. Tudo isto está simbolizado no fim do filme “A Viagem de Chihiro”
com Chihiro a voar com Haku em forma de dragão, a forma como ambos
se deslocam pelos céus juntamente com os outros personagens, o abanar
da cauda do dragão e dos cabelos de Chihiro ao sabor do vento. Tudo é
tão fluído e especial que conseguimos definir aquilo que vemos como
provavelmente a verdadeira experiência a voar.

2.6 O Sucesso do Filme

A obra de animação de 122 minutos custou 19 milhões de dólares, um
valor cinco vezes menor que o orçamento duma produção típica nos
estúdios Disney, o que não impediu que tivesse um sucesso enorme [27].
A “Viagem de Chihiro” é o filme de grandes recordes em todo o Japão e
ganhou vários prémios incluindo o “Golden Bear” no “Berlin International Film Festival” de 2002 e um Óscar de melhor filme de animação em
2003. O trabalho de Miyazaki foi reconhecido mundialmente graças a
Chihiro [28, 29, 30]. Antes de ser lançado nos Estados Unidos e na Europa
o filme já era aclamado como o primeiro filme não-americano da história
a ter realizado mais de 200 milhões de dólares na bilheteria do mundo
inteiro [31].

3. Conclusão

A descoberta da biografia e das ideias de Hayao Miyazaki faz-nos ir ao
encontro e melhor compreender muitos aspetos representados nos seus
filmes. “A Viagem de Chihiro” é a imagem de muitas críticas e sonhos
idealizados pelo animador. Descobrir o que está por detrás das suas animações permite-nos apreciar mais os seus filmes.
“A Viagem de Chihiro” foi um sucesso e continua a sê-lo para quem o
vê atualmente, mesmo tendo passado quinze anos, porque continua a ser
uma animação privilegiada de qualidade, de uma história encantadora,
acompanhada de uma banda sonora emocionante.
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Resumo
O artigo apresenta conjecturas sobre a representação da história nas
animações de longa-metragem da Disney. Utiliza, então, como ponto de
partida para esta reflexão um impulso característico do século XIX de
ressuscitar personagens, objetos e acontecimentos. Em seguida, sobre
problematiza essa questão por meio do conceito de história crítica, desenvolvido por Walter Benjamin. O objetivo é despertar uma inquietação
relacionada à participação multinacional dessas animações na construção
da noção de passado e futuro da cultura ocidental.

***
Na introdução de As Invenções da História, Stephen Bann (BANN, 1994, p.
22-23) cita Hans Kellner para dizer que “a história é o modo pelo qual uma
cultura lida com seu próprio passado” e, por isso, deve-se dar a devida
importância crítica ao que ele denomina “imaginação histórica” e às suas
manifestações concretas. Entretanto, como pensar sobre essa observação quando a cultura em questão não é regional e sim multinacional e
veiculada em escala global através de mídias espetaculares em forma de
entretenimento banal?
A capacidade de telecomunicação das diversas mídias que povoam
nosso cotidiano, certamente as têm habilitado a participar de modo intenso na construção dessa imaginação histórica. As mídias voltadas para o
universo infantil participam desse processo de modo ainda mais fundamental, na medida em que, nos ajudam a formular as primeiras noções a
respeito de um passado distante.
Diante desse panorama, a afirmação de Hans Kellner precisa ser
repensada, pois não se está mais lidando com uma história comunitária e
nem mesmo nacional, mas com uma história desterritorializada. Não se
trata mais de uma cultura específica buscando estabelecer uma narrativa
coerente para seu passado.
Partindo desses pressupostos, o artigo a seguir vai utilizar o modo de
representação da história nos longas-metragens da Disney para refletir sobre algumas especificidades da imaginação histórica na cultura de massa.

1Professor da Escola de Belas Artes – UFRJ - Rio de Janeiro – Brasil. Doutor em Design pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro.
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Martha Bayless (BAYLESS, 2012, p. 40) lembra que grande parte das
produções cinematográficas da Disney são introduzidas pela figura de um
castelo. Esse símbolo institucional surge como um ponto de partida para
toda a representação que virá a seguir. Confere o tom da magia encantada
de uma mítica Europa medieval e, também, atesta a habilidade tecnológica de uma empresa multinacional norte-americana. É um selo de tradição
e qualidade. Essa introdução garante que, independentemente da temática do filme ou da animação que será exibida em seguida, existe um modo
de representar a história padronizado e difundido em todas as produções
que recebem essa marca.2
Para um olhar menos crítico pode parecer que a vinheta desse castelo (assim como o leão da Metro Goldwyn Mayer), apenas informa ao
espectador a empresa responsável pela produção. No entanto, qualquer
designer gráfico sabe que essas ferramentas de identidade visual empresarial estão carregadas de significações. Nesse sentido, essa edificação
de aspecto gótico, apresentada por meio de uma curta animação, estabelece uma conexão ideológica com a narrativa audiovisual que virá a
seguir. Essa conexão é efetivada quando uma estrela luminosa sobrevoa
o edifício numa trajetória em arco como que consumando um encantamento. Nas versões mais recentes essa estrela também despeja uma
poeira cintilante que reafirma ainda mais o que poderia ser denominado
como um batismo.
Por outro lado, a magia afirmada pela exibição animada desse castelo
pulverizado pelo pó luminoso também atesta a qualidade tecnológica por
que essa empresa é conhecida. Desde a câmera multiplano até as conquistas digitais, a Disney sempre fez questão de divulgar os recursos de
alta qualidade técnica que utiliza em suas animações e de que modo eles
participam da construção desse mundo enfeitiçado.
Assim, qualquer produção da Disney introduzida por esse castelo estará imersa no mesmo modelo de imaginação histórica que une o passado
dos contos de fadas futuro tecnológico.
Pretende-se, então, sondar esse modo emblemático e contraditório de lidar com o passado que, possivelmente, constrói as primeiras
noções de representação histórica nas crianças de classe média em
todo o mundo3 .

***
Stephen Bann em The Clothing of Clio (BANN, 2010) discute o modo de
representação da história no século XIX por meio da literatura, da pintura
e dos museus. Analisa os artifícios científicos que aquele século utilizou
para ressuscitar o passado e delineia um panorama que será de suma
importância para a investigação aqui proposta.

2 Apesar dessa curta animação introdutória ter sofrido diversas interferências conceituais nas últimas décadas, o castelo e a estrela se mantêm como o elementos fundamentais.
3 Paul Sturtevant realizou uma pesquisa buscando descobrir como as animações da Disney influenciam a
concepção na Idade Média em jovens de classe média ingleses. Acaba por verificar que essas animações
participam ativamente no entendimento cultural medieval criando clichês e preconceitos que atrelam o
passado ao presente e afetam inconscientemente o modo como esses jovens veem o mundo ao seu redor e
o modo com que vão lidar com a noção de história (STURTEVANT, 2012, p. 77, 93).
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De acordo com Stephen Bann essa sensação de ressurreição do passado está associada à primazia atribuída ao conhecimento científico no
século XIX. Tratava-se da valorização de uma reconstituição convincente, ou, nas palavras de Bann, uma “possibilidade utópica de restauração
do passado no contexto do presente” (BANN, 2010, p. 138). Existe,
porém, uma contradição fundamental nessa atitude, pois são conquistas
técnico-científicas que apontam para o futuro que se tornam agentes da
ressurreição do passado.
Esse fascínio que o público, no século XIX, tinha por artifícios
técnicos, que resultassem em efeitos óticos capazes de “presentificar”4
fantasmas, leva às reflexões de outro autor. Jonatham Crary desenvolve
uma discussão benjamineana (referente a Walter Benjamin) em Técnicas
do Observador: visão e modernidade no século XIX (CRARY, 2012). Tanto
Bann quanto Crary apontam para um interesse crescente nas massas de
espectadores daquela época voltado para espetáculos que fizessem uso de
truques que envolvessem a fisiologia da visão com objetivo de criar uma
representação que se aproximasse da percepção do mundo real. Crary
resume essa questão por meio do termo fantasmagoria (CRARY, 2012,
p. 130). O termo se refere a efeitos visuais alucinógenos que esse autor
vincula aos recursos técnicos dos diversos dispositivos que surgem no
decorrer daquela época.
Desse modo, esse termo fantasmagoria - que Benjamin toma
emprestado de Karl Marx para equiparar os efeitos ilusórios da lanterna
mágica ao feitiço que se apossa dos bens de consumo na Modernidade –
torna-se fundamental para que se possa entender um aspecto importante
na representação da história no século XIX, que Stephen Bann deixa
escapar: o fato de que todo o esforço por ressuscitar o passado e seduzir o
grande público estava a serviço de legitimar a história não só como verdadeira, mas principalmente como parte integrante da história da civilização
ocidental. Isso significa que a estratégia acabava por impor uma História
(com “H” maiúsculo) unívoca e oficial5.
O artifício da ressurreição era monopolizado por uma ideologia burguesa nostálgica. Essas representações confirmavam e forjavam apenas a
história daqueles que detinham o poder político e econômico. A fantasmagoria não era, portanto, apenas um delicioso passatempo, mas um
instrumento capaz de transformar uma contingência histórica num elo da
“História Universal”6, ou seja, autenticava o fato ressuscitado como sendo
um fato relevante para o que certos grupos detentores de poder acredita4 O termo “presentificar” é um neologismo muito utilizado pelo poeta e crítico brasileiro Ferreira Gullar
ao difundir a teoria da arte neoconcreta (mais especificamente a Teoria do Não objeto). No Brasil, se tornou um termo comumente empregado para se referir à consciência de uma experiência atual. O uso aqui
feito, é propositalmente contraditório, pois nada é mais ilusório do que se servir de efeitos técnicos para
tornar convincente a percepção visual de um fantasma.
5 É preciso lembrar que a filosofia da história desenvolvida por Georg W. F. Hegel, no início do século XIX,
pontua e justifica a noção de que os fatos que contribuíram para a construção da cultura ocidental têm o
privilégio de constituírem uma História Universal. Isso significa que “não são todos os” (...) “povos que
fazem parte dessa história” (...) “temos como exemplo os povos ‘fora da história’” (...) “fica claro ao filósofo porque existem, ainda que essa ideia possa causar estranheza, eventos, ações e povos privilegiados”
(BORGES, 1998, p. 203-204).
6 Benjamin critica o continuum da história promovido pelo historicismo que trabalha em prol da construção de um curso homogêneo da história universal que “se contenta em estabelecer um nexo casual entre
os vários momentos” (BENJAMIN, 1996, p. 232).
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vam ser a grande história da humanidade. Essas reconstituições espetaculares do passado teriam o poder de adormecer a percepção crítica e
colocar o espectador num estado de sonambulismo. Tornavam-no passivo
e indefeso diante da história que lhe era imposta como entretenimento.
Adentra-se, agora, em terreno claramente benjamineano no que
tange a noção de história e suas representações. Em Paris, capital do
século XIX Benjamin diz que o historicismo encontrado nas Exposições
Universais dá “acesso a uma fantasmagoria onde o homem entra para se
deixar distrair” (,,,) “essa massa se deleita nos parques de diversões” com
a “entronização da mercadoria” (BENJAMIN, 2009, p. 57). Na conclusão
desse mesmo texto, faz uma observação que pode ser claramente associada às reflexões de Bann, pois propõe que, no século XIX, “a imagem do
progresso”, por ele definida como “antiguidade imemorial, exibindo-se
numa roupagem de última novidade”, (...) “revela-se como fantasmagoria
da própria história” (BENJAMIN, 2009, p. 66).
Gostaria, então, de iniciar minhas reflexões sobre o modo de representar a História nas animações da Disney por meio de uma curiosa
analogia entre as exposições universais do século XIX e os parques da
Disney. Esses famosos parques são geograficamente centralizados por
meio de castelos modernos construídos a partir de meados do século XX e
que, como já havia mencionado no início, servem também como símbolo
empresarial. Apenas com o intuito de ilustrar essa analogia introdutória,
gostaria de citar outra observação de Martha Bayless (BAYLESS, 2012,
p.48-49) que mostra que o castelo na Disneylândia é, na verdade, um
portal de passagem que não tem uma interioridade que possa ser penetrada7: “o castelo não tem conteúdo, ou melhor, o conteúdo do castelo é
toda a Disneylândia”. Pode-se interpretar, a partir dessa observação, que
o castelo da Disney é um objeto enfeitiçado que não remete diretamente
às fortificações medievais, mas ao ressuscitar histórico de uma Idade
Média ocorrido no século XIX e que Martha Bayless associa aos castelos
Neuschwanstein na Baviera, e Pierrefonds, na França (BAYLESS, 2012, p.
41-43), ambos construídos dentro do modelo de representação histórico que Stephen Bann analisa. Desse modo, o castelo da Disney não é
simplesmente um castelo sem história que, através de artifícios, simula
ter um passado, como Pierrefonds ou Neuschwanstein. Em vez disso, é
um castelo que nada dissimula, pois seu valor está no reconhecimento de
que é um artifício. Sendo assim, existe uma diferença entre a imaginação
histórica romântica do século XIX e a imaginação histórica multinacional
veiculada pelas mídias de massa no século XX; portanto, essa analogia entre os parques da Disney e as Exposições Universais do século XIX e início
do XX, apesar de inevitável, é simplista, pois é preciso entender diversas
particularidades da densa fantasmagoria que habita o Magic Kingdom.
Contrariamente a essa analogia irresistível, que aproximou os parques da Disney às exposições universais e aos castelos neogóticos, quero
7 Eleanor Byrne e Martin McQuillan comparam o poderoso esvaziamento do castelo da Disney ao vazio
ilusório do Castelo de Kafka: “this is an imaginary center” (...) “the castle cannot be entered” (...) “the Disney
castle is, then, like in Kafka’s novel, deceptively grand from a distance but inaccessible” (...) “the castle is an
emblem for the power of Disney Magic Kingdom” (...) “an object of desire, the pleasure of which is to be found only
in the construction of the desire, never in its possession” (BYRNE, 1999, p. 174).
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propor um panorama oposto, no qual o modo de representar a história
nas animações de longa-metragem da Disney funcionaria não como um
prolongamento, mas como uma subversão do modelo apresentado por
Stephen Bann.
Começarei, então, a investigar de que modo as animações de longametragem da Disney se inserem nessa questão, propondo uma postura
subversiva que, posteriormente, será contestada.

***
Segundo Rob Gossedge (GOSSEDGE, 2012, p. 116), o romance
histórico de Mark Twain Um Yankee na Corte do Rei Arthur pode ser
entendido como um modelo para essa subversão que vou sugerir.
Nessa novela, de 1889, um jovem norte-americano, com seus valores
e conhecimentos de classe média, ofusca os talentos de um poderoso
mago e de truculentos cavaleiros medievais. A lenda do Rei Arthur,
tantas vezes representada com veracidade histórica pela pintura
acadêmica inglesa, era tratada como um mundo ridículo e quase
infantil8 . Ao fazer essas observações, Gossedge estava analisando o
longa-metragem A Espada era a lei, lançado pala Disney em 1963 (dirigido por Wolfgang Reitherman). Nesta animação, é o mago Merlin
quem faz viagens no tempo e age como um outsider ridicularizando
os costumes medievais europeus enquanto tenta educar o futuro rei
com concepções que podem ser entendidas como subversivas dentro
daquele contexto.
A Espada era a leiA questão que se coloca é se os heróis da Disney
agindo como outsiders (tal como o yankee na corte do Rei Arthur) geram
subversão, ou seja, um despertar crítico, diante desse passado que está
sendo fantasmagoricamente ressuscitado9. Quero saber se essa crise
despertada pela presença desses personagens aparentemente comuns
e sem privilégios e supostamente oprimidos, se configura como uma
história dos excluídos.
De acordo com Jeanne Marie Gagnebin, o que denomino história
dos excluídos é uma estratégia narrativa sugerida por Walter Benjamin
(BENJAMIN, 1996, p. 222-232), que tem por objetivo fraturar a falsa totalidade da História oficial dos vencedores. Segundo as palavras do próprio
Benjamin: “produzir perspectivas nas quais o mundo” (...) “se estranhe,
revelando suas fissuras e fendas”, que Gagnebin chama de “iluminar as
rasgaduras do mundo”. Essa “história dos excluídos, dos esquecidos e dos
8 Devido aos limites deste artigo tive de deixar de fora uma discussão que envolve a infantilização da
história no século XIX que pode ser exemplificada de modo emblemático pelo rei Ludovico II que transformou a história da Baviera em conto de fadas ou pelo fato de os grandes romances históricos do início
do século XIX terem se tornado literatura infanto-juvenil no final deste mesmo século. Cito essa questão
porque acho necessário esclarecer que o modo de representar a história, desenvolvido pela Disney, parte
dessa infantilização que leva a produzir, inicialmente, curtas-metragens dominados por gags, mas a reelabora elevando-a a categoria de longa-metragem. Isso não significa que a Disney restitui a dignidade da
história europeia, pelo contrário, amplifica essa questão.
9 Talvez seja difícil entender essa pergunta se for levado em consideração as particularidades de cada
animação isoladamente. Observando, porém, a série Shrek de 2001 (dirigido por Vicky Jenson), 2004 (dirigido por Andrew Adamson) e 2007 (dirigido por Chris Miller), produzida pela DreamWorks, que exacerba
essa dimensão histórica Disney (situada numa ridícula Idade Média europeia encantada sem localização
e datação precisa – o reino Tão-Tão Distante), pode-se perceber o evidente confronto entre os valores da
classe média norte-americana e o passado europeu. A crítica desenvolvida por essa série contribui, sob
vários aspectos, para enxergar a ideologia Disney através de uma “lente de aumento”.
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vencidos” deve ser extraída de baixo da enganosa ligadura que a camada
oficial aparenta (GAGNEBIN, 1999, p.43).
Poderia deduzir, provisoriamente, que o ressuscitar do passado nas
animações de longa-metragem da Disney, de certo modo, desconstrói as
ferramentas de legitimação da história eurocêntrica10 dentro do modelo
que Stephen Bann indica.
Para que os comentários acima possam ser compreendidos com
maior profundidade, é preciso que se aborde essa questão por meio de outra perspectiva, que não só nos conscientize de que essa cultura colonial
norte-americana tornou-se o maior poder colonizador do século XX, mas
que também nos ajude a entender melhor de que modo essa subversão da
história oficial eurocêntrica internacionalizou-se e, por isso, tornou-se, a
“história oficial dos excluídos”.

***
Maria Sachiko Cecire analisa, de modo brilhante, a questão metalinguística no filme Encantada, dirigido por Kevin Lima e lançado pela Disney em
2007 (CECIRE, 2012, p. 243-259). Faz ver que todo caráter crítico inicial
transforma-se em afirmação conservadora. Quero, então, demonstrar
através desse filme, como a representação da história nos desenhos de
longa-metragem de animação da Disney subverte o mecanismo historicista de ressurreição do passado ao mesmo tempo em que utiliza estratégias
semelhantes para “presentificar” de modo fantasmagórico um futuro
universal e encantado para a sociedade de consumo.
O ponto de partida do filme Encantada é ambientado numa dimensão que corresponde à técnica da animação tradicional (isso significa sem
recursos digitais aparentes). Essa primeira fase é um evidente pastiche da
história da animação da própria Disney, no qual Cecire identifica um forte
potencial crítico. Trata-se de um país fictício preenchido com todos os estereótipos do imaginário do conto de fadas europeu que a Disney difundiu
desde Branca de Neve. Tem um caráter subversivo que afirma ainda mais
o passado europeu, tanto como uma tola e encantadora alucinação como
também uma propriedade da Disney, ou seja, uma propriedade multinacional. Isso significa que a aproximação que poderia ser sugerida entre
as monumentais e fabulosas pinturas históricas do século XIX e a técnica
quase acadêmica utilizada em Branca de Neve e os Sete Anões, que se contrapunha a iconografia grotesca dos curtas-metragens, revela-se, através
dos evidentes clichês de Encantada, como um arremedo do historicismo
solene e estatal, na medida em que, o passado que anima e ressuscita é
um conto de fadas infantil e desterritorializado.
Cecire nos mostra que o enredo do filme está conectado à apresentação padrão da logo Disney em formato de castelo (a que me referi no
início deste artigo), pois a curta animação institucional introdutória é
interligada à narrativa por meio de um efeito visual que produz a sensação
de zoom nesta logo. Desse modo, o olhar do espectador é encaminhado
10 Robin Allan (ALLAN, 1999) demonstra como a cultura Disney sequestra a cultura europeia e desconstrói o eurocentrismo difundindo internacionalmente a noção de que os Estados Unidos da América foram
os responsáveis por impulsionar o Ocidente para o futuro.
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para o interior do castelo onde se encontra um livro com o título do filme
Enchanted. É uma abordagem metalinguística do modo de introduzir
muitos desenhos da Disney. Portanto, aquilo que era uma estratégia de
imersão na dimensão ficcional transforma-se num recurso que esclarece
ao espectador que não deve deixar-se imergir, pois deve manter seu espírito crítico alerta. Afinal, a Disney não quer ser confundida com o pastiche
que será apresentado a seguir. Trata-se de uma evidente paródia. Deduzo,
então, que toda a estratégia fantasmagórica do pó mágico que deveria
entorpecer o espectador é utilizada aqui para acordá-lo para que não se
deixe iludir pela história que será apresentada em seguida.
Toda a argumentação de Cecire comprova que esse caráter crítico
subversivo não se prolonga na outra metade do filme. A cidade de Nova
York é apresentada como uma possibilidade real de alcançar essa história futura ideal.
Sendo assim, a primeira parte de Encantada pode ser interpretada
como uma representação crítica da história que ridiculariza, desde 1938,
a estratégia fantasmagórica do século XIX, que ressuscitava e legitimava
um passado datado e erudito. Quero dizer com isso que a Disney não utiliza o passado para legitimar uma história oficial, como identificou Stephen
Bann, pelo contrário, o diminui e o denigre. No entanto, a segunda parte
do filme, que se passa em Nova York, demonstra claramente a construção
de uma nova história oficial cujo sentido é ditado pela mentalidade da
classe média norte-americana, mas que é veiculada como história multinacional. Não se trata mais dos mesmo valores excludentes que constituíram o historicismo europeu, mas de um futuro em que todos serão
“norte-americanos”. É importante lembrar que a cidade de Nova York é
considerada como a “capital do mundo”, ou seja, estabeleceu-se, no imaginário internacional, como melting pot (que define o caráter heterogêneo
da população e o respeito a essa condição).
Posso concluir, então, que a representação da história nos longas-metragens de animação da Disney não são se caracteriza apenas como uma
fantasmagoria a serviço da construção de uma história oficial, tal como
ocorreu na cultura europeia que foi difundida pelo mundo no século XIX.
Na verdade, esse novo modelo de representação da história veiculado pela
Disney age em dois sentidos: num deles, apresenta-se como história dos
excluídos, subvertendo valores e tradições europeias; no outro não constrói outra história oficial excludente, mas legitima-se como o construtor
da história melting pot que virá.
Nós, brasileiros, não europeus e não norte-americanos, consumimos, em massa, as mesmas mídias11 nas quais somos conduzidos,
simultaneamente, a uma consciência crítica em relação ao passado e a
um sonambulismo, que nos dá uma sensação de inclusão, em relação
ao futuro. A história dos excluídos de Benjamin talvez tenha se tornado
11 Ariel Dorfman e Armand Mattelart (DORFMAN, 1977) analisaram com profundidade o modo que a
Disney veiculou a ideologia da sociedade de consumo através da publicação das revistas do Pato Donald
na América Latina. Porém, a compreensão desse imperialismo cultural sob uma perspectiva do século
XX não nos traz respostas mais efetivas sobre a construção dos modelos históricos que fundamentaram
essas mesmas políticas culturais imperialistas. Este artigo procurou estabelecer fundamentos para esse
tipo de investigação.
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uma ferramenta impotente, na medida em que essa nova história oficial
do futuro tem um escudo de defesa que é uma desconstrução do modelo
excludente de representação do passado típico do século XIX. Afinal,
tal como o Brasil, os Estados Unidos da América também foram uma
colônia europeia (digo isso não como uma crítica aos nossos colonizadores, mas como uma autocrítica a respeito dessa identificação esdrúxula
entre a mentalidade da classe média norte-americana e a brasileira).
Desse modo, a vitória contundente de uma cultura oprimida sobre uma
cultura opressora se “presentifica” fantasmagoricamente através das
animações de longa-metragem da Disney como uma vitória legítima de
todas as tradições coloniais. Conseguimos experimentar, na condição de
espectadores, a sensação de “pentear a história a contrapelo” (BENJAMIN, 1985, p.157), porém essa pretensa subversão nada mais é que um
conto de fadas dos excluídos “presentificado” com a máxima qualidade
técnica que a magia Disney pode oferecer.
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Time construction within Koji Yamamura’s animation,
Muybridge’s Strings
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Abstract
The aim of this paper is to consider time construction in Koji’s Yamamura
animation, Muybridge’s Strings. Studying time as a subject is important
for both animators and theorists in this field. Since time construction
defines the meaning of kinetics, the aim is to demonstrate its importance
in animation.

1. Introduction

Animation is considered to be a temporal art, as one of its main traits is
that it takes place in time. Nevertheless, time can also be found in other
animation elements, like plot structure, subject, the use of cinematic
language, and in movement itself. The construction of time in animated
movement is the main subject of this article. The film by Koji Yamamura
[1] Muybridge’s Strings (2011) [2] will be used as a case study to demonstrate the importance of time construction in animation.
The basic hypothesis is the following: if the animation artist wants to
build a creative approach towards movement, then he or she will understand animated time as an artifice and consider the creative imagination
that surrounds it.
Muybridge’s Strings was chosen as the subject of the case study for two
reasons: first, because the author finds his work fascinating; and secondly
because in this film time is constructed by very different strategies, so that
the film is a perfect visual example of time construction.
The paper is divided into three parts: the first is entitled “How
is Time Constructed within Animation?” and contains a proposal on
the construction of time in animation. It is based on concepts such as
synthesis-based motion, mimesis-based motion [3], orthodox animation and on Paul Ricoeur’s book Time and Narration, Time Configuration
Within the Fiction Story [4]. At this point it is important to explain that,
even though I am using concepts from narratology disciplines, my focus
will not be on storytelling. The second part, “Time and its Construction
within Yamamura’s Muybridge’s Strings” describes Yamamura’s short film,
its relation with time and an analysis of two of its long shots, considering the construction of time within animation. Part Three contains the
conclusions reached.
1Tenure Professor at the Facultad de Artes y Diseño. PASPA. Universidad Nacional Autónoma de
México.
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2. How is Time Constructed within Animation?
And I say to myself: if every artist had used art like most animators,
authors and producers have done, then art would only have been used
to paint signs and to shape Nativity figures. [5]

Considering that animation creates a link between the moving image
and the sense of time experienced by the viewer, animation redirects our
attention towards time. This time is discovered, created and invented
by animation. We can thus formulate the following question: how is animated time constructed?
In everyday practice this issue is approached by means of different
strategies in which stereotyped [6] animation parameters, like rotoscopy
and Newton’s Motion Laws are the common practice. These animation
forms consider the representation of chronological time in such a way
that most viewers, without a great deal of effort, understand the message,
content and motion. In spite of this, conservative animation has set the
animation foundations and has established working procedures, and the
results are often perceived as stiff and obsolete. The reason for this resides
in the fact that animated motion tends to mimic real life, which helps to
conceal the essential question of animation: constructing motion.
Before continuing it is necessary to point out the differences between
synthetic-based motion and mimetic-based motion by drawing an
imaginary line between them. On the mimetic side we find an intention
that represents reality and which is familiar to us. On the other side there
is a synthesis where we will find the consciousness of an invention and
therefore a willingness to represent the artifice.
The hypothesis of this paper is thus: if the artist is interested in building
a motion-centered proposal he or she will create a consciousness of time as an
artifice and as a creative asset. On the other hand, if the animation artist
does not have a personal interest in this matter, then he will copy the
motion by means of rotoscopy or by the use of chronographs. If these
references are used with a different image, if the motion is traced, but not
what is happening within the frame, then an interpretation of the images
occurs, but not a kinetic construction. A similar situation happens when
the animation artist takes his reference from an animation handbook. The
endeavor to fabricate a time representation has been designed by someone else, which results in a non-original style.
From a historical point of view, animation differs from other artistic
disciplines. We cannot talk about a rupture between synthesis-based motion and mimesis-based motion, as they have coexisted as well defined
branches. [7] On one side there is stereotyped animation, which can be
based on photographed moving images, on pre-established animation
parameters and on cinematographic language similar to live action films.
On the other side is the animation that searches for its own language.
Even though animation is split into two branches that may be considered as opposites, the entertainment industry has relied on animation
based on mimetic features, character design and backgrounds. As is well
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known, the reasons for using an orthodox style are mainly financial. Luckily, throughout the history of animation, and in spite of the strong promotion of mainstream production, there have also been artists concerned with
studying, questioning and getting away from the mainstream tendencies.
How is time constructed within animation? It is important to distinguish between two distinct approaches to time: animation time and animated time. The former is the result of screening duration and its capacity
for being measured. It is the duration of a film in hours, minutes, seconds,
and frames. It is not about the time used in making a film, but is given
in terms of conventional time, which can be measured accurately. The
latter is equal to chronological time and forms the foundation on which a
distinct time structure is built, which we call animated time.
The next question is: is animated time related to our normal experience of time? If the answer is yes, then to what extent is animated time
capable of being autonomous? Is it possible to represent a completely
abstract time from real experience? These questions involve a double
dilemma, firstly about the relation between animation and animated time
[8] and secondly about the relationship between these two categories of
time and another that belongs to life. [9]
Animated time, as detached from experience, comes from experience and returns to it. It shows us the unreal as a given, not only because
it interrupts the audience’s commitment towards its real surroundings,
but also as it holds back the time experience and shifts it into the realm
of fiction. We are able to perceive the links between animated time and
real time in the “after animation”, which happens when animated time
unfolds to the audience in the form of a content generator. In this way a
bond is created between animation and the audience’s time experience.
Animated time gives meaning to this construction, regardless of
any figurative, abstract or symbolic animation strategies used, because
it shapes an artificial time experience. This construction may be built
from internal [10], intellectual or psychological processes. However,
some movements will be more noticeable than others [11]. Fictional
time is built upon statism, speed, deceleration, condensation, slowness,
repetition, and the use of cycles as tools. The qualities of the frames and
the differences between them are matched and tinged in order to create
linear and discontinuous structures and broken chronologies, which
generate diverse time experiences. [12]
Within this assembly of motion, animated transitions constitute the
passage between parts. Many of these are linked to cinematic language,
through cross fade, fade to black, fade from black, direct cut, and other
types of transitions. Nevertheless, there are other transitions specific to
animation, such as metamorphosis or transfigurations. The use of transitions can be homogeneous or heterogeneous. When transitions are used
in a homogeneous manner the message is closer to consistency to stability
and to analogies. On the other hand, when the features are heterogeneous
then the informative abundance, progression and the use of differences
prevails. [13] The manner in which these attributes are built generates the
spheres of understanding.
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3. Time and its Construction within Koji Yamamura’s Muybridge’s Strings

This section contains a study of Koji Yamamura’s short film Muybridge’s
Strings, chosen for the case study to answer the question: how is time built
within animation? This includes a brief description of the film’s subject,
plot and symbolism.

3.1. Muybridge’s Strings

Muybridge’s Strings is an animated hand-drawn piece made with dry
media techniques such as pastel and charcoal on paper and wet media
such as ink, watercolor, and acrylic paints. The main subject is time. [14]
Yamamura solves a universal question from his own point of view. The
author interweaves universal symbolism with his own and Muybridge’s
story. The short film tells two parallel stories that happen in two different
periods. One takes places in contemporary Tokyo, and the other, centered
on Eadweard Muybridge´s biography, in the 19th century. In the sequences related to Muybridge, Yamamura uses black and white drawings and
for the Tokyo sequences he renders full color images.
As Yamamura witnessed his daughter growing up, he came to realize that the baby he knew was disappearing and this drove him to create
Muybridge’s Strings. [15] In parallel to his personal experience, Yamamura
employs Muybridge’s biography and oeuvre, accompanied by a piece of
music by Johann Sebastian Bach. [16]
The title Muybridge’s Strings is a reference to the strings that Muybridge used to activate the cameras’ shutters set in a line with which he
photographed moving horses. He also refers to the piano strings that
appear in the film, and to the bonds that join his daughter to his wife.
These strings allowed him to manipulate time, [17] both in animated
movement and in the narrated story. In the case of chronophotography,
the strings allow the frame to be frozen for an instant; inside the piano
they vibrate to create music and in the family they establish bonds between the generations. The artist spoke about this topic in a conference
at Mexico City’s Chopo Museum: “In this time we always find a cycle,
for example the mother-daughter cycle. The mother has a daughter,
which turns into a mother by having a daughter and so on, this is an
always repeating cycle.” [18] It is thus also possible to speak about the
string of life as a metaphor.
Yamamura also confronts and skillfully resolves the essential problem
of time in animation. He contrasts full with limited animation [19]. He uses
both methods with equally expressive quality as regards the movement´s
intention in every shot. He also establishes a dialogue between synthesisbased motion and mimesis-based motion, the former being the most
important. I consider that synthesis-based animation is more important in
this case, not only because most of the animation time is solved with it but
also because it is used to narrate the most important scenes.
Yamamura thus contrasts still shots with moving ones and also uses
chronophotography as a straightforward reference to animation, not as
an immediate process, but as a way to weave the film’s meaning. This
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reference is founded on mimesis and skillfully confronted with purely
artificial motion.
The following section deals with a study of two long takes from Muybridge’s Strings. The first is part of a sequence, related to Eadweard’s biography; which I have named “Eadweard Muybridge Suspects He Is Not the
Father of the Baby”. I have designated the second, related to Yamamura´s
personal experience, “Mother and Daughter are Related to Each Other
within String Time”.

3.2. Eadweard Muybridge Suspects He is not the Father of
the Baby

The sequence “Muybridge Suspects He is not the Father of the Baby” lasts
about 39 seconds from 05:49 to 06:28 in chronological time (The long
take from 06:14 to 06:28 will be explored subsequently).
The first shot goes through an aperture of two horizontal rectangles
that simulate a shutter, painted with a dry brush. This drawing is barely
visible since it lasts only three frames, but is reinforced by an incidental
“shutter” sound effect, perhaps not for the audience’s sense of sight
but hearing. Behind this “shutter” we see an insert of a locket with the
picture of a woman carrying a baby in her arms; we may assume that
she is Flora, Muybridge’s wife [20]. This image is an illustration that sets
internal and external borders for the figure. It is animated with several stained layers with different tone values, of which the image with
borders is only one. The hand that holds the locket is animated frameby-frame and with different layers of diverse tone values that add even
more vibration. In this shot, which lasts more than three seconds, the
woman’s outline gives us a static feel.
Then there is a zoom out; the hand closes into a fist over the
locket. Whilst the camera zooms out, we have a close-up of Eadweard
Muybridge’s profile and the moon is behind his face. But the zoom out
continues to a point when we see a full shot of Muybridge still with the
white moon behind his face like a halo. He puts the locket in his pocket.
The zoom out continues, and now Muybridge is a very small figure standing on an enormous hand. He is hardly the size of one of the hand’s nails.
The hand turns, and the white circle that seemed like a halo is not there
any more. This marks the end of the zoom out. Now the big hand, with
the small man over it, approaches the figure’s face. After a left-to-right
panning, we find out that it is an enormous human character with fine
features. It is not easy to tell if it is a man or a woman. The camera zooms
in to an extreme close-up of the lips. The small man, Muybridge, leans
forward with extended arms over the lower lip of the colossal face and
lightly presses down, then he turns his head back to the right.
With this same intention of stillness, described in the first part of this
long shot, Muybridge, who by now is hanging his arms over the gigantic
lips and turning his head, holds this pose for almost a second, all in the
same style as the outlined-based drawing. There is also a slight vibration
generated by the layers of different tone stains, but not because of the difference between the outlines
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Next, Muybridge turns his head to look directly towards the camera
and then turns his body as well, and while he rotates this man transforms
into a baby. The baby’s face is in close-up at the center of the frame. A
quick zoom out begins. The baby, smiling until now, becomes frightened.
Two masculine hands try to hold him, but the baby moves into the background; the arms stretch out whilst the image fades to black at the end of
this long take.
The two static shots contrast with the smoothness of the rest of the
shot sequence. These create two distinct moments: in the beginning when
we see Flora’s image, and at the end when the man holds his arms over the
giant’s lips, before he transforms into a baby. It is evident that Yamamura
emphasizes movement by manipulating the speed; in this case we can see
the contrast between swiftness versus stillness. These two static moments
are done with limited animation. The rest of the shot is accomplished with
full animation.
I find this long take particularly interesting, as it proves my aforesaid
affirmation, especially by the way Yamamura uses different strategies to
construct animated time; through its manipulation, the drawn camera
movements and the use of morphs. The contrast between static and
movement allows us to appreciate how tension is generated within visual
storytelling, and this defines the meaning of the sequence.
Time construction in the long take and in most of this short film can
be related to internal processes, which may be intellectual or psychological. In this long take Koji Yamamura refers to Muybridge when he
suspects that the baby his wife is carrying is not his own. We appreciate
a double internal process: Muybridge’s internal process and at the same
time Yamamura’s.
Fig. 1. Koji Yamamura,
stills from Muybridge’s
strings.
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3.3. Mother and Daughter Relate to Each Other Within the
String-Time

This black and white long take goes from 10:18 to 11:22, which means
the animation time lasts about one minute. As mentioned before, the
Muybridge’s Strings scenes relating to the 19th century photographer are in
black and white, with the exception of a long take that will be examined in
the following paragraphs.
This sequence begins with an extreme close-up of an extended arm.
A zoom out begins until we see the arm belongs to a naked woman. She
has a round head made from numbers and small lines. She is floating on a
neutral environment made from different gray-shaded stains. On the left
side of the frame a baby appears whose head is drawn the same way as the
woman’s. The woman extends her arms towards the baby and embraces
her. The camera movement continues until it stops at a full shot that
encompasses both. Suddenly, some warm toned sparks appear between
them, a visual element that we only see at this moment in the whole film.
This probably means that an affective bond links mother and daughter.
When the baby separates she becomes a child, but she is still connected
to her mother by a DNA-shaped-structure that comes out of their heads.
They drift apart and the mother breaks this link. Woman and child embrace until the broken link is restored. Completely embraced and in the
fetal position, and as they spin floating from background to foreground,
the tense ropes break. Since there is no floor line, they fall into neutral
space and the baby grows back up again. Both walk in diagonally opposing directions and break the ropes again. Even though separated, we see
the two grown-up women getting closer to each other; finally they stand
united in the middle of the screen with their legs in a semi-flexed position
and arms extended upwards. They unite for an instant only to separate to
the sides whilst making a string warp that fills up the frame. The image is
scaled with a zoom and rotates until it almost reaches a vertical position;
at this moment from the right side of the frame, galloping horse’s legs appear breaking the ropes. Next, there is a zoom in which reveals a creature
made up of two headless horses’ bodies, whose legs gallop in opposite
directions, four upwards and four downwards. The gallop keeps on going,
while the character spins and separates into two bodies, which remain
united by a line. There is another zoom in over the lower horse’s body,
which continues to gallop, but is now moving backwards and the broken
lines are united once more until a string warp is made again. The two
naked female characters appear at each side of the frame. They become
united by their backs; both women stand up and walk backwards, as one
of them turns into a baby again. We see them in a fetal position spinning
backwards. After this, every action is repeated again backwards, until we
arrive at the extreme close-up of an extended arm that goes off screen
from the right side of the frame. The background fades to black.
If we play this long shot backwards, we find that it is an animated
palindrome, i.e. an animation that can be played forwards or backwards
without almost any change in the action.
It is no accident that the soundtrack is based on The Crab Canon

61

62

CONFIA . International Conference on Ilustration & Animation
Barcelos. Portugal . June 2016 . ISBN: 978-989-99465-6-9

(1747), composed by J.S. Bach. This work can be played either forwards
or backwards and will sound exactly the same. So we may call it a musical palindrome: “This can be appreciated in the sheet music: the lower
pentagram repeats the upper one but inverted in time.”[21] This musical
construction is directly related with the temporal manipulation that Koji
Yamamura displays throughout the film: Time is capable of coming and
going, as we have already seen described beforehand in the long take.
This can be interpreted as a longing for reversing the passing of time.
I consider that this long take condenses the idea of the whole film
and renders the most important sequence of the piece. In a certain way,
it integrates both stories, linking them by their chromatic characteristics,
with the use of black and white images. Until now black and white had
been used exclusively in the E. Muybridge’s scenes in the film. Also, the
animated horse gallop that is based on Muybridge’s photographs reinforces this link.
The animation of this long take is in full animation, because of the
continuous movement, the morphing transitions and the drawing that
indicates depth. All the movements are related with previous and following moments, to create meaning. I see the use of a palindrome structure
as unexpected, even though it could be imagined, since the sequence is
based on a musical canon with similar characteristics.
Yamamura consciously constructs time from artifice and from
internal processes as a witness of his daughter’s growth. Time gets closer
to psychology and imagination than to chronology, despite the visual
references to the clocks and strings. The long take transitions are various:
camera movements, the string-made background and characters that are
constantly morphing. These transformations relate to time progression;
Fig. 2. Koji Yamamura,
stills from Muybridge’s
strings.

TIME CONSTRUCTION WITHIN KOJI YAMAMURA’S ANIMATION, MUYBRIDGE’S STRINGS
Tania de León Yong
taniadeleony@hotmail.com

·

time goes forward and backward. I can state that this is a chronological
structure based on a discontinuous, iterative and reversible sense that
generates an imaginary time experience. In my view, this sequence is the
most important visual reference in this case study.
Due to the scope of this paper, it is not possible to make a complete
analysis of the entire Yamamura film, nor is it possible to extend the
study to his other works. However, I believe I have selected the sequences that clearly state several strategies that the author used to reflect
upon the relation between animated drawing and time at such diverse
levels. Koji’s Muybridge’s Strings provides a fertile source to write about
time considerations.

4. Conclusions

The main aim of this paper was to consider specific time construction in
animation, especially in the animated motion embodied in the case study,
Koji Yamamura’s Muybridge’s Strings. The contribution of this academic
essay resides in its approximation to a wider understanding of this subject.
The intention was not to present a methodology, but instead to highlight
some concepts that would be helpful in reflecting on the construction of
time in animation. I consider that the hypothesis stated in the Introduction is proved by the study on Yamamura’s film: if the animation artist
aims to have a creative approach to motion, then he or she will understand
animated time as an artifice, considering the creative imagination that
surrounds it.
To summarize, the concepts that were taken from Paul Ricoeur’s text
Time… were: animation time and animated time, the relation between
them and real time, the internal process that works as the basis for constructing animated time, the highlighted movements to create contrasts
and the characteristics of the transitions.
As we have seen, time is the under-layer in which the animated image is generated and played. In the present analysis, we identified both
animation time and animated time, i.e. the exact duration in minutes, seconds, and frames, and the construction that might or might not be capable
of objective measurement.
In our case study, this animated time is created by the integration of
mimesis-based motion and synthesis-based motion. It was evident that
Yamamura’s interest was neither to copy real time nor to perpetuate a
standardized animation style. Even though chronophotography is present
in Muybridge’s Stings, as an element of the story and as an animation
strategy, Koji stays apart from the predominant mainstream animation
style. There are different internal processes visible in the short, due to
his personal experience and to his mastery as an animation artist. This
is clearly seen in the characteristics of his drawings and in the movement construction that uses both limited and full animation strategies,
as seen in the film analysis. The music also plays an important role in the
construction of the movement, particularly in the last long shot, where
the animated palindrome corresponds to the musical palindrome. At the
same time, these respond to an emotional process in the author, when he
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asks himself where his baby has gone. We can interpret the palindrome as
a desire to rewind time.
Muybridge’s Strings, is not only a piece disassociated from stereotyped
animation, but also a perfect case of how the consciousness of time is
founded. Yamamura confronts motion resources that are completely opposite: he uses the contrast between mimesis and synthesis, he handles
the full and limited animation qualities with expressive ends, he uses
heterogeneous transitions and he creates highlights all over the film to
build a kinetic rhythm. Also, in the animated time, the shape qualities in
Muybridge’s Strings are a demonstration of his inclination towards drawing
as a means of expression and as a complex internal interpretation process,
whilst at the same time being an investigation into Muybridge’s biography
and time representation.
Thanks to the Ministerio de Economía y Competitividad,
Gobierno de España, who financed the project Alternative
Strategies for Image Making Founded on its Essence: the Moving
Expression. (HAR2013-41708-P) which has supported this
publication.
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Abstract
This study consists of a brief theoretical reflection on “bath books” for
children, understood as an important publishing form in the formation of
a pre-literary competence. It aims at moving forward with a proposal for a
typological classification based in its characteristics and current trends, by
means of a representative sample of bath books available in Portuguese
publishing market.

Introdução

Apesar da escassa e recente edição de autoria portuguesa dirigida a bebés
e/ou pré-leitores diante da produção estrangeira, algumas editoras nacionais consagradas disponibilizam traduções interessantes neste segmento
editorial, em particular, no universo dos livros de banho. O objetivo deste
estudo reside na tentativa de definição/caraterização do livro de banho,
tomando como balizas teóricas conceitos e matérias situadas no domínio
dos Estudos Literários, da História, da Análise e Hermenêutica Textual
e do Design, que se procuram associar com conteúdos da Psicologia do
Desenvolvimento. A nossa análise partirá do pressuposto teórico, de que,
ainda que, no desenvolvimento da competência literária, interfiram fatores de índole variada, a acumulação de múltiplas leituras, em particular de
objetos literários que evidenciam vínculos de caráter e intencionalidade
manifestamente lúdicos, sensorialmente estimulantes e surpreendentes,
cumprem funções lúdica, educativa e afetiva cruciais nesta fase de desenvolvimento dos mais novos. Muito embora se trate de uma abordagem
muito inicial, de carácter até embrionário, este estudo pauta-se, no nosso
entender, pela novidade e pertinência, dada a constatação da inexistência de investigação académica centrada em exclusivo na abordagem da
problemática anunciada, em particular da História e das singularidades
do objeto estético em questão. Para a concretização da nossa reflexão
teórico-analítica, fixámos como corpus deste estudo um conjunto de
volumes que compreende os títulos Nós adoramos a hora do banho! [3], Nós
adoramos boiar! [4], Nós adoramos chapinhar! [5], e Nós adoramos nadar!
[6], de Emily Bolam (ilustrações) (2010), traduzidos pela Editorial Presença (originalmente editados pela Macmillan Publishers); Hora do Banho
1 e 2 Universidade do Minho, Instituto de Educação, Campus de Gualtar - Braga, Portugal.
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[16], de Jo Joof (2012), editado pela Imagine Words; bem como Patinho
Bisnaga [14], editado em português pela Babel. Da mesma coleção será
objeto de análise o título Sapinho Bisnaga [15], ambos ilustrados por Laila
Hills (2012), originalmente editados pela Macmillan Publishers, em 2010.
Juntam-se, ainda, A aventura do patinho e da sua Amiga (2013) [23], editado
em português pela Porto Editora (originalmente editado pelo Gruppo Edicart, em 2012); e, ainda, no campo dos editados em 2013, temos os títulos
Baleia e Patinho [10] [11], ilustrados por Caroline Davis e publicados em
português pela Editorial Presença (originalmente vindos a lume com a
chancela da Small World Creations, em 2011), duas obras que constam do
Plano Nacional de Leitura. Por último, será igualmente objeto de análise
Não, não, banho, não! [7], ilustrado por Rosaline Bonnet (2013), editado
em português pela Edicare Editora (originalmente editado pela Éditions
Tourbillon). As obras referidas perfazem, assim, um total de uma dezena.

Para uma definição/caraterização do livro banho para a
infância

Considerando-se que, antes de se saber ler palavras ou descodificar o
complexo sistema de signos verbais que é a língua escrita, o livro começa
por ser entendido como um brinquedo (já que o prazer de ouvir e de jogar
precede ao de ler) cuja apreensão goza de uma maior liberdade e se inscreve, essencialmente, no domínio do jogo, que suscita prazer, o livro-brinquedo, enquanto objeto capaz de convidar à livre manipulação, propondo
uma estimulante desformalização do ato de ler, assente em temáticas do
interesse dos pré-leitores e em modos/géneros textuais diversos, contribui
para a adoção de atitudes e de disposições em relação à linguagem escrita
que se constituem como precursoras da literacia [9] [13].
De entre a vasta oferta de livros para crianças, os livros-brinquedo3
– referimo-nos, por exemplo, aos livros pull-the-tab e aos livros pop-up,
aos livros-concertina, aos livros às tiras ou “mix-and-match”, aos livrosfantoche, entre outros – são indicados entre as sugestões de leitura como
potencialmente capazes de incitar exercícios sensoriais ricos e diversos
(oferecendo sons, texturas, etc.), desafiando os mais pequenos em
termos de leitura e de manipulação, onde, por via da presença de uma
composição visual dominante ou, por vezes, exclusiva, se torna também
possível a aproximação de leitores que ainda não dominam o código
linguístico [23]. No que respeita à sua História, o termo «Toy book»
começa a ser conhecido no século XIX. Efetivamente, «the pioneers of
these toy books were apparently Dean & Son» [8]. Na verdade, «the first
true movables were manufactured by Dean of London; early titles include Dean’s Moveable Red Riding Hood (c. 1857), in which figures were moved by tabs, and Dean’s New Book of Dissolving Views, a title given to three
different volumes, published between 1860 and 1862, in which tabs were
pulled to draw a second set of pictures down over the first. (…) Movables
3 Ainda que partilhando certas afinidades que questionam a fixidez narrativa no que respeita à própria
sucessão actancial, convém ressalvar que, enquanto o livro-jogo se encontra sujeito a regras, no livro-brinquedo sobressai, sobretudo, o caráter livre. (Informação veiculada por Sara Reis da Silva sobre o livro-jogo
e recolhida aquando dos encontros “The child and the book”, na Universidade de Aveiro, decorridos entre
26 e 28 de março de 2015).
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have continued to be produced during the 20th cent., an outstandingly
popular example being Robert Crowther’s Most Amazing Hide-and-Seek
Alphabet Book (1977), in which an animal hides behind each letter. Since
1979 the majority of movables published in England and the United
States have been pop-up books» [8]. Contudo, o primeiro livro infantil a
explorar elementos móveis, com o título Harlequinades, de Robert Sayer,
data de 1765 [22].
Especificamente, no que diz respeito aos livros de banho «The first,
The Toilet (1821), consisted of a series of hand-coloured engravings of
toilet articles from a lady’s dressing-table; when the flaps were raised
the names of the appropriate virtues were disclosed. For example, rouge
revealed ‘modesty’, eyes water ‘benevolence’, and white paint ‘innocence’. The pictures were by the miniaturista William Grimaldi and the
captions, with accompanying moralizing verses, by his son Stacey. The
Toilet was so successful that the Grimaldis followed it with a similar
book for boys, A Suit of Armour for Youth (1824), and it was imitated by
other artists and publishers. One version, My Lady’s Casket was printed
in Boston, Mass., as late as 1885» [8].
Propomo-nos, por conseguinte, proceder à análise de um conjunto
de obras – supra-elencadas –, integradas no que pode ser entendida como
a “categoria” dos livros de banho, quase todos, aliás, claramente próximos do universo do livro-brinquedo, pela ludicidade que os singulariza.
Na verdade, os livros de banho com temáticas próximas dos universos e
interesses antes dos 6 anos e propícias à aprendizagem dos primeiros conceitos, como o universo animal (em particular, os animais ligados à água)
e à rotina do banho, explorando ações como chapinhar, nadar, etc., estabelecem relações com a realidade envolvente dos seus potenciais leitores
e tornam mais claros conceitos abstratos, sob o convite ou o apelo a um
elevado grau de envolvimento físico e emocional pelo recurso a diversas
formas de “animação” do objeto livro, designadamente a inclusão de sons
e de texturas ou os formatos recortados, por exemplo, ou, em geral, não
convencionais. Estas particularidades compositivas dotam estes objetos de um significativo dinamismo e de uma boa dose de jogo e magia,
aspetos que entusiasmam estes leitores principiantes. Efetivamente, estes
primeiros livros coloridos proporcionam aos mais novos momentos de
verdadeira diversão por via da fuga ao convencional formato de papel,
conquistando, deste modo, espaços informais de leitura, fazendo com
que esta seja algo de que se desfruta em tempo de ócio, algo que, por via
da palavra, reforça os afetos e convida à partilha de emoções [12]. A este
respeito convém recordar que a investigação recente tem mostrado que a
aprendizagem da leitura e a motivação para ler começam antes da entrada
na escola, por via de experiências e vivências sociais frequentes no dia a
dia, estando, ainda, provado que a criança desenvolve mais facilmente
as capacidades de leitura e de escrita, se as situações de aprendizagem
tiverem um sentido e uma finalidade real [19]. Entre as estratégias de promoção da leitura e de construção de competências de pré-literacia apontadas, recomenda-se o contato assíduo, próximo e regular com os livros
desde tenra idade, possibilitando à criança o manuseio livre, intuitivo e
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lúdico, associado a momentos de prazer e afetividade. Na verdade, os
pais são os principais agentes na hora de fomentar e consolidar o hábito
e gosto pela leitura dos seus filhos. Porém, o sucesso, nestes primeiros
anos, depende grandemente da sua preparação e motivação, que deve ter
em consideração os interesses da criança, advindos da fase de desenvolvimento em que se inserem, sem esquecer a vertente lúdica, devendo
este contato precoce ser a todo o momento jogo e diversão e, portanto,
próximo da aceção de leitor «as a player» [1], [3], [20]. «Using a book at
this age typically also a rich visual and even tactile experience of vivid
images and of an object that can be held, pointed to, turned, opened, and
closed» [1]. Ainda que uma criança até aos 12 meses não seja capaz de
reconhecer o que uma imagem representa4, a verdade é que, no final, o
mais importante está no ato de leitura em si mesmo, na partilha lúdica,
afetuosa e divertida de um livro cheio de cores e formas variadas entre os
pais e o bebé. A relação celebrada entre o mediador de leitura (o adulto),
o livro e o bebé é vital, uma vez que os laços emotivos que se estabelecem
durante essa atividade são essenciais para formar a visão que o bebé terá
sobre a leitura e os livros [13]. Com efeito, não é obrigatório que o bebé
entenda tudo o que se lhe lê ou o que vê num livro, dado que, ainda que
isso não se concretize, na realidade, aquilo que viu e escutou irá contribuir para alargar os seus horizontes, para aprender novos vocábulos, irá
despertar a imaginação e surpreendê-lo. Acima de tudo, importa procurar o livro adequado ao momento propício, à idade, ao gosto e personalidade do bebé [13].
Durante o estádio sensório-motor (aproximadamente durante os
2 primeiros anos de vida), segundo Piaget, os bebés aprendem acerca
de si próprios e do mundo através do desenvolvimento dos sentidos e
das atividades motoras. Do nascimento até aos 3 meses, o bebé sentese atraído por cores fortes e contrastantes como o branco e o preto e
padrões marcantes, e posteriormente, a partir dos 3 meses interessarse-á pelo meio envolvente explorando através do tato e da boca. Daí
a importância destes livros especializados que podem ser mordidos e
manipulados livremente, e facilmente limpos. Durante este período,
a criança atua a partir de esquemas que lhe permitem atuar no meio
envolvente. Em vez de palavras e conceitos, a criança serve-se de
perceções e movimentos, organizados em esquemas de ação, dado que
a sua inteligência está ao serviço da ação e não da representação. Na
presença de um objeto novo, o bebé incorpora-o sucessivamente em
cada um dos seus esquemas ou estruturas de ação como sacudir, esfregar, balançar, morder, como se se tratasse de compreender pelo uso.
Na verdade, nesta fase, a criança dispõe de uma inteligência prática,
que se exerce com base nos objetos, num plano naturalmente diferente
do adulto que atua ao nível dos conceitos abstratos [21].
De facto, estes primeiros livros especializados para as primeiras
idades por via da exploração de diversos materiais (neste caso particular,
4 Efetivamente, a capacidade representacional, isto é, a capacidade de representar mentalmente objetos e
ações na memória, principalmente através de símbolos como palavras, números e imagens mentais emerge aproximadamente entre os 18 meses e os 2 anos de idade [18].
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pelo recurso ao plástico) e de formatos reduzidos adequados para as suas
pequenas mãos são um pilar importante para o que se espera que venha a
ser um amor duradouro pelos livros e pela leitura.
Em termos gerais, o livro de banho, termo obviamente criado a partir
do próprio contexto ou da situação espácio-temporal do seu uso ou manuseio, distingue-se como uma publicação onde a imagem tem um lugar
central, bem como pelo formato reduzido, por uma economia lexical e pelas estratégias discursivas adaptadas a uma menor capacidade de atenção.
Em termos ideotemáticos, este objeto varia entre aqueles que remetem
diretamente para a esfera do Eu, propondo a descoberta das rotinas do
dia-a-dia, nomeadamente do banho, assumindo caraterísticas daquilo
que Glória Bastos (1999) [2] entende por “livros-espelho”, sobre a vida
quotidiana, com cenas facilmente identificáveis relativas à hora do banho.
«Apresentando-se frequentemente com uma estrutura que apresenta
situações-cena, mais ou menos autónomas, propiciam, no entanto, uma
primeira aproximação à forma de narrar, pois geralmente possibilitam
que o adulto estabeleça uma certa “ordem” sequencial através do diálogo
e com a introdução de marcadores textuais como “antes”, “depois”, etc.»
[2]. Há, ainda, livros de banho que disponibilizam abordagens de conceitos como os animais ligados à água, que se inserem no sub-género dos
livros de conceitos caracterizados por Judith Hillman [2] e, por conseguinte, correspondem às primeiras formas do livro-documentário. Nos livros
de banho, é possível, ainda, observarem-se dois tipos de abordagens,
nomeadamente aqueles que assentam numa forma narrativa muito breve
e simples e aqueles que se prestam ao simples adicionar de situações
(género portfólio ou catálogo), numa estrutura de episódios sucessivos
com uma certa autonomia, cuja estruturação assenta numa lógica de
enumeração de informações [2], [21]. Deste modo, enquanto os primeiros
apresentam uma estrutura simples linear, sendo os acontecimentos narrados de acordo com a sua sequência cronológica, os segundos, por sua
vez, baseiam-se numa estrutura de episódios acumulativos, que permitem
a soma ou subtração da informação/páginas sem que a narrativa mais
global sofra danos significativos. Em todos eles, a personagem central é
uma criança ou um animal.
Entre as potencialidades educativas/formativas e sem pretensões de
exaustividade, são de assinalar a apetência para familiarizar os pequenos
leitores com a estrutura narrativa, a coerência lógica e cronológica do
discurso, auxiliar na conquista dos mecanismos de nomeação do mundo,
favorecer a impregnação da língua escrita, da sua sintaxe e vocabulário,
bem como aprender que a leitura dos textos, das imagens e dos livros seguem um itinerário da esquerda para a direita. Além disso, a proximidade
do livro de banho com a dimensão de brinquedo tornam-no num instrumento interessante ao nível do desenvolvimento da motricidade fina e da
aprendizagem da relação de causa e efeito, permitindo que o bebé o possa
agitar e, assim, causar ruído ou que o possa moldar. Estes livros de imagens permitem, igualmente, fomentar a aprendizagem da diferença entre
realidade e representação dessa realidade de um modo particular, uma
vez que a configuração e as explorações gráficas que assumem, bem como
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o material em que é impresso, apto a uma manipulação segura, permitem
que se desfrute destes durante a hora real do banho da criança que, simultaneamente em algumas das obras, se vê representada nas ilustrações.
Ao nível da componente gráfica/imagética, é de ressaltar a facultação de uma especial experiência estética, proporcionando o treino da
discriminação visual, servindo-se de imagens muito coloridas, de figuras
estilizadas, de aspeto sólido, que contrastam com o fundo e realizadas em
grandes dimensões que tiram partido do impacto visual dos jogos cromáticos e dos contornos fortes e bem definidos.

Livros de banho: alguns exemplos

Os títulos Nós adoramos a hora do banho! [3], Nós adoramos boiar! [4], Nós
adoramos chapinhar! [5], e Nós adoramos nadar! [6], de Emily Bolam
(ilustrações) (2010), uma série cuja aglutinação temática é, desde logo,
cataforicamente substantivada nos próprios títulos dos diversos volumes,
apresentam uma estrutura narrativa assente em sucessivos episódios
individuais autónomos protagonizados por diversos animais em ambiente
aquático, acompanhados por breves componentes textuais descritivas na
terceira pessoa, tais como “O golfinho salta e mergulha”, “O urso lava-se
na cachoeira” ou “O cisne nada devagarinho pelo lago”. Em todos eles, a
narrativa culmina com o bebé na hora do banho, realizando diferentes explorações que o assemelham aos animais anteriormente elencados (fig. 1).
Cada um dos animais foi representado, seguindo o movimento da esquerda para a direita, simulando-se por via desta estratégia a ideia de avanço/
movimento, a ida para o banho, à exceção do urso em Nós adoramos a hora
do banho! [3] e da morsa em Nós adoramos chapinhar! [5], cujos olhares se
encontram direcionados para a esquerda. O formato quadrangular reduzido (12x12 cm) coloca em evidência as variadas personagens presentes
isoladamente em cada página, sendo estas rodeadas somente por breves
apontamentos ilustrativos relativos ao contexto da ação narrada. Por meio
desta simplificação, torna-se mais acessível a imagem de um mundo exterior que se apresenta diante dos olhos do bebé de um modo complexo e
caótico, com uma enorme multiplicidade de objetos e ações simultâneas.
Esta coleção possui ventosas que permitem a sua fixação dos livros numa
qualquer superfície lisa, algo que se pode revelar muito prático durante a
hora do banho.
Fig. 1. Ilustração de
Nós adoramos boiar!
(2010), de Emily Bolam
(ilustrações) [4].

Em a Hora do Banho, de Jo Joof (2012) [16], o leitor é surpreendido pelo
facto de este ser um livro flutuante, cuja configuração, após a sua mon-
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tagem, se assemelha a um pequeno barco, a qual se revela um apelativo
convite a que o livro se torne facilmente seu companheiro, à semelhança
do caraterístico pato de borracha ou barquinho. Nesta obra, o protagonista
é um bebé. Este é logo apresentado na capa e a sua nuca surge ilustrada
no verso, realizando-se aqui um interessante jogo visual. Em poucas
páginas se revela um bebé todo sujo, cuja solução é, pois, o banho, fazendo-se acompanhar do seu pato de borracha e do barquinho, que, depois
de “quentinho e confortável!”, está pronto para dormir. Neste curioso
volume, a figura central encontra-se em evidência sob um fundo branco e,
deste modo, é-lhe conferido um total protagonismo.
Fig. 2. Capa de Hora
do Banho (2012), de Jo
Joof [16].
Fig. 3. Contracapa de
Hora do Banho (2012),
de Jo Joof [16].

Os volumes Patinho Bisnaga [14], e Sapinho Bisnaga [15], ambos ilustrados
por Laila Hills (2012), assumem a configuração/formato da cabeça do
animal que o protagoniza e trazem, ainda, incorporada uma bisnaga que
rapidamente se poderá tornar em motivo de grande diversão. Em ambas
as obras, a narrativa inicia-se pelo recurso às onomatopeias “Quá! Quá!”
e “Ribbit! Ribbit!”, respetivamente, desenvolvendo-se num discurso bastante apelativo e que faz uso de recursos como a adjetivação. Trata-se de
uma breve narrativa cujos acontecimentos são narrados respeitando a sua
sequência cronológica. Ao contrário das obras acima analisadas, nestes
dois livros, a ilustração apresenta outros elementos aos quais não há qualquer referência na componente textual, tais como as personagens do rato,
do pato e do coelho em o Sapinho Bisnaga [15]. Esta estratégia favorece
explorações como a nomeação ou a identificação de animais parcialmente
ocultados pela vegetação.
Fig. 4. Páginas de Patinho Bisnaga (2012), de
Laila Hills (ilustrações)
[14].
Fig. 5. Capa de Patinho
Bisnaga (2012), de Laila
Hills (ilustrações) [14].

A aventura do patinho e da sua Amiga (2013) [23], editado em português pela
Porto Editora, de entre os restantes do corpus em análise é o que mais se
aproxima do formato tradicional ou convencional do livro, mesmo tendo
sido impresso em plástico o que permite uma manipulação mais segura.
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Fig. 6. Ilustração de
A aventura do patinho
e da sua Amiga (2013)
[23].
Fig. 7. Capa de Baleia
(2013), de Caroline Davis (ilustrações) [10].

Nesta obra, o leitor é confrontado com uma narrativa muito concisa, mas
que faz uso de um pequeno diálogo entre o Patinho e a sua amiga. Comparativamente com os volumes anteriormente analisados, encontramos uma
ilustração mais elaborada, com uma maior disposição de elementos contextuais que colocam as personagens em relação com outros objetos.
Baleia [10] e Patinho [11], ilustrados por Caroline Davis, duas obras
que constam do Plano Nacional de Leitura, assumem a configuração de
catálogo ou álbum portefólio, por via de uma série de imagens soltas de
diversos animais legendadas apenas pelo nome que os identifica. Ambos
os objetos têm como particularidade gráfica uma pequena pega que possibilita à criança o seu transporte simples e quase intuitivo, tendo ainda
como singularidade o recurso ao som, pela inclusão de um guizo.
Fig. 8. Páginas de Não,
não, banho, não! (2013),
de Rosaline Bonnet
(ilustrações) [7].

Por último, Não, não, banho, não! [7], ilustrado por Rosaline Bonnet
(2013), apresenta um formato quadrangular, também ele com reduzido
número de páginas, e dispondo todas elas de um separador onde nos
são dadas a conhecer as três personagens desta obra. O discurso verbal
simples baseia-se numa estrutura acumulativa, onde diferentes animais
vão sendo convocados para a hora do banho, mostrando-se todos eles relutantes por via da constante repetição “Não, não, banho não!” que, aliás,
corresponde ao título, até que a todos se juntam num divertido banho. A
ilustração assume aqui um papel complementar, revelando informações
não disponíveis no texto.

Considerações Finais

Em síntese, os volumes analisados evidenciam um conjunto de singularidades gráficas, textuais e visuais que possibilitam a sua filiação na tipologia do livro brinquedo, objeto capaz de convidar a um modo particular de
leitura. As principais singularidades destes volumes repousam, essencialmente no seu envolvimento físico/sensorial no relato, cuja tridimen-
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sionalidade dá aso a relações inusitadas entre o leitor e o objeto gráfico,
propondo uma estimulante desformalização do ato de ler, por via da interpelação direta dos sentidos, bem como pelo convite ao contato dinâmico
e envolvente. Não esqueçamos que o indivíduo se molda nos primeiros
anos de vida através de manipulações e operações lógicas com o intuito de
procurar perceber as coisas e os fenómenos que nos cercam. [17].
O livro de banho é, desta feita, um campo rico em explorações
gráficas e de novas possibilidades de leitura advindas da sua manipulação física ou sensorial. Efetivamente, o formato particular, muitas vezes,
invulgar, e os processos de produção gráfica são os elementos que lhe
conferem um caráter particularmente lúdico. Sempre com uma boa dose
de diversão, propõem-se novos olhares sob a perspetiva do livro pela
exploração de jogos sinestésicos decorrentes da exploração de sentidos
como a visão, a audição e o tato ao serviço da imaginação. Por via dos
livros de banho, o livro pode ser entendido, desde idades precoces, como
fonte de prazer, estímulo à curiosidade/descoberta e instrumento indutor
de conhecimento veiculado informalmente e de forma fruitiva.
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Abstract
Este artigo trata de um breve estudo de elementos visuais do filme animado Fantastic Mr. Fox (Anderson, 2009), de um ponto de vista semiológico, segundo Ferdinand de Saussure e Roland Barthes, estabelecendo
também uma ponte com a obra escrita de Roald Dahl e a primeira edição
do seu livro.

1. Introdução

Aquando de uma entrevista para o jornal britânico The Times, Wes Anderson disse: “There were some people who didn’t like the wolf scene. In particular
one very important person. And he said, I don’t understand what this scene
is doing in the movie. And I would always say to him, I’m not cutting it. That
scene is why I’m making the movie.” (Anderson, 2009b).
O realizador americano marca assim a importância de uma das cenas
finais de Fantastic Mr. Fox (Anderson, 2009a), na qual Mr. Fox encontra
o Lobo, destacando-a como a maior motivação para a criação do filme. O
livro com o mesmo nome, escrito por Roald Dahl e publicado em 1970, foi
um dos primeiros livros que Anderson teve em criança (Brody, 2009). O
realizador afirmou ter sido atraído pela escavação e mundo subterrâneo
da história, assim como pela escrita de Dahl e pela personagem do herói
que salva os seus amigos dos problemas que o seu próprio ego causou (Anderson, 2010). A técnica escolhida para fazer uma adaptação cinematográfica do livro de Dahl foi stop-motion2 , o que parece uma escolha natural
para um realizador que se mostra excessivamente controlador de todos
os detalhes dos seus filmes e que gosta de trabalhar com efeitos especiais
antiquados (Brody, 2009; Seitz, 2013)
O enredo da história original de Dahl precisava de ser expandido para
que pudesse ser transformado numa longa-metragem e isto levou Wes
Anderson e Noah Baumbach (co-argumentista do filme) a amplificar as
relações e os conflitos entre personagens, assim como a aprofundar as
suas identidades e backstories3 , tendo como base alguns manuscritos do
escritor inglês (Brody, 2009). Na adaptação cinematográfica, os agriculto1 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Rua Leira da Relva, nº 119, 3ºE, Portugal.
2 Stop-motion é uma técnica cinematográfica na qual objetos são fotografados numa série de posições ligeiramente diferentes, de modo a dar a ilusão de que estes se estão a mover (Stop-motion. (n.d.) Retrieved
May 9, 2016 from http://www.merriam-webster.com/dictionary/stop-motion).
3 Backstory é toda a história que antecede o enredo principal - como num filme (Backstory. (n.d.). Retrieved May 9, 2016, from http://www.merriam-webster.com/dictionary/backstory).
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res mantêm-se personagens planas, ou flat segundo a terminologia de E.
M. Foster, pois funcionam como caricaturas que foram construídas à volta
de uma única ideia ou qualidade (2010). Estas personagens mantêm-se
constantes ao longo do filme e não sofrem nenhuma alteração de caráter
ou de atitude, ao contrário de Mr. Fox que é uma personagem obviamente
modelada, ou round (Forster, 2010), que parece pronta para ter uma vida
fora do ecrã e que é capaz de nos surpreender convincentemente: “it has
the incalculability of life about it” (Forster, 2010). A história do filme começa cronologicamente antes da história do livro e estende-se para além
dela. Podemos pensar no livro como sendo o segundo capítulo do filme,
tendo Anderson e Baumbach criado o primeiro e o terceiro capítulos desta
nova história (Brody, 2009).

2. Ponte entre a obra escrita e o filme animado

A primeira cena do filme apresenta-nos uma pequena rima de Roald Dahl “Boggis and Bunce and Bean
One fat, one short, one lean,
These horrible crooks
So different in looks
Were none the less equally mean.” (1970)
- acompanhada do cunho do realizador americano: uma tipografia não
serifada (também presente em Rushmore (Anderson, 1998) e The Royal Tenenbaums (Anderson, 2001)) em amarelo (como em The Darjeeling Limited
(Anderson, 2007) e The Life Aquatic with Steve Zissou (Anderson, 2004)), o
ângulo recto da câmara (anexo 1) e os tons-pastel.
Na cena seguinte, é estabelecida outra ligação direta entre o filme e o
livro: uma mão aparece segurando o que parece ser uma primeira edição
do livro de Dahl de 1970, publicado pelas editoras George Allen & Unwin,
no Reino Unido, e Alfred A. Knopf, nos EUA, com ilustrações de Donald
Chaffin (ver Fig. 1). Na capa da primeira edição, vemos uma raposa vestida, sobre as duas patas traseiras, debaixo de uma árvore, e é assim que
Mr. Fox aparece pela primeira vez no filme.
Fig. 1. Fotograma de
Fantastic Mr. Fox 00:01:15 - e capa da
primeira edição de
Fantastic Mr. Fox, de
Roald Dahl, publicada
em 1970 pela editora
George Allen & Unwin,
no Reino Unido, com
ilustrações de Donald
Chaffin.

O banquete final do livro aparece sensivelmente a meio do filme, representado na Fig. 2, e estabelece novamente uma ligação entre a imagem
animada e uma das ilustrações originais de Chaffin (Dahl, 1970), onde
vemos todos os animais em redor de uma mesa repleta de iguarias.
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Fig. 2. Fotograma de
Fantastic Mr. Fox 00:47:27; ilustração de
Donald Chaffin.

3. Interpretação dos símbolos presentes no filme

A Mrs. Fox do livro chama-se Felicity Fox no filme, como Felicity Dahl,
esposa de Roald Dahl. Isto poderia ser um indicador de que a personagem
de Mr. Fox se fosse tornar uma representação do próprio escritor, mas
quem se parece fisicamente com Dahl acaba por ser a personagem Bean,
o agricultor malvado (ver anexo 2). Mr. Fox veste o inconfundível fato
bege de bombazine de Wes Anderson (ver anexo 3). Este detalhe torna-se
importante quando posto lado a lado com uma afirmação do realizador,
que volta a referir a cena do lobo do final do filme: “And in the end, there’s
a scene, where they see this wolf, and it really has nothing to do with the plot
at all. It’s a totally isolated thing, but I feel it’s the climax of the movie, for
some reason. And it ended up being what it’s all about. For me, anyway. This
guy in corduroy who doesn’t want to lose contact with his wildness.” (Anderson, 2010). Isto suporta a ideia de que a narrativa escrita por Anderson e
Baumbach é uma alegoria4 sobre a condição do homem contemporâneo.
De acordo com Barthes, a explicação para o trabalho artístico é usualmente procurada na pessoa que o produziu, centrando a razão de ser da
obra no autor, na sua vida pessoal, nos seus gostos e na sua personalidade
(1977). Assim encontramos uma explicação para a obra que vem de uma
voz singular, como uma confidência que o autor faz ao seu público, através
da alegoria da ficção (Barthes, 1977).
No trailer promocional do lançamento de Fantastic Mr. Fox na consagrada Criterion Collection, são destacadas as três razões que levaram o
filme a fazer parte da cobiçada coleção: Human Condition, Animal Instinct
e Fantastic Action (Criterion, 2014). A condição humana é representada
pelas cenas em que percebemos que Mr. Fox quer ascender socialmente e
sentir-se admirado: quer comprar uma casa nova, mesmo que isso esteja
fora do seu alcance financeiro e quer voltar aos seus tempos áureos de
caçador, apesar de ter outras responsabilidades que o impedem de ter
essa vida. O instinto animal transparece nas ações básicas de sobrevivência e proteção das personagens. Os animais antropomórficos da história
debatem-se constantemente com esta dualidade de comportamentos e
ambições.
Wes Anderson recorre a objetos específicos para caracterizar as suas
personagens e, no caso de Mr. Fox, o jornal The Gazette vai ser um dos
instrumentos de compreensão do seu estado mental. Mr. Fox escreve uma
4 Uma alegoria é uma história na qual as personagens e os eventos são símbolos para representar ideias
relativas à condição humana ou a situações políticas ou históricas (Allegory. (n.d.). Retrieved May 9, 2016,
from http://www.merriam-webster.com/dictionary/allegory).
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coluna que no início do filme se chama “Fox about Town with Mr. Fox”,
representado na Fig. 3.
Fig. 3. Fotograma de
Fantastic Mr. Fox 00:04:52.

Kia Rahnama faz uma observação interessante sobre o tema do filme,
dizendo que a história é realmente sobre a mudança de estações e a
chegada do Inverno, baseando-se no texto do jornal (Rahnama, 2014). O
Inverno é um símbolo representante da última etapa da vida da raposa,
que afirma que o pai morreu apenas com mais meio ano do que ele próprio
tem agora - 7 anos. Segundo Saussure, um “símbolo nunca é completamente arbitrário; (...) há sempre um rudimento de ligação natural entre o
significante e o significado” (1971), (ao contrário dos signos linguísticos,
cuja relação entre significante e significado é puramente convencional, à
exceção das onomatopeias). As estações do ano surgem por uma ordem
fixa - Primavera, Verão, Outono e Inverno, que é a última estação do ano.
Há uma relação de semelhança entre o Inverno, última fase do ano, e a
última fase de uma vida.
É também neste texto de jornal que ficamos a saber que a equipa
desportiva de Mr. Fox chamava-se Wild English Wolves, apesar do personagem admitir que tem fobia destes animais. Mr. Fox também se mostra
desencantado pelas questões do vale onde mora, incluindo tempestades,
uma referência clara às pinturas da sua esposa, que repetidamente pinta
paisagens bucólicas atacadas por relâmpagos.
Fig. 4. Fotograma
de Fantastic Mr. Fox 00:05:08.

O jornal é lido por Mr. Fox, na cena mostrada na Fig. 4. Anderson
apresenta-nos a família Fox, num cenário que relembra sitcoms5 familiares tais como Father Knows Best (James, 1954) (ver anexo 5), com o filho
desafiador, a mãe dona de casa, que conta os mexericos enquanto prepara
5 Sitcom é um programa televisivo de emissão regular sobre um grupo de personagens que participa em
diferentes situações cómicas (Sitcom. (n.d.). Retrieved May 9, 2016, from http://www.merriam-webster.
com/dictionary/sitcom).
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comida, e o pai que lê o jornal enquanto espera, sentado à mesa, para ser
servido do seu pequeno-almoço.
O ecrã está divido em três partes e as personagens distribuem-se
por grau de importância, protagonismo e função. No centro, em grande
plano, está o pai, protetor, provedor e trabalhador, figura de autoridade,
de segurança e de estabilidade - a personagem principal. À direita, mais
afastada e, portanto, a uma escala mais pequena, está a mãe, segunda no
comando, uma dona de casa que tenta manter a ordem e apela ao bomsenso. À esquerda, ainda mais afastado e mais pequeno, aparece Ash, o
filho do casal, que tem mau feitio e cospe no chão, sentindo-se diferente
de todos os outros animais. Esta imagem é uma representação de uma
família tradicional, onde os três elementos da família são separados em
estratos diferenciadores, encaixando no papel que lhes foi incumbido.
Estas três personagens, sendo personagens modeladas, têm a capacidade
de, ao longo do filme, mostrarem que não são definidas só pelas suas funções domésticas nem limitadas pelo seu papel familiar e que são capazes
de contribuir para a narrativa com outras habilidades, assumindo novos
papéis na dinâmica da família.
Fig. 5. Fotograma de
Fantastic Mr. Fox 00:05:19.

De volta ao jornal, encontramos uma nova referência à grande faia que
existia na propriedade de Dahl e que se torna a protagonista da capa da
1ª edição do livro. Mr. Fox vê um anúncio imobiliário de uma casa na
árvore, com mais uma premonição associada - “Great Views” (Fig. 5). A
primeira vez que vemos o casal Fox, eles encontram-se debaixo de uma
árvore pequena e magra, no cimo da colina. Essa árvore tinha maçãs nos
seus galhos sendo, portanto, uma macieira e não uma faia. A imagem da
árvore que cresceu e que se tornou um objeto de desejo para a raposa está
implícita: tanto como memória da sua juventude e liberdade, como marco
de um estatuto social mais elevado do que o seu atual, mas inalcançável
devido à insuficiência financeira. A casa na árvore é demasiado cara para
a família Fox, mas Mr. Fox decide comprá-la e criar uma dívida, só para
depois ver a árvore ser destruída pelas máquinas dos agricultores furiosos
que perseguem a família das raposas. Tal como as memórias da sua juventude, a árvore simboliza as ambições imaterializáveis de Mr. Fox.
Então este pai, casado, com um emprego estável, mas com pouco
reconhecimento e ordenado baixo, decide que não quer viver numa toca.
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Este é o inciting incident6 da história. O jornal transforma-se no catalisador da ação e da narrativa seguintes.
A família Fox muda-se para a casa nova e a vista da janela seduz Mr.
Fox a agir ainda mais irresponsavelmente nesta crise de meia-idade: vê
ao longe as três quintas dos malvados agricultores Boggis, Bunce e Bean,
o que desperta nele o ladrão adormecido. Rahnama sublinha, o desejo de
reviver uma fase do seu passado reflete o medo de avançar para a próxima
fase da sua vida (2014).
Fig. 6. Fotograma
de Fantastic Mr. Fox 01:15:27.

“Pensez-vous que l’hiver sera rude?”7 (Anderson, Baumbach, & Dahl, 2007)
- é com esta frase que Mr. Fox encara o Lobo (ou English Wolf, como é
referido no artigo do jornal), que se apresenta majestoso no topo de uma
colina gelada, com montanhas cobertas de neve no fundo, como vemos
na Fig. 6, enquanto do lado de Mr. Fox ainda tudo se encontra repleto de
tons quentes outonais.
O Lobo torna-se um símbolo que pode ser desconstruído em vários
significados. O significante, que é a figura do Lobo, tem uma relação
natural com os significados incutidos pelo filme, como Saussure sugere
que aconteça com os símbolos (1971), uma vez que esta figura também
se assemelha com o animal lobo (canis lupis, como lhe chama Mr. Fox),
que é um animal selvagem, um caçador implacável, um sobrevivente na
natureza.
Os significados do símbolo Lobo são múltiplos. Primeiro, podemos
interpretar o Lobo como liberdade, virilidade e indomabilidade - facetas
que Mr. Fox abandonou ao longo da sua vida, para se tornar o patriarca
de uma família que depende dele. A perda de virilidade vem associada
à perda da sua cauda, um possível símbolo fálico (Halberstam, 2012),
durante um dos ataques dos agricultores. A recuperação e retorno da
cauda (que estava na posse de Bean) provocam o confronto final entre os
animais e os humanos e possibilita, enfim, a reconciliação entre Mr. Fox
e o filho, que se arrisca para que o pai volte a estar completo. Seguindo a linha da pergunta de Mr. Fox sobre a mudança de estação, apercebemo-nos
que o Lobo já está rodeado pelo Inverno e que será capaz de sobreviver,
tornando-o assim um símbolo de resistência ao que aí vem e que Mr. Fox
tanto teme. A interação final entre as duas personagens, que partilham
6 “… este incidente serve duas funções importantes e necessárias na elaboração da narrativa: (1), coloca
o enredo em movimento; e (2), capta a atenção do leitor e da audiência. Para compreender como se
deve escrever um argumento é essencial que se compreenda a relação entre este primeiro incidente e a
narrativa principal“ (Field, 2005).
7 Pensa que o Inverno será severo? (tradução de Gabriela Sá).
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uma saudação de punho erguido no ar, pode ser tanto uma despedida à
selvajaria e a consequente aceitação do destino da raposa antropomórfica, constrangida pelas leis da sociedade, como um sinal de solidariedade
entre os animais que terão de enfrentar o Inverno. O conceito de Brad Leithauser - the one-sentence novel (Leithauser, 2014)- aplica-se perfeitamente
a esta cena e fala de Mr. Fox, pois há uma visível abertura de perspectiva,
em que o espetador vislumbra a mensagem pessoal do realizador.
No final do filme, alcança-se um novo equilíbrio8: os animais instalamse permanentemente nos esgotos onde foram encurralados, mas onde
têm acesso direto ao supermercado abastecido pelos três agricultores. Assim, Mr. Fox encontra um equilíbrio entre ser estável para bem da sua vida
familiar e sentir frequentemente a adrenalina do assalto, uma vez que há
sempre a possibilidade de serem apanhados a roubar no supermercado.
Quando Mr. Fox realiza finalmente o discurso que tantas vezes tentou fazer ao longo do filme, recorre a uma maçã do agricultor Bean, como
as que vemos na Fig. 7.
Fig. 7. Fotograma de
Fantastic Mr. Fox 01:18:45.

Depois de analisarmos o filme, podemos afirmar que a maçã é um símbolo com conotação positiva na narrativa de Fantastic Mr. Fox. Barthes
diz que “a imagem literal é denotada e a imagem simbólica é conotada”(1977), aplicando-se aqui a conotação uma vez que esta é uma imagem
simbólica, pensada e preparada. Logo no início do filme, vemos Mr. Fox a
comer uma maçã, despreocupadamente, enquanto espera pela namorada. Mrs. Fox usa um vestido amarelo com um padrão de pequenas maçãs
vermelhas. Depois de comprar a casa nova na árvore, Mr. Fox senta-se à
sombra a roer uma maçã, enquanto a mulher pinta e as crianças brincam.
Bean é um famoso agricultor de uma estirpe única de maçãs, que ele
próprio inventou, o que lhe permite produzir a melhor cidra de maçã do
mundo. Deste modo, a maçã, torna-se um símbolo cujo significado são
as coisas boas na vida de Mr. Fox: a juventude, o amor, a descontração,
a comida de alta qualidade e a esperança. Quando começam os ataques
dos agricultores, as maçãs desaparecem e Mrs. Fox não usa o seu vestido
amarelo quando fere violentamente Mr. Fox na cara.
Este símbolo de felicidade só regressa quando a esperança é restaurada, depois do confronto final com os vilões e a despedida do Lobo. No
brinde final, todas as raposas e Kylie, agora fiel companheiro de Mr. Fox,
bebem sumo de maçã - exceto Ash, porque ele assume finalmente que é
8 New Equilibrium é o último passo da narrativa (Truby, 2007).
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diferente. O significado do símbolo maçã é estabelecido através da narrativa do filme e da sua associação deliberada a determinadas situações.
Na cena mostrada na Fig. 7, vemos uma nova referência ao Inverno
que aí vem - a última fase da vida de Mr. Fox - quando lemos “Winter
Apples” na caixa que suporta as maçãs. Mr. Fox diz ainda sobre as maçãs
de Inverno: “Even these apples look fake. But at least they’ve got stars on
them.”(Anderson, 2009). Estas maçãs falsas são o símbolo da felicidade
que aguarda Mr. Fox.
Na última edição do jornal, vemos que Mr. Fox mudou o título da
sua coluna para “Fox on the Prowl with Fantastic Mr. Fox” e lá podemos
encontrar mais uma prova da sua resignação: “I’m not the fox I used to be.
Not by choice.”. Segundo Rahnama, esta é uma alusão à inevitabilidade
da chegada do Inverno da vida de todos os homens e das mudanças de
caráter que a acompanham (2014).
O filme termina com uma mensagem de esperança, resignada às
novas circunstâncias em que todos se encontram. Mrs. Fox anuncia uma
nova gravidez que é bem-recebida pelo marido, ao contrário do que acontece no início do filme, aquando da sua primeira gravidez, quando Mr. Fox
não se sentia preparado para ser pai e assumir as responsabilidades. No
final, Mr. Fox reorganizou as suas prioridades e decidiu que o importante
é que todos os seus amigos e familiares sobrevivam, que se alimentem e
que se mantenham juntos, mesmo que as condições não sejam as ideais,
aceitando também a imposição do envelhecimento e da sociedade em
que vive. É um final agridoce, com uma falsa sensação de segurança e um
brinde ao que realmente é o mais básico instinto animal - a sobrevivência.
“To our survival”, brinda Mr. Fox (Anderson, 2009a).

4. Conclusão

Desta investigação, surge a convicção de que Wes Anderson fez um trabalho infinitamente detalhado na produção desta adaptação cinematográfica da obra escrita de Dahl. Nas palavras de Matt Zoler Seitz: “There’s not a
wasted line or moment.” (2013)
A viúva do escritor, Felicity Dahl, afirma que o seu falecido marido
ficou descontente com algumas adaptações já feitas dos seus livros para
filmes, acrescentando até: “He was pretty grumpy about most of them.” Mas,
referindo-se ao caso da adaptação de Wes Anderson do conto Fantastic
Mr. Fox, Felicity diz: “But I think this one, he’d be thrilled with.” (“Wes Anderson’s visit to Roald Dahl’s Buckighamshire home,” 2009)
Fantastic Mr. Fox permite uma primeira leitura, superficial e descontraída, que nos contará a história de uma raposa que provoca problemas e
que tem de salvar todos os seus amigos dos malvados agricultores e quem
leu o livro, irá certamente reconhecer a linha narrativa central e a essência
da raposa principal. Porém, num segundo nível de leitura, mais cuidado
e atento, com algum conhecimento sobre o contexto em que as obras
foram produzidas, identificamos a ligação entre as personagens animais
e os criadores da história - tanto Wes Anderson como Roald Dahl - , assim
como as referências a outros filmes (como por exemplo, a fala de Kiley
- “You say one thing, she says another, and it all changes back again!” - que re-
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mete para o filme Rebel Without a Cause (Ray, 1955) ou a semelhança entre
o encontro de Mr. Fox com o Lobo e uma cena do filme Jeremiah Johnson
(Pollack, 1972)). Num terceiro nível de leitura que requer a interpretação dos sinais, onde são recolhidas todas as pistas dadas pelo realizador
americano e cruzadas com todos os conhecimentos adquiridos previamente, torna-se possível compreender as várias narrativas presentes no
filme: a importância da mudança de estação, a crítica ao capitalismo e à
sociedade estratificada, a linha ténue que separa o homem domesticado
do animal selvagem.

Anexos
Anexo 1. Fotogramas
de Moonrise Kingdom
(Anderson, 2012) e
The Royal Tenenbaums
(Anderson, 2001).
Anexo 2. Fotografia
de Roald Dahl e a
personagem Beans,
um dos agricultores
em Fantastic Mr. Fox
(Anderson, 2009a).

Anexo 3. Fotografias
de Wes Anderson,
vestindo fatos de
bombazine.
Anexo 4. Fotograma
de Father Knows Best
(James, 1954).
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Abstract
O encontro com as imagens não é neutro, amorfo de significado. As
qualidades da imagem emergem deste encontro sensorial com o corpovivenciado, manifestam-se numa atmosfera de sentidos, de porosidades
e de texturas que constituem a sua existência. Inscrevem-se na superfície do sensível, nos estratos discursivos que as evocam, integrando as
múltiplas narrativas da nossa existência que constituem a cultura visual.
Constituem-se na carne do mundo de que nós fazemos parte. Envolvido
por esta carne, o gesto criativo exprime experiências particulares do
mundo. Neste contexto, adotamos uma perspetiva fenomenológica para
iluminar as manifestações particulares da cultura visual nas ilhas da Madeira e dos Açores tomando como estudos de caso a ilustração e Street art
de Luís Brum e a animação 3D de Evangelina Sirgado de Sousa. Operando
uma redistribuição do sensível, estas obras inscrevem-se no regime estético, desafiam as convenções de representação e apelam à proximidade
do encontro entre o observador e as imagens. As desconcertantes figuras
hibridas que habitam as ilustrações de Luís Brum abrem-se à imaginação,
rompendo com qualquer tentativa de uma visão dominadora. A materialidade das suas intervenções de arte de rua e as inter-relações que
estabelecem com os espaços em que se inserem estimulam uma relação
encarnada com um espaço heterogéneo. A simulação digital evanescente da animação 3D de Angelina Sirgado de Sousa subtrai o cliché do
contexto e recusa qualquer explicação causal, induzindo uma visualidade
háptica que aproxima o espetador da materialidade das imagens digitais.
O encontro do espetador com estas obras desperta uma relação ambígua
que convoca um locus aberto à redefinição da existência e da essência, do
sujeito e do objeto.

1. Introdução

A cultura visual faz parte do grupo mais vasto da cultura. Precisemos, em
primeiro lugar, a noção de cultura. O conceito de cultura sofreu desde a
década de 80 um alargamento passando a incluir não apenas os artefactos
mas também os processos e os seus usos e discursos, isto é, o conjunto de
práticas sociais que delineia a partilha de significados. Enquanto alguns
1 e 2 Escola Superior de Educação de Lisboa - Instituto Politécnico de Lisboa, Educação Letras Comunicação e Artes, Campus de Benfica do IPL 1549-003 Lisboa, Portugal.
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teóricos e historiadores de arte, como Frederik Antal (1887-1954) ou
Arnold Hauser (1892-1978), consideravam apenas as obras de arte ou os
produtos da cultura elevada como um “reflexo da sociedade”, Stuart Hall
[1], baseando-se em Raymond Williams, operou uma viragem do conceito
elitista e abstrato de cultura partindo da consideração da cultura enquanto
“significados partilhados”. A atribuição de sentido às coisas é realizada
pela forma como pensamos e sentimos e, também, pela forma como
usamos as coisas, pelo gestos que realizamos, os quais também se tornam
signos na medida em que representam valores, gerando um sistema de representação, conceito central para Hall. O reconhecimento partilhado do
significado das coisas é um processo em contínua negociação no xadrez
do tecido social e torna-se parte integrante do processo de construção
da identidade de uma comunidade, conferindo, assim, consensualidade
às fronteiras entre nós e os outros e definindo o conjunto dos verosímeis
possíveis, o mundo do real partilhado.
A “cultura” constitui-se, assim, como a superfície do sensível [2] através do regime de visibilidade, i. é, das redes do discurso, da produção e da
distribuição que marcam as fronteiras invisíveis determinantes do que é
passível de se tornar sensível, manifesto. No seio desta superfície, existe
um subgrupo que se caracteriza, ontologicamente, como o que é visto,
despido pelo olhar, constituindo-se na sua relação com este. No entanto,
relativamente ao domínio e ao termo de “cultura visual” não existe ainda
consenso, partilhando a indeterminação com o conceito que lhe subjaz,
o de “imagem”. Tendo a sua origem etimológica nos termos gregos Eidos
(ideia/forma) e Eidolon (duplo, aparição, fantasma), o termo “imagem”,
conforme referido na Republica de Platão, viria a sofrer uma conotação
negativa baseado na sua condição ontológica: nesta aceção, a imagem
é uma cópia esbatida do original, tendo uma relação de similitude, analógica, com o original. Mas numa outra aceção, a imagem pode não ter
uma relação de similitude visual com o referente podendo, por exemplo,
ser simbólica ou metafórica e exigindo, neste caso, um conhecimento
exterior, ou de um código, como é o caso dos mapas, dos gráficos, das representações matemáticas. Por outro lado, existem imagens que não têm
qualquer referente, como as imagens numéricas criadas pelas novas tecnologias, que não funcionam como cópias mas como modelos, das quais é
possível criar inúmeras cópias, ou ainda, certas imagens mentais [3].
Mas a categorização das imagens com base na relação com o seu
referente, cunhada por Peirce (1839-1914), tem por base uma visão estruturalista do mundo que parte da premissa da impermeabilidade entre
os três elementos da significação: o que aparece (significante/imagem),
o referente e o sujeito. A única dinâmica contemplada, a haver, moverse-ia em vetores paralelos. Pelo contrário, segundo a perspetiva fenomenológica, pela qual aqui optamos, não existe lugar para um referente
nem um significante “acabado”, fora do sujeito. Segundo Merleau-Ponty, a divisão entre estes três termos (o que aparece - significante/imagem - o referente e o sujeito) não faz sentido pois o sujeito percipiente
forma uma visão particular do mundo que se estrutura pela perceção e
que não pode ser subtraída ao corpo-vivido. A perceção será assim uma
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abertura ao mundo da consciência intencional, “consciência de alguma
coisa”: é uma capacidade de agir, um acesso encarnado, mediante o
qual o significado vem-a-ser à medida que os nossos corpos entram
numa relação dialética com o mundo impregnado de sentido. Dada a
ligação com o corpo, que tem uma relação contingente com o mundo,
a perceção tem necessariamente uma natureza existencial e semiótica,
sendo sempre, também, expressão como refere Merleau-Ponty: “Qualquer perceção, qualquer ação que a suponha, em suma, qualquer uso do
corpo humano é já expressão primordial – não esse trabalho derivado
que substitui o expresso por signos dados por outras vias como sentido
e regra de emprego próprios, mas a operação primária que de início
constitui os signos em signos, faz o expresso habitar neles apenas pela
eloquência de sua disposição e de sua configuração.” (p.70) [4].
Poderá depreender-se que Merleau-Ponty parte do pressuposto de
uma certa “inocência” do olhar, como assinala Laura Marks: “uma crítica
válida à fenomenologia é a de que erradamente acredita que toda a experiência é acessível à consciência sendo só uma questão de estar no presente e percecionar” (p.152) [5]. No entanto, a fenomenologia existencial
deixa implícito que a experiencia do corpo é também informada pela cultura. Se vamos entender a estrutura da experiência como especificamente
significativa, ou seja, conscientemente percecionada e significante, possuindo um valor diacrítico para nós como um tipo particular de experiência, devemos antes de mais compreender a estrutura do ato de ver e de
nós próprios como videntes. O encontro preceptivo com o mundo ocorre a
priori e fornece as bases sobre as quais podemos então viver um encontro
percetual semiótico com as coisas do mundo, encontro esse informado
pela cultura. Assim, a experiência anterior desempenha um papel ativo na
perceção, e neste sentido, defendemos que o olhar não é apenas situado
num tempo e num espaço específicos mas também, concomitantemente,
numa cultura específica. Neste contexto, cultura visual é tanto um modo
de apreender, criar e traduzir mundos, como o que Rancière define como
regime de visibilidade, isto é, o aparato económico, tecnológico, simbólico e político que lhe subjaz. Embora a posição estruturalista de Rancière
não permita tatear o devir do sensível, como refere Derrida “é sempre
algo como uma abertura o que frustrará o projeto estruturalista. O que eu
não posso nunca compreender, numa estrutura, é o que, por meio do qual
não está fechada.” (p.201) [6]. Ora, é precisamente o corpo-vivenciado
esse “algo como uma abertura” que, “por meio do qual” a estrutura não
está fechada. O corpo-vivenciado é a abertura da consciência ao devir do
sensível, uma dobra no mundo. Sendo uma dobra no mundo faz parte da
materialidade do mundo que por sua vez excede o corpo-vivenciado, fornecendo-lhe vastos horizontes para os quais a consciência concretamente
se direciona.
Neste contexto, a “cultura visual” reflete uma experiência específica do mundo [7]. Pretendemos aqui analisar a especificidade da cultura
visual nas ilhas da Madeira e dos Açores, tomando como estudos de caso
as imagens hibridas de Luís Brum e as imagens hápticas de Evangelina
Sirgado de Sousa. Rodeadas pelo mar, as ilhas estão simultaneamente
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abertas ao mundo e fechadas num mundo. Estão rodeadas por dois infinitos que se espelham, a água e o céu. Os elementos naturais, como a água,
o sol e as chuvas que determinam as colheitas e as cheias são um fator
que ritma a existência dos insulares. Por outro lado, o horizonte pontua
um desejo de partir, ou a nostalgia de um todo do qual a ilha constitui um
modelo.
A perceção é a expressão de uma intencionalidade e simultaneamente a condição ontológica para a nossa existência: existência que se sente
e se faz sentir. O desdobramento entre o sentir e o sentido é transparente
– o sujeito sente e é sentido por si mesmo. O sujeito que sente e o objeto
sentido não são os mesmos, mas as suas posições como sujeito e objeto
são fluidas e contingentes no contato das relações mútuas. Esta possibilidade de duplo contato entre o corpo/sujeito que sente e o sujeito/objeto
que é sentido está na base do conceito de carne “la chair”. O conceito de
“carne“ implica o corpo enquanto um vidente visível, um ouvinte audível,
um toque tangível: a sensibilidade sensível, na medida em que nele se realiza uma equivalência de sensibilidade e de coisa sensível. Adotamos aqui
a noção de prisma para definir um gesto do olhar que, no seu movimento,
vai formando prismas, “a carne do visível” [8]. Sendo que o corpo-sujeito
é apenas nas arestas do contorno desse prisma em constante metamorfose. Essa “carne do visível” é tanto formada pelo que está fora do prisma
enquanto horizonte do desejo - que com qualquer movimento do sujeito
se pode tornar num novo contorno -, como pela polpa da perceção: ela é a
carícia que toca nas coisas, o desejo que sempre no reverso, se reverte, o
desejo pelo que deseja. Neste contexto, a imagem artística torna visível o
invisível para além do prisma que o define. Exprime o por vir desse fluxo
subjetivo que ainda não se cristalizou num código, mas fá-lo através de
um descentramento de si, mantendo uma tensão que é refém desse hiato.
Do mesmo modo, as imagens que iremos analisar não se reduzem ao seu
conteúdo mas excedem-no, são ambíguas e não são plausíveis de uma
explicação racional.

2. Imagens hibridas de Luís Brum

No trabalho gráfico de Luís Brum os motivos marítimos como redes,
âncoras, cetáceos, etc., estão omnipresentes assim como a reversibilidade entre o céu e o mar, voar e o flutuar, o dentro e o fora, o homem
e o animal, sonho e o real. A água surge como elemento que isola e ao
mesmo tempo que induz à cooperação ou ao conflito (dois insulares
que partilham/disputam um guarda-chuva). O constante devir nos
seus desenhos é algo desconcertante na medida em que impede uma
leitura racional dos mesmo e nos obriga a um devaneio pela imagem
desativando o que Bergson [9] designou perceção sensoriomotora,
orientada para a ação, despertando-nos na memória imagens adormecidas de sonhos ou pensamentos que ficaram num limbo, porque não
são utilizáveis para nenhuma ação, sendo, por isso, designadas por
“absurdas”, sem propósito.
Os seus desenhos antropomórficos filiam-se na tradição das caricaturas de Grandville mais do que nas sombrias figuras animalescas das
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Fig. 1. Luís Brum,
Street art;
Fig. 2. Luís Brum, S/
Título, 2013

gravuras de Goya. A crença, subjacente à caricatura, de que o espírito se
revela na superfície, sendo decifrável através da correta interpretação da
aparência, isto é, da permutabilidade e da perfeita correspondência entre
o invisível e o visível, teve por base as teorias fisionómica de J. C. Lavater,
publicada em Physiognomische Fragmente, 1775-78. Estas teorias tornaram-se rapidamente populares, sobretudo em Inglaterra, tendo dado
origem a uma veia de caricaturistas políticos ingleses no séc. XVIII e XIX.
Estes partiam do princípio que o observador tinha o conhecimento de
provérbios, mitos e outros dados culturais comuns, como parte integrante
da narrativa.
Pelo contrário, nos desenhos de Luís Brum não existe uma gramática
que seria suposto o observador decifrar. Qualquer tentativa de identificar
um personagem ou atribuir um sentido lógico narrativo é infrutífera. Diria
Freud - segundo a sua descrição do dito espirituoso, em Psychologischen
Schriften, Der Witz, 1905- que a energia não gasta na solução do enigma
se transforma em deleite, mas qualquer explicação da perceção estética
como um mecanismo de compensação fisiológico é inadequada. Neste
sentido, são imagens que relevam da poesia, inserindo-se no que Rancière denominou de regime estético, não contendo o folheto de instruções
Fig. 3. Luís Brum,
Street art;
Fig. 4. Luís Brum, S/
Título, 2013

na sua génese, são desenhos abertos à imaginação. A própria opção pelo
preto e branco apela ainda mais à memória e ao seu preenchimento dos
desenhos pela cor.
No entanto, o hibridismo entre o homem e o animal foi utilizado
desde tempos remotos. Já Vitrúvio [10], em Os Dez Livros de Arquitetura,
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séc. I a. C., no cap. VII do Livro VII, descrevia as pinturas “[…] de castiçais
que comportam pedaços de castelos, dos quais, como se fossem raízes, se
elevam vários ramos delicados, nos quais as figuras estão sentadas; noutros locais esses ramos terminam em flores de onde saem meias figuras,
umas com cara de homem, outras com cabeças de animais” criticando-os
por sacrificarem a verosimilhança. Este conceito já anteriormente tinha
sido defendido por Aristóteles, na Poética, numa frase célebre frase, ao
afirmar que o papel do poeta não é “narrar o que realmente acontece; é
sim, o de representar o que poderia acontecer, quer dizer: o que é possível
verosímil” (1451 a, 82) [11]. Posteriormente, no Renascimento, e sobretudo no Maneirismo, após a descoberta, em 1480, das ruinas soterradas
da Domus Aurea, palácio edificado por Nero após o incêndio de Roma no
ano 64 d.C., o estilo grotesco (do italiano grotta, gruta) esteve muito em
voga, sobretudo em artes decorativas. Essas figuras hibridas formaram
desde sempre espaços que não obedeciam aos cânones vigentes, nem à
gravidade, misturando-se e invertendo o cima e o baixo, o rico e o pobre,
o grande e o pequeno, o animado e o inanimado, o homem e o animal não
racional ao ponto de Horácio, em Ars Poética, c. 24-25, advertir o artista
que a liberdade não era dada para “que se combine os elementos ferozes
aos ternos, para que se acasalem as serpentes com os pássaros, os cordeiros com os tigres” [12].
Estes interstícios são entre-lugares, espaços de suspensão da racionalidade a qual atua frequentemente como um filtro que não deixa coar o
ambíguo, o que não tem utilidade ou o que pode perturbar a sociedade. O
sonho tem um poder transgressivo, pois contradiz a divisão da atividade
humana através de uma hierarquia social da qual fazia parte uma economia do tempo divido entre prazer, o ócio, versus trabalho que coloca de
um lado o não útil e do outro o atividade produtiva de forma a regular os
fluxos de energia e a maximizar a sua convertibilidade entre consumo
anódino e produção.
Esta inversão entre-espaços é ainda mais flagrante nos murais de
Luís Brum. Aqui, a dimensão dos desenhos, o seu suporte e a sua localização convidam a uma outra perceção, mais encarnada. A perceção do
mural constitui-se na inter-relação com os outros muros, com as paredes,
com a rua e com o corpo do observador que com ele coexiste. Esta relação
espacial desenvolve-se na medida em que o mural não está isolado do
mundo quotidiano mas está inscrito na sua superfície, deslocando as fronteiras entre a arte e a não arte. Neste sentido, opera uma redistribuição do
sensível que Rancière definiu como sendo própria do regime estético que
torna permeáveis as fronteiras entre os domínios, entre a ilustração, a arte
e o graffiti. Apesar de os desenhos de Luís Brum, por vezes, partirem de
uma poesia, como os desenhos apresentados na exposição “A propósito
de Natália…entre linhas e letras”, 2013, o seu significado transborda das
linhas e das letras, i. é, do texto poético e de si mesmo. A própria apresentação visual dos desenhos, incluindo folhas com poesia impressa,
presos por uma mola a uma corda que liga, intercalando, os desenhos e as
poesias, cria outra imagem visual cujo sentido escapa entre os desenhos
e as letras. Esta porosidade é simbolizada pelo contraste da rudeza do
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fio e da mola com a singeleza da folha, transmitindo a sensação táctil de
fragilidade e, simultaneamente, da urgência de uma última nota contra o
esquecimento.

3. Imagens hápticas de Evangelina Sirgado de Sousa

Evangelina Sirgado de Sousa é natural da ilha da Madeira e uma artista
pioneira em Portugal na Arte Digital. Os seus trabalhos mais recentes de
animação em computador incluem: Happiness Within de 2007; Somerset,
through the window of my mind de 2007; Where the light comes from de
2007. Os trabalhos de impressão sobre tela de imagens fotográficas com
intervenção digital incluem: A Cidade e (a invasão d’) as Serras de 2013; O
Vermelho, o Negro … e depois, de 2009, Água de Serra, Água de Mar, Água
de Medo de 2013. Na conclusão de uma reflexão autobiográfica [13] sobre
a escrita de código informático como expressão de uma visão estética, a
artista interroga-se sobre onde se situa a obra de arte: no código de programação ou nas imagens que dele nascem? Esta interrogação remonta
aos primórdios da arte digital. Frieder Nake, no início da década de 60
do século passado, reconheceu o potencial que os algoritmos computadorizados oferecem para gerar imagens sem propósitos funcionais ou
económicos. Nestas imagens, geradas por um conjunto finito e sequencial
de instruções, podem reconhecer-se qualidades estéticas que resultam da
reincidência contínua de um determinado tema (redundância estética).
Na mesma época em que Nake iniciava os seus estudos exploratórios,
Georg Nees abria também o caminho para a expressão artística com
recurso à geração automática de imagens em computador, área que mais
tarde viria a ser designada por arte generativa. Georg Nees realizou trabalhos pioneiros com algoritmos parametrizáveis para a geração aleatória
de formas. Entre os primeiros trabalhos de Nees destaca-se o 23-Ecke
de 1964, no qual utilizou processos estocásticos para criar pictogramas
abstratos a partir de um reportório finito de formas elementares. Os
trabalhos destes primeiros autores inscrevem-se na corrente neoconstrutivista centrada na criação de novos campos formais da arte visual gerada
a partir de modelos matemáticos e geométricos [14]. Partindo desta perspetiva, poderá reformular-se a questão colocada por Evangelina Sousa,
interrogando a “existência” da arte nas imagens ou nos procedimentos
matemáticos ou geométricos a partir dos quais as imagens são geradas. O
código será assim uma instância particular – o resultado do gesto criador
do seu autor – que traduz, por meio de uma linguagem de programação,
determinados algoritmos matemáticos determinísticos ou estocásticos,
parametrizáveis ou não. A sequência de procedimentos que formam
o código são o resultado da intenção do programador que, mediante a
utilização de uma linguagem, traduz para procedimentos automatizáveis
a geração de representações visuais que obedecem a determinados princípios geométricos e matemáticos.
A relação das artes visuais, nomeadamente a pintura, com a matemática e a geometria conheceu momentos marcantes na história da arte no
mundo ocidental. A descoberta, atribuída ao arquiteto Filippo Brunelleschi, dos princípios geométricos que descrevem a forma como a dimensão
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aparente dos objetos se relaciona com a distância a que se encontram do
observador são um exemplo desta relação. Os princípios geométricos da
perspetiva linear acabariam por ser teoricamente descritos em 1435 na
obra Della Pintura da autoria do filósofo da arte e da arquitetura Leon
Battista Alberti. Esta obra teve um enorme impacto na pintura renascentista que se confrontava com a necessidade de representar no plano
bidimensional do fresco ou do retábulo, da forma mais “realista” possível,
a tridimensionalidade das paisagens ou dos espaços arquitetónicos. À
adoção dos princípios matemáticos da perspetiva também não é estranha
a ambição de legitimar a pintura como uma forma de expressão artística de pleno direito, relegada desde o Império Romano e durante toda a
Idade Média para o estatuto de menoridade de arte mecânica. O recurso
à geometria, uma das quatro disciplinas do Quadrivium voltadas para o
estudo da matéria, promovia o trabalho do pintor ao estatuto de arte do
intelecto, de arte liberal. Poderá também situar-se a questão colocada
por Evangelina de Sousa na orbita de um problema de legitimação, mas
voltado para promover ao estatuto de arte o gesto de traduzir em código a
geração automática de uma operação sensível que é a imagem produzida
pelo computador. O gesto criativo que se encontra na génese de uma obra
de arte é naturalmente condicionado, mas também determina o uso das
tecnologias que nele estão envolvidas e que, no limite, são uma condição
para a sua existência: assim sendo, a questão não teria razão de existir. É
portanto necessário incluir na reflexão, não só as operações sensíveis da
arte que podem incluir ou não a tradução, por meio de uma linguagem informática, da matemática de determinado algoritmo, mas também os modos de visualidade dessas operações. Visualidade que se joga no encontro
subjetivo do espetador com as imagens algoritmicamente geradas em
computador. A abertura ao fenómeno da receção levanta então a seguinte
questão: quais os modos de visualidade que se estabelecem na relação do
espetador com determinada obra de arte digital?
Esta questão refere-se também a outras formas de arte visual, nomeadamente a pintura. Retomando o tema da representação do espaço
segundo os princípios da perspetiva linear, compreende-se que o pintor
renascentista procurava referir na tela uma representação convencionada do que vê. As dimensões relativas e as tonalidades dos objetos que se
situam no plano da composição favorecem a perceção de um espaço dominado por um olhar fixo na linha do horizonte e num determinado ponto
de fuga. A relação percetiva do espetador face a esta composição pictórica
é, logo à partida, condicionada por este ponto de vista. A introdução das
Fig. 5. Imagem da
animação 3D Somerset,
through the window
of my mind (2007) de
Evangelina de Sousa
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convenções de representação do espaço posiciona o sujeito no centro da
composição mas, ao mesmo tempo, induz um distanciamento deste face
ao objeto contemplado. Esta relação estabelece um modo de visualidade
na qual os sentidos não são chamados para a experiência do espaço, como
se a consciência fosse separável do corpo que sente. Trata-se do modo
de visualidade ótica que privilegia o poder representacional da imagem.
Segundo este modo de ver, o espetador estabelece uma relação de domínio sobre a imagem – um cogito cartesiano que procura interpretar os
significados representados simbolicamente na imagem.
Pelo contrário, considerando que é através dos sentidos que o
observador (re)estabelece uma ligação contingente com a materialidade
da obra, então a separação entre o percipiente e o objeto sensível tendem
a esbater-se – anula-se a distância mediada pela representação, característica da visualidade ótica. Certas imagens e sons têm a capacidade
de evocar outros sentidos para além da visão e parecem convidar a um
olhar háptico. O modo de visualidade, que Laura Marks refere como
visualidade háptica [15], valoriza a relação sensorial, levando o espetador a procurar constituir a imagem, trazendo-a da sua latência. É nestes
termos que consideramos oportuna a abordagem ao trabalho de Angelina
de Sousa. A animação 3D Somerset, through the window of my mind (2007)
(figura 3), resultou da experiência de quatro anos da artista num centro
budista em Tauton, Reino Unido. Sobre um fundo sonoro bucólico no qual
se ouve o chilrear de pássaros, é apresentada uma sequência de imagens
da paisagem em redor do centro. As imagens sucedem-se desvanecendose lentamente umas nas outras, algumas são acompanhadas de um suave
movimento lateral. Por si esta sequência constitui um cliché que retira
da imagem apenas o que é útil para estabelecer uma ligação causal que
induz um estado predeterminado de contemplação. A visualidade ótica
destas imagens sujeita o espetador a um regime único de representação –
tem associada uma certa opacidade que nega o acesso aos limites do seu
conhecimento. Porém, esta opacidade é quebrada pela sobreposição esporádica de uma superfície líquida. Angelina mobiliza os recursos digitais
para obter uma simulação da superfície fluida de um oceano agitado por
ondas. Esta superfície em constante mutação “submerge” a paisagem em
movimentos verticais que provocam a sensação háptica de penetrar numa
superfície aquática. Estabelece-se, assim, um modo de visualidade háptico que subtrai o cliché do contexto e recusa qualquer explicação causal.
Nestes momentos a imagem apresenta-se, como refere Deleuze, “inteira
e sem metáforas, (..) faz subir a coisa em si mesma, literalmente (..) na sua
característica radical ou injustificável, porque já não tem de ser «justificada», em bem ou mal…” (p. 36) [16]. A imagem liberta-se assim dos elos
sensoriomotores que aprisionam o espetador na necessidade pragmática
da ação, mesmo sendo uma ação contemplativa. O espetador estabelece assim um encontro contingente com a materialidade da imagem em
movimento que revela as suas qualidades fundamentais não submersas
por funções narrativas e representativas: as variações do movimento e da
luz, da tonalidade do som e da cor que se constituem em deslocamentos
indeterminados.
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Retomando a questão em aberto de Angelina de Sousa sobre onde se
“situa” a arte: poderá encontrar-se no algoritmo que gera a aleatoriedade
da superfície liquida? Na intencionalidade da artista que escreveu o código sequenciador dos eventos que decorrem na animação 3D? Nas imagens
em movimento evanescentes que resultam da sobreposição de camadas
de som e de outras imagens? Certamente que sim mas também no encontro furtuito, contingente, e portanto existencial com o corpo do espetador
que sente e se sente sentir, que se deixa afetar pela obra. O encontro com
a materialidade da imagem e do som permite que o espetador se abra à
consciência sensorial, abdique de uma posição de domínio e escolha as
intensidades e o caos no lugar do distanciamento racional.

4. Conclusão

Situamo-nos nas relações entre a cultura visual e o regime de visibilidade que estabelece modos de criar, apreender e traduzir o mundo em
experiências particulares. A perspetiva fenomenológica que adotamos
permite-nos situar a experiência no corpo-vivenciado que se constitui
como uma dobra no mundo, a abertura da consciência ao sensível. Esta
abertura dá-se em primeiro lugar pelo encontro percetivo com o mundo
através do corpo que sente e se sente sentir. Entendida a perceção como a
expressão de uma intencionalidade da consciência, ela envolve também
a superfície do visível com a sua carne. A reversibilidade, que é uma característica da carne do visual, dá vitalidade à cultura visual. É por esta carne,
mediante ela, que o visual é entretecido pela subjetividade encarnada
do artista que, com o seu gesto criador, faz um recorte na superfície do
sensível: torna visível o invisível.
Nos oxímoros de Luís Brum, liberta-se a poesia do não dito que
habita os interstícios da carne do visual, na permanente reversibilidade
entre a água, o céu, o homem e o animal. O baralhar de fronteiras entre os
sentidos, entre as artes, entre o sonho e o real, o oxímoro e o hibridismo,
constituem uma especificidade do gesto criativo insular pois a ilha está
simultaneamente dentro e fora: fechada dentro de si e aberta ao mundo,
é separação e origem, renascimento e fim, gume de uma exterioridade
e uma interioridade que se unem. Simultaneamente, a subversão das
hierarquias entre os domínios é política, como a arte o pode ser pela
constituição de novos regimes de visibilidade, ao elevar a arte o próprio
graffiti, o cómico e o burlesco, e pelo alargamento da visão ao corpo e ao
seu movimento no espaço que coabita com os murais.
Num outro sentido, está presente na animação de Evangelina Sirgado
de Sousa também o oxímoro: na espécie de fluidez da memória que pretende induzir através da presença da água - que isola e simultaneamente
une -, e na ancoragem à terra e aos sentidos. Nos momentos de traição à
sua intenção de induzir um determinado estado de espírito no observador,
deixa emergir ou entrever a nudez da carne do visual, despida de qualquer
ideia ou intenção pré-concebida que a mascare. Aí, através da rutura
causada pelo inesperado, os sentidos despertam e as sensações tocam o
visível, ouvem a água, sentem a liquidez que, de repente, submerge a paisagem, por momentos unida aos sentidos da consciência no Aqui e Agora.
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Pelo olhar, o espetador descentra-se, liberta-se de uma posição de dominação e rende-se a um modo de visualidade háptica, haurindo de outras
formas de experiência sensorial que aproximam o corpo da materialidade
da imagem. A identificação com a figura, mediada pela representação, dá
lugar à afetação de uma relação ambígua com a superfície sensível das
coisas. O não dito do mundo sensível, tocado pelo olhar, incorpora-se na
visão e o corpo torna-se paisagem que vê.
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Abstract
Established in 2007 Zineopolis has a wide range of art-zines made by
illustrators, artists, designers and photographers from the UK and abroad.
This paper highlights selected examples that respond satirically to the
theme of our relationship with changing technologies. An overview of
general zines and special collections in noted libraries provided. Examples from the Zineopolis collection are shown that comment on photocopiers, working with computers, mobile devices, apps and social media. The
examples in this paper explore how the illustration and text can function
in harmony to provide humour and social comment. Debates around
changing technologies are contextualized by anthropological (Auge &
Augé, 1995) and medical research (Carr, 2010). Given the very quick,
concept to print to distribution that defines all genres of zines, this paper
seeks to capture contemporary satirical thoughts and illustrations about
using new widely available technologies, and considers the potential of
art-zines to add to social debate.

1. Introduction

The Zineopolis art-zine collection [1] was established in 2007 at the
University of Portsmouth, located within the Illustration Department.
Whilst lecturing on the BA(HONS) programme I noticed more and more
students making independent press publications and zines, in an attempt
to archive these for future students and researchers I established the
School of Art & Design’s art-zine collection. The curated collection has
now expanded to include over 300 art-zines by creative professionals,
researchers and students. From about the 1990s onwards more and more
print material on zines has become available. For a general survey of zines
Fanzines, Triggs, T. (2010)2 is well illustrated and covers a wide array of
titles and genres from the ‘50s through to contemporary publications as
does Zines (Farrelly, Dorrian, & Recchia, 2001)3. A more political approach
is seen in Notes from underground: zines and the politics of alternative culture

1 University of Portsmouth, MA Illustration, School of Art & Design, Winston Churchill Avenue, Portsmouth, PO1 2DJ, Hants, UK.
2 Triggs, T. (2010). Fanzines. London: Thames & Hudson.
3 Farrelly, L., Dorrian, M., & Recchia, D. (2001). Zines. London: Booth-Clibborn Editions.
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(Duncombe, 1997)4 which covers the essential qualities of the zines and
asks the question “whether it is possible to rebel culturally within our
modern consumer society that eats up rebellious culture”. A feminist perspective is explored in The riot Grrrl collection (Darms, L. (Ed.). (2014))5.
A few titles focus more on production methods and distribution such
as the excellent Whatcha Mean, What’s a Zine?: the Art of Making Zines and
Minicomics (Watson & Todd, 2006)6 and Make a Zine!: When words and
graphics Collide, (Brent, Biel, & Taylor, 2008)7. For a larger context Indie
publishing: How to design and produce your own book, (Lupton, 2008)8 is a
good example that includes zines but also hand made books, art folios
and chapbooks. Due to the nature of zines much material is available
online via the makers’ blogs and websites which includes many collectives
and review sites, such as the excellent Zine World (“About Zine world,”
n.d.)9 which was active between 1996 and 2012.
Many of us, teaching and working within the creative industries,
are familiar with the genre of punk zines10, the cheap black and white,
haphazard aesthetic produced via photocopier but it’s not my intention
to discuss the history of zines in this paper11. With the desktop publishing
boom of the ‘90s and the affordability of home computers, inkjet printers
and scanners, more complex colour self-publications by illustrators were
produced in limited editions. The democratization of self-publishing has
raised the profile of the zine with many libraries around the world collecting examples specifically to represent unheard voices. Libraries are
seeking to collect a more diverse range of opinion than traditionally available often from a younger audience. Many libraries and universities have
specialized their collections, for example some collected sub-categories
are; feminist; riot grrrl; transgender; zines by grrrls of color; lesbian/queer
zines; football; punk, activism, music; autobiographical, science-fiction
and beyond. Notable collections include the Barnard Zine Library12 at
Columbia University in the U.S.A that holds over 7000 zines. The Barnard
collects zines written by women (cis and transgender) with an emphasis
on zines by women of color. The Denver Zine Library13 also in the U.S.A
has perhaps the largest collection with over 15,000 zines, this non profit
organization’s mission is to protect and promote the culture of zines and
4 Duncombe, S. (1997). Notes from underground: zines and the politics of alternative culture. New York: Verso
Books.
5 Darms, L. (Ed.). (2014). The riot Grrrl collection. New York, USA: Feminist Press at The City University
of New York.
6 Watson, E. P., & Todd, M. (2006). Whatcha Mean, What’s a Zine?: the Art of Making Zines and Minicomics.
Boston, MA: Houghton Mifflin Harcourt.
7 Brent, B. (1997). Make a zine!: a guide to self-publishing disguised as a book on how to produce a zine (1st ed.).
San Francisco, CA: Black Books.
8 Lupton, E. (2008). Indie publishing: How to design and produce your own book. Baltimore: Maryland Institute College of Art.
9 About Zine world. Retrieved April 25, 2016, from http://www.undergroundpress.org/
10 The British Library, U.K., has an extensive zine collection including large sub-collections of punk zines
and football zines.
11 For a more detailed account of zines and the defining characteristics of art-zines see, Batey, J. (2012).
Art-Zines–The Self-Publishing Revolution: The Zineopolis Art-Zine Collection. The International Journal
of the Book,9 (4), 69–86wordsarethenship ine include textons ions as does the Tate Britaind.makers blogs
and websites, too numerous to list here.
12 https://zines.barnard.edu/ - This is an excellent site for links and further information about zines.
13 https://denverzinelibrary.org/
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self published original work through archival collection, workshops, and
events. In the U.K, the British Library, the V&A Library, Tate Britain and
Iniva have large collections. There are some excellent University collections of zines and independent publications such as LCC and UWE.
At this point Zineopolis is one of the few collections of specifically
art-zines, although we have some common ground with existing comic
book collections for example the extensive Comic Art Collection at Michigan State University, U.S.A.
Art-zines are essentially the same as zines except that the author/s
consider the visual element as important, if not more so, than the textual
element. These often take the form of limited edition, independently published, slim magazine-like booklets often created by artists, illustrators,
designers or other more ‘visually orientated’ people, they are often highly
illustrated and may or may not include text. Zines as a whole generally
employ production methods that are democratic and cheap with photocopiers most commonly used, closely followed by inexpensive A4 home
printers. Art-zines also employ methods such as screen print, lino print
and letterpress.

2. Art-zines that Comment on Technology

When reviewing the collection recently I started to notice emerging
themes, such as relationships, monsters and advertising but one in
particular stood out - how humans interact with new technologies both
hardware and software (such as smart phones, computers, tablets, apps
and social media). Thinking about how many libraries had made a point
of stating that zines were representative of unheard voices14, it was interesting to note that within our art-zine collection the commentaries about
technology seemed to be overwhelmingly satirical. Marshall McLuhan
is well known for his insights of how advances in technology can have
an effect on the content offered. [2] More recently Nicholas Carr has
researched brain plasticity and shown how the distracted nature of the
way information is often delivered online is revealing physical changes in
long-term (or explicit) memory and the ability to concentrate. [3]
A single web page may contain a few chunks of text, a video or audio
stream, a set of navigational tools, various advertisements, and
several small software applications, or “widgets’, running in their own
windows, We all know how distracting this cacophony of stimuli can
be. We joke about it all the time. A new e-mail message announces its
arrival […] our mobile phone plays the ringtone that signals an incoming text message. Simultaneously, a Facebook or Twitter alert blinks
on-screen. (Carr, 2010, p.91)

In this paper I will show some examples of humour used through the
art zine to make us question our relationship with new technologies. The
art-zines included in this paper are all part of the Zineopolis collection.
14 Definition from Barnard Zine Library USA, https://zines.barnard.edu/definition
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2.1. From Photocopier to Computer

Considering hardware first, let’s look at the photocopier (becoming a familiar feature in offices from the late ‘60s onwards), we have become used
to using them (even proficient at un-jamming them) but not many of us
would be able to describe how they actually work beyond vague attempts
that mention electrostatic, photography, electricity etc.
In the art-zine, Thomas the Human Photocopier by Thomas Blanchford F.1 the photocopier becomes a machine of intrigue. In Blanchford’s
illustrations, it is revealed that actually a live human is concealed within
the machine, who then hurriedly draws a poor copy of the image placed
on the glass. This updated take on the ‘Mechanical Turk’15 reveals the
bathetic secret of the photocopier.
Blanchford’s illustrations compare the photographic image with a deliberately badly and seemingly hastily drawn copy. The comparison of the
two is humorous in that the photocopier is trying to pass off an inadequate
copy. This reminds us of Blanchford’s premise, that a human is somehow
squashed into the machine whilst trying to draw quickly.
Fig.1. Blanchford, T.
(2015). Thomas the human photocopier. Australia: self-published

New technologies can inadvertently leave the user feeling inadequate at
their own lack of expertise, there is an expectation that we all know how
to use a computer, whether we have been formally taught or not. Much
the same exasperation was exploited to comic effect regarding setting the
timer on a VHS video recorder during the ‘80s. The psychological concept
that machines that can have some control over humans, as opposed to
demonic voices, is first recorded in the writings and drawings of the James
Tilly Matthews (1770-1815) psychiatric patient of Bethlam [4]. The machine of Matthews’ nightmare was called the ‘Air Loom’, it was, according
to him, controlled by a cast of people who sent magnetic rays to stop him
talking or make him sick. Humans can be suspicious of things they don’t
understand with television rays and more recently mobile phone masts
causing anxieties.
The notion of enslavement to a machine is the subject of Megan
Bell’s illustrations in Beans on Toast F.2 by the Illustrator’s Collective. The
theme of the zine was ‘real student life’ and it’s interesting to note that

15 Standage, T., & St, T. (2002). The mechanical Turk: The true story of the chess-playing machine that fooled
the world. London: Allen Lane.
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Bell chose to illustrate fictional words such as ‘Camptitus’ where the hand
has frozen due to constant clicking (rather akin to RSI), and ‘Workoverloadus’ where the student has fallen asleep at their laptop, hand on mouse.
The illustration of the disembodied mauve hand with bulging blue veins
and frantically clicking finger reminds us of the genre of zombie movies
where severed hands repeat tasks ad infinitum.
Fig.2. Illustrators’ Collective. (2013). Beans on
Toast. Portsmouth, UK:
self-published

Her illustration of the the sleeping student conceals the face with only
the smiley face sticker on the laptop lid left in its place. Hand drawn
text is often used within art zines giving the page a harmony as the line
is often the same as the line within the drawing. The heavy underling
draws a parallel with school work where it was often the protocol to
underline the titles.
These illustrations are interesting to those of us in education as it
highlights how accessibility of information has radically changed. It has
become increasingly easier for students to find research sources via online
searches but the volume of ‘hits’ has been increasing (as more academic
journals and other digitized sources are made available), making it more
and more time consuming to search through the volume of what is offered. Anthropologist Marc Augé gives a name to this phenomena.“This
need to give a meaning to the present, if not the past, is the price we pay for the
overabundance of event corresponding to a situation we would call ‘supermodern’ to express its essential quality: excess.” [5].
Working with computers has become ubiquitous with the majority of
us having a work email address. When computers have a fault and pathetically ask us, the user, what we want them to do about it, quite honestly
most of us haven’t a clue. It’s this lack of control from the point of view of
the ‘controller’ that can lead to the creation of satirical illustrations. In his
essay on laughter Bergson [6] describes how recognition of absurdity can
trigger comedic reactions. “What makes us laugh is alleged to be the absurd
realized in concrete shape, a ‘palpable absurdity’.”
F.3 is from Future Fantasteek! No.16 shows a parody of the ‘dialogue
box’ or ‘on screen alert’ that is demanding user action about an issue that
utterly unintelligible. The absurdity of the creator being chastised by their
precocious progeny is comedic. Like all comedy it is ideally rooted in truth
and observation in order to communicate. The hand drawn text resembles
an advertisement and reads, “Google ALGORYT(H)MS [sic] PROTECT-
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ING you from REALITY…Now stop fussing about climate change and do
some shopping”. The text is hand drawn in a wobbly parody of the neatness of screen text. Heavy pink felt pen is used to create the hand drawn
text with thinner black line for the tiny people being carried away in their
own bubbles. The text is miss-spelled and crossed-out, contrasting with
the auto corrected text we have become accustomed to on phones and
computers. The people in their bubbles however, seem delighted they are
isolated. Eli Pariser’s 2011 TED talk ‘Beware Online ‘Filter Bubbles’’ [7]
highlighted the concept of internet algorithms and alerted people to how
our online preferences are recorded, then data filters applied in order to
‘keep us happy’ as opposed to inform or challenge.
Fig.3. Damp Flat
Books. (2015). Future
Fantasteek! No.16.
Brighton, UK: selfpublished

2.2. Portable Devices

The long running serial zine Future Fantasteek! by Damp Flat Books [8]
explores themes around how we ‘interface with technology’ on a regular
basis, drawn in a loose line (during the author’s commutes) the illustrations are a direct reflection of the world that surrounds, often including
current issues or commentaries.
Fig.4. Damp Flat
Books. (2013). Future
Fantasteek! No.15.
Brighton, UK: selfpublished

F.4 from Future Fantasteek! No.15 shows a drawing on sketchbook page
that takes the form of an advertisement. The central illustration shows
a figure tightly hunched over their tablet or smart phone, one can see
an rough x-ray of their back and neck with the hand drawn text stating
“TRENDING NOW i-ache” there is an sales-style star with “WOW STORE
UP YEARS OF PAIN FOR YOUR FUTURE” the special offer, parodying
many such deals is “ FREE Physiotherapy after downloading 150 Apps!”
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The author of Damp Flat Books mentions that whilst commuting
the vast majority of passengers are crunched into the most extraordinary
positions whilst squinting at tiny screens16.
“It seems that many of us sit at a computer or fiddle around with a
tablet for a major portion of our working days or leisure hours and it’s
this uncomfortable symbiotic dependency that I wanted to illustrate.
[…] The working methodology for Future Fantasteek! emerged from
using my commuting time, to draw in a sketchbook a summary of the
week’s irritations and frustrations. As an artist I have always felt more
inspired to create artwork when it’s concerned with some kind of commentary, I feel I have to have something to communicate in order to
make images. Exploring social commentary through illustration sets
up a dialogue with the reader and issues that lie hidden can sometimes
be revealed in through satire in order to help us as humans share our
experiences.”
Damp Flat Books (2015)

The illustration also contains some smaller drawings of hands in
contorted positions as if squashed or broken to show hand pain from RSI,
meanwhile a cheerful character on the right is warning of ‘Rays’. The layout parodies the type of advertisement that appears on junk mail with too
many elements on the page, such as main image, headline, insert, flash,
supporting text and additional images, exclamation marks and stars. To
recall Marc Augé - an overabundance of details.
To support this illustrative observation the Harvard School of Public
Health, particularly the research of J.T Dennerlein [9] have examined
the use of tablets, and touchscreens. The conclusions suggest repeated
use can lead to an increase in neck injuries with ‘ipad shoulder’ and ‘ipad
neck’ being caused by holding the tablet low down on the lap.
One reoccurring commentary when looking at mobile devices is
about battery life and how it foils the user’s attempts to be mobile. Many
jokes include ‘flat battery’ annoyance as can be seen in Three Very Small
Fig.5. Gauld, T. (2004).
Three Very Small Comics, Vol.2. London, UK:
self-published

16 Andy Kunka, & Derek Royal (2015). Episode 153: Reviews of the Dharma punks, my hot date, Tokyo ghost #1,
and FutureFantasteek! #16The Comics Alternative. Retrieved from http://comicsalternative.com/episode153-reviews-of-the-dharma-punks-my-hot-date-tokyo-ghost-and-futurefantasteek/
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Comics F.6 by Tom Gauld (2004). His concertina book extends to the right
as the robots flee, through a number of pages they each break down and
stop, some falling over. The concertina structure is a great design to communicate this concept and as the pages are turned the humour builds as
more and more robots die. Gauld also choses to hand draw the text with
the same line that the illustrations are drawn with adding personality to
the narrative and the machines which makes us almost feel sorry for them
and want them to escape.

2.3. Software and Apps

F.4. also shows a parody advertisement shouts ‘are you FEELING BRASSIC17 just ignore it’ The image shows how to buy the ubiquitous in-app
purchases that come with many ‘free’ games. The scruffy drawing of this
screen has made the household pets cry. The main tactic in Future Fantasteek! is to redraw what is often seen onscreen both text, icons and images
Fig.6. Anders, L., &
Murphy, J. (2007). Like
Dislike. Bellinghsm,
USA: self-published

and present them altered through a messy and distressed line undermining our confidence in what is presented to us.
Suggesting a bad copy or obvious forgery. The horror stories about children racking-up large bills whilst playing harmless games on their parent’s
ipad was also a satirical subject for Matt Groening in Simpsons’ episode
‘MyPods and Broomsticks’18 where Lisa gets stuck with a $1200 ‘MyBill’
by Steve Mobbs after becoming obsessed with a ‘MyPod’ game.
Like Dislike art-zine F.5 contains many computer themed annoyances, such as kittens on Youtube, online quizzes and wasting hours
on Ebay. The illustration above features ‘Noblemen from Zimbabwe’ a
spoof of the wave of phishing emails that purport to offer you a million
pounds if you will just provide your bank details. These scams have been
widely reported but add another anxiety for the user. The drawing of the
‘Nobelman’ shows a casual character with bare feet and torn trousers with
lots of extension cables under his small desk - in contrast to the wealthy
businessman suggested by the uneven text. The ‘ITunes upgrade’ illustration shows the bossiness of various apps demanding you download this
17 ‘Brassic’ is cockney rhyming slang for lack of money (Boracic (pronounced brassic) Lint = Skint (broke)).
18 Dean Moore, S. (Director). (2008). The Simpsons episode 427 ‘MyPods and Boomsticks’ [TV]. United
States: Fox.
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and upload that, the pop-up advert cries out ‘HEY! BUY MORE SHIT!’
The hand drawn type, like the previous example Future Fantasteek!, seeks
to parody the neatness of the on-screen menus. Rubber stamps are used
for page titles that are deliberately uneven with erratic kerning (ironically
something more difficult to achieve on a page layout app).
Fig.7. Reed, C. (2012).
Anonymous Pseudonym.
Portsmouth, UK: selfpublished

2.4. Social Media

Social media has boomed since the introduction of LinkedIn (2003), Facebook (2004), MySpace (2005), Twitter (2006), Instagram (2010), Google+
(2011) and Snapchat (2014) et al. with many of us members of more than
one platform or network. This social membership connects us to our
friends but the phenomena of the, ‘virtual friend’ is ripe for comedic expression and is a great example of the ‘absurdity’ mentioned by Bergson.
F.7 Anonymous Pseudonym by Carl Reed (2012) looks at the issue
of online identities with pairs of illustrations showing virtual identities
against real identities. The ‘Online Hot-GirlXXX” bikini-clad young
woman offering webcam chat, is in reality, an ‘Internet Predator’ sitting in his underwear working a glove puppet. Reed takes the notion of
tangible/virtual a step further by employing comedic absurdity when
illustrating a goldfish in a bowl whom in turn, has an online presence as a
fish-business man. Pacing the absurdity through a sequence of pages the
sinister morphs into the surreal, thus making us question our own fears
and suspicions. In these screen printed images Reed uses black line and a
pink spot colour, the text is hand drawn but replicates the dialogue box we
are familiar with. The drawing works perfectly to elucidate this concept
adding humour to an otherwise dark topic.
The online friend can be a person you don’t actually know, but that
you chat to, akin to a modern day ‘pen pal’. With frequent exposés in the
popular press about virtual friends being not what they seem and online
identities being suspect, the connotations of ‘friendship’ has broadened.
In F.8 from Future Fantasteek! #14, Damp Flat Books has illustrated
a ‘virtual friend’ that has just been accepted by the reader via LinkedIn.
In Future Fantasteek’s reality an awful, sweating, and overly affectionate demon now wants to follow the reader everywhere. The illustration
is drawn in red crayon to replicate the scrawl of an angry child. The text
is hand drawn in pencil which include scribbles. The illustration leads us
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to believe the demon has written the text personally to us, the addition of
the smiley face emoticon is a cheery symbol that clashes with the nasty
character illustrated. Note the smiley face emoticon is also used ironically
in Bell’s Beans On Toast. F.2
Fig.8. Damp Flat
Books. (2013). Future
Fantasteek! No.14.
Brighton, UK: selfpublished

Social media is subtly changing our word usage, words like ‘friend’, ‘follow’ now have extended connotations. In Like Dislike art-zine (Anders &
Murphy, 2007) the illustration about social media profiles on MySpace
(not shown here) is titled in messy rubber stamps “This profile is set to
private. The user must add you as a friend before you can stalk them”.
Both Future Fantasteek! and Like Dislike highlight the tendency of
some individuals to collect as many friends as possible. In actuality many
of us may agree to ‘friend requests’ in order to, not offend, even though
the request may be unwelcome.
This strange new collective ‘friendship’ where you can ‘like’ but not
‘dislike’ seems situated in the satirical Orwellian world of newspeak [10].
Recent research led by Margaret Duffy at the University of Missouri [11]
has found that using Facebook to surveil others can lead to envy, which
can then develop into depression.
“Controlling for age and gender, using Facebook for surveillance leads
to Facebook envy which leads to depression. What was equally noteworthy was the direct and negative relationship between Facebook
surveillance use and depression symptoms after Facebook envy was
accounted for.”
(Tandoc, Ferrucci, & Duffy, 2015)

Petty annoyances, such as loud mobile phone conversations, beeping
games and tinny headphones filling shared public spaces are now commonplace. We can notice ourselves holding shouted conversations with
friends miles away, whilst ignoring the people we’re sitting next to - a rich
vein for writers of comedy as seen from Dom Joly’s Trigger Happy TV character 19, who continually shouted into a giant mobile phone whilst walking
through a quiet location, such as a library.

19 Joly, D. (Writer). (2000-2003). Trigger happy TV [Television Series]. Channel 4: Absolutely Productions.
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3. Conclusion

Surprisingly, given that many of the zines here are created by under 30s,
technology is often questioned and lampooned along with the attitude
that it will fix everything.
Fig.9. Pearce, T.
(2010). Going to Town.
London, UK: selfpublished

One of the only examples of a narrative that described a positive relationship with technology is Going to Town by Tom Pearce (2010). In this artzine F.9, a human is advised by his pet pony on how to upgrade his laptop.
The human, his dog and pony visit a computer shop and buy a new laptop
in order to all be able to watch the new Star Wars movie on it in the evening. Going to Town is a fun narrative that has a happy ending, although
from an older person’s perspective one can relate to the protagonist needing his pony (or child) to sort all this out for him. Pearce hand draws his
own text as have many examples shown in this paper. His layout is clear
and simple with line and two tones of grey, the illustration are charming, especially with the small dog trying to see over the counter and then
having to be lifted up to operate the laptop. The pony takes on the role of
teacher standing on her back legs whilst she points out the finer intricacies
of downloading appropriate software.
As the curator of Zineopolis, it’s interesting for me to compare art zines
that comment on similar themes. By archiving these art-zines one can see
how these satirical illustrations could be seen as potentially useful social
commentary. These art zines combine illustrations, and hand drawn type,
to humorous effect. They can help us see our own foolishness and folly.
An art-zine can be created and published within days, unlike traditional
publishing, which means that the thoughts and comments of these
makers can be in the public domain almost immediately engaging with
a wider debate. This selection of art zines focuses around our changing
relationship with new technologies, as this advances it will be interesting
to see how the illustrators/makers respond.
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Abstract
This paper uses the illustration and art of Geoff McFetridge as a starting
point to discuss a series of ideas related to visual communication. The
graphic art of Geoff McFetridge consists of an extremely stripped down
visual language, reducing drawing almost to the point of a pure iconography. A simplified system of signs, with only the barest of recourse to style,
drawing upon a vocabulary of universal forms, McFetridge’s figures and
objects become the base elements to create tense, carefully crafted, visual
paradoxes. These images do not contain or rely on supporting text, nor do
they suggest any narrative. Their meaning comes only from the relations
between the elements within the picture, which produce self- contained
visual ideas. It is these ideas that this paper aims to examine. Focussing
on Geoff McFetridge’s exhibition Meditallucination, a series of images are
considered in relation to relevant concepts such as Douglas Hofstadter’s
notion of the ‘strange loop’ (a kind of self-reference that may occur in
images and other cultural artefacts); Arthur Koestler’s term ‘bisociation’;
and the visual and conceptual problems raised by E. A. Abott’s novel
Flatland. By discussing these and other ideas in relation to McFetridge’s
work it is possible to draw general conclusions about concepts relating
to images that may have wider application in discussing illustration and
graphic design.

Introduction

Drawing is a powerful tool that we use to make sense of the world around
us but when we draw, or paint, or make any image, we also have a conversation with ourselves, making sense of our own perception. This conversation may have a verbal element, phrases may enter the mind such as ‘I will
make a line here’ or ‘no that looks wrong’, but at the same time there is
a purely visual side which is not about language but is about the abstract
forms on the page. We interpret and give meaning to lines and shapes by
relating them to objects we have seen or can imagine, but there is always
a gap between how things really look and how an image looks. We bridge
this gap in our minds automatically, and if we become too conscious of
the gap it usually means the image is not very good. Nevertheless it is
possible for images to make us conscious of the way we perceive images,
1 University of Coimbra, Department of Informatics and Engineering, Polo II, Coimbra, Portugal.

STRANGE LOOPS IN FLATLAND: MEDITALLUCINATION BY GEOFF MCFETRIDGE
Paul Hardman
phardman@dei.uc.pt

·

while still working as images, I would suggest that the work of Geoff
McFetridge falls into this category. McFetridge describes this effect as a
kind of manipulation: “The idea is to make image-based work that lies between image and language, so that your visual cortex ‘reads’ these more
as language, rather than seeing them as spatial or physical things. A way
to induce a misfiring of your mind to create a connection, and manipulate
the viewer in a way that creates a sort of resonance.” [1] But what is this
‘misfiring’ and how does is make connections in the mind? It is this conceptual side of images that deals with perception and representation that
this paper aims to discuss.
Illustrators use a broad set of strategies and techniques in the
creation of their images, some of these are purely stylistic and may be a
result of the artists’ particular mark making or choice of materials. Other
aspects contribute to the construction of meaning, such as visual puns,
inclusion of iconography, or the relation to accompanying texts. Certain
stylistic modes are more compatible with particular approaches to illustration. Ronald Searle and Ralph Steadman for example use their extremely
expressive mark making to exaggerate the personality of the characters
they depict. In their work there is little need for ‘reading’ the images, they
relate to a particular text and must be seen as serving this context. At the
opposite extreme lies the work of illustrators such as Geoff McFetridge,
Jean Julien, Christopher Neiman, Noma Bar, Magoz and Mrzyk & Moriceau, whose work, although underpinned by sensitive drawing, make
almost no use of the expressive mark or texture, composed of only clear
lines and flat areas of colour. These illustrators have made images that
contain self-contained visual ideas in that they can communicate directly
without the need for a supporting text.
There are several categories of this kind of work that we could propose. Visual jokes would be one, many examples of which can be found in
Jean Julien’s work. ‘2280’ is a drawing of a large man lifting up his t-shirt
to reveal a ‘six-pack’ stomach made from the squares of a bar of chocolate.
The structure of the joke relies on similarity of form and opposition of
effect, no caption is required. Images that use a play on perception could
be another category. In many of Nomar Bar’s illustrations negative space
is arranged in such a way that two images can be read in one. Either object
can become the figure or ground in a relation known as ‘multistability’.
Shigeo Fukuda also exploited this strategy of inversion in his famous
poster of male and female legs rendered in the positive and negative
space of a poster. Fukuda’s work also suggests the category of inversion in
terms of behaviour of objects, such as his illustration of a bullet returning
to the barrel of a gun in his Victory 1945 poster. A further category could
be described in which the objects in an image behave in a way that has
a conceptual logic but with an uncanny result, for example, some of the
images of Mrzyk & Moriceau, such as one that shows the many keys of a
piano being played by correspondingly numerous fingers.
Each of the above categories and others could be explored in much
more depth, as could the bodies of work of the illustrators and designers
mentioned above, since each category suggests a particular visual strategy
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that would bear further investigation. The main subject for this paper was
selected as one possible entry point into this analysis of visual ideas: the
illustrations and painting of Geoff McFetridge, in particular the body of
work created for his2 exhibition, at the V1 Gallery in Copenhagen, 20153.
This set of paintings draws upon a limited vocabulary of imagery and as
such it provides ideal material to begin a discussion of concepts that structure images. These include self-reflexivity, strange loops, bisociation,
Gestalt theory; and the notion of flatness, discussed in relation to E. A.
Abott’s novel . This science fiction story from the 19th century describes a
two-dimensional world inhabited by two-dimensional beings. Although
the book is not explicitly about images, the challenge of imagining this
two-dimensional world is expedient for thinking about how our perception of images works and how we understand ‘flatness’. At the centre of
McFetridge’s work there is a concern with the depiction of a three-dimensional world on a flat plane and so ‘flatness’ becomes a structural concept
in his work. In this sense McFetridge depicts his own ‘Flatland’.

Adventures in two-dimensions

McFetridge has an approach to painting that could be described as being
towards geometry, in that many of his pictures function through a feature
which is almost, or actually, a perfect geometrical shape, while other elements are drawn in a simplified but organic way. The paintings include
forms that are clearly readable as a head or items of clothing, but that are
so precise that their geometrical nature almost undermines the images’
ability to depict the object in question. The other elements in the picture
tug the shape towards being an object again, creating a tension as we try to
Fig.1. Put On.
Fig.2 . Approaching
These titles are not
verified, they come
from the image’s file
names, all of which
are from: http://championdontstop.com/
site3/shows/Meditallucination/Meditallucination.html

allow the picture become one or the other. This relation is possible because
of the flatness of the visual language. Fig.1 shows an example of this.

Obviously, any two-dimensional image is flat, this is by definition a necessity4. However, in some cases, it is the very flatness of the
surface of McFetridge’s pictures that becomes the subject of the work.

2 Meditallucination is one recent solo exhibition of the several that McFetridge has produced since 2001.
3 Displayed online at www.itsnicethat.com and on McFetridge’s website http://championdontstop.com/
site3/shows/Meditallucination/Meditallucination.html
4 If we were discussing the actual physical paintings there could be another level of surface and flatness
to consider.
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In Fig.2 the paradox of being able to represent a three-dimensional
space in two-dimensions is highlighted by the reduction of the steps
into a series of horizontal stripes which merge with the figure’s
shadow. The image has an unusual point of view, an unnatural position directly above the figure. The sensation of viewing from above is
a notably spatial effect, given the apparent flatness of the image. The
concept of flatness is one that I would like to examine in more detail.
A starting point for this is to consider the novel in which E. A.
Abbott described a two dimensional world, in which beings were
made of simple geometric shapes and existed on an entirely flat
plane. The book is a satire on Victorian society and parodies its sexism and obsession with hierarchy. It is useful for our subject because
of a challenge it sets which the author himself only partly answered5,
which is to describe how a theoretical two-dimensional world would
work. As researchers in visual culture therefore we may find Flatland
a valuable reference [2].
What takes a moment to understand about is the difference in
perception, on a two-dimensional plane, compared to our own, and
by analogy this tells us something about our own perception. When
we imagine a world existing only as surface it is easy to think of an
early computer game – pac-man for instance – we imagine the flat
objects moving around as seen from above. However, this viewpoint
would be impossible in since there would be no ‘above’. Instead we
must try to imagine what the flat beings would themselves see. The
most simple explanation of this is to take a coin (an analogy of a flat
object), and to turn it until you are looking at it side on, it “will then
have ceased to appear oval at all, and will have become, as far as you
can see, a straight line.” [3] This is a ‘Flatlander’s’ point of view, all
geometric shapes become straight lines, it is only by moving around
them and ‘feeling’ them (as described in the book) or by detecting
slight differences in tone as the shapes recede into the distance, that it
would be possible to perceive their two-dimensional forms and their
relations in space. Therefore, in two-dimensional space, only one
dimension is perceived, the two-dimensional reality must be constructed in the mind.
Consider then, how we perceive three-dimensional space: if we
look through one eye we only see a two-dimensional image, the same
way that a photograph represents a single point of view. Humans have
a way around this, using the images in our two eyes seen from slightly
different positions, we automatically combine these two images in
order to perceive depth and distance, in what is known as stereopsis6.
This is the typical arrangement of predators (who have eyes at the
front of their heads) but it not the only one possible, many animals
have eyes at the sides of their heads allowing them to construct a
more panoramic view but without the advantages in judging distance
5 A challenge to mathematics and physics taken up by Ian Stewart and Alexander Keewatin Dewdney
among others.
6 Not to be confused with parallax vision, which is also possible with a single eye or viewpoint.
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and focussing. Then further possibilities exist that are harder to
imagine, such as the vision provided by the compound eyes of flies.
Needless to say, the perception of three dimensional space is more
complex than simply seeing what is there.
In three-dimensional space it is a simple matter to perceive twodimensional space, but problematic to perceive three-dimensional
space. However, we are constantly making sense of our limited
perception to mentally construct three-dimensional space. By over
emphasizing the two-dimensional nature of his images, McFetridge
frustrates our ability to do this. He draws attention to the flatness of
space when represented it in an image and therefore makes the image refer to its own nature as a flat surface, this is a strange strategy
indeed since it works against the usual perceptual aims of images.

Gestalt subversion

When we look at images, we are in the habit of determining three-dimensional relations between objects due to certain visual clues. These include
overlap, perspective, scale, position, shadow. We do this with two-dimensional images made from single view-points. However this ‘realistic’
representation is neither a reproduction of how we perceive objects,
nor how they actually are. It is only one aspect of objects, seen in one
particular way. In Picasso’s portraits or David Hockney’s joiner- print photographs, we can see alternative ways of translating a three-dimensional
space to a two-dimensional surface, but it is important to recognise that
any way of dealing with this problem must necessarily make distortions
and omissions7. As Wucious-Wong [4] has pointed out, in this construction of meaning that we undertake, we see objects that are not there when
looking at images. He calls these ‘conceptual objects’, for example a point
where two lines meet, such as a corner.
The Gestalt psychologists have shown that our minds use many
visual clues to interpret images. Let us come to another of these that is
relevant to McFetridge’s work, how we perceive patterns. When elements
in a picture are repeated, what Wong call ‘unit forms’, we recognise their
unity and tend to perceive them a group of elements that are part of the
same thing. In Fig. 3 we can see this effect in use.
On first view of Fig. 3, we interpret the unit forms as a pattern of dots.
However none of these dots are actually complete, each is interrupted by
another plane and therefore, they take on a series of varied shapes. Still,
we recognize them as a repeated pattern of the same basic shape, a circle,
even though no actual circle is visible. As Rudolf Arnheim has pointed
out, “Phenomena of this kind find their explanation in what Gestalt psychologists describe as the basic law of visual perception: Any stimulus pat7 A classic illustration of this is to compare Buckminster Fuller’s Dymaxion map of the globe with the commonplace world map that stretches the terrain more and more as you move towards the poles (Mercator projection) and disguises some proximities, such as the closeness of North America and Russia. By plotting the space
onto several triangular planes and then flattening it again, the Dymaxion map highlights different realities, but
it must do this through other compromises, such as reducing the perception of lines of longitude and latitude. Neither representation is true or false, they are simply different ways of dealing with the same intractable problem,
how to represent the surface of a three-dimensional object on a two-dimensional plane.
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Fig.3. Dots
Fig.4. Us Pattern

tern tends to be seen in such a way that the resulting structure is as simple
as the given conditions permit” [5]. This aspect of the interrupted discs is
only part of the story however, since the picture gets its tension from the
fact that the figure’s head is the same size and colour as the other dots. Because of this similarity, a kind of multi-stability is formed, in which either
the dot pattern or the difference between head and dress can be allowed
to be dominant. We can shift our perspective within the image itself. The
pattern becomes both a structuring device and a source of disorientation.
This effect is heightened in Fig.4. Here the multi-stability is formed by
two competing ways of perceiving the image, the dot pattern is present
again, but this time this is set against repeated figures, so that our perception switches between perceiving the whole figures as unit elements, or
the dots as a pattern over and above the figures.

In this painting the dots are formed in a regular structure over
the whole surface of the image, while the necks and arms of the
figures are arranged in a looser more natural manner. This structure
further strengthens the tension of the image. The formal perceptual
elements of the images are set against each other, so that one part
of the mind is contradicting another. This highlights the fallibility of
two-dimensional images to describe three-dimensional reality and
as such the images draw attention to their own artifice, a form of
self-referentiality.

Self-reflexivity and the strange loop

To move from the formal construction of the paintings to the conceptual
aspect, it is useful to introduce the concept of the strange loop, an idea developed by Douglas Hofstadter [6] which is a special case of self-reflexivity. But let us first consider self-reflexivity, which can be defined as being
“marked by or making reference to its own artificiality or contrivance”,
exactly the features that we have seen in the examples above.8
The classic example of a strange loop that Hofstadter gives is by
M.C. Escher. In this picture two hands are depicted, each of which holds a
pen and is drawing, but what it is drawing is the other hand in such a way
8 There are many examples of self-reflexivity in fine art, from the photo paintings of Helena Almeida,
to Magritte’s ‘The Treachery of Images’ and of course a large part of conceptual art is preoccupied with
self-reflexivity. GM’s image of the figures apparently carrying a painting is another example of this, a particularly interesting case, as we will see.
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that each one is drawn by the other. The barrier between the drawer and
the drawn is removed. But importantly, there is another level, the unseen
drawing hand of the real Escher whose hand of course, draws both. What
raises this above being a simple visual trick is what it means in terms of
logical hierarchy. When we look at who is drawing a picture, we should
expect to move up the hierarchy, so that the drawer who draws is outside
of the picture.
What determines a strange loop is the fact that when we move up
the hierarchy we return to the same place where we started, this is what
Hofstadter calls a . It is a conceptual Mobius strip9.
As Hofstadter points out, we could move through further levels, by,
for instance, taking a photograph of Escher’s hand drawing the drawing, although a photograph would not be as satisfying as a drawing of the
drawing.10 The important thing to understand here is that the strange loop
effect happens because we should be able to step up a level and say ‘this
is the objective position’. The problem is that there always seems to be a
Fig. 5. Girls Dancing
Fig.6. Us Infinite

further move. McFetridge’s most obvious example of this is a drawing of
one girl drawing a boy who draws the girl11 (not from ).

Another example is Fig.5, but here there is also a logical aspect:
the dress will have a pattern, what will this pattern be? This pattern
will be dresses. One imagines that if we moved closed into the pattern
on the dress we would see that each of these dresses also would have
a pattern of dresses, and so on.12 Aside from this logical aspect, it is
notable that in McFetridge’s visual language image, the pattern of
figures is treated in exactly the same way as the ‘real’ figure itself.
Perhaps the most paradoxical of the images from is the painting
of the men carrying the painting (Fig.6). This image combines several
of the concepts we have examined above: the geometrical treatment
9 A Mobius strip is a three dimensional object that only has one plane.
10 This infinite regress of reproduction could lead us in various directions, from Bertrand Russell’s Barber
Paradox, to the recent photograph of Macaualy Caulkin wearing a t-shirt which shows a photograph of
Ryan Gosling, wearing a t-shirt that has a photo of Macaualy Caulkin (and subsequent fakes that continued the process).
11 http://www.designboom.com/wp-content/uploads/2014/01/geoff_mcfetridge_interview_designboom_05.jpg
12 One is reminded of the endless zooming in of the book by Istvan Banyai, in which by moving outwards
from an image, we find that each image is in fact a detail in a larger image, which is itself a detail in a
larger image.

STRANGE LOOPS IN FLATLAND: MEDITALLUCINATION BY GEOFF MCFETRIDGE
Paul Hardman
phardman@dei.uc.pt

·

of the heads of the figures, repeated in such a way that it makes a
pattern; the extremely flattened representation of the figures; and the
secondary repeating patterns made by the bodies of the figures and
the containing units of the canvas blocks. But more importantly, the
painting can be understood as a strange loop, potentially for two separate but interconnecting reasons. Firstly, because this is a painting inside a painting, the figures carry a painting of figures carrying a painting and secondly that the painting being carried is indistinguishable
in terms of representation from the ‘real’ figures, therefore breaking
the hierarchy of the visual language. In this sense McFetridge manages to push the flatness to the point that its visual language, though
absolutely clear, begins to undermine itself.
There is a relation we could discuss here between this painting
and 1966, by Magritte. Magritte’s painting depicts a painting of a
pipe in a frame and a ‘real pipe’ behaving in an unreal way by being gigantic and floating in the air above the other. We perceive the floating
pipe as the real one, since the other is in the frame, but both of course
are in the same painting. Fig. 7 uses the same paradox of a painting
within a painting, but actually there are some quite different relations
present in this picture. The seamlessness of the visual presentation,
which treats the two parts of the depicted reality as equally abstract,
creates unity, where logically there should be difference. There are
some aspects of perception at work here that are not present in the
Magritte painting, since McFetridge is playing on the perceptual
effects that make us see the image as a unified whole, through the
repetition of the figures, the circles of their heads making a consistent
pattern, and of course, the fact that each group of figures is trapped in
their own rectangular space. Here, the strange loop aspect is part of
the structure of the image, but in fact, the formal, repetitive aspect of
the composition takes precedence.
The self-reflexive image takes it strangeness from the manipulation of the rules of the established game of representation/communication13. There is an photograph of Jean Julien that also uses this idea,
showing him posed in the position of a painter in front of a wall with a
drawing of a man mirroring this position. Once again each draws the
other, creating a strange loop of a different kind. The important thing
here is that none of these examples function as illusions, nor are they
intended to. It is in the way they break through the image and make us
conscious of its artifice that they function; it is meta-humour, joking
about the joke. There is a structural element in each work, and also
something that contradicts, overstates or undermines this structure.
In each case there is a balance between the structure (the understandable rules) and the contradiction; too much emphasis on either side,
and the tension would be lost.
13 Another reference point here is Saul Steinberg, who uses this idea in several drawings with a man
drawing himself, drawing a loop from his foot up to his head, drawing a woman sitting in a chair directly
onto a real chair, the game disrupted by the arm of the woman drawn onto the table. In another example he
draws the body of a woman on her bath, matching up to the real head and feet that stick out.
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Bisociation

Fig. 7. Gateway

The journalist and author Arthur Koestler attempted to define the essential moment of the creative process with his term ‘bisociation’. This refers
to the particular intersection of distinct ideas that make for a good idea,
be it an invention, an image or a joke. “I have coined the term ‘bisociation’ in order to make a distinction between the routine skills of thinking
on a single ‘plane’, as it were, and the creative act, which, as I shall try to
show, always operates on more than one plane.” [7] Two unrelated planes
intersect to create a paradox of sorts. It is a collision of two worlds that
creates a new meaning. Bisociation describes a linking of different frames
of reference that goes beyond mere association, it does not find a similarity between two things, rather it takes two previously unrelated frames
of reference, or planes of thinking, which he call ‘matrices’, and creates
a join between the two that was previously unknown. It is not enough to
merely link ideas however, the laws of each matrix must be integrated
into a ‘unified code’. Association is within a given matrix, while bisection
occurs across independent matrices.14
Let us consider bisociation in relation to the work in . Taking the set
of rules from one matrix, for example, optical effects, then bringing these
rules to meet the requirements of McFetridge’s visual language, creates
a particular tension in which neither set of rules are compromised and
each seem to feed into another. When the visual language of McFetridge
is required to describe a complex depth effect (such as the hand passing
behind the glass of water) the distortions produced by both the water and
the glass are reduced to a series of flat undulating shapes. What is important here is that the laws of visual distortion are not contradicted, instead
they find an iconic form. In the same way, the rules of McFetridge’s visual
world do not have to be broken to accommodate these optical complexities, instead they simply accept that one surface affects the shape of an object and adjust accordingly. There is something at work here that is more
than making three-dimensional objects overtly simplified. The selection
of visual effects that are tackled in McFetridge’s
repertoire both stretch and perfect the rules of
both realities (matrices). The point of intersection is the particular image we are giving our
attention to at a particular time.

Koestler points out the importance that
there is a logic and consistency at work in
bisociation that we must recognise as an essential feature, “The crucial point… it is both
unexpected and perfectly logical… It is the
clash of two mutually incompatible codes,

14 To fully explore this idea requires working through a series of cases. There is only room here to dip in to
the concept slightly. One example that Koestler gives is Guttenberg’s invention of the letterpress printing
press, which is in fact a combination of several inventions, such as the hand caster and the use of the screw
press for printing. Koestler reproduces a letter from Gutenberg that describes how he got the idea of using
the screw press for printing, while he was helping with the wine harvest. The exposure to this process that
has nothing to do with printing, gave Gutenberg the opportunity to see his problem in a new light. It was
not a logical progression that led him to his invention, but an unrelated experience that allowed him to
make the connection.
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or associative contexts, which explode the tension…”. There must
be a tension between the codes, in this case the codes of real optical
effects, and the reductionist visual language of the two-dimensional
plane. It is here between the two codes, maintaining the logic of each,
that bisociation occurs in McFetridge’s.

Conclusions

There are various ways of analysing the particular relations at work in the
images of , such as strange loops, bisociation, and by considering gestalt
theory. The pattern making ability of the mind is both exploited and
challenged in McFetridge’s work by subverting figure ground relationships and oversimplifying visual effects. The ‘strange loop’ in which the
logical rules of the image are broken to create a tangled hierarchy is one of
McFetridge’s key strategies.
There are no doubt other directions we could follow in looking at this
body of work that by turns play on self-reflexivity, visual metaphor and
paradoxical figure ground relationships. By reducing his images to the
point that they approach symbols, McFetridge changes the way in which
his work can be understood, giving us the potential to consider many
levels of reading of the images, only some of which we have examined
here. When images do not rely on conventional narrative structure they
become more difficult to discuss, but they also provide an opportunity for
thinking about the way images actually work. We tend to look at images as
part of a story and to try to understand them on those terms. By stepping
away from this convention of contained meaning McFetridge is able to
divert attention to our perception of images and to make this the subject
of his work.
An image suggests its own world and its own rules, in short, its own
reality. The strange loop phenomenon occurs when this reality expands
and tries to describe itself.
Reflecting on this set of work ultimately leads us to consider the
difficulties of reflecting on ourselves. We are always limited by our own
point of view, and we can never properly understand our situation from
this limited perspective. It is for this reason that we benefit from multiple
perspectives, and multiple ways of seeing and understanding the world.
This is one of the wonders of image-making. By creating a representation
of reality (rather than trying to make a copy) we create an interpretation of
it. By looking at and thinking about the interpretations of reality made by
others, we expand our own perception of our own reality. Herein lies the
value of diverse cultural production, without it, we would each be trapped
in our own ‘flatland’.
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Abstract
Desde a sua origem que a Animação é utilizada como um meio de
representar a sociedade através de técnicas e expressões que o cinema
tradicional não permite. Ao incorporar a sátira na sua representação
social e política está a expor uma crítica a características negativas com o
intuito de alterar percepções e estereótipos, motivando a sua vulgarização
ou correção. O projeto #LINGO, desenvolvido no âmbito do Mestrado
em Ilustração e Animação do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave,
consistiu na realização de uma curta-metragem de animação com recurso
à sátira, incidindo sobre um dos problemas em expansão no século XXI, a
dependência nos dispositivos digitais e redes sociais.

1. Introdução

À semelhança do cinema tradicional, a Animação teve um papel proeminente na representação evolutiva da sociedade, contribuindo com
diferentes técnicas e expressões artísticas que a imagem real não permite.
Autores e estúdios de animação inspiram-se nas suas tradições, vivências
ou acontecimentos verídicos culminando num trabalho sobre, e para,
a sua história, cultura e identidade sociopolítica [1]. A estereotipização
racial, sexual e cultural, a objetificação da mulher, as respostas feministas
e sua emancipação, a propaganda política e os ataques entre nações são
alguns dos temas representados através do medium animado.
Esta representação surge por vezes estimulada por uma crítica social
com recurso à comédia. Da combinação de ambas desponta a sátira.
Descrita como uma forma de discurso crítico acerca de problemas sociopolíticos com o riso como consequência, a sátira salienta características
negativas de pessoas, entidades, organizações ou costumes, ridicularizando-as com o objetivo de as alterar.

2. O Cinema de Animação como crítica social

A crítica social através da imagem teve o seu crescimento no século XVIII
quando o desenvolvimento da imprensa permitiu uma maior distribuição
e diversidade de gravuras e ilustrações. Em Inglaterra, Thomas Rowland1, 2 e 3 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Escola Superior de Design, Barcelos, Portugal.
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Fig. 1. Mickey Mouse e
Minnie Mouse de Walt
Disney e Ub Iwerks

son representava membros da política em cenas de sexo e John Leech
expressava-se através de personagens exageradas e grotescas, enquanto
em França, J. J. Grandeville utilizava animais antropomórficos nas suas
provocações políticas. No século XIX, a caricatura (ou cartoon impresso)
era um elemento integrante nos jornais, começando a surgir as primeiras
revistas dedicadas exclusivamente ao género.
A representação da sociedade através da Animação surge com as
primeiras experiências animadas, tendo Émile Cohl e Winsor McCay
como principais impulsionadores. Fantasmagorie (1908) de Cohl mostrava
através do cartoon em movimento personagens e cenas do quotidiano,
enquanto McCay transpunha para o medium animado as suas tiras de comics sobre conflitos entre casais, fuga à autoridade ou a relação entre pais
e filhos. Little Nemo, a sua personagem com maior distinção, foi levada
para o ecrã em 1911. A partir deste ano muitos caricaturistas passaram
para a imagem animada, produzindo curtas-metragens de animação de
5 a 10 minutos, ou cartoons, como eram denominados, que passavam nos
cinemas antes ou no intervalo das longas-metragens. Embora direcionados para um público infantil, os cartoons deveriam entreter o espectador
adulto, levando os produtores a procurar temáticas sérias que não fossem
perceptíveis pelas crianças, como a noção de classes sociais, a diferença
entre opressor e oprimido, medos irracionais, obsessão, sentimentos
reprimidos, instinto de sobrevivência a qualquer custo, atração ou identidade sexual.
Os estúdios de Animação começaram a desenvolver estereótipos
de representação da sociedade, sendo a desigualdade de género um dos
principais. Fisicamente díspares, as personagens masculinas evidenciavam força e soberania (Popeye, Superman) enquanto as personagens
femininas teriam de parecer atraentes e vulneráveis (Betty Boop, Minnie
Mouse). A nível da sua personalidade, “[...] ‘male’ characters are defined
by what they are, and how they behave while ‘female’ characters are
essentially understood by what they look like and through a vocabulary
of stereotypical mannerisms” [1]. O antropomorfismo e a combinação de
personagens humanas com personagens antropomórficas era frequente. Mickey Mouse, Bugs Bunny, Donald Duck ou Daffy Duck apesar de
conterem características físicas de ratos, coelhos ou patos, a sua postura e
personalidade humana assumia-os como pessoas. O antropomorfismo era
utilizado como forma de atenuar situações que pudessem ser consideradas ofensivas se realizadas por personagens humanas. “The representation of animals also in some ways reconciles the problems of representing
‘adult’ behavior in animated human
beings, especially in relation to sex and
violence” [2].
A sátira homofóbica, racial e
religiosa representava personagens
como vilões ou o alvo da anedota.
Nos cartoons da série Betty Boop, era
frequente a presença de Bimbo, um
cão antropomórfico amedrontado e
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de gestos efeminados que se esforçava em vão pela atenção de Betty. Em
Betty Boop for President (1932), uma das reformas eleitorais propostas por
Betty era transformar criminosos corpulentos em homens franzinos e efeminados, e posteriormente troçados pela sociedade. Nas décadas de 1930
e 1940, o estúdio Warner Brothers produziu uma série de cartoons com o
racismo negro como foco principal. Adaptando clássicos literários sobre
a escravatura com um tom humorístico em Uncle Tom’s Bungalow (1937),
parodiando contos infantis com uma Branca de Neve afro-americana em
Coal Black and the Sebben Dwarfs (1943) ou simplesmente representando
o dia-a-dia da classe negra em Sunday Go to Meetin’ Time (1936), estes
filmes contribuíam para a criação de estereótipos da raça negra: o dândi
cantor de jazz, o criminoso e ladrão de galinhas, a mulher híper-sexualizada e de trajes curtos, sempre representados com lábios exagerados, nariz
animalesco e tom de pele que servia de comparação jocosa ao carvão ou
à sujidade. A violência e sexualidade presentes nestes onze cartoons era
de tal forma explícita que a sua distribuição foi banida de várias salas de
cinema, ficando conhecidos como Censored Eleven. No entanto, embora
conotados ao racismo e alvo de críticas negativas, estes filmes contribuíram para a difusão da cultura negra, em especial para o jazz (utilizado
como banda sonora de grande parte destes cartoons) e para uma maior
tolerância à diferença racial nos EUA.
Fig. 2. Coal Black and
the Sebben Dwarfs
(1943).
Fig. 3. Der Fuehrer’s
Face (1942) de Walt
Disney

Face às contingências da Segunda Guerra Mundial muitos estúdios de
Animação diminuíram significativamente a sua produção. Na Alemanha,
EUA, Reino Unido e Itália, o governo aliou-se aos estúdios para financiar
animações de propaganda política, com conotações explícitas ao racismo,
xenofobia e/ou antissemitismo. A Animação norte-americana divergia
em duas direções: o filme informativo para treino de tropas ou financiamento de guerra e o cartoon de entretenimento. Walt Disney apoiava-se
em personagens já conhecidas do público como Mickey, Pinóquio ou
Branca de Neve para aliciar na contribuição financeira de material bélico,
erguendo cartazes com as frases “You save by serving” ou “Keep your money fighting until victory is won” na marcha de All Together (1941). A série
Private SNAFU da Warner Brothers tinha como objetivo a instrução de
tropas para o manuseamento de armas, ocultação de informação secreta
ou cuidados de primeiros socorros, de forma simples, divertida e acessível
a iletrados. Uma das principais características da animação norte-americana era a transparência no objeto satirizado, não se escondendo atrás
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de metáforas ou alegorias, representavam sem inibição os símbolos nazis
e os seus líderes. Em Education for Death: The Making of the Nazi (1943)
acompanhavam o crescimento de uma criança alemã até se tornar um
soldado de guerra, satirizando as ideologias nazis. Aqui era caricaturado
o romance atribulado entre Hitler e a Alemanha (personificada por uma
valquíria). Hitler era também interveniente em cartoons de Bugs Bunny em Herr Meets Hares (1945), onde foge de um Bugs disfarçado de Estaline;
Daffy Duck - The Commando (1943), agredido por um Daffy super-herói;
ou Der Fuehrer’s Face (1942), o cartoon controverso que coloca Donald
Duck no papel de soldado nazi ao serviço de Hitler. Na Europa destacavase a animação alemã que representava judeus como vilões ou monstros,
levando o público infantil a temê-los. Em Nimbus Libéré (1944), produzido num estúdio francês tomado por nazis, personagens célebres como
Mickey, Popeye ou Felix the Cat bombardeavam França.
Com o final da guerra em 1945 grande parte dos estúdios suspenderam a sua produção de propaganda, procurando novos mediums de
divulgação. A televisão começa a ganhar destaque na segunda metade do
século XX como principal meio de entretenimento de massas, dedicando tempo de antena à transmissão de animação para o público infantil,
enquanto as curtas e longas-metragens cinematográficas tentavam diferenciar-se a nível estético, temático e de público-alvo. John Halas e Joy Batchelor realizaram a primeira longa-metragem animada britânica baseada
no comunismo e regime soviético, Animal Farm (1954) utilizando porcos
como personificações de Lenine, Estaline e Trotski. No Japão, Osamu
Tezuka criticava as políticas de tortura japonesas e a liberdade de expressão através de Mermaid (1964), utilizando o romance entre um homem e
uma sereia como metáfora. Em Laziness (1979) de Yevgeniy Sivokon um
homem sente demasiada preguiça para ajudar aqueles à sua volta: “My
brain has become the brain of a fish. It’s in no state to think of anything...
but why disturb the waters?”[3], satirizando a opressão sobre o povo russo
e a sua falta de resistência. Em 1972, Ralph Bakshi lança a primeira longametragem de animação a receber a certificação X (proibida a menores
de 17 anos) com Fritz The Cat. O filme satirizava a cultura nova-iorquina,
o tráfico de drogas e a criminalidade através de animais antropomórficos que representavam os estereótipos sociais: prostitutas como éguas,
polícias como porcos ou afro-americanos como corvos. A partir da década
de 1970, o aumento de mulheres realizadores de Animação traz uma nova
visão da sociedade para o cinema. A mulher enquanto autora coloca em
perspetiva a sua representação por parte do homem, contradizendo as tradições que a caracterizavam como secundária à ação ou elemento erótico,
modificando a sua representação de objeto para sujeito. Esta abordagem
feminista está presente no trabalho de Joanna Quinn, que através da
personagem Beryl de Girls Night Out (1987) e Body Beautiful (1991) retrata
uma mulher comum da classe trabalhadora, independente e optimista
com uma fisionomia aproximada da realidade.
O êxito crítico e comercial de filmes de animação para adultos como
Who Framed Roger Rabbit (1980) e o aumento dos canais por cabo levou
ao aparecimento de séries animadas em horário nobre. Em 1989 surge
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The Simpsons satirizando o estilo de vida de uma família disfuncional
americana. As temáticas abordadas na série eram diversas, caracterizando a classe trabalhadora, a relação entre pais e filhos, a diferença cultural
e religiosa, ou o ensino, política e crime na América. Nas suas primeiras
temporadas, a série gerou opiniões contraditórias: a crítica elogiava a
originalidade e inovação enquanto grupos étnicos e religiosos criticavam
a forma como eram ridicularizados. The Simpsons abriu portas a novas
produções de animação para adultos: South Park e Beavis and Butt-Head
mostravam o lado cruel e sarcástico da infância e adolescência; Family
Guy e American Dad! satirizavam a atualidade política e social de forma
violenta; Futurama criticava as sociedades passadas (e também a nossa
presente, como vista do futuro); e Draw Together ridicularizava os reality
shows através de caricaturas e estereótipos de personagens animadas.
Fig. 4. Family Guy
(1999 - ).

A partir do novo milénio deu-se um crescimento da produção de Animação, quer no cinema, televisão, publicidade ou internet com novas
técnicas e estéticas e grande diversidade nos modos de representação da
sociedade. Enquanto as séries de animação direcionadas ao público adulto tomaram uma posição crítica da atualidade social e política permitida
pela sua divulgação e regularidade nos meios de comunicação de massas,
o cinema voltou-se para uma crítica mais construída e alegórica. Os principais estúdios de animação de Hollywood procuraram acompanhar a sociedade representando aspectos que durante muito tempo foram omitidos
das suas produções ao incorporar uma diversidade étnica, cultural, sexual
ou de género. Na última década surgiram protagonistas de raça negra,
supremacia no papel da mulher, personagens abertamente homossexuais,
travestismo e transgenderismo em sucessos de bilheteira direcionados
a toda a família. A representação da sociedade passa também pelos
problemas ambientais e culturais. Wall-E (2008) retrata futuristicamente
a inabitabilidade do Planeta Terra para os humanos devido ao excesso de
poluição. Enquanto a narrativa base se desenrola à volta da relação entre
dois robôs, o filme demonstra princípios morais acerca da reciclagem,
riscos da poluição, sedentarismo e os efeitos das redes sociais.
No cinema de autor a abordagem à sátira é mais direta. Les Triplettes
de Belleville (2003) de Sylvan Chomet retrata França nos anos 1950 e o
seu ponto de vista sobre os americanos, caracterizando-os como “obesos
devoradores de hambúrgueres, amplificado a crítica ao engordar um dos
seus símbolos, a Estátua da Liberdade. Em Mon Chinois (2008) de Cédric
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Villain são enumeradas características físicas dos chineses como os olhos
em bico, a altura ou a pele amarelada. As diferenças culturais cómicas e
despretensiosas vão dando lugar a questões controversas, entre as quais
a gastronomia à base de cães, a política de natalidade ou a utilização de
crianças chinesas como mão de obra escrava do homem ocidental. El Empleo (2008) de Santiago Bou Goffe mostra uma sociedade onde homens
e mulheres são utilizados como objetos do quotidiano - portas, cabides,
mesas ou elevadores - podendo ser entendido como uma crítica ao
desemprego ou à exploração no mercado de trabalho. Happily Ever After
(2013) de Yonni Aroussi e Ben Genislaw, mostra a vida agitada de um casal
recém casado desde o momento em que se preparam para partilhar a
mesma casa até ao final da relação, evidenciando problemas como a falta
de tempo para os filhos, a disfunção eréctil ou a violência doméstica. Em
I’m Fine Thanks (2011) de Eamonn O’Neill, um jovem vítima de bullying
na infância torna-se um adulto psicologicamente transtornado e consequentemente também um agressor. But I’m a Nice Guy (2013) de Scott
Benson foca-se na misoginia e antifeminismo por parte do sexo masculino, inspirado nos comentários online de homens a mulheres.
Fig. 5. El Empleo (2008)
de Santiago Bou Goffe
Fig. 6. iDiots (2013) de
Big Lazy Robot VFX

A internet e as redes sociais tiveram um papel fundamental na partilha de
animações de carácter satírico da sociedade, tornando-as virais, e apesar
de um medium recente - o boom das redes sociais deu-se à cerca de uma
década - foram já alvo de crítica em filmes animados, encontrando-se
variadas visões sobre as suas vantagens ou malefícios. Thomas Leung
evidenciou em Sukki’s Story (2005) o lado positivo da internet, que, inspirado na sua própria experiência pessoal, retrata a relação à distância que
mantinha com a mãe através das redes sociais depois de abandonar o país
de origem. Connected (2009) de David Hoffmann e Camila Fernandes
mostra uma conversa de chat entre duas pessoas que não se conhecem,
iludindo-se uma a outra e fazendo-se passar por alguém que não são.
ICU (2012) é uma sátira a anúncios de publicidade pretendendo vender
uma cabeça humana cuja utilidade resume-se a observar quem a comprar
(“I-see-you”), da mesma forma que se é observado a partir da exposição
online. iDiots (2013) satiriza a sociedade de massas através de robôs que
após comprarem um telemóvel divertem-se com vídeos, selfies ou apps que
fazem referência à cultura pop online. Bow Life (2015) de Xie Chenglin retrata personagens que exercem várias profissões enquanto manuseiam os
seus smartphones, culminando no declínio da sociedade. Também lançada
em 2015, a animação para o videoclip da música “Carmen” do artista belga Stromae, realizado por Sylvain Chomet, satiriza a dependência na rede
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social Twitter, utilizando um pássaro azul como metáfora à popularidade
online e realçando problemas como o bullying nas redes sociais ou a negligência face aqueles que o rodeiam por alguém dependente do telemóvel.

3. #LINGO

Da investigação sobre Animação enquanto crítica à sociedade surgiu a
ideia, desenvolvimento e produção para a curta-metragem #LINGO. Realizada em animação 2D e tendo como temática a dependência nas redes
sociais, #LINGO acompanha a história de uma personagem submergida
no encanto e solidão das novas tecnologias, a relação com aqueles que a
rodeiam e a repercussão do seu vício nestas.
Para consolidar a representação da temática em estudo investigou-se
a relação da sociedade com as redes sociais. A partir de documentários,
notícias, artigos ou a própria observação de campo puderam-se distinguir,
entre outros assuntos, que redes sociais eram mais utilizadas; de que
forma eram utilizadas e através de que dispositivos tecnológicos; a diferença entre a identidade online e offline; os hábitos e vícios adquiridos;
ou a influência que a privação das redes sociais tinha sobre alguém. Estes
apontamentos deram lugar a pequenos sketches ilustrados, que por sua
vez serviram de apoio ao desenvolvimento do argumento e storyboard.
O mote para a história foi mostrar a evolução de alguém durante
três estados: 1. o período de solidão antes do acesso a tecnologias e redes
sociais, cuja tentativa de fuga à aborrecida rotina levaria ao; 2. primeiro
contacto com as redes sociais, a sua aprendizagem e encantamento, uma
falsa noção de companhia e consequente utilização excessiva que levaria
à sua dependência; 3. o pós-redes sociais, quando se encontra viciado e
não tem possibilidade de as utilizar, deparando-se com aquilo que perdeu
na realidade física enquanto viciado nos ecrãs dos dispositivos electrónicos. Sem recurso ao diálogo verbal, esta diferença entre estados seria realçada através da rotina diária da personagem e das mudanças à sua volta.
Fig. 7. Lingo

É a partir de Lingo, a personagem principal, que se desenrola a narrativa, percorrendo as suas experiências, desilusões, transformações e descobertas pessoais e sociais. O seu nome provem do anagrama para a palavra login, que para além de ser a forma abreviada do inglês “language”,
é também uma linguagem de código informático, contrapondo com o
facto de se tratar de uma personagem muda. Para acentuar a solidão que
sente por ser ignorado pelos que o rodeiam, criou-se uma contradição
no seu tamanho ao desenvolver uma fisionomia superior à das outras
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personagens, da mesma forma que o seu corpo volumoso contrastasse
com os pequenos aparelhos electrónicos. Para acentuar o aspecto triste e
solitário, Lingo anda curvado e de cabeça baixa. A sua cara é substituída
por uma máscara, como metáfora às identidades geradas na internet. Ao
criar um perfil online, o protagonista estaria a criar uma nova persona,
simbolizada através desta máscara, que para os outros seria o seu verdadeiro “eu”. Esta máscara circular e amarela, inspirada nos emoticons
(símbolos também conhecidos como smileys ou emojis), expressaria os
estados de espírito da personagem através dos olhos e boca como se da
sua própria cara de tratasse.
A alteração da gama cromática nos ambientes foi essencial para
transmitir o temperamento do protagonista. Na primeira parte da história,
Lingo, solitário e cabisbaixo face ao mundo que o rodeia, insere-se em
Fig. 8. Diferença
cromática entre fases
da narrativa.

cenários de tons cinzentos que enfatizam o seu estado de espírito. A partir
do primeiro contacto direto de Lingo com as tecnologias, de sua cor rosa,
os ambientes começam também a ganhar tons rosados. Quando o protagonista começa a evidenciar sinais de dependência a estes dispositivos, é
ele próprio capaz de alterar as cores da realidade envolvente à semelhança
dos filtros digitais utilizados para modificar a tonalidade das fotografias.
Dá-se inicio a uma cena imaginária predominantemente rosa que se converte azul à medida que Lingo submerge num mar de likes - a apoteose do
seu vício. Este universo, roxo e vazio, destaca-se dos restantes ambientes
pela diferença expressiva da sua plasticidade e pela omissão do preenchimento cromático das personagens. Ao acordar sobressaltado, um azul
escuro e sombras dramáticas preenchem a sala, pouco iluminada pelos
três dispositivos - computador, tablet e telemóvel - esquecidos ligados.
No último dia o ambiente volta à fusão entre azul e rosa ilustrada no céu.
Com o intensificar da narrativa, o céu que outrora limpo e claro dá lugar à
escuridão da tempestade, propagando-se pela casa de Lingo até ao desfecho da trama. Tratando-se de um filme sem diálogo, era fundamental que
a banda sonora acompanhasse as diversas fases da história, recorrendo
a uma melodia que se transforma de acordo com o temperamento de
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Lingo. Na primeira parte a melodia é repetitiva de forma a evocar rotina,
utilizando instrumentos de corda num tom calmo e leve. Na segunda fase,
esta assume uma dinâmica electrónica e sintética, pretendendo refletir
a mudança na vida da personagem, agora utilizador de redes sociais. Na
terceira e última fase e melodia torna-se mais melancólica, levando a um
clímax de sons que são inesperadamente interrompidos pelo silêncio,
quando Lingo se depara com o desfecho final.
Realizada e animada inteiramente em computador, com recurso a texturas de grafite e carvão analógicas para trazer plasticidade e
profundidade para as cores planas do formato digital, a curta-metragem
#LINGO, realizada no âmbito do Mestrado em Ilustração e Animação,
conta com a duração de 10 minutos e 30 segundos. Com um período
de execução de cerca de um ano e meio, terminada em junho de 2015,
tem desde então passado por festivais de cinema nacionais, europeus,
americanos e asiáticos.

4. Conclusão

A sátira é uma forma de discurso crítico, onde se evidencia o carácter
negativo de um aspecto com o objetivo de educar a sociedade a corrigi-lo.
Na animação a sátira é frequentemente utilizada para representação
social através de técnicas e expressões impossibilitadas no cinema de
imagem real. “The satirical cartoon world is essentially a philosophical
one because to work it needs to reflect reality accurately by abstracting it,
distilling it and then presenting it back to us, illuminating it more brightly
than realist fiction can” [4]. Através dos exemplos referenciados ao longo
do último século de animação, averigua-se uma evolução nas formas
de representação e estereotipização da sociedade, e uma diversidade
social, cultural e política no sujeito satirizado. Desde autores ativistas, a
grandes estúdios de animação, muitos foram os que a partir deste medium
evidenciaram a sua visão das sociedades suas contemporâneas. A curtametragem #LINGO segue o mesmo exemplo de representar de forma
satírica o contexto onde nasce, ao representar a dependência nas redes
sociais e dispositivos electrónicos, acompanhando a atualidade cultural e
social na qual vivemos. Não existe uma forma concreta de avaliar o efeito
da animação satírica na sociedade, mas através da relação entre ambas é
possível ver um espelho da progressão social.
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Abstract
Drawing, words, and animation, when mixed together, have the potential
to affect a viewer on a conscious level, but can also hurtle a viewer, in the
style of a time machine, back to a developmental stage before language.
Julia Kristeva and Serge Tisseron, French psychoanalysts and writers on
psychoanalytical theory, have observed that it is not only the sign-based
sphere of the symbolic that informs the body of a text, but also the prelinguistic realm. This is an important observation in relation to animated
films such as Robert Breer’s film ‘Bang!’ (1986), and William Kentridge’s
animation ‘Automatic Writing’ (2003), which both incorporate gestural
drawing and writing. Visceral mark-making, kinetic rhythm, and movement, are all integral elements in the developmental stages that precede
language, and any echoes of such stages consequently have the potential
to reactivate unconscious memories in a viewer. In the course of this essay I will focus on these animated films by Breer and Kentridge, and will
examine the crucial contribution of the pre-linguistic realm to the films’
communicative expression.

Introduction

Spearheaded by the observations of Sigmund Freud and Melanie Klein, psychoanalysts such as Julia Kristeva and Serge Tisseron have surmised that
the infant body does not perceive itself as a united entity that is separate
from other elements, but instead as fragmented and undifferentiated from
its immediate surroundings. Through a process of gesture, rhythm, and
movement, the infant establishes a separate sense of self and the ability to
interpret the signifying potential of marks. However, unconscious memories of the pre-linguistic state still lurk within the adult, as well as within
creative works. Kristeva focuses on the eruption of the pre-linguistic realm
in poetic language, and Tisseron explores this realm’s crucial role in drawing and writing. He notes that the infant self is propelled by neuro-motor
activity and libidinal drives, and relishes the pleasures of gesture and movement. At this early stage, the satisfaction that the infant derives from the
creation of marks on a surface owes more to gesture than the delight that
may be obtained through vision and the recognition of signs.

1 Auckland University of Technology, Department of Digital Design, School of Art & Design, 27 St Paul
St, Auckland, New Zealand.
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Such observations possess important implications with respect to
certain animated films, and in this essay I will focus upon Bang! (1986)
by Robert Breer and Automatic Writing (2003) by William Kentridge.
Both animated films intertwine drawing and text in a manner that affects the viewer on a perceptual, conceptual, as well as a subterranean
level. Breer and Kentridge’s animated films contain signs, but look more
towards generating meaning via ‘affect’, which can be aligned with the
pre-linguistic. The viewer consequently becomes aware of a shift in their
mood, or displays a visceral reaction, without necessarily being able to
point to a character or event as the specific cause of their response. I have
often come away from a Breer animation wondering why I feel buoyed
and ready to respond to my surroundings in a more vivid manner. In an
article on Kentridge’s work appearing in ‘The New Yorker’ at the beginning of 2010, Calvin Tomkins proclaims: ‘I still can’t figure out why these
stubbornly low-tech films are so moving.’ [1]
Kristeva and Tisseron’s writings, I believe, offer important insights into why such animations stir one’s emotions at what feels like a
primordial level. Kristeva explores this wordless realm, which she terms
the ‘semiotic’, and which she notes as being characterised by features
such as gesture, rhythm, and illogic, whereas the ‘symbolic’ is associated
with culturally constructed signs and order. According to Kristeva in her
book ‘Revolution In Poetic Language’, the semiotic is not erased in the
course of human development, but still bursts, in varying degrees, upon
the symbolic. In Tisseron’s essay, ‘All Writing is Drawing: The Spatial
Development of the Manuscript’, he outlines the developmental stages
that an infant passes through prior to the acquisition of language. Tisseron asserts that gesture plays a crucial role in enacting the separation
from, but also binding to, the maternal body, and that this experience
infiltrates the activities of drawing and writing even subsequent to the
acquisition of language.
In the course of this essay I will explore how both the symbolic and
semiotic realms are manifested in Breer and Kentridge’s animated films.
As a consequence, their filmic language conveys signs that stem from
a cultural vocabulary familiar to a Western viewer, but there are also
numerous passages where the pre-linguistic breaks through, ushering
the viewer into a deeper, more primal region, in which there is a sense of
motility and process.

Drawing, Process and Human Development

In Breer’s animated film ‘Bang!’ and Kentridge’s ‘Automatic Writing’, the metamorphosis of drawn marks and words is a consistent
technique in both films, creating a state of flux akin to a stream of
consciousness. It is therefore no surprise that each film evokes a strong
sense of process. Breer’s film is a poignant mapping of the transition
into adulthood, with his own childhood drawings of muscled men
wrestling, warplanes, and Hitler, cut with the sexual awakening of
puberty and the abstract geometrical drawings of his adult years. In
the first section of the film, a snippet from an old home movie showing
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the young Breer rowing towards us but never getting anywhere, acts as
a repeated refrain.
The title for Kentridge’s film deliberately references a creative
strategy employed by the Surrealists to enhance associative thinking
and bypass the rational mind. Through the rapid, uncensored release of
words onto a page, associations are triggered that conjure other seemingly
unrelated words. This strategy finds its pictorial equivalent in the Surrealist game of ‘Exquisite Corpse’, in which individual parts of the body are
drawn by a different artist, each artist receiving only an intimation of the
larger corporeal structure before investing a bodily fragment with their
own visual style and scale. In Automatic Writing, Kentridge establishes
similar random connections by delving into his unconscious, and merges
drawing with words by moving from a chair to a drawing board, to a line
that swoops and curves back on itself like a stunt plane, leaving behind in
its wake the palimpsest of its journey which resembles the gestural curves
of handwriting. Both artists include self-portraits in their respective films;
Breer interweaving a home movie of himself as a child into the fabric of
his animation, and Kentridge including an animated charcoal drawing of
his naked self, seated next to his similarly naked wife.
Fig 1. Still images from
Automatic Writing
(2003).

We sense temporality in these drawings, noting marks that seem to
stop and start in fits and bursts, and lines that glide luxuriantly, light
and effortless. The creation of animated films with a linear narrative
structure appears to be of interest to neither Breer or Kentridge, and as
a consequence, their depiction of temporal progression is motivated
by issues such as metamorphosis, form, space, and juxtaposition. The
state of ‘becoming’ that is expressed by a drawing can be contrasted
with the multiple layers and secrets - relics from the past - that may be
enfolded within a painting. Art theorist Benjamin Buchloh, categorizing
approaches to drawing that sprang out of different art movements during
the second half of the twentieth century, establishes groupings which are
based on gesture and conceptual intention. Buchloh views Cy Twombly,
Jean-Michel Basquiat, and Julian Schnabel’s gestural doodling, delicate
scribbles, violent spillages and graffiti-like marks as belonging to an approach to drawing that he describes as the ‘trace of a neuro-motoric and
physiological/libidinal performance’. He differentiates this type of drawing from the lines created by Richard Serra, which are ‘an articulation of a
pure spatiotemporal process’ and those of Jasper Johns and Sol LeWitt in
which mark-making serves as a ‘functional notation’. [2]
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Buchloh’s groupings echo Kristeva and Tisseron’s mapping of writing and drawing in relation to human development, moving from the
pre-linguistic stage of gesture and libidinal impulse to an awareness of
the spatial separateness of objects, and the acquisition of language. Both
Breer and Kentridge’s drawings traverse the developmental spectrum,
with libidinal gesticulations at one end and coolly rational notations at the
other. Some marks can be clearly read as letters or figurative drawings,
reflecting the artists’ institutional training and understanding of cultural
codes, while other lines suggest writing but in their illegibility are poised
on the verge of language. There are also drawings communicating the
sense of fragmentation, bridging, and the processing of thoughts, that
Tisseron identifies as enacting the separation from the maternal body,
and, which it is crucial to note, are propelled by the hand. And there are
marks that disturb the logic that has been seemingly established within a
drawing, through gestural or rhythmic contrast, slashes and spillages, or
smudges and erasures. Such a disturbance can be aligned with Kristeva’s
theories, as parallels exist between such ruptures in drawing and the coup
that poetic language can mount from within a linguistic structure. In the
course of this internal take-over, Kristeva notes that poetic language unfolds ‘the unicity of the thetic (the precondition for meaning and signification)’, [3] and thereby prevents a declamation from being absolute.

Drawing and Movement

Both the animated films Bang! and Automatic Writing contain sequences
where movement and gesture are foregrounded. Even when still images are extracted from these films, the drawings - arrested in time by
dint of their singular status - nevertheless display the same vital sense of
propulsion and mutability that animate the lines and marks in Breer and
Kentridge’s animated films. The potency of such energy may be attributed to the type of neuro-motoric activity and libidinal performance that
Buchloh observes as driving the mark-making of artists such as Twombly
and Basquiat.
In her essay ‘Drawing Animation’, Birgitta Hosea vividly describes
the mixture of gesture, movement, and performance that underlies the
drawings that constitute Joanna Quinn’s animations, and reinforces her
observations with the display of still drawings from Quinn’s film Britannia (1993). The libidinous life-force that Hosea ascribes to these drawings
- in which marks connote movement rather than figural representation
- places Quinn within the ‘neuro-motoric activity’ category outlined by
Buchloh, and Hosea perceptively links movement with the expression of
temporality:
‘In films such as Brittania, the blurred and messy drawings used in
the in-between sections, are often unrecognisable, yet they are representations of pure movement. Quinn is a ‘doyen’ of drawing: her swirling
amorphous in-betweens are a model of how to draw time - the freer her
drawing, the more fluid its movement.’ [4]
This kind of gestural motility acquires an extra dynamism when
marks are set in animated motion. Importantly, this motion is not only
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achieved by incrementally altering the spatial position of drawn marks
and letters between frames, but also through the rhythm of editing.
Changes between different images range from the languorous camera
pans within Kentridge’s film to Breer’s incorporation of rapid flicker.
These changes allow for a startling juxtaposition of images that challenge
any preconceptions a viewer might have developed as a result of subsequent patterns of logic displayed by the films. The permeable division between the semiotic and symbolic realms in these animated films enables
the further disruption of a logic based on realism, as mutable drawings
move freely between the guises of abstraction, representation, and their
incarnations as letters and words. A reflective prevarication, rather than
an inviolable certitude, therefore emerges as a dominant mood. There is
an autobiographical strand in both films that is searching and meditative,
and which imbues the viewing experience with a great deal of pathos.
Tisseron has observed that the process of drawing enacts the casting
out and retrieval of thought, together with the separation from the maternal body. Drawing upon Bowlby and Imre Hermann’s notion of the ‘binding impulse’, in which the infant perceives the world ‘as a projection of the
maternal body from which every human being is originally separated’ [5],
as well as incorporating aspects of Freud’s ‘pleasure principle’, Tisseron
notes that the young child initially perceives itself as fragmented, but
through self-exploration using its hands, begins to form bridges between
the fractured sensory points. With his or her hand, the child replaces parts
of the maternal body or hand, supplying the pleasure initially given by the
mother, such as thumb-sucking to replace the breast. Gestural acts, such
as those of mark-making, create a zone where the child can act out the
movement of drawing away from the axis of the body. Tisseron writes that
it is through such acts that the child is separated from the mother’s body:
‘They are consequently a way for the child to stage the mother’s coming and going – really her frequent absences – so as to tame and master the
experience in the imaginary, as an early form of kinesic symbolization.
The earliest markings, the inscriptions of those gestures, are a form of kinetic symbolization which guarantees the transfer from the kinetic realm,
the realm of visual representation.’ [6]
In Breer’s animation Bang!, there is a staging of the pre-linguistic
realm through gesture, fragmentation, and flicker, as well as an acknowledgement of the movement towards separation, symbolisation, and
language. However, it is not a linear trajectory - the pre-linguistic continuously erupts. Breer’s depiction of motifs from boyhood, adolescence,
and adulthood, almost approaches the territory of a celebratory, heroic
narrative. However, any triumphal tendencies are quickly thwarted, as
Breer’s figurative drawings regularly deconstruct into abstract fragments,
or metamorphose into sequences of animated marks. Drawings of abstract
shapes, for instance, as well as drawn representational imagery such as an
animated fish, train, bison, rooster, and fruit, are cut to absurd effect with
sequences of athletes. Further deliberately incongruous insertions, such as
video footage of a perky battery-powered red toy telephone, or the whirring
disc of a thaumatrope, impede the establishment of an exultant and victori-
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ous message. What could be a series of fragments documenting the exploits
of an all-American boy – ‘The Star-Spangled Banner’ even bursts onto the
soundtrack – becomes a sequence of images where demonstrations of masculine heroics leave a sense of inertia and perplexity in their wake.
Fig 2. Still images from
Bang! (1986)

Uncertainty, and the overturning of logic, also pervades Kentridge’s
Automatic Writing. We initially observe a scene that has been rendered
through a representative style of drawing; a cane chair, drawn in dusty
charcoal, sits quietly before a drawing board. On this drawing board we
observe a line, drawn with the selfsame charcoal, that starts to move,
swooping upwards to conclude with a curvilinear flourish. Although its
organic form seems to echo the curlicue pattern that adorns the chair, the
logic of representational imagery that was established at the film’s outset,
is now abandoned in favour of the infinitude of abstract white space
bisected by an animated charcoal line. The melody of a guitar begins, and
while sometimes fluidly strummed, it is also hesitant, and such tentativeness echoes the searching, reflective atmosphere generated by the film.
Further undulating lines and marks that resemble the gestural curves of
handwriting, curve across the screen and leave behind palimpsests that
suggest former presences, but these ghostly marks also resist interpretation. A degree of certitude is restored by the representative nature of
charcoal signifiers that spell out the title of the film, Automatic Writing,
but the film continues to alternate between the fluid unfolding of gestural
lines, and representation.
This process, evoking as it does the former state of fusion with the
mother and one’s immediate surroundings, together with the drive for
differentiation, recalls a developmental stage in which inanimate objects
were endowed with life-giving forces. As a result, the viewer is prepared
for an environment in which symbolic logic is discarded. Charcoal lines
that are propelled by an internal life-force therefore have a place in this
eerie space conjured by Kentridge. There are momentary glimpses of
elegantly flowing words that might provide some clarifying signification,
such as ‘Maximum of Anxiety March 17th’, and ‘The Longest Route to His
Desire from A to B’, but the enigmatic nature of such phrases fails to fully
enlighten a viewer. Further marks are layered that resemble the graphs
and charts of algebraic equations, until the screen becomes particularly
dense with notations. However, although such marks connote rational
thought and logic, their illegibility also defies logic.
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The Treatment of Text

Johanna Drucker has described the mark spawned within the limboland
that is located between drawing and writing, and which denotes writing
without being intelligible as signs, as the ‘glyph’. [7] Kentridge’s use of
glyphs can be related to the work of several artists who have investigated
handwriting for its rhythms, form, and primordial ability to recreate the
gestural motility essential for language. Artists such as Henri Michaux, Cy
Twombly, Brice Marden and Susan Hiller create visceral lines that suggest
writing, but avoid interpretation as signs, as if they were poised just on the
verge of the transition into language.
In his conversation with Angela Breidbach, in the book ‘William
Kentridge: Thinking Aloud’, Kentridge equates the handwriting that he
employs within the film, with the in-between zone that lurks between
drawing and writing: ‘In the case of Automatic Writing, I was in a very
simple way tracking the process and I’d list images to help me track it.
Handwriting is the idea of the calligraphic mark, which is halfway between writing and drawing; it’s a drawing of writing.’ [8] One could also
posit that Kentridge’s calligraphic marks reflect that halfway zone on the
developmental curve, where inscriptive markings simulate the gesture
and appearance of writing, but still await the separation from the maternal body that will propel the subject into language.
Both Breer and Kentridge incorporate drawn words within their
films that communicate meaning, but these proclamations are regularly
undermined or played with, reinforcing Kristeva’s observation that poetic
language and the pre-linguistic can challenge authority. For instance, in
Breer’s Bang!, playful words and sentences, such as ‘Tuspid’ and ‘Dentse’
- clumsy significations of ‘Stupid’ and ‘Dense’ - regularly challenge the
rigid absolutism that can enshroud words and statements. The film’s title
Bang! in itself suggests multiple meanings: the explosive sounds accompanying war zones, the delight of firecrackers, toy guns and child’s play,
and a vernacular, rather crass term for the sexual act.
Breer’s animated words continue to taunt with confusing admonishments: ‘Don’t be smart’ is paradoxically pursued by ‘Don’t be stupid’. The
asking of questions such as ‘What?’ appears to be futile, as the answer is
‘Nothing’, drawn with monumental letters. Compounding such existential
emptiness, but injecting a contrapuntal lightness through Breer’s characteristically playful sense of humour, is the collapse of the usual order of things.
We hear a rooster crowing for instance, and an image appears of a sea-lion
with its mouth wide open and drawn marks extending from its mouth, as if
it was the sea-lion exhorting everyone to awaken with the dawn.
The libidinous energy that Buchloh ascribes to the ‘neuro-motoric’
category of drawing, and which Kristeva locates in the infant self as it
separates from the maternal body, is represented in both Breer and Kentridge’s animated films through visceral affect such as gesture, rhythm,
and bursts of sound, but also through representational strategies such
as drawn text and content of an erotic nature.A striking example of such
interplay is evident midway through the film Bang!, when a stretch of
images bursting with erotic energy signals a thematic shift in the film’s
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direction. The film’s title ‘Bang!’ implies up to this point in the sequence,
the explosive effects of warfare, with sequences depicting aerial dogfights,
targets, and military ships. With the advent of more lascivious words and
images, the word ‘Bang’ acquires a new dimension as a vernacular expression for sexual intercourse, which can also generate explosive effects.
Breer follows rapidly cut sketches of a naked woman with the colloquial
expression ‘Oh Boy!’, and then couples ‘Oh boy oh boy oh’ as an expression of erotic excitement with gestural drawings of sperm. While Breer’s
cavorting sperm are representational images, the fact that they are drawn
with a bare economy of lines, places them in a zone between letters and
abstract marks.
A snippet of sound, containing the voices of a couple laughing about
‘typical male fantasies’ momentarily intrudes, and reinforces this theme
of male sexuality. In addition, old film footage of a young boy in swimming trunks who thrusts his pelvis forward, further supports the theme
of libidinal energy, through photographic representation. On the level of
the semiotic, the sensual immediacy and energy of the erotic impulse is
conveyed through the rhythm of rapid cutting, fragmentary images and
words, and gestural sketches. The anticipatory excitement of the phrase
‘Tonight’s the night’ is expressed through rhythm and movement: words
that pulsate in a celebratory fashion, and which seem to turn a cartwheel
before rolling off the screen as abstract marks.
Kentridge’s suggestion of eroticism in Automatic Writing also
intermingles the semiotic and symbolic, but incorporates a more languid,
meditative unfolding. Organic lines caress and glide, and Kentridge’s oldworld handwriting readily moves between signification and illegibility.
The naked couple pictured, a self-portrait of Kentridge and a drawing of
his wife, appear to be in late middle-age, with imperfect bodies and hesitant movements. While Breer’s vigorously drawn words in marker pen
connote an everyday spontaneity, Kentridge’s cursive script in ‘Automatic
Writing’ evokes a world of yesteryear, and the couple are quietly reflective. In the course of the animation, the viewer moves between representational drawing and illegible writing, encountering for instance an
interior room decorated with ornate mirrors, sofas, and bowls of animated
goldfish, followed by a drawing of a Bauhaus building, a procession of
algebraic notation, and the contemplative, naked figures of Kentridge’s
wife and himself, seated in the cane chair. She dissolves, and Kentridge
leans over the drawing table, his head positioned on his arms, captured in
thought. The cane chair is now positioned as it was at the start of the animation, which bestows a circular logic on the viewer’s dreamlike journey.
For some period of time, the only thing that we perceive moving is the
gentle rise and fall of his back and chest as he breathes.

Casting Away and Retrieval

Neither Kentridge nor Breer follow a storyboard, which requires an adherence to a sequence that is pre-ordained, and therefore their process bears
similarities to the practice of automatic writing and drawing, as one draws
upon the unconscious in the unfolding of ideas and imagery. Norman
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Bryson has written about drawing’s characteristics as a process, in comparison with the conclusive nature of layers of paint: ‘If painting presents
Being, than the drawn line presents Becoming.’ [9] I would advocate that
Kentridge’s drawings, which display a sense of immediacy in their most
recently applied marks, and a tracking of the drawing’s history through
his partial erasure technique, document a process and a state of becoming
in which the body and movement plays a vital role. Kentridge’s practice
of toing and froing between the drawing and the film camera, finds its
echoes in Tisseron’s theory of the process of casting away and retrieving
through gesture that establishes a linguistic subject capable of thinking
through ideas.
In her essay entitled ‘ “The Rock“: William Kentridge’s Drawings for
Projection’, Rosalind Krauss acknowledges ‘the upsurge from the unconscious of the unanticipated, the unexpected’ that underlines Kentridge’s
process. She writes that:
‘Caught up within the quasi-automatism of the process, he is
strangely enough left free to improvise and to do this in the grip of agencies he characterizes as “something other than cold statistical chance, and
something too, outside the range of rational control” [10]
The working process undertaken by both Breer and Kentridge gives
rise to a cinematic mix that contains upsurges from the unconscious as
well as a tangible processing of ideas, resulting in an animated ride for the
viewer that veers between affect, perception and thought. Like Kentridge,
Breer’s creative process facilitates a process of automatism and improvisation; his rapid sketches on small index cards create animated passages
that are collated in flip- books. Each book represents a rift on certain
ideas, and each card in the book is individually photographed. Breer’s
animated passages are brought together in the editing process, and the
multiple edits undertaken in structuring his film find a degree of equivalency in Kentridge’s back-and-forth drawing approach.
One needs to perform the necessary associative leaps in order to be
transported by Breer and Kentridge’s streams of consciousness, and the
resurrection of certain motifs enables a viewer to catch their breath a little
with the embrace of the familiar. I would posit that our viewing experience
can be compared with the process of casting out and retrieval enacted by
the infant in separating from the maternal body. As Tisseron has observed, the application of marks to paper requires a drawer or writer to cast
themselves into the unknown. He or she does not just cast out a mark or
thought, but is also cast out by it, ‘at the risk of losing his identity.’ Consequently, he must exhibit a willingness to let go and ‘dive into the unknown,
trying to reach the hypothetical target at the end of the way.’ [11]
Similarly, I believe, the viewer of an experimental film or animation,
needs to be prepared to discard preconceptions and cast themselves into
the flow of the film. A film that reflects recognisable conventions creates
a type of spectatorship that operates at a more passive level than movies
that dash expectations and require a participatory response from their
audience. As a result, the exertive toll that a conventional film exacts
upon a viewer can be slight. In contrast, Breer and Kentridge’s animated
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films, with their blend of pre-linguistic and symbolic influences - encapsulating the spectrum of human development and experience - deliberately
lead viewers into both a primordial zone that reverberates with a sense
of the pre-linguistic bodily gesture, as well as the zone of more contained
symbolisation, in a process of casting away and retrieval.
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Abstract
The depiction of sequential momentum in children’s book illustration is
a form of visual communication where the artist takes a positive role in
expressing narrative ideas, a role which has many similarities to the role
of director. Sequential momentum is an expressive visual device that
animates the narrative; it is primarily a visual tool, which is effective in
depicting movement, drama and time in a static medium.
In order to analyse the complexities of this, the paper will break down
the notion of sequential momentum into three components and discuss
how these components feature in the work of several prominent authorillustrators. The first of these components is action: the momentum of the
image and the expression of frozen kinetic energy on the page. The second is time: how the image depicts a single moment or multiple moments
in time. Lastly, the discussion turns to drama showing the intensity of the
moment and the theatre of imagery that exists on the page.
One might assume that expressing sequential ideas, through what has
been referred to as a ‘discontinuous medium’ [McCloud, 1993], could be
inhibiting, however expressing a moving story through a static medium
demands a focus of conceptual direction by the artist. It challenges the
artist to identify the very essence of an idea and then to express that idea
using a multiplicity of graphic codes that iterate and reiterate the notion
of momentum. The fictional world of children’s books provide temporality and causality, where the audience can engage in expectations and an
imaginative journey, which in the process of comprehension, is transformed into motion and becomes continuous.

In their book Talking Pictures authors Victor Watson and Morag Styles
discuss readerly gap or imaginative space that lies somewhere between
the words and pictures in a picturebook. It is in this place that the reader/
viewer transforms the visual and textual information into an uninterrupted narrative with living characters and dynamic scenes. This is the place
where sequential momentum resides.
In the field of children’s book illustration, respected scholars have
stated that sequential art is a discontinuous medium (Nikolajeva/ Scott
1 It should be noted that some elements of this paper have been used in another paper with a different title,
which is still under consideration for a different journal.
2 Nottingham Trent University, Burton Street, Nottingham, NG1 4BU, United Kingdom.
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Fig. 1. Image from
Matilda by Quentin
Blake (1988).

and Scott McCloud), while perfectly accurate in a literal sense is this
statement the entire truth? This paper examines how the author-illustrator employs multiple visual codes to create a medium that, in the process
of comprehension, is transformed into motion.
In order to analyse the complexities of this, the paper will break down
the notion of sequential momentum into three components and discuss
how these components feature in the work of several published authorillustrators. The first of these components is action: the momentum of the
image and the expression of frozen kinetic energy on the page. The second is time: how the image depicts a single moment or multiple moments
in time. Lastly, the discussion turns to drama: showing the intensity of the
moment and the theatre of imagery that exists on the page.
There is an existing discourse in the areas of picturebook and
sequential art which explores ideas related to sequential momentum.
Scott McCloud, the comic book theorist discusses similar issues using phrases such as ‘The composition of change… the composition of
drama….’ (1993:115); while children’s literature scholars Maria Nikolajeva
and Carole Scott refer to ‘Time and Movement’ in picturebooks (2001).
All of these descriptive terms are relevant to this discussion, but this paper
requires a label that is both encompassing and expandable, a term that exists as an umbrella for the three components mentioned above and is malleable enough to allow for a mixing and overlapping of these elements.
Perhaps one of the most compelling properties offered by illustration
is the capacity to portray a frozen moment in time. Obviously this phenomenon is not exclusive to illustration: the camera can capture motion
and film directors can use a freeze frame shot to add impact to a particular
scene; but in no other medium is the frozen moment more readily used
than in illustration and sequential art.
The illustrator and theorist Brad Holland has commented that, ‘The
unique value of illustration is its ability to flatten time and compress different states of consciousness into a frozen moment’ (2005:4). As a consequence creating the illusion of motion in an image can be an exciting
challenge for the author-illustrator who ultimately relies on the audience
to reconstruct a moving story in their reading.
In the use of the frozen moment the
author-illustrator has one significant
advantage over these other media:
he can push the idea further than the
boundaries of reality will allow. He can
portray a frozen moment and heighten
the level of dramatic effect by exaggerating elements. The image is stretched, the
lighting is altered, every tool available to
the artist is utilised in an effort to communicate the essence of the idea.
Take this image from Matilda by
Quentin Blake (1988), this is a moment
charged with sequential momentum. In
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real time it would be extremely difficult for the eye to absorb the details of a
fast moving object such as this, but in the illustrated image this information
is deliciously visible. Blake discusses in his book Words and Pictures how
he used the trajectory of the sweets to emphasise the power with which the
boy soars through the air.
The artist reveals how this moment was not essential to the ‘advancement’ of the story when it appeared in the text but it ‘benefits from visual
treatment, so that you can relish it at leisure’ (2000: 61); which indicates
how Blake delights in this challenge and understands how his audience
appreciate this quality too.

Comprehension of the Image and how it involves Closure

Without doubt the audience’s comprehension is the key to the portrayal of
sequential momentum in picturebooks and indeed any form of sequential
art. Without their willingness to understand and make meaning from the
image Quentin Blake’s boy from Matilda could quite possibly be seen as
suspended in mid air. As it is, the reader’s brain takes in all the information and makes an assessment of what is being communicated to them
and so the boy is understood to be flying through the air. We understand
the image because we can imagine what happened just prior to this
moment. In effect we are filling in the gaps and in the process creating a
continuum within the image. This form of comprehension requires a particular mental process called closure which comes from gestalt psychology (Joseph H. Schwartz,1982).
According to gestalt psychology, closure occurs when a collection of
shapes are grouped together, which we then perceive as a whole. Joseph
H. Schwartz (1982) refers to gestalt closure in The Ways of the Illustrator.
He notes how the perceiver shows a tendency to join together objects
and elements which are found in the visual world and combine them into
patterns and configurations, particularly if these elements are situated in
close proximity.
Closure can be observed in the diagram above, we are compelled to
ignore the gaps and see complete
shapes in the image. In fact there
are no triangles or circles, but our
brains fill in the missing information and creates the familiar
shapes. It is interesting to note
that this compulsion is so strong
that it is almost impossible to look
at the diagram and just see a collection of odd black shapes. The white
triangle is insistent on making itself known.
Closure3 enables us to make sense of the visual world. The human
3 Parallels can be drawn between the ‘gaps’ in gestalt closure and the textural ‘gaps’ in reader-response
criticism. Like reader-response, this discussion is concerned with the readers contribution to a works
meaning, but the specific approach taken references the psychological perspective because this relates
more directly to visual issues.

Fig.2. Closure Diagram.
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Fig. 3. Image from Me
and My Cat? by Satoshi
Kitamura (1999).

Fig. 4. From The
house that Jack Built by
Randolph Caldecott
(1878).

brain does not perceive every single detail of a given environment,
but instead relies on a bank of existing knowledge. According to Scott
McCloud ‘Our perception of reality is an act of faith, based on mere
fragments.’ (62:1993) In The Psychology of Human Thought by Robert
J. Sternberg and Edward E. Smith (1988) the authors discuss how the
information that we memorise is not stored as isolated facts, instead
the brain organises the information into “meaningful functional units.”
(Brewer and Treyens, 1981). If we are faced with incomplete information, as in the case of closure, we can use our bank of existing knowledge
to fill in the gaps and make meaning.
In the image (Fig.3) by Satoshi Kitamura from
Me and My Cat? (1999), the artist depicts the
tumbling cat and the falling cupboard at the
moment just before the contents crash to the
floor. The reader comprehends motion as
the contents spill onto the floor by imagining
the linear continuity in the image. The artist
manages the reader’s interpretation of the gap
between fragments of the image, by encouraging and coercing the reader to make assumptions about what happens next and sequential
momentum is an aid to achieving this.
It is worth pointing out at this early stage in the discussion that
sequential momentum, as an illustrative approach, probably features
in the majority of picturebooks to some degree because it is an invaluable method for communicating narrative ideas visually. However, the
strength of its presence varies, in some picturebooks where the mood
of the narrative is perhaps more contemplative, it is something which
is merely evident as a tool to propel the plot forward; while in others it
is more explicitly pursued by the artist as an objective and is a central
theme in the visual and textual narrative.
One of the earliest exponents of sequential momentum, through the medium of
picturebook art, was the artist Randolph
Caldecott. Caldecott4 has provided the
world with a wealth of images that shimmer and sway with movement. The artist
Hilda van Stockum writing for The Horn
Book Magazine in 1946 discusses the ‘ebb
and flow of perpetual motion’ (1946:38)
which permeates his work and goes on to
conclude that ‘it is this vigorous action
which endears Caldecott to children, who
don’t look at pictures to admire, but to
participate’ (1946:38).
4 Randolph Caldecott after whom the Caldecott medal was named. The medal is awarded yearly by the
Association for Library Services to Children for the most distinguished American Picturebook published
during that year.
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The First Component of Sequential Momentum: Action

The context of sequential momentum, as a tool of visual narration, is
rooted in sequential art. As a consequence its contextual origins lie mostly in the area of picturebooks, comics and graphic novels and these are
the media from which the majority of the following examples are taken.
It is worth noting however that sequential momentum also borrows from
continuous disciplines as diverse as mime, animation, film and theatre.
An enduring influence on
my practice in the area of sequential momentum is the American
author-illustrator Bill Peet, who
in 1967 wrote and illustrated the
picturebook Jennifer and Josephine.
It is a book filled with an unmistakable kinetic energy and for the purposes of this paper I will discuss it
as an exemplar of the depiction of
action.
Almost every spread in Jennifer and Josephine resonates with
movement and drama. The story
tells of a ‘frantic fellow’ called Mr
Frenzy who buys Jennifer, a battered old car, and drives her at alarming
speeds in a fractious journey across the American Midwest. Fortunately,
the car is inhabited by a resourceful and loyal cat called Josephine, who
ultimately saves Jennifer from a rusty demise.
The book has a wild momentum running throughout and Peet
achieves this sense of motion using a variety of graphic indicators. The
little car careers from one page to the next. More than just a character,
the car acts as a narrative tool in itself, its journey compelling the reader
to continue. An initial cursory examination of the illustrations reveals
an unexpected absence of movement lines depicting this kinetic energy,
instead, rather like Caldecott, Peet uses the visual props which are available to him within the narrative visual world that he has created. Most
obviously he uses the red dirt road whose trajectory winds its way across
nearly every spread. The road is indented with two deep tyre tracks,
which he uses repeatedly to show
the relentless path of action. The
tracks are compelling because they
are such a definite graphic indicator, the reader can experience a
sense of the cars wheels slotting
into these groves, coupled with
an idea of the speed and power
required to make such deep tracks.
The tracks are perhaps the most
indicative visual metaphor for the
momentum which powers through

Fig. 5. Image from Jennifer and Josephine by
Bill Peet, (1967).

Fig. 6. The storm from
Jennifer and Josephine
by Bill Peet, (1967).

144

CONFIA . International Conference on Ilustration & Animation
Barcelos. Portugal . June 2016 . ISBN: 978-989-99465-6-9

this book, they slice through wheat fields, grassy meadows and muddy
embankments to their final conclusion.
More signifiers are employed as the narrative unfolds. Dust rises in
clouds from the road as the canvas flaps on passing trucks, and steam billows from a speeding train. While the wheels of the car are drawn so that
they hover off the ground.
Beyond this there is another level of communication and this exists
within the application of the marks that make up these images. Take the
image above, if we observe closely how the road has been rendered it is
possible to see indicative diagonal, sweeping stripes of colour and tone.
This is echoed in the short spiky pen strokes used to render the small tree
and grasses in the distance. These marks collude to indicate the perpetual
motion of this frozen scene.
A look at Peet’s autobiography reveals that he spent years working as a
respected animator for the Disney Studios where he developed a tacit understanding of movement, and the use of visual language in storytelling.
He writes: ‘My Disney storytelling had been a series of sketches, hundreds of them to describe every phase of action and the attitudes of the
characters’ (1989:138). Peet’s statement is an indicator of how he achieves
such a sophisticated level of visual communication. In his picturebooks he
condenses these hundreds of images into 32 pages of action.

The Second Component of Sequential Momentum: Time

Sequential images in children’s picturebooks have the ability to communicate the passing of time. Indeed this relationship with time is one aspect
which defines the art form. Within the picturebook image time is perceived spatially, as with all sequential art ‘time and space are one and the
same’ as Scott McCloud puts it (1993:100). In comics the skilful graphic
communication of time has been turned into an art form.

The Categories of Closure and their Application in Picturebook Art

In order understand the many different ways of communicating time in
the images found in children’s illustrated books, it is briefly worth considering Scott McCloud’s comprehensive categories of closure. These six
categories describe temporal changes in a sequence of images.
The first category is called moment-to-moment transition. Momentto-moment describes time in terms of seconds passing, showing tiny
Fig. 7. Pages 6/7
Marvin’s Funny Dance
by Sarah McConnell
(2008).
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progressions in the visual action. This can be described using frames or
vignettes. An example of this could be a character cartwheeling.
The second category of closure that McCloud identifies involves
a single subject in a distinct ‘action to action’ progression. This type of
progression is also most commonly described using vignettes as depicted
by Marvin’s different dance moves in the book Marvin’s Funny Dance by
Sarah McConnell (2008).
The reason for the use of vignettes is simply to do with economy of
space, and in the context of narrative progression, time. The dance moves
don’t move the story along a great deal, in terms of the narrative world of
the book they don’t actually take very long to execute, perhaps less than
a minute. The dance is depicted in this way because of its significance in
the story. Nikolajeva and Scott refer to this particular order of temporal
events as ‘simultaneous succession’.
Joseph Schwarcz and Perry Nodelman use the alternative phrase ‘continuous narrative’ but I prefer McClouds’ term ‘action-to-action’ because it
refers directly to the contents of the image and the transition itself.
Fig. 8. Pages 8/9
Marvin’s Funny Dance
by Sarah McConnell
(2008).

Temporarily passing over the third category, McCloud’s fourth category of
transition appears in Marvin’s Funny Dance in the progression from pages
6/7 showing the actual dance, to pages 8/9 where Marvin is showing off
by performing a cartwheel. McCloud calls this ‘scene-to-scene’ transition
and notes how it can transport the reader over considerable distances of
time and space. In the example shown above the narrative action goes
from the present moment, the dance, to what I intended to be a kind of
anecdotal reference which describes Marvin’s character.
The fifth category, called ‘aspect-to-aspect’, is much less common
in picturebooks and focuses on communicating a mood, idea or place
by showing different aspects. Used in Japanese graphic literature it also
appears in film (McCloud: 1993). It involves showing different, sometimes
unconnected aspects of a scene with a view to creating a mood. Finally
there is what McCloud calls the ‘non-sequitur’, the sixth category, where
two sequential images have no relation at all. Again a category that is
extremely rare in picturebooks, it appears more often in board books for
babies, which introduce unconnected objects by naming them.
In my own Picturebook Marvin’s Funny Dance one particular sequence relies heavily on the on the depiction of an unbroken period of
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time for its success.5 The sequence, if played out in real-time, would
probably only last a matter of minutes and yet I have devoted three
spreads to it. This is because this particular chain of events is critical
to the story. By treating it in this way I am hoping to focus the audience’s attention and create suspense. The three pages in question fall
mostly within McCloud’s third category of transition ‘subject-to subject’
which involves staying within the scene or idea as the images progress.
It requires a substantial amount of reader involvement in the form of
closure. Closure in picturebooks is normally at its most potent, in terms of
suspense, when it occurs as the reader turns the page and I have employed
the ‘page-turner’6 in this sequence.
Fig. 9. Pages 10/11
Marvin’s Funny Dance
by Sarah McConnell
(2008).

The first page in the sequence uses two panels, it introduces the buzzard
brothers with a necessary close-up in the first, then in the adjacent panel
leaps forward in time, zooming out to show the slumbering meerkats with
the scheming buzzards in the distance. We know there has been a temporal transition because of the different colours chosen to depict the sky,
although there is some indication that the period isn’t too long, because
the brothers are in a similar position in their tree. The text tells us that
the gap between frames was long enough for the meerkats to spot their
enemy, then later drift into ‘a deep sleep.’
At this point in the second, larger panel, an uninterrupted period
of time within the narrative begins. My intention is for the audience to
commence reading the iconotext7 with the image of the distant buzzard
brothers. Two indicators are employed to achieve this; firstly the image of
the buzzards mimics the previous frame, secondly they are positioned in
the top left-hand corner of the frame; the ‘natural’ place to begin reading;
the gaze is then directed toward the text. My intention is for this gaze to
then proceed in a measured way across the page, taking in the bodies of the
sleeping meerkats, so the progression of the eye reflects the tranquil repose
of the meerkats. In order to achieve this I have added various details, such
as dung beetles and lizards, to the foreground with the intention of capturing the audience’s interest and slowing down their reading progression.
The eye is then met with more text, which directs it to the lookout
5 This is how I intend the sequence to be read but this is not necessarily how it would be read.
6 ‘Pageturner’ as used by Nikolajeva and Scott (2001).
7 Iconotext refers to the integration of text and image which cooperate to deliver a message, the term was
coined by Kristin Hallberg (1983) as stated by Nikoljeva and Scott (2001).
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post; or, if this is the gaze of the child reader/viewer, then she might notice Marvin’s half hidden face at this point. The continuing narrative momentum is then communicated solely through the image. The audience’s
realisation that Marvin is still wide-awake, even though the omnipresent
narrator suggests otherwise, is intended to give them a sense of empowerment, they have prior knowledge that something is about to happen. This
anticipation is enhanced because they should be familiar with Marvin’s
character; (e.g. they are aware that he is ‘full of cheeky tricks’) and this is
further indicated in the hero’s half hidden face – to suggest mischief. This
device for empowering the audience is specifically directed toward the
child reader/viewer, who can engage more fully in the process of decoding the iconotext at this point in the narrative.
Also at this juncture, the book takes full advantage of the mental process of closure. The reader is treated to a glimpse of the sleeping meerkats
who are piled on top of one another in the right-hand corner of the page.
Then as we turn the page the whole scene shifts to the right of the
tree, the audience’s gaze moves around the tree trunk and simultaneously the hero moves with us. The wordless appearance of Marvin on the
previous page is intended to create anticipation in the reader/viewer as
they turn the page, which is rewarded by a visual confirmation of their
suspicions, with the image depicting Marvin getting up to mischief.
Marvin’s partially obscured face from the previous spread acts as a
visual ‘page-turner.’ The page-turner is a classic device for creating anticipation in the plot, it can be either visual or textual as shown in the next
page where the text reads ‘He cupped his paws around his mouth and…’
the audience are urged by the text to read on. The page-turner induces
closure in a similar way to that of the ‘frame-to-frame’ transition where
the audience fills in the action between panels. The action of turning the
page in a picturebook however has some useful differences. Firstly there
is a short lapse of time as the page is turned; a helpful pause that could act
as an intake of breath for the narrator or the character, as in the case described above. Even more useful to the author-illustrator perhaps is that
unlike frame-to-frame closure, in picturebooks when the page is turned,
it reveals something unknown to the audience. This introduces uncertainty during the mental process of closure e.g. when the page is turned it
reveals the answer to a question or the punch line to a visual joke, it allows
the reader to anticipate what the answer might be, and in effect engages
the imagination. Each page urges the reader to continue on this particular
narrative path. Perry Nodelman via Nikolajeva and Scott identifies this as
one of the qualities that sets picturebooks apart from other art forms:
‘Picturebook pictures being different from works of art in their
composition, since every picture in a picturebook (except the last one)
is supposed to encourage the reader to go on reading’ (Nodelman,
op.cit.1988: 126).

This key feature means that the large majority of picturebooks are
inherently narrative. It allows for a sense of anticipation which is compa-
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rable to that delivered in a continuous visual medium such as film.
The continuous flow of the action is maintained as Marvin looks to
his right, again the viewers’ gaze goes from left to right as we follow the
hero’s viewpoint to the next page. This creates what Nikolajeva and Scott
refer to as ‘tension between the verso and recto to imply movement as
well as temporal and causal relations.’ (2001:151) The transition from one
moment to another is implied as the viewpoint zooms in on the character,
and Marvin opens his mouth. This moment is part of the continuum,
which depicts the mischievous idea within these three spreads, but with
an interesting difference. In terms of narrative time, the effect of the
zoom, along with the textual description of the action, serves to speed up
the moment if compared to the previous two pages in the sequence. The
illusion of a shortened moment is due to this focus on one character, literally there is less visual information for the audience to interpret. Movement and temporality are displayed in the transition from one page to the
next - again using closure.
On the right-hand page the symbiosis between text and the image is
designed to encourage the audience to read on, suspense is created and the
noise that comes out of Marvin’s mouth is first of all manifested through
closure in the readers mind. The ‘Squawk! Squawk!’ sound is then literally
represented by the text on the following double-page spread. This spread
has been composed so that it provides an instant visual contrast to the
previous page. The ensuing mayhem represents a satisfying culmination
to the build up provided by the escalating progression of time and activity,
communicated through image and text, across this sequence of three pages.

The Third Component of Sequential Momentum: Drama

Finally we arrive at the last of the three components that function within
sequential momentum, that of drama. In this context I use the word
drama to refer specifically to how dramatic effect injects movement into
the narrative.
The author-illustrator Quentin Blake could arguably be described as
a master of the dramatic moment in picturebook art.
It is illuminating to explore the inner workings of Blake’s art, and how
he achieves this succinct and dynamic form of visual communication.
His attention to timing and the skill of selecting a specific moment in the
ensuing narrative action which communicates his essential idea is a major
factor in the success of these images.
The selection of these moments has a great deal to do with closure, in
that they often portray the exact moment where the action has gone past
a midway point and is milliseconds away from an often deeply satisfying and humorous conclusion. The reader is left the wonderful task of
completing the action. In this form Blake’s illustrations contain a type of
locked in potenti
Take, for example, this image of a fainting Grandma which appears
in All Join In, a book that Blake both wrote and illustrated. The moment
selected is bursting with potential: does Grandma collapse on top of
the three small children, or does the chair arrive just in time; and if the
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chair does come to rest under this
extremely large lady, does it then
collapse under her weight? It is
left to the audience to conclude
the outcome. Every element in
the image is infused with action
and drama. Physically (indicated
primarily through kinesics) and
emotionally (indicated primarily
by facial expression) the characters
are wholeheartedly involved in the melodrama of the moment.
The notion of drama is perhaps most evident in the figure of Grandma
herself, specifically the particular angle of her toppling body: it would be
impossible for her to right herself from this position; it is perhaps the most
dramatic angle that Blake could have chosen. Her large body mass is exaggerated, its rectangular form resembles a large brick. If we compare her
size to the female character running in from the left there is a marked difference. The inevitability of her fall is reemphasized by the angle of her feet,
which appear to be ankle-less as they scoop upwards in the direction of the
fall. Her weight and physicality are again dramatically indicated in the way
that the three supporting children’s heads disappear into her spongy body.
By observing the visual language and graphic codes that reside within the
image the dramatic intensity of the action is revealed. The paradox of this
analysis is that because the artist has expressed his idea in multiple different modes using dramatic effect the essential idea can pass smoothly from
the image to the viewer without any need for analysis at all.
In Words and Pictures Blake discusses how he concentrates the eye
of the beholder on this activity. He fills the audiences perception with
the intensity of his idea by omitting unnecessary background information and drawing only those ‘props’ that are necessary. ‘The scenery
was not as important to me as the characters in front of it. That is nearly
always so’ (2000:50) he notes. In the image of Grandma the props that
surround her, the splayed fingers of the gloves, the tumbling shopping,
every element in the composition is actively communicating the notion
of dramatic activity. Blake continues ‘To small children, many adults
are large and strange and inconvenient; and that is one of things that the
drawing is about’ (2000:50). The artist uses what can only be described as
visual rhetoric in his depiction of the inconvenience of adults, and this is
captured eloquently in the figure of the small girl who is crumpling under
Grandma. Her body appears to be less human and more rag doll like as it
bends in improbable ways, the limbs are floppy and bending in an exaggerated fashion. Her anatomy is subverted as it becomes subordinate to
the author-illustrator’s objective.
To conclude, the drama component of sequential momentum
appears to be about distilling the essential idea into a physical gesture
through the use of expressive anatomy, exaggeration, the selection of a
dramatic moment and the presence or indeed absence of all other props
and visual indicators in the image.

Fig. 10. Image from
All Join In by Quentin
Blake.
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Conclusion: The children’s illustrated book, a Discontinuous Medium or a Continuous Unified Realty in the Process of Comprehension?
It is the assertion of this paper that the picturebook is a continuous
medium within the process of its comprehension. The phenomenon of
closure is evidence that the reader/viewer is not a passive observer when
engaging with the picturebook; we are comprehending the path of time
and motion and merging content to produce meaning, we are filling in the
gaps between frames and pages; we are actualizing fractional illustrated
moments and facilitating the continuum of the narrative. Picturebook
maker Satoshi Kitamura stated, when discussing children’s books in an
interview that ‘ It is not a static medium, the picturebook is a series of pictures bound together as a book, telling a story with pictures and words. In
the same way as comics, they are very much like film’ (Interview, 2009).
Closure makes possible the transmission of the author-illustrator’s
conceptual vision of the narrative as a continuous entity and the audience’s reconstruction of this entity. This results in the perception of the
picturebook narrative as a continuous unified reality. Thus the fictional
world of the picturebook provides temporality and causality, where the
audience can engage in expectations and an imaginative journey, which in
the process of comprehension, is transformed into motion.
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Abstract
A obra cinematográfica Persépolis (2007), de Marjane Starpi aborda uma
temática autobiográfica. Desenrola-se durante o período da Revolução
Islâmica, da guerra Irão-Iraque e do pós-guerra. Baseada na banda desenhada homónima, trata-se de uma obra visualmente rica em simbologia,
e complexa no seu uso de referências visuais. Apresenta-se uma análise
de diversos aspetos desta obra cinematográfica, tais como o argumento, a
cor, o uso da linha, os personagens e os seus aspetos simbólicos.

1. Marjane Satrapi

Marjane Satrapi é uma autora de banda desenhada, ilustradora, pintora e
realizadora francesa, de origem iraniana. Entre 2005-2007, ela realiza em
colaboração com Vincent Paronnaud o filme de animação “Persepolis”
(2007) [1], adaptação da sua banda desenhada “Persépolis” (2000) [2], dividida em quatro volumes e publicada pela Editora L’Association de Paris,
que ilustra a preto e branco a autobiografia de Marjane Satrapi.
O filme “Persépolis” (2007) aborda, tal como a banda desenhada,
múltiplos temas e problemáticas (tradição, instrução, família, choques de
culturas, emancipação, autoritarismo, repressão, política, religião, amor,
idealismo, ilusões e desilusões, raízes, lealdade, etc.) que dizem respeito
à questão da identidade e da construção de personalidade, abrindo inúmeras possibilidades de interpretação. Marjane Satrapi é uma narradora
excepcional que teve uma vida ímpar e que a apresenta magistralmente:
viveu a revolução iraniana, sobreviveu à guerra contra o Iraque, entrou na
adolescência privada do apoio dos pais, por entre estrangeiros, regressou
ao seu país destruído pela guerra e marcado pelas exigências fundamentalistas e, por fim, partiu novamente para a Europa, de forma definitiva.
Por isso, podemos afirmar que tanto a banda desenhada como o filme
de animação nos convidam continuamente a alcançar a humanidade e o
sentido que a imagem confere à história. As imagens, as palavras, tudo
tem importância na construção do filme.
1 e 2 Universidade Católica Portuguesa, CITAR – Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das
Artes, Escola das Artes, Universidade Católica Portuguesa, Escola das Artes, Rua Diogo Botelho, 1327,
4169-005 Porto, Portugal.
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2. As miniaturas Persas

Persépolis era a capital do antigo império persa, nomeadamente do actual
Irão, Logo o título remete para uma civilização rica, cultivada, em que a arte
ocupava um lugar importante. Dizendo Persépolis, é impossível não pensar
nas miniaturas persas. E quando pensamos nelas, evocamos características
como: personagens enquadradas; profundidade extremamente reduzida;
linhas de fuga quase ausentes; cores lisas. Foram essas características, das
miniaturas persas, que influenciaram os realizadores Marjane Satrapi e
Vincent Paronnaud na criação do filme, e isso nota-se nas técnicas usadas:
os diferentes grupos de personagens são colocados em quadros; a profundidade não está marcada por linhas de fuga (quase ausentes) mas pela
disposição dos quadros, uns em relação aos outros, sendo essa disposição
que dá a impressão de profundidade; as cores são lisas.
Fig. 1. Imagem capturada de “Persepolis”
(2007) e semelhança
com Miniatura persa [3]

O uso dessas características, duma simplicidade desconcertante, confere
às imagens a beleza ímpar das miniaturas persas.
A entrada no filme é feita com o auxílio da flor de Jasmim, que será o
nosso guia e o elo entre as várias cenas. Ela aparece no genérico, acompanha o avião que descola do aeroporto de Orly e será também ela que nos
falará, no decorrer do filme, sobre a estreita união da heroína com a sua
avó, que colocava flores de Jasmim no sutiã, sendo o seu odor associado
ao passado e às memórias. A flor simboliza a viagem, que podemos entender como a viagem interior da autora, para chegar até à concretização
da sua personalidade (a flor percorre diferentes paisagens em diferentes
estações do ano), mas também as raízes. A árvore da qual a flor voa para
longe tem raízes e evoca o lugar das origens. Constantemente é realçado
a Marjane o dever de lembrar-se de onde vem e quais são as suas raízes:
[A memória da família não pode ser esquecida] - “Persepolis”, 2007:
00:18:24 tio Anoosh; [Nunca te esqueças de quem és, de onde vens] (“Persepolis”, 2007: 00:42:50) pai no aeroporto, aquando da partida para
Viena; [Não sabia que agora eras francesa], seguida de [Sê digna e verdadeira contigo mesma] - (“Persepolis”, 2007: 00:52:39) avó, na memória de
Marjane, nos seus momentos de vacilação identitária vienense.

3. O Irão moderno

Depois de nos evocar no genérico uma Pérsia mítica (com os seus
palácios, dragões, anjos e a sua música tradicional), o filme quebra esta
imagem de um mundo mágico, para mergulhar o espectador no mundo
moderno. O Irão das Mil e Uma Noites é descartado para se entrar em
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peso no impiedoso século XX. Isto ocorre provavelmente para nos fazer
reflectir naquilo que representou a Pérsia e a sua cultura para a Humanidade e o que é hoje o Irão.
A escolha do lugar para iniciar o filme não é casual. O aeroporto, lugar de
onde se parte e onde se chega, simboliza o duplo transporte: no espaço,
com a tentação de Marjane de voltar para o Irão, e no tempo, com o retorno ao passado. Observamos a narradora, nas primeiras cenas do filme,
olhando para o painel indicador dos horários de partidas para o Teerão, ao
lado de outro viajante que é, nem mais nem menos, o seu co-realizador,
Vincent Paronnaud.
Também nas primeiras cenas identificamos a narradora como sendo
uma mulher muçulmana, no momento de indecisão – partir-ficar – em
que ela ajusta o véu negro sobre a cabeça. Com efeito, as memórias de
Marjane Satrapi voltam enquanto ela permanece na sala de embarque,
optando afinal por uma viagem no tempo ao invés de uma no espaço. Ela
opta por uma jornada interior. Tudo na sua posição sugere o devaneio: a
cabeça nas mãos, o olhar fixo no vazio, o fumar um cigarro (o fumo sugere
a passagem do tempo, a precariedade da existência).
A passagem de uma época para outra é indicada pela mudança de
luz, pela diminuição gradual até ao desaparecimento do barulho do avião
e pela voz-off. Estes três elementos – luz, som e voz – equivalem “àquele tempo”, ou seja, ao passado. A cor representa o presente; o preto, o
branco e os tons de cinza, o passado. As cores do presente são azul claro,
vermelho e preto. É interessante teorizar sobre a escolha destas cores
para representar o presente. De uma forma muito resumida, e segundo os
estudos de Eva Heller [4]: o vermelho e o preto, presentes no vestuário de
Marjane, remetem para o ódio, a revolta e o egoísmo, sentimentos transmitidos pela personagem, assombrada por um sentimento de culpa por
vir para o Ocidente, enquanto a sua família fica “presa” em Teerão com
todos os problemas sociais implícitos; o cenário que a rodeia é maioritariamente azul, tom que transmite paz, humanidade e internacionalidade –
tudo o que ela almeja alcançar – e que está literalmente à distância de uma
tomada de decisão. Já o passado, representado através da paleta de preto
e branco, e relembrando a infância de Marjane, é facilmente associável à
distinção entre o bem e o mal dependendo se observado do ponto de vista
das crianças ou dos adultos, respectivamente.
A rememoração dá-se quando ouvimos o nome de Marji, e, uma vez
ouvido, Marjane, a adulta, olha para fora do ecrã e vê a Marji, de camisola
branca, fazer a sua entrada.
Fig. 2. Regresso ao
passado
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Marji pertence a uma família instruída e relativamente abastada.
Por isso, ela tem uma infância feliz, o que faz com que ela seja desinibida,
ingénua e idealista, como mostra o seu programa para melhorar o mundo:
[Eu, Marjane, futura profetiza, decidi que: primeiro, todos devem ter um
bom comportamento; segundo, todos devem dizer boas palavras; terceiro,
todos devem fazer uma boa acção; quarto, os pobres devem poder comer
um frango frito todos os dias; quinto, nenhuma mulher idosa sofrerá novamente.] Ela também é muito curiosa e desejosa de saber e absorve tudo
o que lhe é dito como uma esponja. Logo, a influência dos adultos sobre
o seu pensamento é grande. Há uma tal porosidade entre o mundo da
criança e o mundo adulto que os comentários dos adultos têm um impacto
imediato na sua imaginação e atitudes. Como já foi dito ela pertence a
uma família da classe média iraniana, com fortes convicções comunistas,
que se manifesta contra a ditadura do Xá. É muito sugestiva a cena em
que o pai de Marji lhe fala sobre a história do país. A menina acha que o
Xá foi escolhido por Deus porque foi Ele mesmo que lho disse e também a
professora. Este antagonismo de ideias está materializado numa imagem
em que pais e avó estão todos no mesmo plano, de frente para o espectador, e a menina em oposição a eles, num plano diferente, sozinha e de
costas para o espectador.
Fig. 3. Marji de costas
vs Marji de perfil

No momento em que o pai começa a explicar-lhe os factos históricos, a
menina fica no mesmo plano com a família, de perfil desta vez, traduzindo
esta postura já meio caminho feito para a mudança das suas opiniões, que
em breve se materializarão em clamores bem opostos à adoração inicial:
[Abaixo o Xá! Abaixo o Xá!] - (“Persepolis”, 2007: 00:09:42).

4. O fim da infância

A saída da infância passa pelo encontro com o mundo real, ou seja com
a morte, pois a pequena Marjane conhece a amargura provocada pela
execução do tio Anoosh. Ela descobre a dor inerente à morte de um ente
querido, o que faz com que o seu herói preferido, Deus, morra também. Se
até então Deus era representado como um avô benevolente vivendo nas
nuvens, a descoberta do mundo real e da morte real resulta na perda da fé
e na demissão do herói. Vemos a face irada da menina e uma difusa linha
separadora entre ela e Deus. A partir do desaparecimento do tio Anoosh,
a morte é uma presença constante no filme, e nem podia ser doutra
maneira tendo em conta a história do Irão. Marjane Satrapi evoca todas
as mortes possíveis: a morte dos adultos e das crianças nos combates, a
morte dos doentes (o tio Taher), dos condenados, dos velhos, o desejo de
morrer de si mesma. Por causa natural ou violenta, a morte está sempre
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presente, e a realizadora evoca-a frontalmente (a morte dos combatentes,
dos presos políticos, do tio Taher, etc.) ou metaforicamente (a morte do
tio Fereydoon – um pássaro negro; do tio Anoosh – os cisnes de migalhas
de pão; a própria morte de Marjane – as águas negras ou o contorno do
seu corpo como se fosse o esboço de um corpo morto na estrada). De um
modo geral, a morte é representada por sombras negras ou escuras que
invadem gradualmente o ecrã.
O tempo da adolescência, naturalmente um tempo de mudanças, é marcado também pelas vivências da revolução iraniana (1979) e pelo episódio
austríaco. O mundo da adolescência é um desastre no sentido etimológico
Fig. 4. Morte explícita
vs morte simbólica

(uma das primeiras imagens deste período mostra a descida de Marjane e
da família à cave, cena que nos faz lembrar a descida ao Inferno).
Outras mudanças surgem: Marji torna-se Satrapi. Enquanto no
mundo da infância ouvíamos o nome Marji, no mundo da adolescência
ouvimos o apelido, gritado por uma supervisora, que nos faz entender
que Marjane não se encontra mais no casulo protector da família, mas na
sociedade. Partindo das imagens, podemos retirar algumas características
do poder nessa sociedade. O poder é impessoal, representado por uma
imagem fixa, na televisão, uma estátua destituída de vida, seja ela do Xá
ou do aiatola. O poder é cego e violento. Os rostos dos soldados estão
cobertos por máscaras de gás que lhes escondem os olhos e lhes tiram
qualquer aspecto humano. Os tanques são representados como um aglomerado preto que pouco a pouco enche o ecrã, simbolizando a violência
cega do regime. São imagens sugestivas que ilustram o mundo aberrante e
incompreensível em que vivemos, desencarnado de qualquer sentimento,
onde humanos matam humanos. A violência é multifacetada e expressa
de várias maneiras: o Exército mata os manifestantes e comete assassinatos políticos, não deixando de exercer também uma violência verbal. Os
cidadãos são convidados a repetir os mesmos slogans e a vestir-se da mesma maneira o que nos leva a pensar na famosa peça de teatro de Eugène
Ionesco, Os Rinocerontes (1959). O regime autoritário visa a uniformidade
do pensamento e podemos afirmar que essa uniformidade também se
constitui em violência que invade o quotidiano das pessoas.
Se as imagens do poder são particularmente negativas, as dos oponentes são valorizadas e constituem-se em contrapeso das primeiras. Assim, aos heróis da revolta e aos seus mortos dá-se uma identidade (nome
e, às vezes, face) mesmo que só apareçam por muito pouco no ecrã. Estes
não são máquinas, mas seres de carne e osso. A revolta não é violenta, e
geralmente tem o rosto dos fracos. Os oponentes têm rostos e caracteres
diversificados, o que faz com que consigam escapar à uniformidade. Os
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manifestantes são mostrados em grupo para dar a ideia de fraternidade. A
imagem da morte de um manifestante é uma visão impressionante. O seu
corpo e sangue misturam-se com as mãos dos manifestantes que o levantam do chão, como se ele irrigasse o corpo do povo. O corpo é morto, mas
a ideia perdura através da nova criatura, nutrida pelo sangue da vítima.
Mas onde a revolta tende a unir os corpos, a ditadura tende a separá-los, querendo negar a sua realidade individual (mãos batem ritmicamente nos corpos como máquinas; os desejos masculinos são usados
para enviar os homens para o combate,). Vir a possuir virgens é um dos
argumentos utilizados para enviar adolescentes para carnificina. Em seja
qual for o regime, do Xá ou dos islamitas, os corpos são espancados, humilhados, maltratados. A anatomia só interessa na medida em que ajuda
a conhecer melhor os pontos sensíveis durante as sessões de tortura.
Numa sociedade em que o corpo humano, especialmente o das
mulheres, é tabu, Marjane Satrapi não podia deixar de questionar essa
posição e fá-lo de várias maneiras. A realidade do corpo não é negada:
tanto ela como a sua avó evocam-na de forma simples e, às vezes, até
rude; mostram-se as mudanças corporais duma menina na puberdade
ou a virilha de um homem; explica-se como se reconhece a qualidade
dos seios; questiona-se como é possível desenhar o corpo humano todo
enfarpelado de preto. Espírito curioso e desperto, educada para pensar
e viver livremente, Marjane afirma a sua liberdade de pensamento em
várias ocasiões ao longo do filme, sendo uma delas aquela em que tira o
véu, desafiando todas as proibições.

5. A Arte como simbologia

As artes evocadas são inúmeras e vamos lembrar algumas: o cinema (o
filme no filme, ou melhor o filme de animação no filme de animação, no
momento em que Marjane e a avó vão ao cinema ver um filme japonês); o
teatro de marionetas e a arte de contar (a história do Xá e da guerra com o
Iraque, contadas pelo pai e relatadas com o recurso às marionetas, talvez
para nos sugerir a marioneta que os iranianos pensam o seu país ser nas
mãos dos ingleses e dos americanos); a escultura (os cisnes esculpidos em
migalhas de pão pelo tio Anoosh); a dança (o tenro momento, na prisão,
quando o mesmo tio, convida a sua neta a dançar para a distrair e a fazer
esquecer a esmagadora realidade); a música (Abba, Bee Gees, Michael Jackson, Iron Maiden); a pintura (as aulas de Teoria da Arte e de Pintura na
Escola de Belas Artes de Teerão, assunto exposto com muito humor, pois
O Nascimento de Vénus de Boticelli aparece bem riscada para lhe cobrir a
nudez, e a modelo a posar para as aulas de desenho do corpo humano não
podia estar mais bem coberta; os frescos dos edifícios); a fotografia (as
fotografias realizadas aquando do casamento de Marjane); a gravura (os
carimbos falsos feitos por Khosro).
Muito interessante parece-nos o destaque que a autora confere à
pintura, evocando vários mestres: Chagall, Picasso, Munch. Tanto Marjane Satrapi como Chagall foram destinados a confrontar-se com culturas
muito diferentes, a atravessar guerras e revoluções, a conhecer o exílio.
A mistura inextrincável de presente e passado transparece nas obras dos
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dois artistas. O voar de Marjane, de malinha na mão, sobre os telhados de
Viena, leva-nos com o pensamento a telas como O Aniversário (1915), O
Passeio (1918), de entre muitas outras, do pintor russo. [5] Tanto no caso
de Marjane Satrapi como no de Chagall, sente-se, por um lado, a privação
das raízes, a vida errante de desterrado, e, por outro lado, a felicidade
quando se está apaixonado, tudo numa mistura de fantástico com o real.
Nos dois casos, arte e autobiografia estão intimamente ligados. Picasso
e o cubismo são lembrados, com auto-ironia e humor, para descrever as
mudanças físicas que surgem no corpo, na adolescência. O Grito (1893)
existencialista de Munch [6] também é evocado duas vezes. Uma primeira vez mais disfarçado e prenunciador, materializado num parquímetro
enquanto Marjane e a avó, de costas, se afastam falando sobre as desgraças do país numa paisagem invernal, e a segunda vez, muito visivelmente,
no grito de Marjane quando vê a mão da filha dos Baba-Levy a sair dos
escombros do bombardeamento.
Todas estas referências culturais representam a herança cultural de
Marjane Satrapi e ao mesmo tempo a sua homenagem a elas.
Tendo em conta as afirmações da própria autora [7], podemos deduzir que se trata de uma obra que se ergue contra todo o tipo de sociedades
totalitárias e irracionais. Constitui-se num reflexo do homem e das suas
Fig. 5. Semelhanças
com Chagall, Picasso
e Munch, respectivamente

mágoas, das suas incertezas e das suas batalhas. Numa linguagem simples
e apurada fala-nos de tiranias, absolutismos, medo e intimidação. Faz-nos
pensar no modo como a cultura se pode erigir em resistência e resposta
contra a lavagem ao cérebro, a idiotice, a ideologia prepotente e a força
bruta. A obra condena tanto a arregimentação e a manipulação das pessoas do Irão islâmico como a falta de valores das sociedades regidas por
um capitalismo insinuante e impiedoso. Os perigos estão à espreita e são
os mesmos: quer pelo arrebanhamento forçado, quer pelo consumismo
latente moldam-se pessoas manobráveis e obedientes ao poder político e
comercial. O filme é um espaço de liberdade, um exercício de memória –
[Lembra-te!] É o leitmotiv que ouvimos várias vezes – e uma reflexão que
se dirige tanto ao Oriente como ao Ocidente, que nos obriga a lembrar e a
meditar, que mantém acesa a esperança de que através da arte, da cultura
e da memória, o mundo se torne melhor.
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Abstract
The present article pretends to demonstrate the line’s expression as an
element of the drawing’s language and understand, at the same time, the
relation that the line establishes with the space. The work of the artist
Lewitt is taken as reference while being the conceptual origin mark of
the drawing in the relation it establishes with the space. The works of the
artists Sandback, Gego, Derdyk and Grzymala shall be considered as the
starting point, whose work refers to the spatiality as means of the drawing, and from there, we shall try to understand the relations established
between the space – that embodies the work – and the spectator. On this
basis we try to interpret the work as an installation or site-specific as
result of the drawing’s integration in a certain space. In this way we shall
methodologically approach three moments: 1. the contextualization, 2.
the concept’s clarification, 3. the artist’s experience and 4. the involvement and participation of the spectator regarding the installation. We
will reach the conclusion about the drawing’s instigating presence in
relation to the spectator’s participation in the work.

Com o presente artigo pretende-se mostrar a expressão da linha como elemento da linguagem do desenho e, simultaneamente, perceber a relação
que a linha estabelece com o espaço. Toma-se como referência a obra do
artista Lewitt enquanto marco de origem concetual do desenho na relação
que ele estabelece com o espaço. Consideraremos as obras dos artistas
Sandback, Gego, Derdyk e Grzymala, cujo trabalho usa o espaço como
suporte do desenho e, a partir daí, procuraremos perceber que relações se
estabelecem entre o espaço – que corporiza a obra - e o espectador. Com
base neste pressuposto procuramos interpretar a obra como instalação
ou site-specific, resultado da integração do desenho num determinado
espaço. Para tal, abordaremos metodologicamente três momentos: 1. a
contextualização, 2. a clarificação do conceito, 3. a experiência do artista
e 4. o envolvimento e participação do espectador na obra. Procuraremos
concluir acerca da presença instigadora do desenho quanto à participação
do espectador na obra.

1 Marter student, Communication and Art Department, University of Aveiro, Portugal.
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Introdução

Nas palavras de Emma Cocker a linha, “inquieta, é para o desenho o motivo da sua existência pois este nada mais é que manifestação do elemento
linha.” (Cocker in Sawdon & Marshall, 2012:XIII). A inquietude de que
fala a autora resulta da passagem da linha como elemento bidimensional
para o plano tridimensional fazendo com que esta se materialize no espaço. Quando se relaciona com as estruturas arquitetónicas de um determinado lugar, o desenho deixa de ser objeto em si, pois o espaço onde se
apresenta confere-lhe sentido. Como refere Martin,
”Desenho é espontâneo, especulação criativa, experimentação, simplicidade, abreviação, expressão, imediatez, visão pessoal, diversidade técnica, significados modestos, crueza, fragmentação, descontinuidade, incompletude, finalidade aberta. Estas sempre foram as
caraterísticas do desenho.” (Martin, in Fay, 2013:16)

Assim, procuraremos refletir acerca do modo como a materialidade
da linha no espaço tridimensional, impulsiona a experiência do desenho.
A linha, como elemento potenciador da experiência artística,
manifesta-se pelo gesto do artista. Procuramos interpretar e relacionar diferentes expressões artísticas, quanto ao modo operandis da linha, a partir
de quatro autores: Gego, Sandback, Derdyk e Grzymala. Gego usa a linha
como objeto, criando entre elas conexões suspensas no espaço; Sandback
usa-as para criar segmentos que dividem o espaço, criando ilusões de profundidade; Derdyk usa o espaço como suporte para o registo do seu gesto
e, por fim e Grzymala serve-se do espaço, como se de uma folha de papel
se tratasse, como suporte dos seus desenhos temporários.
Em cada um destes artistas, a especificidade do uso é determinante
para a compreensão do desenho; a partir da relação que se estabelece
entre o espaço a experiência do artista por um lado, e a presença do espectador e a obra, por outro. Poder-se-á então perguntar se existem limites
para a experiência do desenho?
Procurando interpretar esta questão estabelecemos como limite do
estudo a compreensão do desenho na contemporaneidade, através de
uma abordagem metodológica em quatro momentos. No primeiro momento, a partir da revisão da literatura, pretende-se encontrar referências
que permitam contextualizar as questões do desenho; no segundo, visa-se
o entendimento do desenho enquanto linguagem visual; no terceiro,
analisam-se o desenho, através de exemplos das obras dos artistas selecionados e, finalmente, no quarto momento analisa-se o envolvimento do
espectador na obra (desenho instalado).

Do Desenho

Embora a consideração da relação do desenho com o espaço seja antiga
só nos anos 60 esta questão será reconsiderada com maior amplitude e
preocupação.
Em 1967, Lewitt publicou os seus Paragraphs on Conceptual Art em
que se debruça sobre a compreensão do significado da “Arte Conceptual”.
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Conforme menciona Lewitt “a ideia do conceito” constitui-se pela planificação de execuções e de processos antes da execução da obra. O resultado
da “ideia de conceito” significa, para Lewitt, a presença mais importante
na obra. A partir desta posição, o autor concebe o desenho como uma
ideia desenvolvida a partir de informações conceptuais, marcando deste
modo uma tendência. Os Wall Drawings de Lewitt, não são, mais do que
um reflexo do seu conceito de arte, traduzido numa experiência que leva o
desenho a uma intenção a priori. (LeWitt, in Ferreira Cotrim 2006: 176).
Conforme menciona o artigo de Artishock (2015) LeWitt, entre
1969/1970, encara o espaço expositivo como potencial suporte na conceção dos seus desenhos. Desta forma, e de acordo com os princípios pós
modernistas, (em que a obra de arte se liberta do seu carácter enquanto
objeto único envolvendo-se com o espaço que o acolhe), LeWitt cria uma
série de estruturas, rigorosas e combinadas que resultam de desenhos
murais, em que a linha se assume como o elemento dominante desse
espaço (Fig. 1.) (Artishock, 2015: 8).
Fig.1. Sol Lewitt, Wall
drawing #289, 1978,
MASS MOMA, linhas
de lápis branco sobre
parede preta.

A inovação de LeWitt ao intervir diretamente no espaço expositivo
ao desenhar na parede a obra de arte manifesta-se o gesto efémero da
materialização do desenho.
Assim sendo, o desenho deixa de ser objeto bidimensional passando
a ser concebido, especificamente, para um determinado lugar, com um
limite de duração definido e flexível às configurações do lugar.
A propósito da exposição Drawing Now 2015, Schröder, oferece uma
perspetiva global do desenho contemporâneo. Este autor ao fazer uma
leitura transversal do desenho posiciona-o face a outras áreas artísticas,
considerando-o não só a “mãe das artes”, mas também uma representação técnica e artística tradicional. Shröder afirma assim o caráter dominante e essencial do desenho em relação aos restantes domínios artísticos
(Schröder, 2015: 6).
Numa perspetiva contemporânea, Dillon, afirma que ainda que
não se possa desenhar sem uma auto consciência em relação ao próprio
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médium3 é possível “revisitar” os elementos fundamentais do desenhar
(Dillon, 2009: 8). Assim sendo, o desenho surge com uma visão alterada
(a partir da sua inocência, ele renova-se de maneiras surpreendentes) e,
simultaneamente, familiar sendo nessa perspetiva um médium espectral,
ou seja, surge como fantasmagórico. Como refere o autor, “o Desenho
é espectral noutro sentido histórico: aparece como tendo sobrevivido
na sua passagem enquanto médium, tornando-se um símbolo de certas
habilidades artísticas, sólidas, que perderam a sua definição e valor no
decurso do século passado” (Dillon, 2009:8). Ou seja, o desenho revela
qualidades como modelo e como imagem idealizada. Do ponto de vista da
experiência artística, o desenho é encarado como uma manifestação de
temperamento direta e imediata, o que leva Schröder a afirmá-lo como “a
tentativa esboçada, espontaneidade do processo orientado” ou “uma expressão de qualidades exponenciais” (Schöder, 2015:6).
Como refere Roland Barthes “Desenhar é significativamente a ação do
gesto, mas, ao mesmo tempo mutabilidade e inocência, sem o sentido de que se
está a fazer sentido. Desenhar é tornar-se um operador de gestos.” (Barthes,
in Dillon, 2008:11). Pensamento e ação existem numa relação íntima ao
manifestarem-se pelo desenho. O gesto é a expressão do movimento do
corpo do artista, neste caso o desenho é mediador da comunicação que
esse gesto proporciona. Com é referido por Fisher, este ato poético e íntimo torna-se mágico no sentido de transformar o gesto numa identidade
que resulta do pensamento e da ação (Fisher, 2000:221).
A cúmplice entre o que se desenha e o que se manifesta de imediato
torna-se no nascimento do “indício”4, como enuncia Fisher. Segundo esta
autora, o espaço íntimo em que se regista o “indício” que nasce da manipulação do gesto é “um sistema de relações espaciais onde o alto e baixo,
dentro e fora, antes e depois não existe.” (Fisher, 2000: 222).
Para Dillon (2009) “o desenho regressa (…) não como um fantasma
de si mesmo, mas como uma sombra que ataca surpreendentemente a
atitude contemporânea.” (Dillon, 2009:14). Tal é referido a propósito da
obra de Grzymala que “apresenta o desenho de uma forma energética e
intrusiva, ou seja, o desenho é produto de um gesto pensado que se vai
descobrindo e que, ao atravessar o espaço se transforma numa instalação
envolvente.” (Dillon, 2009:13).
Fig.2. Monika Grzymala, Transition, 2006,
fita adesiva sobre
parede.

3 Entende-se por “médium” o agente ou meio. No entendimento de David Davies, no capítulo Medium in
Art: “ No senso comum, um “médium” é um meio de transmitir alguma matéria ou conteúdo de uma fonte para
um local de destino. (…) Um “médium” da arte é, então, presumivelmente algo que é mediador da transição de
um conteúdo entre um trabalho de arte e um receptor.” (Davies in Levinson, 2003:181).
4 Fisher usa o termo “indício” para referir o registo, sinal da manifestação do desenho.
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Nas últimas décadas, na era da instalação, da arte conceptual e da
vídeo-arte, o desenho surge renovado. Partindo desta amplitude do desenho, Marshall e Sawdon refletem sobre as possibilidades manifestadas
na estrutura do desenho, adotando o conceito de “Hiperdesenho”. Nesta
perspetiva, o termo aborda diferentes categorias de desenho que não sendo nem completamente rigorosas nem exclusivas, permitem a quebra de
fronteiras entre diferentes expressões artísticas que derivam da multiplicidade, por vezes simultânea, do uso dos médium, por exemplo a obra da
artista Grzymala (figura 2), ao mesmo tempo que através da subtileza e do
ambíguo se exploram realidades alternativas, por exemplo, o fotorrealismo e o hiper-real (Marshall & Sawdon, 2012: IX).

A linha no espaço: experiência do artista, espectador e
matéria

Gego, em 1957, iniciou a produção simultânea de pequenas e grandes
esculturas. A sua novidade residiu no facto de ter explorado os limites
da linha dando-lhes forma no espaço. Nos seus desenhos a linha adquire qualidades criativas e expressivas ao passar do papel para o espaço
tridimensional. O espaço assume-se como uma espécie de articulação que
comunica entre as diferentes formas. (Roettig, in Rottner, 2013:6)
Fig. 3. Gego, Reticulárea, 1969, Museo
de Bellas Artes de
Caracas, metal.

Storr refere que:
“Gego apresentou “Drawings without paper” em que a linha é emancipada da superfície plana, gesto a partir da superfície. Uma alavanca
livre, no intervalo entre duas e três dimensões, proporcionando um
novo tipo de relevo que se torna numa realidade óptica e tátil.”(Storr,
R. 2003:112).

A linha é transformada num objeto tridimensional, o desenho tornouse, como ela própria diz: “num diálogo com um companheiro agradável,
um aliado na descoberta da estrutura, transparência e liberdade da linha.”
(Gego, in Rottner, 2013:23). Esses desenhos, por exemplo, Reticulárea, 1969,
(figura 3), permitem perceber a vida dupla da linha. Tal como refere Storr,
por um lado, apresenta-se firme, funcional, instrumento na composição de
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estruturas matemáticas, por outro lado, apresenta-se viva, curiosa e imprevisível, “uma criatura impaciente à procura de novas aventuras”. Formas
triangulares, objetos combinados em rede no espaço, “transparência e volume, duas e três dimensões, movimento e quietude, desenho e escultura,
estrutura geométrica e crescimento organizado”(Storr, R. 2003: 17).
Fig. 4. Fred Sandback,
Untitled (Sculptural Study, Five-part Construction), 1987/2009, David
Zwirner Gallery, fio
de lã.

Sandback desenha no espaço com linhas esticadas, segmentos que
apreendem o espaço e a profundidade (figura 4). O espectador participa
numa profundidade ilusória sendo o espectador a procurar o significado dessas ilusões. Como refere Tassinari, as “suas esculturas “são como
que” desenhos em perspetiva desenvolvidos no plano do papel ao espaço do
mundo, mas que no papel só o dão a perceber por meio da ilusão.” (Tassinari,
2010:196). Sandback, ao definir o seu trabalho de transparência refere
que “o retângulo imaginado transforma-se numa lâmina de matéria transparente como vidro e a construção parece paradoxalmente invocar um
volume imaginário e anular o peso da gravidade.” (Sandback,1975:11-12).
Neste caso, Derdyk utiliza um processo constante que encadeia um
trabalho após outro. A sua pesquisa é acerca da linha e dos seus suportes.
Nas suas palavras: “(…) Se a dança é o corpo, se a palavra é a voz (a palavra
falada), para a música é o som… e como eu sempre tive a coisa do desenho
muito presente, nesta hora eu tive um “insight” ao perceber que para a
linha é o espaço.” (Derdyk, in Bamonte, 2008; 82). Para Derdyk a linha é
percebida como “encontro entre as coisas” (figura 5), ao ser, expressão da
matéria do sensível, do corpo do traço, do digital, e, por outro lado, a linha
é absoluta e conceptual, mental e abstrata (Sapienza, 2005: 5).
Fig. 5. Edith Derdyk,
Rasures III, 1998, linha
preta de algodão.
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Para Derdyk a linha apresenta-se como uma motivação que supera os
seus próprios limites ao deixar de subjugar-se à necessidade da representação. Desta forma, a linha tem “um poder transitivo que transcende a
questão da figuração.” (Derdyk in www.youtube.com/watch?v=SYP3gacfIM8) ou seja, apresenta-se corpórea passando a ser o espaço o substituto
do papel. A linha acontece no percurso do seu desenho no próprio espaço.
Como refere Winkel, tal como o “bater do coração e o pulso” (figura
6), Grzymala investiga o movimento da linha, que surge com movimento
do corpo no espaço inter-relacionados. No seu trabalho há sempre um
“envolvimento com o fenómeno e o médium do desenho, mas também
com o contexto em que é configurada a instalação.” (Grzymala in Winkel,
2011:9). Grzymala usa a linha enquanto essência, ela própria a define
como “plataforma de interpretações multifárias5. Contínua, princípio e fim.”
(Grzymala in Winkel, 2010: 9). A linha é usada de forma múltipla e com
diferentes direções, associando elementos. Um relacionamento que se revela simultaneamente, simples e complexo (Monika in Winkel, 2010:10).
A artista Grzymala explora a linha através de um rolo de fita adesiva,
fazendo uma viagem pelo espaço, ainda que de forma temporária, um
percurso de distâncias em que se executa a ideia. Todo o processo do
desenho quer mental, quer testado em estúdio é executado tornando-se
numa imagem real e acessível pelo que, como refere a artista “o espaço
não é dominante enquanto algo que faz parte da obra, mas como suporte
da obra.” (Grzymala in Winkel, 2011:11).
Fig. 6. Monika
Grzymala, Polyhedron
,2011, fita adesiva.

A experiência destes artistas, ao procurarem afirmar o desenho por via
da materialização do gesto no espaço, deixa claro que eles possibilitaram
novos caminhos e paradigmas para o desenho na contemporaneidade.
Com os exemplos aqui apontados, compreende-se que os artistas
investigam a partir de processos experimentais que pretendem dar forma
tridimensional à linha. Assim, ao criar a possibilidade de materializar da
linha no espaço, o artista concede à obra a particularidade de criar um
vínculo, não só com o espaço, mas também com o espectador permitindolhes envolver-se e experienciar a obra.
5 O que se demonstra ou apresenta sob vários pontos de vista, perspetivas ou formas.
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Do Lugar

O pós modernismo traz consigo uma abordagem interdisciplinar que
permite aos artistas ampliarem as suas fronteiras empregando uma ampla
variedade de meios para os seus fins. No final dos anos 60 surgiram os
primeiros exemplos do site-specific que pretendiam reverter a ideia de escultura, enquanto prática artística, na evocação do espaço como referente
da obra. Desta forma, o conceito do espaço faz com que o objeto artístico
deva ser usufruído sensorial, temporal e espacialmente, pela presença de
um espectador.
Como refere Kwon “o site-specific é algo temporário, um movimento; uma cadeia de significados carente de um foco particular (…) uma
narrativa nómade cujo percurso é articulado pela passagem do artista.”
(Kwon, 2004: 172).
Pelos artistas abordados, percebe-se que cada obra instalada é irrepetível. Gego, por exemplo, cria as suas obras ajustando as formas, integrando-as em diferentes situações espaciais. Para além desta preocupação,
nos seus esboços, incorpora o espectador nas suas “redes”, densas ou
mais abertas.
Por outro lado, Sandback define as suas esculturas ou construções
(retirando-lhes o rótulo de obra minimalista) como simples factos sem
“nenhuma intenção representacional” ainda que não se consiga evitar o
efeito cognitivo e perceptivo que elas produzem no espectador. O artista
apresenta alternâncias entre planos e profundidade, despertando no
espectador uma sensação ambivalente de calma e quietude, quer pela
cautela na aproximação às obras, quer na compreensão dos planos e profundidades que o olhar alcança no espaço ocupado pelas obras. Sandback
realiza algumas das suas obras num lugar particular bem como com um
determinado tempo de vida; ou seja, o seu trabalho apresenta uma transitoriedade intrínseca. Ao refazer uma peça, num lugar novo, Sandback, automaticamente, concretiza uma peça diferente ou refazendo-a, no mesmo
lugar, ela apresenta-se como uma peça diferente. Os seus trabalhos, são
capazes de vir a existir num momento futuro, mas, numa nova situação.
Vinculado e subordinado a um lugar peculiar, pretendem existir nesse
lugar sem contar a história do lugar.
Derdyk constrói “situações no espaço”. Tal como ela refere ”o meu
corpo virou ponta do lápis” (Derdyk in http://www.galeriavirgilio.com.br/
artistas/jsuci/txt/entreasmedidas.html) pelo que podemos perceber a
habilidade que o corpo tem no seu caráter performativo. Como ela própria refere “sempre vale lembrar que, também por trás da palavra desenho,
existem os sinais do desejo que se lançam e se projetam no espaço do mundo,
mesmo que na intimidade de um gesto”. (Derdyk in http://www.galeriavirgilio.com.br/artistas/jsuci/txt/entreasmedidas.html)
Através do movimento que incute ao corpo e ao gesto da sua mão,
Grzymala realiza desenhos de grande dimensão que emergem através
de fitas adesivas que percorrem impetuosamente quilómetros no espaço.
Grzymala refere que o seu maior desejo reside em conceber a sua própria
linha, a ferramenta base de desenho das suas instalações. Grzymala
apresenta instalações com durações fixas – site-specific – endereçadas ao
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efémero e a um tempo limitado, tais como as produções teatrais que funcionam “temporariamente como performances ou happenings.” (Grzymala in
Winkel, 2011:22).

Considerações finais

Pretendeu-se com este artigo perceber, na contemporaneidade, o
contexto do desenho a partir da linha. Nesse sentido, através dos artistas
mencionados, procurou-se o estender de que modo a utilização particular
da linha na concepção do desenho caracteriza a sua obra refletindo-se no
entendimento do desenho contemporâneo. Assim, a linha, ao materializar-se no espaço tridimensional, admite a expansão do gesto do artista
que passa a ser participado pelo espectador. Ao abordarem diferentes
artistas, Marshall e Sawdon, analisaram as fronteiras do desenho na
contemporaneidade constatando que estas não existem. Assim, tentaram
uma categorização do desenho adotando a palavra “Hiperdesenho” que
sugere uma abordagem bi ou tridimensional em que o desenho não é
circunscrito, mas transversal. Esta designação, a partir dos autores acima
referidos, sugere-nos uma reflexão sobre “o que constitui um evento ou o
objeto do desenho.”(Marshall & Sawdon, 2012:X). Ainda segundo estes autores, o “Hiperdesenho” é uma abordagem em que as fronteiras espaciais
são quebradas e diminuídas de tal forma que passam a “providenciar o
contexto”. “Hiperdesenho” é uma oportunidade sugerida para a prática
do desenho não apenas ligadas ao acto da sua realização formal, através
de um médium que será ainda vinculado à disciplina do desenho, mas
estabelecendo condições para que o contexto participe como constituinte
do objecto artístico.
Ainda através da linha, elemento fundamental do desenho, habilmente metamorfoseada, ganha corpo e torna-se objeto no espaço pela
subtil experiência do artista que procura com obra instalada a presença do
espectador.
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Abstract
In the digital age, a global community requires illustrators to be efficient
in their output as they cater to the commercial fields. As a result the hand
of the illustrator is sacrificed to the digital realm, as the illustrator needs
to become more concerned with the mastery of computer-aided final
work. The tactile qualities of illustration, which, for the artist, is often
the first connection with the craft of illustration, are replaced by the
requirement for polished work.
Researchers often note the importance of sketchbooks as an integral part
of the creative process, while others fetishize final illustration as pinnacle of artistic success. However, few studies examine how the medium
of the sketchbooks can challenge the notion of personalized artifacts
within an increasingly mass produced field. In response, this research
examines the space between ‘message’ and ‘medium’ in a field increasingly dominated by impersonal technological innovation.
The work discussed in this paper was founded in the traditional sketchbook and grew to explore the relationship between the artist and the eventual audience. The surprising result was the desire for the audience to own
a part of the aesthetic of the artist’s work., an artifact. The artist’s hand
became more important than the content, the delivery of an object that
was pleasingly tactile, and so valued, proved to have a powerful appeal.
The Resurrection Lands (2015) was a self-published book emulating the
artist’s own sketchbook. Each copy was signed and numbered by the
author/artist. The publication is only available through the artist, no
distributors were sought to promote the publication, this was a decision
designed to enhance the intimacy and exclusivity of the book. As a result
the object took on an artifactual quality, as important to touch and experience, enabling the audience to connect directly with the artist.
In an increasingly virtual world, with global connections and networks
expanding at phenomenal rates, this project sought to create tangible
connections with its audience, enabling them to share in part of the creation of the work. The result was affirmation of the physical object as a
means to connect both artist and audience.

1 Zayed University, College of Arts & Creative Enterprises, Dubai, United Arab Emirates.
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Introduction

Researchers often note the importance of sketchbooks as an integral part
of the creative process, while others fetishize final illustration as pinnacle
of artistic success. However, few studies examine how the medium of the
sketchbooks can challenge the notion of personalized artifacts within an
increasingly mass produced field. In response, this research examines the
space between ‘message’ and ‘medium’ in a field increasingly dominated
by impersonal technological innovation.
There has been a visual shift into the mainstream for image that
references a textural element. Incorporation of vintage elements, type
that emulates letterpress, and illustrative technique that evokes the traditional, all add a depth to the image lacking in the digital realm. There are,
however, other avenues that also seek to develop depth and connection
with the audience. Firstly, a layering of process, where the workings of the
artist are left for the audience to discover, allowing a glimpse of the development of a piece and an insight into the way the artist works, forming a
more intimate connection with the creator. The second avenue is adding
texture or a tactile experience. This sometime illusive nod to the handmade is invoked to evoke its history, the hand of the creator, and possibly
others upon it. Again a connection is formed, through the invocation of
artifact and brought into a physical space, between creator and audience.
The Resurrection Lands (2015) project seeks to use these two avenues to
deepen this bond, to promote the value of process to that of product, and
to add a textural element that makes the object as desirable as an artwork
in itself – in addition to the medium’s primary narrative focus. The Resurrection Lands seeks to elevate the object as graphic novel to an exploration
of how a tactile aesthetic can be used to enhance connection and value to
an audience. The attempt to explore why sketchbooks and process of this
illustrator was so desirable, led to examining how other media use this idea,
and how predominantly the tactile experience (real or perceived) has in
valuing art objects in a digital setting. I have positioned the graphic novel as
neither fine art nor literary, rather from the realm of popular culture as is its
cousin, the comic book, and therefore designate its audience as viewing for
entertainment rather than from a scholarly position.
This experience questions the idea of content as paramount and
introduces medium as context to reveal that including an audience in the
process, an illustrator can offer more about the discipline than merely the
final work or its narrative.

1. Creator Connection
The sketchbook is a great, non-threatening place to begin to draw. It
also turned out to be an ideal place to develop ideas, experiment and
break away from the restrictions imposed by our increasingly digital
workspace.
Gregory (2008)
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In his book ‘An Illustrated Life’, Gregory (2008) discusses the domain of
the sketchbook as personal artefact. As such, Gregory (2008) defines the
charm of the sketchbook as seen in the ad hoc quality, textural nuance,
and freedom for the artist to develop technically and conceptually. . He
believes this environment provides an ideal insight into the inner sanctum
of the illustrator. Gregory (2008) also expands on this by describing the
sketchbook as “books that were generally not intended to be shared at all,
and certainly not to be seen by strangers in large numbers.”
The sketchbook of the illustrator is a personal domain; used to explore
ideas, technique, process and allowing mistakes and decision-making.
Not simply a diary, but an avenue to map and bring ideas to life. Therefore
as a personal domain, in a discipline with a focus on final work, this is a
seldom-discussed aspect of the illustrator - unlike the fine artist - though
highly valued as a means to an end. Commonly, edited versions are made
public, selected work showcased, but an unadulterated account of successes, failures and unrestricted processes are typically held back as there is
often a need for illustrators (indeed anyone) to retain a sense of commercial
integrity, by not disclosing the entire process. Exhibition and public displays
of process are usually seen in a retrospective of the artist’s work, rather than
an integral component of the artwork itself. The final work is commonly
seen as more important than the process, perpetuated by the single outcome artwork and dictated by a commercial directive. However, as Gregory
(2008) outlines, the sketchbook as artifact holds value.
In recent years it has become more commonplace to showcase the
sketchbook, exhibitions are routinely held2 and national galleries and
museums3 release collections of notebooks more readily from their
archives. The Moleskine4 company itself, invites participants to upload
there sketchbook pages to its website.
It could be argued that this drawing back of the curtain has a stronger
appeal than for which we give it credit. When an audience glimpses the
workings of the creative mind it produces a sense of wonder, demystifies the process and a stronger connection is made with both artist and
final work. In Arts, Artistic Process and the Community (2011), Barbara
Sellers-Young challenges definitions of art that “assume all knowledge is
transmitted and received through written and verbal sources and organized according to an objectivist lens.” suggesting that that the interaction
with the creative process is a valid form of knowledge acquisition and
therefore has value in and of itself. The audience experiences a renewed
appreciation for the product, the artist and the process. This phenomenon
is already popular in film and gaming industries. I used this environment
for the release of The Resurrection Lands (2015) at the Middle Eastern Film
and Comic Con in 1014, 2015 and 2016.
Locke’s (2015) discussion on the commercial direction of the comic
book industry supports the notion that publishers prioritise product at the
2 http://spoke-art.com/collections/the-moleskine-project, Retrieved 25th April 2016
3 http://www.vam.ac.uk/articles/architects-and-their-sketchbooks, Retrieved 25th April 2016
4http://mymoleskine.moleskine.com/community/mymoleskine.php?category=all Retrieved 25th
April, 2016
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expense of the artist. Commenting that ‘factory-like’ processes distance the
product from artistic endeavour. “‘Art’ then is the antithesis of both entertainment and business, since the latter contents itself with producing the
former solely in the interest of shifting units, while ‘art’ requires freedom
from any such restraint.” As the final artwork becomes further removed
from the illustrator’s original work, the aesthetic transforms into a slick,
almost machine-like product to be expected from the so-called ‘factory’.
Molotius (2007) proposed that original comic art can be an aesthetic
art object, redressing the focus to the artist. He states that “editorial
intervention constitutes another type of evidence barred from readers
of printed comics but discernable in originals”. This suggests that the
final product overrides the artist’s work and process due to the editing
and production of published material. Molotius (2007) surmises that
there is inherent richness in the original work that he suggests is denied
to the reader. “Erased pencil lines and double layers of ink have a certain
intrinsic aesthetic appeal, adding to the visual interest of the page formal
elements that are invisible in the printed version. Other marks that are
visible only in the original artwork are traces of production manipulations,
and do not necessarily add anything on their own from an artistic point of
view. However, they do contribute to a ‘thicker’ experience of the original
page, as well as to our understanding of the comics-making process.” In
light of this, what if the process can be the product?
Maintaining a connection to the process seemed a valid avenue in
which to explore the unfolding narrative. Throughout the initial workings
of The Resurrection Lands narrative, it became apparent that its charm lay
in its direct development in the sketchbook. Retaining this quality, alongside Molotius’ (2007) assertions that this original work held value made
sense. It offered the opportunity to share a little of the process with its
audience that extended beyond the narrative itself. It offered the chance
for the audience to become immersed in the sketchbook process through
a physical artifact that resembled and represented the original.
The modern concept of allowing the audience to decide whether
the projects or airing of the creative process has relevance rather than
distributer, producer or publisher is also an opportunity to become part of
the process, allowing a more authentic experience for the audience. We
see versions of this in other areas of the arts like interactive theatre and
performance, as well as evolving installations in fine arts, but until more
recently, rarely in the illustrator’s realm. this is changing as the reach of
the world wide web allows , more illustrators to begin to take control of
their own projects.
In what could be siuated under ‘merchandising’ in the mainstream
arena, we see film production companies sharing creative process in book
format, a suggestion of both artifact (as film is now commonly situated
in the digital and therefore ephemeral realm) and acknowledgement of
audience interest in the creative processes employed in the way the film
was constructed. This desire to ‘own’ part of the experience, to have a
deeper connection with the product, can also be seen in the robust market
for sketches, animation stills and other such components of process.
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In the reverse, Anomalisa(2015) used a Kickstarter campaign to fund a
stop motion film. A narrative based on the eponymous 2005 sound play by
renowned filmmaker, Charlie Kaufman.
Our goal is to produce this unique and beautiful film outside of the
typical Hollywood studio system where we believe that you, the audience, would never be allowed to enjoy this brilliant work the way it
was originally conceived. We’ve been working in the television and
movie industry for years and we just want to make something ourselves. Something pure. Something beautiful.
Kickstarter

Anomalisa’s (2015) campaign team was clear that the audience/backers
could help them achieve a “pure” vision of the work with a small investment. What was unique about this project is not just the decision of a
major filmmaker, Kaufman, to connect with his audience more intimately,
but to use stop motion animation as the medium for the film. Perhaps
this is a way that the film itself can make a deeper connection with its
audience. To watch a stop motion film is to see a tactile embodiment of
the process unfold, frame by frame. Through this the audience establishes
an inherent understanding of the physicality of the film and its’ process.
Through the creator connecting with the audience, inviting them into the
process, the notion of process as product becomes clearer.
It is difficult to produce a true artifact which is why representational objects, the more ‘authentic’ the better, are filling this void.
In Physical Interaction in a Dematerialised World (2013) the authors
propose the drawbacks of dematerialization, a term they coined, as
artifacts lose their physical properties and transform into intangible
information, as a loss of “physical richness” and a “higher degree
of abstraction and cognition” suggesting that without the tangible,
artifacts become disconnected and the audience is denied the visceral
response desired. “Attractive things work better (Norman 2004). For
example users may engage and persist in interaction because the products tempt them, raise curiosity or are intriguing.” Physical Interaction
in a Dematerialised World (2013). It could be argued that the aesthetic
and tactile is as important as message. The representational form is a
valid response for meeting the needs of an audience while still maintaining commercial relevance.

2. Tactile Media
It is the writer’s impression from reading and conversation that the
curators of art museums in America are rapidly becoming ardent advocates of tactilism as one means of appreciating certain appropriate
art forms; finding neither practical nor aesthetic reasons for discriminating against the sense of touch.
Herring (1949).
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In Herring’s article Touch: The Neglected Sense (1949) he argues that ‘touch’
is consistently an overlooked sense in examining and exploring artwork.
Herring concludes his research with the irony of the essence of the hand
in art making is the hand, and that an artist’s sense of touch is evident
in the skill demonstrated in their work. He found this especially true in
sculptural media in Eastern and primitive art practice. Here, audience
participation was expected through ‘touch’. The skill of the artist was evident through touching the object, and could be even considered a direct
connection to the creator.
The Resurrection Lands project, sought this same connection. The
production of the growing narrative was to follow the path of the artist.
The artwork delivered to the audience mimics the original sketchbook
of the artist; a plain black notebook, complete with elastic and bookmark ribbon. The sketch aesthetic would remain, including structural
lines, errors, corrections and imperfections. For the sake of the narrative, areas were edited and colour added, in a conscious manner that
would be sympathetic to the aesthetic. Each copy of the book would be
signed, numbered and authenticated. Further to this, the distribution
was to be limited, as the publication only available through the artist. This compels the audience to interact with the artist on a personal
level, creating a direct relationship between artist and audience with
the transferal of the sketchbook. Using a print based medium to give
the audience a tangible object that reflects the illustrator’s process and
experience was a logical way to add value to the work in its representational form. All this flies in the face of its situational competitors, the
commercial outlets which have dominated print based media more and
more, and use a highly finished, homogenised production in the field
of comic books or graphic novels. It also is largely mimicked by the
smaller scale independent artists and appears to be a ubiquitous style in
the Middle Eastern Film and Comic Con. This arena would prove to be a
fascinating testing ground for The Resurrection Lands project.
The Resurrection Lands project had no initial intent to be anything
other than a series of sketchbooks [Fig. 1],[Fig.2], much like all sketchbooks, probing visual connections formed in the illustrator’s mind.
However, as the work continued and the sketchbooks filled, the project
evolved, in more conceptual directions.
Fig. 1. Black Sheep,
Sketchbook 2011.
Fig. 2. Gunslinger
Wolfchick, Sketchbook,
2011.
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3. The Resurrection Lands
“The focus for the designer might be on the transmission of their own
ideas and messages, without the need for a client or commissioner,
but still remaining fixed on the effectiveness of communicating with
an audience.”
Noble, I. & Bestley, R. 2005.

As the work in the sketchbooks grew, so did the exploration outside of
the process. Like most sketchbooks, there were studies and musings for
bigger pieces of work, developing ideas and establishing outcomes for
the ideas beyond the confines of the sketchbook. This manifested in a
number of ways, especially as the work sought to find a platform beyond
the sketchbook. As the ideas had no commercial directive, it became an
experience of complete exploration. In order to find direction, I revisited
technique, formats and media. During this period it was the opportunity
for elements of the sketchbook to come to life or find a media that would
suit the themes. I explored 3D modeling [fig. 3], digital collages [fig. 4] and
attempts at movement, but as these relied on external expertise it was
Fig. 3. Renaldo 2a, 3D
modeling by Christian
Rubino, 2013.
Fig. 4. Miss Marriot in
a Box, Digital Collage,
2011.

difficult to move forward beyond initial experimentation.
An element that was constant throughout this time was large-scale drawing. Taking the studies from the books and exploring the composition
and characters in A0 format through graphite offered a new form that still
related to the sketchbook. These large-scale drawings provided a format
to give the characters more detail and depth than the relatively small scale
of the sketchbooks afforded. This depth of study established an intimate thought process and playful exploration in the sketchbooks which
resonated when paired with the resolved, exhibited work. The sketchbook
now held a fascination for the audience. Ironically, it was these largescale drawings that drew attention to the work in the sketchbooks. These
drawings were shown at exhibitions and provoked discussions on the
process. The sketchbook allowed a glimpse into creation, structure lines,
eraser marks, trials and errors, creating a dialogue between the artist and
audience, more so than the finished work itself. This realisation became
the motivation for the project. How could the project further explore the
development of the characters and environment, and retain the intimacy
of the sketchbook?
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Fig. 5. In Flight, Graphite on Paper 118 x 84
cm, 2013.

3.1. Vietnam: June 2011

In June of 2011 I had an unexpected opportunity to explore the characters
further and develop the way character and environment interacted. While
on an island for five days, with no access to any further sketchbooks and
only six pages left in the current book, a small sequential art piece was
devised to allow the pages to last for the five days. As an illustrator, and
a continued avenue of interest, these initial few pages were dominantly
occupied with the notion of composition directing the reader’s eye, while
inciting a sense of movement. The technical devices alongside the fluidity of the sketches are compelling, and in their way, the structural pencil
marks aided this process.
This six-page narrative was a simple chase scene, however it was this
scene that set up the parameters for the direction of the project. When the
eventual fresh sketchbook was acquired, the narrative continued, in an
organic and instinctual manner. Over the following months more than 30
pages were completed in the sketchbook. The direction of the narrative
was on a page-by-page basis and little more than a vehicle to explore the
relationship between the characters and their interaction with the world
they inhabited while investigating the technical aspects of sequential art.
[Fig. 6 a,b].
Fig. 6. a) Thrills, Page
1&2, 2011. b) Technical
Strategy.

“Sequential Art, or comic books, relies on the participant to make it
successful. This interaction with the audience is what an artist strives
to achieve or the reader will lose interest.”
Talon (2007)

In Talon’s Panel Discussions (2007) his points on the mechanics of
sequential art echo the sentiments of McCloud (1993) who, in his seminal

177

REVISITING TACTILITY: DEVELOPING A CONNECTION WITH AN AUDIENCE
Stefan KK Messam
stefan.messam@zu.ac.ae

·

breakdown of sequential art ‘Understanding Comics’, specifically mentions
the reader as a willing accomplice. The context is in regard to the narrative in that the audience willingly connect with the material in order allow
the story telling to take place, it is the responsibility of the illustrator to
facilitate the participant. The Resurrection Lands was interested in exploring the notion of participation a little further, enabling a more direct connection with not only the narrative, but the genesis of the book itself.
In the April 2013, through an artist presentation at Middle East Film
& Comic Con, enough interest surrounded the sketchbooks that warranted a formalisation of the project. The question became; are we, as
illustrators and artists able to share our primary visions as an end result?
Before we refine and resolve our product, can we retain an insight to the
mechanisms of creation?
From this point, a modest campaign was devised through a local
crowd-funding platform Aflamnah, not just as a means to raise funds, but
more to inject direct input from an audience. The rewards scheme for the
campaign included opportunities to ‘tattoo’ a character, have a message
on a t-shirt or even become a character in the narrative. Contributors were
even encouraged to suggest ways to include themselves in the narrative.
The rationale was to engage the audience conceptually, enabling them to
have a tangible role in the sketchbook narrative. Through this, they can
point to a direct role in the process of the project that would endure.
The opportunity of becoming a character was employed by a contributor, who, inadvertently, became a pivotal character in the narrative
of the first volume. ‘Shae’ was the only character completely based on a
sole person (whom was not known prior to the campaign). The contributor answered a series of questions that outlined the parameters of the
character for me to design. Her role was somewhat predetermined as a
cameo, however the character grew into a far more resolved and fascinatFig. 7. Shae, Sketchbook development.
2013.

ing aspect of the narrative than anticipated. As a character, she now raises
the potential of further involvement. These connections elevate the role
of the audience to participants beyond the reader, to contributor. When
the audience can see themselves from this perspective, the narrative and
artifact can take on a new meaning.
Dubai’s Middle Eastern Film and Comic Con (MEFCC) has grown in
the last five years as one of the regions most anticipated and well attended
annual events. It has grown from 10,000 visitors in its first year to an
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expected 70,000 visitors in 2016. It has demonstrated the popularity of
the film and comic industry in the region, and seemed the best platform
to disseminate The Resurrection Lands project. It was during an initial appearance at the MEFCC the interest in the project formed the foundations
of the concept. Although this seems a natural step, there were concerns
about the project being a little too conceptual to resonate within such a
commercially driven environment. DC Comics, Marvel, and film studios
are all spectacularly represented, with giveaways and plenty of merchandise to satisfy the crowds of people.
In contrast, The Resurrection Lands project was the antithesis of this
environment. The story was unfinished, unrefined and unapologetically
personal. The format had no glossy full colour cover to entice the audience, no visually heroic characterisation. Intentionally, it was a project
that refused to compete with the heavyweight and heroic polish of the
industry, as that was never the goal of the work. Rather, a small story of
a band of characters who had evolved from a few ideas in a sketchbook.
How would a small, independent self-published publication fare in a commercially dominated environment?
As the project came to fruition, it became apparent that all the
things that The Resurrection Lands project was not, were all the things
that made it interesting. A small, coverless sketchbook sitting on a small
table was all that was required for it to be noticed. The first interaction with the book for the audience was physical. It would be picked up
and stroked before it was opened. Then removing the elastic from the
cover the reader was greeted by the artist’s authentication stamp and
signature of each numbered edition. Because the illustrator is present to
discuss the project, the publication became the conduit for the illustrator and reader. The content seemed less important than the aesthetically driven concept of the project. Readers enjoyed knowing the genesis
of the project (some had followed its progress) and the owning of this
process allowed the reader to be an integral part of the project. Indeed,
without them it would not be able to exist. It became a reciprocal relationship. As The Resurrection Lands project will span three volumes, it
has the ability to strengthen this relationship by revisiting its small but
committed audience. It was a project that was spread by word of mouth,
that was in a small booth, but had a strong enough impact on the audience and illustrator relationship to be noticed.
Fig. 8. The Resurrection
Lands, Cover, 2015
Fig. 9. The Resurrection
Lands, Title Page, 2014.
Fig. 10. The Resurrection Lands, Detail, 2015.
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150 signed copies of the First Edition were sold in two days. With a
further 30 being sold in a subsequent Second Edition. A surprising result
for a project engineered to share the artist’s process with an audience. The
level of exclusivity also enhances the project’s appeal. It is a testament to
the power of prints quality as a palpable format, and its ability to transcend the immediacy of the digital environment to attract an audience.

Conclusion

In an industry where the demand for refined work is the expectation, it is
often only the final work that is valued as the representation of the artist.
In addition to this, a globalised environment provides greater opportunity
for an audience to be abreast with illustrators and their projects, but the
dematerialized nature of this age removes the tactile aspect to appreciating the work – as light based images replace pigment based ones.
However, the chronicle of how a project is conceived and produced
can be as of much value as the project itself. Discussion on the process can
provide a stronger connection with the audience, adding a new perspective to how we consider ourselves as illustrators and the value we place on
our journey to the final work. Offering our audience a snapshot into the
process and development allows them to invest in a project. The opportunity for the audience to become a part of this process opens the door to
the process as being the product itself. Allowing the audience to have a
tactile representation of this process intensifies the bond between creator
and audience. Stop motion filmmakers understand this concept as. the
audience inherently understands and appreciates the laborious process
used. It could be argued that the format itself embraces this scrutiny, as a
conversation between audience and creator.
Tactility is an important aspect in the instance of The Resurrection
Lands project. A project that has roots firmly set in process. Offering this
tactility to the audience was critical in translating the experience as an illustrator, and establishing the narrative process. Experiencing the artist’s
hand is at the centre of the work. If the audience comes to identify with
the sketchbook experience as an introduction, more refined or finished
work can be appreciated in its contextual progression, rather than an
independent work. This enables the audience to experience the journey of
creation more completely.
The hand of the creator can also be seen in limited editions, authenticated copies, numbering and localised distribution to add to this experience. Not by way of exclusivity, but rather ‘inclusivity’ of the audience. It
takes considered effort to ensure the experience is related to the audience.
Their inclusion is not just wanted, but for a project such as this, it is necessary in order for it to flourish. In a digital age, where limitless numbers
and versions are possible to view; a personal, tactile aesthetic brings a
truer sense of relationship and ownership to the possessor, giving the
work a sense of value beyond its message.
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Abstract
The creation of graphic artwork can be time-consuming, frustrating,
and painstaking, but ultimately, seeing work published, even for the seasoned graphic arts professional, can still elicit a justifiable sense of excitement and pride. By comparison, strategies for ensuring the longevity
of our files beyond a few years, can seem tedious and difficult, especially
given the constant march of new technologies, making obsolete one
digital storage system after another. Developing a design history archive
for New Zealand has brought to the surface the significant dangers of
failing to properly archive works in an era where increasingly more work
is produced in purely digital form. This paper illuminates those dangers,
not only through the failures of large institutions, but through the daily
processes and attitudes demonstrated by many graphic artists. It presents the case, and suggests tactics for developing a rigorous and sustainable approach to archiving our important digital files while we still can.

1. Introduction

The Design History Research Archive is a new initiative to collect and
archive in digital form, the stories and artefacts of New Zealand’s graphic
artists. Researching the development of this archive has brought to the surface two majors problems with archiving of digital works in the graphic arts
field: firstly, in the creation of the archive itself, and secondly, in the works
to be archived. In creating the archive, we have become cognizant of the
imperative to ensure both the longevity and faithfulness of reproduction of
the digital files created from both hard-copy works and those files created
as digital files in the first place (‘born digital files’). The second difficulty is
in accessing some of the older born digital files. This second problem, in
particular, has brought home how important it is for graphic artists to be
aware of the impermanence of digital files, and of the imperative to have a
well-designed and comprehensive strategy for the archiving of their own
work. Even those who work for large institutions may find their works are
more vulnerable than they may have expected. In trying to understand
these problems, we researched the work on digital preservation and archiving that has emerged largely from the library, museum and gallery fields.
This has as much value for graphic artists, as it does for historians.
1 Auckland University of Technology, Communication Design, Auckland, New Zealand.
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2. The Digital Imperative for Large Institutions

It is often expected that large institutions keep abreast of how technology
can impact on their abilities to perform; yet we know of numerous important digital records trusted to, or developed by, government departments,
already lost through deterioration of digital files [1, 2]. The report ‘Taking a
byte out of history: the archival preservation of federal computer records’
[2] outlines significant losses of vital government documents and the like,
that have occurred through failure of digitized storage systems. Although
this occurred over twenty years ago, a recent audit by Archives New Zealand found that ‘archivists, especially in the public sector, are struggling to
manage digital records after a decade or more of ad hoc records management projects’; with almost half of the offices audited having inappropriate
records keeping practices. Born digital records in particular were ‘hampered by a generation of fragmented approaches’. Whilst all large institutions are suffering from similar archiving problems, our research focused on
traditional museums and galleries, which, like most industries, face rapid
advances in technology and changing audience needs; and are currently
reconsidering how they can best meet these emerging needs.

2.1. Libraries, museums and galleries

For many years now museums and galleries have had to digitize much
of their collections. As the size of collections increase, a great number
of artefacts have little possibility of ever being displayed or seen by the
public [3], a phenomenon well documented in New Zealand [4, 5]. New
Zealand’s national museum, Te Papa, currently owns 10,500 sqm of storage facilities but still requires an additional 3000 sqm to ensure fully safe
and accessible conditions for the existing collection [6]. Museum Victoria
estimates that it can only display 2% of its 16 million holdings at any given
time [7]. Museums are expensive to construct, maintain and staff, and
artefacts may be large or incomplete making them difficult or expensive
to display [3]. Insurance costs have risen dramatically causing museums
and galleries to rethink what, and how much, material they can hold [6].
They have also experienced reduced income from philanthropy and sponsorship and there is increasing demand for accountability from public
and private funders, making funding harder to acquire [8]. In 2007, the
Powerhouse museum in Sydney, considered to be Australia’s contemporary museum for excellence and innovation in applied arts and sciences,
had to cut back 20% of its staff after Government funding was cut [9];
and the Ultimo site where the Powerhouse is located is to be sold with the
museum moving to a cheaper location. The Smithsonian museum is the
largest museum in the world devoted exclusively to historic and contemporary design. However, they rely heavily on Government funding. In the
2015 budget to Congress, the Smithsonian requested US$851 million in
order to maintain its current level of output [10].

3. New approaches – virtual spaces

Over the last 20 years, a range of new approaches to making collections
more accessible to audiences has been developed. These include making
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objects and information accessible in virtual environments [11, 12]. Museums have taken advantage of the ever-increasing multitude of platforms
for communication contained on the Internet including the use of social
media and mobile apps, to in-gallery interpretation and behind-thescenes collections management.
Since 2006, more than half of the Council of Australasian Museum
Directors (CAMD) members attracted more virtual than on-site visitors.
For example, Te Papa attracts approximately 1.35 million actual visits each
year and 2.4 million visits to its website [13]. In their most recent survey of
museum usage, CAMD (2012) identified, that whilst the total number of
visits to Aotearoa New Zealand Museums had increased by 23% (including virtual visits), the number of ‘in person’ attendances had declined
by 11.7% The imperative to embrace digital media is clear: as [14] Singh
states: ‘Museums that fail to embrace technology don’t have a future and
will become irrelevant to a generation that has grown up with smartphones and tablets.’
The move towards increased digital technology requires investment
in digital archiving to ensure longevity and usability of collections for
future generations. Thus museums, galleries and libraries have led the
way in research into archiving digital works—museums and galleries in
particular, with regards to image files. There is no doubt these institutions
take seriously the threat of data loss in digital archives, and have much
to offer in the field. A comprehensive report [15] for the Association of
Research Libraries (ARL) makes the following recommendations:
Re-commitment, training, advocacy, research and development of
new technologies and processes, measurement and assessment, collaboration and immediate engagement in the preservation of digital collections
(p.73) [my italics]
The report also also concludes: ‘If we were to choose one message
from the Workshop on the Future of Preservation participants to the ARL
community, it is that preserving the cultural record is as important as collecting it’ (p. 73).

4. The digital imperative for graphic artists

There is increasingly more opportunity, or pressure, depending on ones
viewpoint, for graphic artists to produce work either using digital technologies, or for use through digital environments. As early as 2004 Heller
and Arisman [16] (p. 79) made the following pronouncement:
In advertising, there is barely any painted or drawn illustration anymore. Even counting the rise in Photoshop illustration, there is a greater
tendency for illustrators to be marginalized if only because many are not
equipped with the kinds of bells and whistles that accompany brand new
forms. But this is not irrevocable. The challenge, of course, is to harness
all or aspects of these new media without diminishing the importance of
traditional narrative or symbolic illustration.
Ominously they also suggest illustrators’ familiarity in use of digital
technologies may ‘perhaps determine who will survive the next evolutionary phase of illustration’ (p. 80).
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Study.com [17], a resource for career information, notes in ‘Illustrator career Information, job duties and training’ that: ‘Traditionally, pen
and pencil drawings or watercolors were the most common illustration
mediums; however, many illustrators are converting to digital illustration
applications.’ The Association of Graduate Careers Advisory Services
states that illustrators currently embarking on their career, will require:
· the ability to market your skills;
· professionalism;
· imagination;
· knowledge of computer-aided design (CAD) techniques and printing processes, including computer graphics;
· research skills.
They also note ‘the ability to produce work in multimedia format is
important’. It seems illustrators have responded to the requirements and
opportunities of new technologies; with Payscale.com [18] stating in its job
description for ‘Illustrator’ the following: ‘An illustrator often uses pen/
pencil drawings or watercolors, but the use of digital illustration applications is now common as well.’ The trend is evidenced in the survey ‘Popular
Skills for Illustrator’, which notes the following skills and the effect each has
on pay level, as well as the number of respondents identified as possessing
these skills (see table 1).
Table 1: Popular skills for illustrator [18]
Skill

Median salary ($)

Illustration

44,000

Respondents nominating
skill
220

Adobe InDesign

43,000

11

Adobe Illustrator

43,000

163

Adobe Photoshop

44,000

204

A survey carried out by the American Society of Architectural Illustrators
[19], asked respondents: ‘Which of the following media do you typically
use?’ (see table 2)
Table 2: Illustration media survey [19]
Media

Response Percent

Response Count

Watercolor

56.6

64

Gouache

15.9

18

Acrylic

9.7

11

Ink

45.1

51

Graphite

21.2

24

Colored Pencil

35.4

40

Digital

60.2

68

Mixed Media

46.0

52

Other

9.7

11
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The results indicate respondents used digital media more than any
other, and Mottle [20] notes from a survey of architectural work, that as
of 2009, the demand for digital rather than traditional illustration was 3
to 1. Future prospects are that increasingly more illustrators will find work
in the digital realm and the United States Bureau of Labor Statistics [21]
states the following:
Illustrators and cartoonists who work in publishing may see their
job opportunities decline as traditional print publications lose ground to
other media forms. However, new opportunities are expected to arise
as the number of electronic magazines and Internet-based publications
continues to grow.

5. The problems with digital archiving

Rothenberg [22] presents a valuable paper detailing in simple language
the reasons that current forms of digital data are so vulnerable to becoming unusable in the future. Comparing digital data to examples like the
Rosetta Stone, and a Shakespeare sonnet, he gives the incisive observation that ‘digital information lasts forever—or five years, whichever comes
first’ (p. 2). The justification is provided in table 3.
Table 3: [22] Medium v. lifetime v. time until obsolete
Medium

Practical physical lifetime

Avg. time until obsolete

Optical (CD)

5-59 years

5 years

Digital tape

2-30 years

5 years

Magnetic disk

5-10 years

5 years

Van Halm [15] is slightly more optimistic, suggesting digital storage formats
‘are expected at best to last a matter of decades with some instances of
loss in just a few years’ (p. 67), but similarly notes this issue may be moot
‘when physical degradation is out-paced by cycles of hardware and software
obsolescence’. One of the key problems with digital data is not the length of
time it can survive—although this problem is clearly significant when compared to traditional information—but whether or not it will be readable a
few years after it is created. Indeed, while many of us still have data on CDs
or DVDs, Cnet [23] was able to pronounce in 2013 ‘The disc drive is dead
-- or it’s at least issuing a triumphant death rattle’, and noted the following:
‘Earlier this week Apple introduced updated versions of its MacBook Pro .
. . What wasn’t updated was Apple’s line of non-Retina MacBook Pros, the
only Apple devices that were still sporting a disc drive’.
Besser [16] suggest five key problems associated with digital archiving and we might explicate them in the following way:
1. Obsolescence of hardware and software. Even if we can find
something that will still read a 5.25” floppy disc, we will still
require the software, and a computer capable of uploading and
running that software, to make an early Ready, Set, Go, or Wordstar file readable.
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2. Scrambling problem. Storage of files takes digital space, and
this creates pressure to compress files, rather than keep original
masters. This usually involves lossy compression technologies,
where data is lost and cannot be restored (as in JPEG formats2).
A further difficulty is created by encryption technology that
scrambles data for security purposes; loss of the key to unencrypting makes the data (necessarily) difficult, or impossible to
access.
3. Inter-relation problem. Data which may appear as a ‘whole’
file, may in fact be made up of numerous hyper-text connected
files; such as a website, or InDesign file, where apparent pictures
within a frame are actually links to other files which can be
stored at an altogether different location.
4. The custodial problem. Who should be charged with the
responsibility of archiving digital files? Once a book or magazine
was produced, it could be archived in a number of ways; most
commonly in libraries. If a company commissions work for their
website, they have no intrinsic responsibility to ensure any archiving of the work. Archiving resources like the Design History
Research Archive may provide some protection for digital files,
but only if these files are still available to be collected and stored.
5. The translation problem. Translation of files to new media
can result in unforeseen changes in meaning, due to the very
environment created by the new medium, even when the new
media emulates the original environment. Besser notes the
example of an emulation of an early computer game shown to its
creator, who ‘contended that it was a completely different game
. . . because the pacing was different’. An important point here is
that, had the creator of the game not been shown the work, no
one would have recognized the change had occurred.
While some institutions are attempting to find procedures to deal with
problems in digital data archiving, many illustrators, graphic designers, and the like, do not have a rigorous personal data archiving system. As such, they fit better into the category of SOHO (small office/
home office) users of computer technology, or the ‘ordinary’ computer
user. There have been numerous studies on the behaviour of such users [24-26], and it is clear digital archiving is a significant problem in
this sphere.

6. Graphic artists as SOHO users

One of the educational aims of the DHRA is to promote to graphic artists
the importance of archiving their own work and one of the major hurdles
in doing this is the false assumption that digital work automatically has
a significant lifespan, and that the easy multiplication of digital files over
the internet significantly reduces the problem of works disappearing or
2 In fact, JPEG compression need not be lossy, but it is almost entirely used this way.
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becoming inaccessible.
As both designers and historians, the major challenges for us are in
the areas of digital preservation—an area often overlooked by graphic
artists, who see the difficult part in the ‘making’ of work, but often assume
their work will stand forever once produced. We are already encountering the challenge of born digital work, and many of us have seen our work
translated across (or more frequently, lost in translation, through) floppy
discs, Syquest cartridges, Zip drives, CD’s and CD ROMs, DVDs and for
the last few years, the ‘cloud’. Many creators of websites from the 1990s
have now lost all of those creations, and even if they have kept the original
files, cannot in many cases, display them. Marshall [24] conducted a number of surveys of ‘ordinary’ users of digital files and found that reliance on
archiving through email, or online storage services could be problematic.
She notes that discontinued services, unsuspected ISP policies or IT practices, and accounts simply being deactivated or lost, accounted for about
two-thirds of data loss cases. She notes
Contrary to the standard picture of data loss that involves disk
crashes or media failure, these losses were not abrupt and catastrophic;
rather, they were the result of normal business policies and practices.
For designers, digital archives bring forth challenges in copyright,
security and specific indigenous issues [27-30](Besek, 2003; Corbett,
2012; Gibbs & Colley, 2012; Gomes, Miranda, & Costa, 2011), cost in time
and money [31] (Bote, Fernandez-Feijoo, & Ruiz, 2012), colour fidelity [32]
(Zhang, Toque, & Ide-Ektessabi, 2015), and digital preservation strategies
[33, 34](Deegan & Tanner; Kastellec, 2012). Perhaps most significantly
though are the challenges of graphic artists’ attitudes that firstly, placement of work onto the digital media or the Internet signifies an automatic
level of permanence; and secondly, that ‘backing up’ is the same thing
as archiving. Backing up work avoids the important steps of assessing
what to keep and what to discard, as well as how to keep things with some
degree of permanence and future accessibility. Strodl et al. [25] made the
following pronouncement in 2008:
Apart from technical failure, information can be lost due to obsolete
formats and lack of metadata making the information unusable. Private
users are hardly aware of these risks. None of the current backup systems
for private users deals with the challenge of digital preservation. However,
most users live under the impression that copying their files to a DVD is
sufficient for ensuring access and usage in the future.
It is interesting to note that today few new computers come equipped
with a DVD drive. The National Library of Australia has begun a substantial collection of ‘obsolete computers, disk readers and outdated software’
[35] from the 1980s onwards, including a Commodore 64 computer and
‘Wordstar’, an early word processing software. The aim is to enable access
to the myriad of now outdated formats that donated digital files might
take. Perhaps the most difficult decision facing anyone looking at archiving their work is not around which medium or which archiving system to
use, but simply what to keep [15]. This is especially the case when multiple, slightly different versions or file types of one artefact are available. It
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is often the case that someone may have a TIFF, a JPEG, and a PDF, and
possibly original process works of the final in hard-copy. This means questions must be asked around the possible reproducibility and longevity of
each version; the intrinsic value of a particular version; the work, time and
space required in archiving a particular version; and so on.
Once decisions have been made on what to archive, we need to assess
which file formats are most appropriate for archiving. The Library of Congress Digital Formats website [36] outlines the following factors to evaluate
the sustainability of file formats, including : Adoption—that is, the degree
to which the format is already used by the primary creators, disseminators,
or users of information resources; and External dependencies—the degree
to which a particular format depends on particular hardware, operating system, or software for rendering or use and the predicted complexity of dealing with those dependencies in future technical environments. A thorough
study of the most popular formats for archiving purposes [37] concludes for
the time being at least, that while XML is the best format for much digital
data, image data specifically is best saved in TIFF format. They note that
PDFs are a problematic choice for long term storage, as the format has undergone numerous versions in its short history, and the market-driven need
to enhance features are likely to continue to ‘complicate the long-term preservation process’ (p. 61). It should be noted however, that the space taken
up by TIFF files can be significant—‘A master image in TIFF format requires
approximately twice as much storage space as a JPEG2000 (lossless) image
and ten times as much as a JPEG (quality 10) image requires’—which can be
a factor in large projects [38].

7. What graphic artists can do

Most of us are already in trouble and we know it. You may have experienced the partly exciting and partly deflating feeling one gets in noticing
the number of files displayed when performing a simple back-up. Many of
us will also have a number of external drives, old computers, and already
obsolete data storage media. We may have hundreds of thousands,
perhaps millions of files, some of which are work-related, and others
forming a vast array of family photos; quirky photos of cats; music files; an
animated GIF of George Bush; emails; receipts; memberships; calendar
events; things drawn with a very fine camelhair brush; and things that
from a long way off look like flies [with apologies to Borges]. Taking action
to effectively archive ones work can seem an impossible task, but the evidence is clear that deferral leads to loss. Following is a suggested strategy
for maintaining digital works.
1. Make a commitment to the preservation of the work
2. Conduct an investigation of the work, identifying where it is (eg.
the collection of DVDs in the box under the stairs; the plastic bag
filled with Mini DV tapes); file formats (eg. JPEG, .PSD, MPEG-2);
current cataloguing systems (label on the box ‘work ‘07’); and
most importantly, priorities—what needs to be archived.
3. Identify the best archiving formats for specific artefacts.
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4. Identify the best medium for archiving—for instance, while
‘the cloud’ might be valuable in terms of accessibility, it can be a
victim of external and uncontrollable factors. External hard drives
are relatively inexpensive, and have considerable storage space,
but suffer from technological changes, particularly with regards to
accessibility (USB; Firewire; dSATA; Thunderbolt; etc.)
5. Develop a rigorous system for archiving, including a cataloguing system and schedules of archiving where current media and
formats are re-evaluated for continued longevity.
6 Develop a strategy for safe storage of the archive, with a copy
kept at a separate location from the original archive.
7. Archive the work.

Conclusion

While some institutions have begun to recognize the importance of strategic digital archiving solutions, many still do not. Given their agenda of
collecting and maintaining our culture’s heritage, libraries, museums and
galleries are leading the way in recognizing and attempting to formulate
strategies before vitally important data is lost; and thus, there is much we
can learn from their approaches.
The challenges presented by digital technologies to graphic artists
are unprecedented and as designers and historians, we are all too aware
that we have already lost important works and stand to lose countless
more as increasingly more works are born digital. An unfortunate factor
that becomes apparent in initiatives like the Design History Research Archive is that we often do not recognize the value of particular works until
many years after their creation and initial use. We see here parallels with
not only the digital film industries and those creating digital animations
and the like, but also those creating cultural artefacts such as zines, that
are often not recognized as historical documents of our culture, and thus
are not seen as historically valuable until it is too late. Relying on institutions that may currently house our works, on internet providers, or on
simple computer back-up systems has significant problems when looked
at from the perspective of long-term sustainable archiving of important
works. The lesson from our research is that anyone who has not developed
a personal archiving strategy may not only stand to lose important artefacts they may one day need, but may deprive future audiences of those
moments in time that reflect, and may have shaped, our culture.
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Abstract
Every story has a hero and a special world, in which the heroes will
experience adventures. While telling the stories through characters via
a fantastic world fiction by transforming them into visual feasts in early
20th century, when the art of cartoon has emerged, the characters in
those expressions have been designed to have round shapes, button eyes,
basic clothes, and lesser details. While bad and silly characters could be
recognized by the viewer in first 10 seconds of movie, the designs exhibit
variation because of today’s scenarios. In order to drive the audience into
wonder and excitement throughout the movie, scenarios create the character with more complex behavior designs. In parallel with the advances
in technology, characters show movements and emotional expressions
like real actors and actresses. Even if the characters becoming actors don’t
have humanistic appearance while exhibiting humanistic movements and
appearances, their movements and emotional messages may be like those
of humans. Ugly characters behaving heroically and bad but handsome
characters having baby-faces in cartoons enrich the scenarios of movies,
and they also increase the surprises of stories. Nowadays, the stories, in
which the right becomes wrong and wrong becomes right, and the movement designs build a new structure in character design in art of cartoon.
Within the context of this paper, the transformation, which the art of cartoon has experienced during the development process, will be examined.

Introduction

Since 1900s to date, in parallel with technological advances, the decrease
in production durations of both of the movies and cartoons has led to
increase in the number of produced movies. Increasing number of cartoons has provided the audience with the choice options, while directing
the producers to the effort of entertaining, influencing and surprising the
audience more. All of these efforts led to the integration of technological
innovation and movie production phases in cartoon art.
The unique thing that has never change within this historical process
is that a theme is necessary and the scenario must be based on that theme.
The importance of the scenario that applies to every branch of movie art
1 Adnan Menderes University, Soke Vocational School of Computer Graphic Design and Animation
Department - Soke / Aydin, Turkey
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is also important in cartoon, as well as the most important role belongs
to the design of characters conveying the stories. These characters,
together with the advances in cartoon art, have transformed from basic
designs moving only in horizontal and vertical directions to more detailed
designs having depth. While the characters gaining dimension and having
increased movement abilities have successfully performed the roles given
them, this has led an increase in expectations. Rather than images of the
breaking and turning hearth when fall in love, the characters are expected
to exhibit more humanlike emotions and behaviors. Both of organic and
inorganic characters become actors by exhibiting humanlike expressions
and behaviors and passing beyond being a drawn character. Cartoon
characters becoming actors exhibit more complex behaviors in accordance with the scenario by providing the unexpected results in addition to
the expected ones. Within the context of this study, the transformation of
the characters becoming actors from the initial periods of cartoon art to
date is examined.

Characters in cartoon art history

First cartoon characters are the pictures of hunters, running bison flocks,
and dancing humans that have been drawn on the walls of caves during
the earliest periods of humanity. The movement and the images showing the memories in cave pictures indicate the interest of human towards
the movement since the first age. When it has been explored that the
image leaves the traces on retina under favor of light, the ones seeking
for the answer of question whether it is possible to store those images
permanently or not have designed the camera. After fixing and storing the
moment with camera, then the movie camera recording the subsequent
images has been invented.
“The recording device in cinema (camera) records the subsequent
phases of a motion on a film strip at a certain speed. These pictures
taken individually create the uninterrupted motion perception in
the eyes after being reflected to the silver screen subsequently and
at a certain speed. The natural speed is the passage of 24 images per
second in front of the eye. In order to show the motion in cartoon, it
is required to draw separate and different pictures and to film them
individually. Those pictures are lined consecutively and they create
the living image perception when played on the silver screen.” (Alsac,
1994: 20)

In first years, drawing or preparing the images individually and filming
them could be achieved in a long time with personal efforts. The first
works made with personal efforts and financial resources consist of short
cartoon movies based on the motion.
Many researchers consider Emile Cohl and his movie “Fantasmagorie” (1908) as the beginning of cartoon art. In this movie, the moving
characters consist of triangle, square and circles given the motion. The diminishing features of the characters were the number of buttons and the
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Fig. 1. Emile Cohl,
Fantasmagorie, https://
web.resist.ca/~kirstena/pageanimation.
html, 30.01.2016.
Fig. 2. Winsor McCay,
Gertie the Dinosaur,
http://classes.design.
ucla.edu/Spring11/,
30.01.2016.

different lines on the hats in design rather than the dimension. While the
characters of Emile Cohl were transforming from a character to another
one through the motion, the movie “Gertie the Dinosaur” of Winsor McCay (1914) is considered as the first short cartoon movie, where a story is
told through a character. In addition to providing information about a female dinosaur’s body features and its relationships with the environment,
McCay has loaded the emotional expressions such as sadness, shyness,
and caprice. Because of these features, Gertie is the first hero of the cartoon art. As the opponent of big and awkward appearance of Gertie, with
its circular, flexible and black body, large eyes, young and naughty “Felix
the Cat” created by Pat Sullivan and Otto Messmer in 1917 has become
the most famous character of silent motion picture era. Felix is a character, adventures of which have been published in magazines and which
could keep its existence through TV series consisting of 100 episodes.
Max Fleischer, a comic book drawer, has criticized the concepts
such as intrepidness, imperishableness and success through its character named Koko in series named “From Inkwell” in year 1921. Koko
was a less-detailed design with pointed hat and black coveralls. In that
series, the real pictures have been used together with drawings. In series
of “Betty Boop” of Max Fleischer and bros, the first made-up woman
character wearing short skirt and court shoes and looking like sexy stars
of Hollywood movies. Fleischer bros recognizing the importance of sound
element in Betty Boop have increased the character dialogues in series
of Popeye, which has been designed for advertorial of a spinach factory.
In Popeye series, loading a social status on characters has been naturally reinforced with the character designs. Popeye, the main character,
has muscular arms, sailor hat and suits, large chin, and pipe, while the
character named “Wimpy” was fat, big and had beard. The series has
emphasized the concepts of goodness, badness, honesty and canniness,
and presented 2 different personalities. The transition into colored and
talking movie production phase has been an inspiration to Fleischer bros
and Walter Elias Disney, who has been producing cartoon movies at the
same period with Fleischer bros, in large-scaled projects, and Disney has
established the first cartoon studio in Hollywood in year 1923. Thus, the
cartoon production has transformed from an individualist structure into
groups of 4 -5 persons and then studio environment, and the number of
persons working in cartoon production has increased. Entering into movie
business by producing long movies besides the short movies continuing,
Disney has, with Ub Iwerks, transformed the mouse hero “Mortimer” that
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they have designed into the world-wide known “Mickey Mouse”, and this
character has become the symbol of Disney Studios. With its black body,
large and circular ears, and tail, the Mickey Mouse seems like Felix the
Cat of Pat Sullivan.

Fig. 3. Mickey Mouse,
http://farrells.peoplecofc.edu/Farrell/
Mickey, 30.01.2016.
Fig. 4. Felix the Cat,
http://www.felixthecat.
com/ ,30.01.2016.

The feature of Mickey Mouse distinguishing it from Felix the Cat is that it
wears pants and shoes like human and walks on 2 legs again like humans.
In 1928, Disney has produced the sound movie named Captain Mickey
(Steamboat Willie), and designed other animal characters (horse, dog,
elephant, etc.) in order to not leave Mickey Mouse alone. The characters
such as Minnie Mouse, Goofy the Dog, Big Pete the Cat, and crafty dog
Pluto are the designs of Disney studios. Donald Duck, as a white duck in
sailor clothes, is the rival of Popeye of Fleischer bros.
Fig. 5. Donald Duck,
https://thewaltdisneycompany.com/aboutdisney/disney- history/
1930-01-01-1939-12-31,
30.01.2016.
Fig. 6. Popeye, http://
www.fleischerstudios.
com/blog/category/

In year 1937, by producing the full-length cartoon film titled “Snow White
and the Seven Dwarfs”, Disney has brought something new with the
design of character having joints. In character named Snow White, the
attention-grabbing features were the curves, joints, and the mobilization
ability. After Mickey having 4 fingers and no joints, the characters having
5 fingers and humanlike joints were the most important advance in character design besides the technological advances in cartoon world (color,
sound, camera, etc.).
This advance, which has also influenced Fleischer bros, has encouraged the production of full-length movie titled “Gulliver”, but they
couldn’t achieve the success they have expected. In order to sustain the
success they achieved in short films, by utilizing the jointed characters
designed by Disney, in year 1941, they started to film the Superman series.
In period of World War II, Disney has tried to better its economic conditions through the movies they produced for the Army, and the characters
seeming like soldiers have arisen in that period. In same period, through

popeye, 30.01.2016.
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the prizes the Fleischer bros’ movie titled Superman has won have led the
comic book characters of DC Comics to take a step into cartoon world.
While the adventures of the characters of DC Comics were continuing,
the war ended and Disney was in work to make cartoons of famous tales.
While the Disney cartoons’ characters that seem similar have become monotonous because of their similar designs, it forced Water Disney to turn
the animal characters. Disney, who has continued working with animal
characters for a while, has shown with movies titled 101 Dalmatian (1961)
and the Sword in the Stone (1963) that his full-length cartoon movie style
has not changed. Until the addition of computer technology into movie
industry, Disney kept being the strongest studio. In year 1976, the Pixar,
which is a graphic group based on computer technology, has entered into
industry with flexible and complex character designs and innovations
such as coloring, montage, and sound. Disney, which has not made any
innovation for a long time, has become strong again in cartoon world with
the Little Mermaid in year 1988 and Beauty and the Beast in 1989. The
designed characters have still been animated on paper and the cleared
drawings have been colored by transferring into computer environment.
Pixar, which has transformed from short movies to 3D short movies,
has integrated the computer technology and character design and initiated
the new era of first 3D cartoon movies. In year 1991, Pixar and Disney have
agreed on producing at least 1 3D full-length movie, and then designed
the movie titled “Toy Story” to be released in year 1995. Besides giving
Pixar the chance of first full-length movie, the Toy Story has given Disney
the chance of designing extraordinary characters and new creative stories
besides the tales. With the success they gained, Disney and Pixar have
agreed on making new cartoon works. Pixar and Disney, which have made
many cooperative works to date, have also provided the computer technology with innovations while solving the technical problems they have faced
with. While computer technology has become significant in people’s lives,
it has also created the evolution the movie and cartoon world. Nowadays,
computer technology has gained an important position within the cartoon
production, but the character design has not lost its importance.

Character Design
“Character has been simply described as the idiosyncratic behavior
styles distinguishing the individual from others. It can be said that
character emerges by dramatizing one or some of the similar features
and distinguishing the character from normal types” (Yeşilot, 2013:17).

Character is a structure provided with visualization to perform the role
given it through its emotional and physical characteristics. The process
of visualizing the character via all the data in scenario is called character
design. In both of 2D and 3D cartoon movies, character is the transmitter
or the direct source of the events in story and scenarios. Although a lion
image in a documentary and a lion image in a cartoon have some anatomical similarities, their messages are different. The lion in documentary
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is not expected to use humanlike emotion and communication skills. But,
in cartoon, a lion can be shown as carnivore just like the lion in real life,
as well as it can be shown to have humanlike behaviors such as jealousy,
cowardice, mercifulness. Physical structure of a character generally carries the information about its general emotional characteristics. Physical
structure, in other words the shape, consists of basic structures existing
in universe. In the image used in Ekström’s research (Fig. 7), it is emphasized that the emotional messages are same with triangle, square and
circles used in designs of cotton, thorn objects (Ekström, 2013: 6).
Fig. 7. Ekström,
Hanna. 2013, How
Can a Character’s Personality be Conveyed
Visually, Through
Shape , Degree Project
in Game Design, Game
Design and Graphics,
Högskolan pa Gotland,

The characters designed based on circular shape are the soft, warm-hearted, and reliable characters (Solarski, 2012:180). The characters having
square structure are the big, strong, durable and generally superheroic
characters. The design of dangerous, unreliable, angry and bad characters
is based on triangular shape (Fig. 8). But, although the character design
can be based on these 3 shapes, this is not a rule.

Page 6.

Fig.8. Ekström,
Hanna. 2013, How
Can a Character’s Personality be Conveyed
Visually, Through
Shape , Degree Project
in Game Design, Game
Design and Graphics,
Högskolan pa Gotland,

One should be prevented from symmetry in character design, because it
causes visual density and pulls the character down. The contrast draws
the interest. In design, it is possible to divide the character into 3 main
parts and to create interesting character designs by arranging the proportions of these parts (Mattesi, 2008: 81, 83).
“Specific proportions are used to create character types. For example,
the heavy, pugnacious character has a small head, large chest or body
area, heavy arms and legs, and the jaw and chin normally protrude,
the cute character is based on the proportions of a baby with alarge
head in proportion to the oval body, a high forehead, and a small
mouth/eye/chin area, ‘screwball’ types have exaggerated parts and
features” (Blair, 1994: 10) (Fig. 9).

Page 6.
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Fig. 9. Blair, Preston:
Cartoon Animation,
1994: 12

We can work asymmetrically on one of more parts of the character
divided into 3 parts namely head, body and legs. The character designed
to have a very large head and very big feet can be very attractive during its
movement with this shape (Fig. 10).
Fig. 10. Tweety Model
Sheet, http://looneytunes.wikia.com/
wiki/Tweety/Gallery,
30.01.2016.
Fig. 11. Stance (Solid
Masses), Blair, Preston:
Cartoon Animation,
1994: 12

Exaggeration of the proportions allows the characters to be recognizable
even from far. Design methods distinguishing the characters from each
other are performed while designing the character to perform its role in
best way (Fig. 10).
“Remember: There is not only 1 way of doing something. The right
way is the way appropriate for the story” (Beiman, 2013: 70).
“The proper use of cartoon proportions makes a character, so analyze
the proportions of your animated actor before he or she goes on stageup on the screen” (Blair, 1994: 12).
“The significance is not in the story alone, but in the illustration that
makes that story come alive. Yes, there is anatomy, form, construction, model and two or three lines of etceteras, but only in so far as
those things are expressive of the story” (Stanchfield, 2009: 3).

The importance of the scenario that applies to every branch of movie art is
also important in animation, as well as the most important role belongs to
the design of characters conveying the stories. These characters, together
with the advances in cartoon art, have transformed from basic designs
moving only in horizontal and vertical directions to more detailed designs
having depth. Example of “Alice in Wonderland”. And we can see the old
style of character design side by new style.
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Fig. 12. Alice in Wonderland, screen shoot
movie of 1951 - 2010

While the characters gaining dimension and having increased movement abilities have successfully performed the roles given them, this
has led an increase in expectations. The increases in expectations have
brought a new method that is used in creating more realistic motions in
3D computer animation. The unique thing that has never change within
this historical process is that a theme is necessary and the scenario must
be based on that theme.

Effect of scenario on character design

Scenario is the literary arrangement of a story or a tale to become image
and voice. Although the scenarios aim to transmit the stories and tales by
protecting their core elements, they can also be used only as the sources
of inspiration. In any kind of movie scenario, the characters and medium
are described through visual descriptions. In cartoon art, the scenarios
can also be written for a designed character having tested mobility. This
method, which is generally used in short movies, is not used in full-length
movies. As the movie industry reflecting the technological and cultural
changes show improvement, the number of high-budget and full-length
works in cartoon art increases. The prepared scenarios enlarge the cartoon art’s sphere of influence via effect, image and sound definitions in
the way requiring the highest use of today’s technological opportunities.
“The movies produced from superior scenarios have globally succeeded more than another art branch has done, and yielded significant cultural and financial profits. Through the efficient expressional
strength of the pictures, the stories and their characters spreading all
around the world have many times directed the societies and achieved
significant effects form both of social and cultural aspects” (Yesilot,2013: 3).

Besides that, the idealized beautiful-good and ugly-bad characters have
been replaced with the characters that are full of surprises.
“The characters designed for the requirements of the period have
acted as the reflectors of cultural, economic, and politic situations
of that era, and directed the societies by affecting them especially in
intellectual aspect.” (Yesilot,2013: ı).
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Fig. 13. Shrek, http://
www.°mdb.com/
t°tle/tt0413267/,
06.02.2016.

Fg. 14. Wall-E, http://
www.°mdb.com/
t°tle/tt0910970/,
06.02.2016.

Fig. 15. Megamnd,
http://www.speak°ngofan°mat°on.com/
tag/megam°nd/,
29.01.2016.

Fg. 16. Despicable
Me, http://www.°mdb.
com/t°tle/tt1323594/,
06.02.2016.

Transformation in character design

Disney’s character Mickey Mouse and the
soldiers wearing army uniforms of WWII times,
the “Snow White and Seven Dwarfs”, the
movie of good and bad, of Disney’s transition to
multi-jointed characters, and then “Superman”
series of a superhero rescuing the humanity and
giving them hope are the movies reflecting the
sociocultural, economic, and political status of
those periods. “Toy Story”, the first full-length
movie of society’s period of transition to technology, was about the adventures of a classic toy
and another toy having astronaut uniform and
spreading light. Besides reflecting the effect of
technologic advances on daily lives, the cartoon
titled “Toy Story” has also destroyed the beautiful good and ugly bad cliché by showing the bad
teddy bear that is the most reliable and classic
toy of children.
In year 2001, Dream Works Company’s
movie titled “Shrek” has stood against the
style of Disney in character design. While
emphasizing many of the tales used by Disney frequently, characters have reflected
many contrasts through their roles. The main
character colored in green and designed like
a big giant having strange ears has become a
character full of surprises through the role of
hero that it has undertaken within the context
of scenario. “Shrek” (Fig. 10) is one of the rare
cartoons, further episodes of which have been
produced due to its success. Disney and Pixar,
in year 2008, have created a robot-hero in movie
“Wall-E” through a totally new character design
(Fig. 11). Wall-e having metallic appearance and
mechanic movements is the rescuer of the world
and humanity. Despite that the main character of cartoon is a machine; it has humanlike
emotional impressions due to its role within the
context of scenario.
While Dream Works has emphasized the
out-of-world beings in its cartoon “Megamind”
(2010) through the colorful character designs
with different anatomies, today’s spare researches focus on out-of-world living forms, and
it indicated that the movie scenarios reflect the
realities of their era (Fig. 12).
The movie “Despicable Me”(Fig. 13), which
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has been produced by Universal Pictures in same years with Megamind,
is today’s most attention-grabbing cartoon involving the elements such
as technology, science, goodness, badness, love, family, and etc. The
asymmetric structure in character designs makes each of the characters
attention-grabbing.
The significant role of social life within the transformation period of
character design diversifies the characters in terms of anatomic structure.
Characters having different anatomical structures are supported with
computer technology, and their mobility is improved. Characters, both of
anatomic design and mobility of which have been improved, perform the
roles assigned to them like an actor (Altunoz, 2016: 5)

Result

The process from the lineal and undetailed characters having only the
motional mobility, which Emile Cohl has designed in 1908, to today’s
asymmetric and detailed characters having improved mobility skills,
reveals the transformation of the character design. The transformation in
character design is the product of differentiation of the scenarios under
the effects of social, cultural and societal changes and technological advances. While the mobility of characters, which are designed based on the
scenarios, is improved through computer technology, they are expected
to exhibit complex humanlike behaviors, beyond only the simple movements. As a result of this research, we can divide the character design
transformation into 3 items;
1. From the initial examples of cartoon art to today’s examples; the
character design has been transformed from the characters designed with
circles, squares, triangles and lines to the detailed characters having hairs,
clothes and anatomy.
2. Symmetry and proportions between the parts of characters consisting of
head, body, and legs have transformed into asymmetric character designs
with specific proportions that are far away from stereotypes.
3. The scenarios that have changed under the effects of their eras from
social, cultural, economic, and technological aspects have affected the
characters’ story-conveyor role through the character design change process. Characters have passed beyond being one of the parts of the movie,
and got idealized and become heroes.
It is inevitable that the transformation in character design will
continue with new movies today and in future. The process from the first
years of cartoon art to date is not a completed process. The process of the
change of characters, which have been designed for their era, according to
the designed story and the requirements will continue.
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Abstract
The role of narrative in nonfiction picturebooks is largely overlooked
by picturebook theories that focus mainly on the interactions between
verbal and visual interactions in picturebooks described as fiction. My
research in storytelling in nonfiction picturebooks started with the identification of books that would fall into this otherwise undefined category.
This led me to construct a visual model of analysis, based on the theory
of modality, that enabled me to visually represent the verbal and visual
interactions of both nonfiction and fiction narratives in picturebooks.
This paper demonstrates how this visual model can be used to identify
and quantify narrative interactions using a selection of the picturebooks
studied, covering key nonfiction subject areas. It concludes that the
visual model suggested could, further to making creative nonfiction
picturebooks identifiable and therefore more accessible, be used in combination with picturebook theory to analyse all genres of picturebooks.

1 Introduction
Barbara Bador‘s concise definition states:
‘A picturebook is text, illustrations, total design; an item of manufacture and a commercial product; a social, cultural, historic document;
and foremost, an experience for a child. As an art form it hinges on the
interdependence of pictures and words, on the simultaneous display
of two facing pages, and on the drama of the turning page ([16], p.1).’

Picturebooks are subsequently analysed as forms by which a narrative,
(defined as the ‘spoken or written account of connected events; a story’
([22], p.1169), is presented to children using a combination of visual and
verbal means ([12], [20], [21], [25]). These are referred to as the visual
and verbal narrative of the story. Picturebook theory focuses on how the
visual narrative and verbal narrative interact and in most such analysis it
is assumed that the subject of the story is unquestionably fictional ([20],
[21]). Analysis of picturebooks with nonfiction context is limited to those
without narrative. As such they are described as either ‘nonfiction texts’
1 Cambridge School of Art, Anglia Ruskin University, Cambridge, UK.

Keywords

Narrative, nonfiction,
picturebooks, modality,
counterpoint, Narrative
Interaction Model, creative
nonfiction picturebooks.

204

CONFIA . International Conference on Ilustration & Animation
Barcelos. Portugal . June 2016 . ISBN: 978-989-99465-6-9

or ‘exhibit books’ ([20], p.12). Here the focus is on readability, information
accuracy, information design, enhanced text and novelty for educational
value and information retention ([18], [21]).
Nikolajeva and Scott describe the existence of more than one narrative or view in picturebooks as counterpoint. According to their analysis ‘picturebooks that employ counterpoint are especially stimulating
because they elicit many possible interpretations and involve the reader’s
imagination’ ([20], p.24).
Stimulation and imagination however, has been at the core of
Mitsumasa Anno and Eric Carle’s work. Both famous for their nonfiction picturebooks they have described the objective of their work being
to “teach without teaching” ([16], p.12) and to “camouflage teaching”
([16], p.77) respectively. Despite the very different picturebooks they have
made, both in subject matter and in illustration style, this aim resonates
throughout their work. Both use a visual fictional narrative to support
factual information imaginatively, which makes their books fun and exciting as well as educational. Regardless of the authors’ aims the books are
referred to as book of fiction.
More recently, the notion of learning through play has become more
prevalent in the design of reference nonfiction picturebooks, despite their
lack of narrative. Moss ([18], p.110) advocates that ‘image rather than
print led’ design makes the reading of nonfiction material less work and
more play. Today the internet is increasingly important in how books are
used, designed and marketed. Particularly in nonfiction books we see
additional references to book sites with extended information, links to
more specialist sites, downloadable images as well as online games that
function as tools for improving learning through playing.
Kress and van Leeuwen [26] support this emerging multimodal
design for nonfiction information, which appeals to more than one sense
and style of learning. They attribute this change to technological developments in printing and question how digital design is changing our literacy
habits and abilities. Their concept echoes in the range of literacy skills
today’s children acquire at a very young age allowing them to follow multimodal semiotics and therefore absorb information at different levels;
visually, verbally, acoustically and physically.

2. Methodology

My investigation in bringing these theories together started by identifying literature that represented this otherwise undefined category of
picturebooks. This meant establishing a set of criteria that defined which
picturebooks were relevant to the research question. I considered those
that address a nonfiction subject, using one or more types of narrative,
including: a visual narrative, a verbal narrative, a factual narrative and a
fictional narrative.
The research consisted of 50 picturebooks that fulfilled these criteria,
published in the English language since 1900, covering an even spread of
nonfiction subjects including: travel and culture, history and art history,
nature and science, mathematics and alphabets. Whilst the majority of the
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books chosen are well known and/or critically acclaimed, I also included
books that are less known yet fulfill the criteria of the investigation.
Out of all the books I studied, the ones I was most interested in were
those that answered a nonfiction question using a visual or verbal narrative with fictional context. The Narrative Interaction (NI) Model was
constructed to illustrate the possible interaction combinations of these
four narrative types.

Fig. 1. The Narrative
Interaction Model
used to present a
visual of the interaction
possibilities between
four key narratives in
picturebooks.

By adjusting the size and positions of each circle, the Venn diagram will represent my observations for each picturebook reviewed.
The diagram is therefore indicative of nonfiction/fiction/verbal/visual
interactions and advocates that each circle comprises of different subsets
of narrative such as modality, interdependent storytelling, enhancement,
humour, irony, transformation, fantasy, contradiction ([3], [15], [18], [21],
[25], [28]). A large overlap, which I refer to as the ‘golden intersection’,2
suggests a highly creative/narrative nonfiction picturebook that engages
all types of narrative. The other areas of overlap indicate other tendencies
that can be analysed further.

3. Creative Nonfiction Picturebooks
The following ten books chosen for this paper are an example of the:
- capabilities of the NI Model across all key nonfiction subjects
- creative nonfiction picturebook.

3.1. Science and Natural History Picturebooks

Although the subject of science and natural history offers the largest
selection of creative nonfiction picturebooks, it is dominated by natural
history topics. Perhaps this is due to the popularity of anthropomorphism,
which is rooted in ancient times [29], and lends itself to the creation of fictional characters that can tell a story about themselves and their lives. An
animal with a name can speak to us about its life and habitat as an equal,
making it easier for us to relate to its gestures and facial expressions [21].
In Betsy Lewin’s Booby Hatch [14] this basic level of characterisation

2 The term was chosen due to the colour of the complete overlap in the initial NI Model but also to signify
the highest level of narrative interaction.
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Fig. 2. Indicative analysis using the Narrative
Interaction Model for
Booby Hatch, shown
here the mating dance
pg. 26 and 27 [14]

is introduced in the text by the author referring to the bird by the name
Pepe. This is the only fictional aspect of the verbal narrative. The illustrations follow an equally subtle approach; whilst they are very naturalistic,
the birds’ humorous expressions allude to a personality and feelings [8].
In the courting dance Lewin has created a visual narrative to tell us her
experience of these birds, she is not just illustrating facts but adding her
emotions. This personal point of view is atypical of nonfiction [25]. Taking all of these factors into consideration the NI Model represents the
narratives using smaller circles for the fictional aspects of the story yet
positions them close to the factual narratives to represent how embedded
they are in the story. We can see the interaction, although not large, is
noteworthy.

Colette Portal’s The Life of a Queen [23] blends fiction with fact more
obviously in both the text and images that tell the story of an ant’s life.
To remove any ambiguity in why she does so, Portal acknowledges the
objective of the picturebook in her closing statement on the last page of
the book:
‘While this account of ant life is a fanciful one, it is based on fact, and
will serve a useful purpose if it overcomes the dislike which many children feel towards ants and so prepares them for more serious study of
these wonderful creatures.’

The verbal narrative is factual apart from the words ‘Queen’, ‘marry’,
‘wedding’, ‘robber’, ‘dizzy drink’. These sporadic references to human
life are sometimes used metaphorically but they are also used to tie the
text to the fictional visual narrative that uses a blend of anthropomorphic
gestures and settings. We see the ants, although illustrated realistically
(they are brown with thin legs and their eyes are the only visible facial
features), carrying out a range of humanised activities (painting, reading,
sweeping, scrubbing the floor) using human tools (a bed, a cover, a book,
a ladder, a broom, a dustbin). The room they are in, although shown as
one dug into the earth, has steps for the ants to enter and flat walling very
much like a human room. The illustrations tell a story of the ants’ activities, which are firstly not realistic and secondly not entirely supported by
the text. This dual narrative is described as augmentation in interdependent storytelling ([3], [15], [18]), however the purpose of the augmentation
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and subsequent counterpoint is due to a fiction/nonfiction disparity.
Subsequently the NI Model analysis represents the verbal fiction narrative
of less significance although the central position represents the important
role it has in linking the fictional text with fictional images.

An example of how narrative can enhance a scientific subject and make
it easy to understand is Pamela Allen’s Mr. Archimedes’ Bath [2]. In this
picturebook Allen uses a combination of humour and irony to illustrate
the logic of Archimedes’ Principle. What is particular to the story is
that Allen refers to the historic tale of how Archimedes discovered the
theorem whilst in the bath and ran out into the streets naked shouting
“Eureka!” (I found it) through her main character’s name, nakedness and
the use of the word. Although we would not expect anyone to get in the
bath with clothes the naked body of Mr. Archimedes is not concealed, as
we would expect in a child’s book. Allen illustrates him getting in and out
of the bath repeatedly until he works out the solution to the problem. The
NI Model therefore shows that fiction and nonfiction are present in both
the text and images, although there is slightly less nonfiction text than
there is fiction, resulting in a substantial golden intersection. It is interesting to consider what the NI Model would represent if the three historical
references were removed and how the intersection of the NI Model in fact
shows a much smaller intersection.

Fig. 3. Indicative analysis using the Narrative
Interaction Model for
The Life of a Queen,
shown here pp. 5 and
6 [22]

Fig. 4. Indicative analysis using the Narrative
Interaction Model for
Mr. Archimedes’ Bath,
shown here pp. 27 [2]
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3.2. Culture/Travel

Another subject area rich in examples is that of culture and travel. Marc
Boutavant’s Around the world with Mouk [5] is an interesting example of
multiple narratives combining fiction with nonfiction. It is exemplary as it
follows the Dorling Kindersley logic of the double spread design for reference nonfiction books ([18], p.108) where the image dominates and the
text is arranged around it to highlight the nonfiction information depicted.
However, in contrast to the traditional reference nonfiction picturebooks it
blends fiction with fact both in the visual and verbal narratives. The story
combines fictional anthropomorphic animals, humour, digital imaginative
illustrations and reusable stickers, challenging the reader to discern between fact and fiction and make it a book that not only tells a story but allows for factual information to be absorbed, questioned and researched. It
is particularly noteworthy that Boutavant uses the endpapers to introduce
and conclude the story with direct reference to the additional information
on the internet. The closing line of the book reads: ‘And I’m going to look
on the internet to see if the giant dogfish really is bigger than me, then I’m
going to bed’. This acceptance that information is no longer limited to the
constraints of the book form ([13], [21]) is perhaps what is enabling picturebook makers to liberate themselves from the creative restrictions factual
images can impose when information has to be presented accurately
within such limitations. For this reason the different narratives are represented equal in strength using the NI Model. The symmertical positions
reflect that they interact consistently with one another.

Fig. 5. Indicative analysis using the Narrative
Interaction Model for
Around the world with
Mouk, shown here
Pondicherry spread [5]

I considered how a different approach to travel picturebooks might
provide an alternative narrative intersection by examining Ian Falconer’s
Olivia goes to Venice [9] and Beatrice Alemagna’s A Lion in Paris [1]. Both
of these books are based on personal accounts and experiences and therefore the focus is more on emotion rather than factual information. In an
interview towards the promotion of his book, Ian Falconer describes how
his first visit to Venice as a child inspired him to created the book and tell
his experiences. ‘Olivia is just basically me’, he explains [26]. Alemagna,
also talks about her experiences. ‘It is the story of a visitor with his shifting
view of the city and the reality that surrounds him. In fact the book is very
autobiographical.’ ‘I wanted to show real places in Paris but reinterpret
it in my own way, showing the city but also as I see it’ (cited [25], p.68).

209

THE ROLE OF NARRATIVE IN NONFICTION PICTUREBOOKS; A DIAGRAMMATIC ANALYSIS TO DEFINE THE CREATIVE NONFICTION PICTUREBOOK.
Vassiliki Tzomaka
vtzomaka@icloud.com

·

In both picturebooks the authors have used an animal, Falconer uses a
pig and Alemagna a lion, to represent themselves and their views of a
new place. Yet whilst the characters are fictional, the cultural details, the
modality and the personal anecdotes and experiences give the reader an
understanding of place and culture. The NI Model represent the intersection using smaller sizes for the verbal nonfiction presented respectively.

Fig. 6. Indicative analysis using the Narrative

Particularly in Alemagna’s book the nonfictional verbal narrative is
represented by a much smaller circle as it consists only of the places written on the map at the start of the book and the closing historical statement
about the lion at Place Denfert-Rochereau. This has an impact on the size
of the intersection of the narratives, but certainly there is some noticeable
overlap and considerable overlap between the fictional and nonfictional
visual narratives.

Interaction Model for
Olivia goes to Venice,
shown here the Grand
Canal spread [9].

Fig. 7. Indicative analy-

3.3. Mathematics

Whilst researching this subject area I came across a large selection of
counting books that combine fictional narratives with the nonfictional
concept that numbers represent quantity. Counting book stories generally presented ways of collecting, finding or identifying items and used
novelty features for added entertainment such as cutouts, flaps, textures.
However, Emily Gravett tackles a more complex mathematical concept:
Fibonacci’s sequence (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…) in her book The Rabbit
Problem [10]. Gravett’s story involves counting a Fibonacci sequence
using counterpoint in a variety of combinations. Gravett weaves the mathematical sequence into the fictional narrative of the main story. The result
is a juxtaposition of counterpoint using animal characterization, humourous situations, lift up flaps [20]. This confirms how extensively fictional

sis using the Narrative
Interaction Model for
Lion in Paris, shown
here the Café de Flore
illustration and Eiffel
Tower spread [1].
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narratives can be used to present a mathematical subject. However as the
legends of NI Model indicate, Fibonacci’s principle is only introduced as a
mathematical concept in this story, making the intersection smaller than I
expected, yet still a noteworthy golden intersection.

Fig. 8. Indicative analysis using the Narrative
Interaction Model for
The Rabbit Problem,
shown here sections of
inserts from May and
July spreads [9].

Fig. 9. Indicative
analysis using the
Narrative Interaction
Model for Shackleton’s
Journey, shown here pp.
23 and 24 [11].

3.4. Histroy/Art History Picturebooks

Historical picturebooks with fictional narratives are particular in that they
have to maintain historical accuracy whilst having consideration for how
well children of different age groups can put time (weeks, years, centuries, BC and AD) and historical settings (buildings, clothes, equipment)
into context [6]. Books that refer to wars that carry strong emotions such
as Gary Crew and Shaun Tan’s Memorial [7] and Hillary Robinson and
Martin Impey’s Where the Poppies Grow [24] use references to memory to
create an understanding of passing time, verbally and visually. They tell
a story about time as much as they tell a story about the events that took
place. Narratives that link the past to the present, with analogous illustrations enable a reader to relate to a situation [6].
I have chosen to look at this subject using William Grill’s Shackleton’s Journey [11] as it is an unconventional picturebook and in the first
instance offers no fictional narrative. Arranged over 78 pages as opposed
to the picturebook industry standard of 32, it is a big format book that tells
the historical story of Shackleton’s journey to Antarctica. Grill uses a combination infographic layouts, wordless double spreads, sequential storytelling, maps and double spread illustrated text layouts to break down the
factual information of the story. Although to a much lesser degree he uses
temporality to guide the reader through his own story of the account and
he complements this with a touch of imagination in his illustrations. This
very creative presentation of information is represented by the NI Model
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with a complete overlap of the verbal and visual fictional narratives that
are completely embedded in the fiction and although small, significant.
Picturebooks that discuss art history offer more possibilities for
creativity as they refer to artefacts (objects) as much as events. James
Mayhew’s Katie books3, use a girl’s magical interaction with paintings
in museums to discuss the artwork. Mayhew’s reproduction of famous
artwork so it becomes part of the story as in Katie and the Starry Night [17]
combines fiction with nonfiction seamlessly. As such it is represented with
a large overlap in the diagram.

Fig. 10. Indicative
analysis using the
Narrative Interaction
Model for Katie and
the Starry Night, shown
here the Starry Night
scene (2012).

3.5. Alphabet Picturebooks

Comenius’ Orbis Sensualism Pictus (The Visible World in Pictures) (1658) is
considered the first picturebook produced for children, an alphabet book
with illustrations designed to teach ([25], [26]). Since then many alphabet books have been produced focusing on themes, letter shapes and
phonetics to present the sequence of letters. Within these, there are some
author/illustrators that have used the alphabet sequence and/or its pho-

Fig. 11. Indicative
analysis using the
Narrative Interaction
Model for Apple Pie
ABC, shown here page
for U and V [19].

netics to tell a story. Early examples are Kate Greenaway’s Apple Pie ABC
(1886) where the textual narrative is the popular nursery ABC rhyme, and
the visuals illustrate each word to tell an additional anecdotal story. More
3 James Mayhew’s Katie series started with Katie’s Picture Show (1989), a story to introduce children to
paintings from Monet, Renoir, Constable and Da Vinci. Mayhew has since made over ten other books
featuring other artists and artist movements using the same character.
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recently this was adapted by Alison Murray. Using a renewed version of
the Apple Pie verse for its verbal narrative, Murray’s Apple Pie ABC [19]
presents the letters of the alphabet using a visual narrative that tells the
tale of a girl and her pet dog that is determined to eat the apple pie. The
story is humorous using images to ‘portray characters not mentioned by
words’ signifying ‘counterpoint by characterisation’ ([20], p.25) as well
as using the images to explain the words introduced, signifying a more
synergistic approach [27], as represented in the diagrammatic analysis.
The overlap between the storyline and the alphabet are so intertwined
that one almost has to focus on one or the other and as such the golden
intersection is substantial.

4. Conclusion

From this analysis we can see that using the proposed Narrative Interaction Model we can identify narrative interaction in all picturebooks
regardless of their fiction or nonfiction category. The model identifies a
correlation between the size of the overlap (golden intersection) and the
excitement a picturebook offers. The larger the interaction of the narratives of a nonfiction picturebook and hence the overlap, the more exciting
the book is, with less requirement for the reader to work to absorb the
nonfictional information. The diagrammatic analysis using the model
allows for flexibility in the interpretation of narratives, which is important
given that we all absorb information in different ways. However it allows
us to look at all picturebooks from a new perspective that recognises more
complex level of interactions. It provides a realistic representation of the
potential that combining fiction with nonfiction narratives offers and confirms that the category of ‘creative nonfiction picturebooks’ is noteworthy
of consideration by practitioners, academics, publishers and educators.
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Abstract
Este texto apresenta uma pesquisa que aborda a linguagem da Animação
e seu potencial expressivo, para a formação educacional e profissional de
indivíduos portadores de síndromes cognitivas. Analisaremos os aspectos
envolvidos na produção da animação – tais como, concentração, noção espacial e noção de tempo– e suas relações com indivíduos com síndromes,
classificados como “especiais”. O processo legitimador dessa experiência
foi o estudo da narrativa e sua práxis, nas “Oficinas de Animação” ministradas no Instituto Helena Antipoff (IHA) e no Centro de Desenvolvimento do Humaitá (CDH).
O ponto de partida são elementos estruturais da prática do designer,
e não os pressupostos pedagógicos e psicológicos, também acaba por
constituir a originalidade da pesquisa que inverte um vetor usual nos
estudos sobre os portadores de síndromes.

Animação provém do latim; animus/anima, que significa ar, respirar, vida,
alma. Animar é concebido então, inicialmente no cinema: como dar a
ilusão de vida no que está inanimado através da manipulação da visualização de imagens em sequência. No entanto, os avanços tecnológicos e a
diversidade de utilizações dessa técnica vêm desdobrando essa definição
inicial em outras implicações mais complexas que demandam um estudo
mais aprofundado para o seu balizamento.
Nossa expectativa com essa pesquisa é provocar e ampliar a discussão da inclusão dos portadores de síndromes no universo da Animação,
em nível tanto do ponto de vista educacional quanto profissional, através
do potencial dos filmes desenvolvidos nas oficinas de Animação Especial.
1, 2 e 3 PUC- Rio-Brasil.
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Na linguagem da animação a imagem é decupada em seus elementos
mais essenciais, decodificando e reconstruindo o tempo e o espaço, permitindo a compreensão e o estudo da origem da percepção do movimento
e da composição gráfica. Sendo assim, as questões que norteiam essa
texto é : pessoas especiais, portadoras de síndromes genéticas, podem
ser inseridas nesse processo produtivo de maneira eficaz e eficiente? As
etapas de produção de animação podem ser eventos expressivos para as
singularidades de pessoas especiais? Como identificar essas potencialidades expressivas?
A conceituação de uma linguagem envolve sua contextualização
histórica, ficando o seu balizamento implicado com o resgate de uma
história da técnica. Por esta razão procuramos responder os seguintes
questionamentos: Que aspectos estruturam a noção de uma ‘linguagem da animação’?
A princípio, esta pesquisa focava apenas nos alunos com o espectro
autista, ou Asperger, os quais pareciam se enquadrar melhor no desenvolvimento da técnica de animações. Porém, à medida que a pesquisa
foi avançando tornou-se impossível isolar apenas uma síndrome, e, ao
ampliar a diversidade dentro da singularidade, encontrei uma equipe de
produção completa. Se, por um lado, os autistas possuem interesse na
técnica de animação, foram as alunas das síndromes raras, indefinidas,
que mais participaram da Animação, da Narrativa e dos desenhos de
“concept art” dos filmes apresentados aqui.
O projeto Animação Especial resultou na criação de três animações
totalmente realizadas pelos alunos incluindo a criação de personagens e
roteiro. Os encontros entre os alunos da PUC - Rio e do Instituto Helena
Antipoff (IHA) - Centro de Referência em Educação Especial do Rio de
Janeiro, e também no Centro de Desenvolvimento Humaita ( CDH) - Colégio particular exclusivo para pessoas especiais aconteceram na forma
de oficinas de animação de recortes, desenhos e massinha.
O processo de ensino da animação para pessoas especiais consiste,
inicialmente, no estímulo à construção de personagens usando o desenho
como veículo do seu universo particular. O desenvolvimento de um processo narrativo possibilita que sejam vivenciados, através de sua dramatização, vários conteúdos significativos para a área educacional.
Quanto à experiência narrativa, diversos autores como Walter
Benjamin (1994) e Paul Ricoeur (1994) foram importantes para elaborar
duas categorias fundamentais no vínculo da experiência narrativa com o
paciente sindrômico. O intercâmbio de experiência – como descrito por
Walter Benjamin em ‘O Narrador” - pode nos elucidar estas categorias: “o
substrato da Narrativa é o intercâmbio de experiências que inclui alguns
aspectos como a legitimação e ‘autoridade’ do narrador; a alteridade ao
fato narrado; o exercício de resgate mnemônico e a da expressão estética.”
A representação do “espaço-tempo” (conceito desenvolvido no capítulo três - Narrativa) – demanda a manipulação subjetiva de sua representação autoral. A compreensão de mecanismos culturais de representação,
como a elipse, aparece em ‘O Narrador’ que menciona ainda a metáfora
de “pássaro do tédio” – que distende nossa experiência contemporânea
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com o tempo – e na obra Tempo e Narrativa’, de Ricoeur, como uma
dimensão filosófica complexa e historicamente diferenciada.
A comunicação narrativa vista como “um processo legitimador de
uma experiência subjetiva”, permite, através de sua expressão, identificar
o valor de um individuo, e é um ponto de partida para os presentes estudos que têm, para além de uma série de preocupações educacionais, “essa
atenção psicossocial e de implicações políticas.
Com a narrativa pronta da animação, realiza-se uma documentação
de suas diretrizes e parte-se então para reorganização visual dos elementos – já prototipados na primeira fase. Agora, com objetivo operacional de
atender à narrativa e à técnica de representação, as imagens iniciais são
agora organizadas para a produção de cenários, personagens e acessórios.
Todos são redesenhados e recortados para criar articulações e sobreposições de personagens sobre cenários. Nesse ponto, o trabalho em grupo
é incentivado e diferenças quanto às habilidades motoras são diluídas no
processo colaborativo.
O planejamento dessa fase nem sempre tem sua prospecção totalmente estruturada – o que permitira prever o uso desses elementos de maneira planejada – mas, invariavelmente, essa percepção se concretiza no
ato de captura, permitindo correções e ajustes não prospectados na fase
anterior. Após o desenvolvimento desse conjunto de elementos, partimos
então para a captura de imagens.
A partir deste contexto, as narrativas individuais são observadas e
cruzadas, para juntas comporem um roteiro comum para a animação.
Com a narrativa pronta, são então construídos os cenários e objetos
necessários para compor o conjunto visual da história, sendo os mesmos
recortados para criar articulações e sobreposições de personagens sobre
cenários. Nesse ponto, o trabalho em grupo é incentivado e as pessoas
especiais tomam contato com a realização de algo coletivo.
Para as pessoas portadoras de necessidades especiais, esse processo
se torna ainda mais importante. Ele é um poderoso aliado para a organização do movimento, e, junto com ele, como explicitado antes, a percepção
das relações espaço-temporais. A técnica de animação de recortes de
papel foi a escolhida para o primeiro filme por ser uma das mais simples e
rápidas de se realizar, sendo um ótimo veículo para a criação de histórias,
pois possibilita, através de fotos sucessivas, uma vasta diversidade de
movimentos em poucos segundos.
Para que essa visualização das imagens acontece em “tempo”
real foi necessário um software adequado ao público em questão, com
interface simplificada e com boa ergonomia visual. e com poucas
tarefas os alunos ficam autônomos no processo de captura. O programa com essas características é o de MUAN ( Manipulador Universal
de Animação) que foi desenvolvido pelo Anima Mundi, IBM e IMPA
- Instituto de Matemática Aplicada. 4 com a utilização deste programa
e do processo de “stop motion”, conhecido como a técnica mais antiga
4 O MUAN está disponível e gratuito no endereço: http://www.muan.org.br disponibilizado
para plataformas – Linux, PC e MAC.
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e tradicional de animação, feita a partir da manipulação de objetos, se
tornou possível reunir a captura dos desenhos e a ilha de edição em um
único processo, para que o resultado da animação seja visto instantaneamente ao final de cada oficina.
Através da análise dos roteiros das animações percebi que alguns
conteúdos infantis eram mesclados com conteúdo adulto, mas mesmo
assim eram citados sem nenhuma intenção de provocar reflexões ou
“moral da história”. A ideia de animação para este grupo focal, foi em sua
totalidade, um espaço para o lúdico e para a diversão, o que inquestionavelmente trouxe um aprendizado tangencial de diversos aspectos. Podemos listar diversas competências, entre esses conhecimentos – desenho,
pintura, computação, organização e trabalho em equipe, sendo todos esses de interesse de adultos e crianças. A presença dos professores do IHA
e do CDH e também dos alunos da PUC nas oficinas foi fundamental para
a organização da produção das animações. Os professores de ambas as
escolas participaram ativamente das oficinas e continuaram produzindo
animações autonomamente, o que considero, talvez, o melhor resultado
que poderia alcançar com esta tese.
A partir do conhecimento técnico e da viabilidade material para
a execução de uma animação, e que a cada dia se torna mais simples,
acessível e de baixo valor financeiro, podemos ampliar as experiências
dos alunos envolvidos, criando recursos adaptados, meios e mediações
diferenciadas que favoreçam outras formas de expressão, criação e conhecimento. O resultado das oficinas pode ser acessado aqui:
Instituto Helena Antipoff 1 – O Casamento dos Dálmatas - IHA 1
Animação em recortes – 1:30
Sinopse – A turma foi convidada para o casamento dos dálmatas no fundo
do mar.
Houve uma grande festa e todos foram convidados.
https://www.youtube.com/watch?v=j0w4ySFK5Cw

O tema escolhido pelas alunas para iniciar as oficinas de animação foi um
romance, um casamento e sua comemoração, utilizando personagens
antropomorfizados como protagonistas. O realismo fantástico da história
se dá a partir do momento que os personagens humanos – as autoras se
retratam como personagens – se encontram no fundo do mar (cenário)
com sereias e cachorros para o casamento e a comemoração.
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Instituto Helena Antipoff 2 – O Baile Funk
Animação desenho e recorte – 2:00
Sinopse – A turma foi convidada para o Baile Funk
https://www.youtube.com/watch?v=sv8hWVV9T5s

Depois do sucesso da animação anterior, as meninas já dominando a técnica, chegaram muito animadas propondo o tema da musica/ dança Funk,
onde elas seriam as próprias personagens. Já havia um pré roteiro quando
chegamos para trabalhar. Era nítido que o tema proposto era sexualidade,
uma vez que fazia parte do conteúdo das letras escolhidas.
Esta foi a animação mais elaborada tecnicamente, pois como envolve
o movimento da dança, teríamos que cortar os personagens para movimentá-los. Foi interessante que quando falei que a técnica seria desta maneira a proposta foi aceita pelo grupo, mas quando efetivamente tivemos
que cortar os membros dos personagens, houve uma grande resistência,
e foi possível ver o quanto as personagens eram importantes e o quê
representava do imaginário das meninas. O Cenário é urbano e simples,
sem perspetiva. Na última cena do filme as imagens em live action com as
autoras e representam a transição para a realidade.
Instituto Helena Antipoff 3 – O Amor está no Ar !
Animação com recortes 4:00 + live action 2:00
Sinopse- A Festa das Bruxas é um teatro onde todos podem se divertir.
https://www.youtube.com/watch?v=b-akqYHVnfk

O terceiro e último filme analisado do IHA, tinha como única premissa
ter uma festa, é interessante perceber que todas as três animações do IHA
tem festa, assim como a do CDH que descreverei a seguir também tem
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festa. Muito similar ao primeiro filme, sendo que este Animação demonstra o domínio da capacidade técnica e a complexidade do tema para estas
jovens especiais.
A festa das Bruxas se dá em dois cenários urbanos e depois ainda
se desloca para a praia (terceiro cenário). A narrativa desta vez é “como
no teatro”, ou seja com intervenção de cartelas pontuais para construir
a história. Esse recurso, mais elaborado contribuiu para um roteiro mais
complexo e auxiliou na narrativa do filme.
Centro de Desenvolvimento Humaitá - CDH -Pânico Vulcânico
Animação com recortes – 1:10
https://www.youtube.com/watch?v=wsxtUNhfDHo
Sinopse – A turma vai para a terra do sempre e passa por muitas aventuras.

Como é possível observar no gráfico acima o roteiro desta animação
apresentou diversas tensões, com diversos acontecimentos na mesma
narrativa. Posso concluir com isso que a animação neste caso foi mais
complexa do ponto de vista de roteiro, mas nem por isso melhor que
as demais. Apenas foi possível constatar que houve uma maior elaboração e que foi possível executá-la com os mesmo elementos técnicos
das demais animações.

Análise comparativa das oficinas

Consideramos que as oficinas cumpriram sua função, enquanto um exercício que pudesse proporcionar aos alunos uma atividade lúdica e reconhecemos que os alunos possuem habilidades especiais para a animação.
Acreditamos que se esta mesma dinâmica fosse ministrada com maior
carga horária e em estúdios próprios para a animação conseguiríamos
profissionalizar alguns destes jovens para o trabalho neste área ou mesmo
utilizar estas oficinas com complemento de atividades educacionais.
Com as oficinas ministradas apenas com pessoas especiais foi possível constatar que elas são capazes de produzir as narrativas, os personagens e atuarem em todas as etapas de animação com bastante entusiamo
e dedicação.
Através dos resultados encontrados nas oficinas é possível afirmar
que jovens com “necessidades especiais” podem se tornar jovens com
“habilidades especiais” para Animação.
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Consideramos que as oficinas cumpriram sua função, enquanto um
exercício que pudesse proporcionar aos alunos também uma atividade lúdica. Acreditamos que se esta mesma dinâmica fosse ministrada com maior
carga horária e em estúdios próprios para a animação conseguiríamos
profissionalizar alguns destes jovens para o trabalho nesta área ou mesmo
utilizar estas oficinas com complemento de atividades educacionais.
Como resultado dessa pesquisa na área de tecnologia assistiva,
temos a comprovação de que o programa MUAN possui uma plataforma com layout e navegabilidade acessível para portadores de diversas
necessidades especiais. Os alunos das oficinas de animação ministradas
no IHA e no CDH foram usuários e conseguiram, em curto espaço de
tempo, aprender o funcionamento do programa. As oficinas foram continuadas em ambos os colégios pelos professores, com o mesmo formato
de produção e utilizando os mesmos programas, o que comprova que
as oficinas de animação são um veículo de comunicação adequado,
possível e promissor.
A presença dos professores do IHA e do CDH e também dos alunos
do NADA – PUC- Rio, durante as oficinas foi fundamental para a produção das animações. Os professores de ambas as escolas participaram
ativamente das oficinas e continuaram produzindo animações autonomamente, o que considero, talvez, o melhor resultado que poderia alcançar
com esta tese.
A partir do conhecimento técnico e da viabilidade material para
a execução de uma animação, e que a cada dia se torna mais simples,
podemos ampliar as experiências dos alunos envolvidos, criando
recursos adaptados, meios e mediações diferenciadas que favoreçam
outras formas de expressão, criação e conhecimento, inclusive no
universo da Animação.
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Abstract
Qual pode ser o sentido de desenhar a paisagem atualmente? Que pode
acrescentar a pintura ou desenho em relação ao registo documental da
fotografia e imagem digital? A transformação da paisagem urbana e especialmente suburbana é um dos efeitos mais marcantes da evolução social
e política. Este texto insere-se num projeto de estudo sobre a condição da
representação gráfica e pictórica da paisagem contemporânea. Aqui se
reúnem quatro pintores em duas linhas de afinidade geográfica e histórica: Laura Oldfield Ford e George Shaw são dois pintores britânicos contemporâneos e Kurt Dornis e Franz Radziwill são dois pintores alemães de
gerações diferentes mas ligados à Nova Objetividade/ Realismo Mágico.
Ford, Shaw, Dornis, Radziwill desenvolvem uma prática de ‘Psicogeografia’ com um sentido de “deriva” e deslocação pelo espaço envolvente e
anónimo, focando a atenção do espetador em paisagens desqualificadas,
banais e quotidianas. O registo destes artistas é realista, ora sob a forma
de fotorrealismo ou sob a designação de “Verismo”. Todavia, nos quatro
pintores existe o recurso deliberado a uma luminosidade e cromatismo divergente de critérios naturalistas. Nesses pintores, a cor e a luz funcionam
como dimensão disruptiva sob a qual assenta o seu dispositivo retórico:
perturbar a perceção da realidade e introduzir um distanciamento face à
familiaridade dos lugares.

1. Introdução

Persiste na arte contemporânea uma prática de representação da paisagem pelo desenho e pintura, cuja validação crítica reflete a sua pertinência como modo de interpelação e questionamento do público. Porém, de
modo distinto de outras práticas da arte contemporânea, essa tendência
paisagista e representacional encontra raízes profundas na história da arte
onde se poderia pelo menos alcançar o século XVII. Em um segmento
histórico mais breve, pretende-se focar uma tendência onde o espaço
acessível ao autor serve de cenário a uma deslocação para um espaço de
estranheza e incerteza, como expressão de um desconforto latente e não
imediatamente explícito perante o seu tempo. Neste texto referem-se
quatro obras de desenho e pintura em momentos e lugares diferentes.
A associação entre estes pintores assenta em algumas características
comuns: a representação de um espaço familiar e próximo, a deambu1 Lab2PT, Escola de Arquitectura, Universidade do Minho, Azurém, 4800-058 Guimarães
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lação contínua por esse espaço como modo de deriva, a criação de uma
geografia com base na experiência pessoal e subjetiva, o uso de técnicas e
processos gráficos ou pictóricos tradicionais, um registo objetivo e factual
do espaço, uma atração pelos espaços desqualificados e suburbanos, a
representação de lugares desertos ou apenas com uma figura casual, e
finalmente o uso da luz e da cor introduzindo um efeito de estranheza e
modulação psicológica, onde se gera o resultado retórico, pelo qual cada
artista concretiza a sua visão.
A escolha dos quatro artistas segue dois eixos geográficos e culturais. Laura Oldfield Ford e George Shaw são dois pintores ingleses
contemporâneos, a viver numa sociedade de matriz liberal. Kurt Dornis
e Franz Radziwill são pintores alemães que dividiram as suas vidas entre
democracias e ditaduras, criando zonas de reserva ideológica e com
implicações defensivas e elípticas ao nível da expressão de ideias.

2. Laura Oldfield Ford

Laura Oldfield Ford (1973) usa o desenho como montagem de imagens
de Londres suburbana. Nesses desenhos de subúrbios “Neo-Brutalistas”2 combina-se a imagem desenhada a partir de fotografias com camadas transparentes de tinta de ‘spray’ fluorescente e também palavras
escritas como grafitos. No seu blog, os desenhos são acompanhados de
colagens de fotografias conciliando espaços exteriores e domésticos
em fragmentos de uma crueza violenta. Desta estética do quotidiano e
da cultura material emerge uma conceção do espaço como colagem e
montagem, onde as imagens formam a continuidade com as construções e o lixo ou o baldio abandonado. Nas próprias colagens ou desenhos existe também uma estética de emergência onde o cuidado inicial
parece acometido de um pressa e um descuido inusitados. À semelhança
de um artista de rua que deve abandonar o local para não ser apanhado
pela polícia, ou de uma atividade clandestina feita no espaço público, os
desenhos de Laura Oldfield Ford são interrompidos por mudanças de
ritmo e, por vezes, inacabados.
No discurso escrito de Ford existe a denuncia de especulação imobiliária que em Inglaterra, um pouco como em toda a Europa, produz
enormes assimetrias sociais tornando partes da cidade inacessíveis e
empurrando grupos de população para zonas degradadas e arruinadas.
As políticas de habitação especulativas produzem uma contínua obsolescência e movimento forçado de pessoas a deslocações. A geografia
humana deste fenómeno é marcado pela velocidade com que os espaços
são abandonados, recuperados e novamente abandonados. Mas nesse
ciclo de reciclagem e êxodo, a arquitetura e equipamentos tornam-se
ruínas e marcas visíveis do fluxo imobiliário. Ironicamente nem o termo
“imobiliário” parece adequado porque é sob o signo da mobilidade que se
operam as grandes transformações da paisagem.
É sob esse fundo social que Laura Oldfield Ford aplica uma linguagem gráfica diretamente subsidiária da fotografia. Não da fotografia
2 Designação de uma estética arquitetónica derivada do funcionalismo.
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encenada ou cuidada sob tripé e longa exposição, mas das fotografias
tiradas em máquinas digitais com grandes angulares, enquadramentos
casuais e uma estética jornalística. Sob o signo do DIY “Do It Yourself ”,
Laura Oldfield Ford usa também uma estética oriunda do grafismo Punk,
com os contrastes a preto e branco reminiscentes da fotocópia e a aridez
que parece emanar do brutalismo arquitetónico. O desenho insere-se na
tradição foto realista própria das tendências pós-pop, mas a elaboração
exige treino e disciplina, bem como um sentido de trabalho manual que
se distancia do imediatismo Punk. São desenhos realizados com profundo
sentido de oficina manipulando cuidadosamente tempos de execução,
desde partes da imagem com exaustiva modelação em contraste com
outras zonas meramente esboçadas e sem acabamento. Nesse contraste
existe a sugestão de uma fuga ou de um abandono forçado, prolongando o
sentido geral de uma emergência.
O seu desenho é o corolário de conceitos operativos como o da
“Psicogeografia” ou ainda da “Deriva Situacionista”[1] enquanto modo de
deambulação pelo espaço urbano seguida de uma recolha de elementos e
experiências suscetíveis de organizar uma narrativa. O espaço de deriva é
o subúrbio da cidade britânica, que poderá ser Londres ou qualquer outra
cidade industrial. A arquitetura é nas próprias palavras de Ford, ‘Brutalista’ ou seja a estética da terceira ou quarta geração de modernismo no
pós-guerra britânico.
Em outro exercício gráfico Ford realiza colagens de fotografias dos
bairros periféricos, montando cenas de exterior e interior com aparente
descuido. Mas o que torna essas colagens efetivas é o facto de os vários
espaços – rua ou interior doméstico – serem em si mesmo um pastiche
sobressaltado de elementos desconexos, desde o lixo às improvisações
construtivas de baixo orçamento. Essas colagens anunciam uma visão do
território como montagem de materiais e equipamentos baratos, numa
sucessão provisória de objetos descartáveis. No conjunto da sua produção, Ford dedica-se ao desenho e colagem, mas também aos dispositivos
cénicos da banda desenhada, do cartaz e da ilustração de moda. Essas
variantes gráficas são integradas no seu fanzine “Savage Messiah”, publicado também em blogue. [2] (Ford 2016)

3. George Shaw

O pintor britânico George Shaw (1966) situa-se num território visual próximo de Laura Oldfield Ford, ainda que se possa considerar o seu universo
mais focado. Shaw pinta e desenha a sua zona residencial – onde vive e
cresceu – em Coventry. As suas pinturas mostram em registo também foto
realista uma série de vistas de casas de tijolo, garagens, edifícios públicos de média dimensão, jardins com equipamentos urbanos diversos,
estradas e postes. Nada em si mesmo memorável ou emblemático e por
isso mesmo, enigmático e em suspenso. Os locais estão deliberadamente
desertos numa luz indefinida. A agressividade dos desenhos de Ford dá
lugar a uma unidade temática e iconográfica matizada pelos tons intermédios da paleta. As suas pinturas são feitas com tintas esmalte Humbrol,
normalmente usadas para pintar modelos em plástico.
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Tal como em Ford, existe uma consciência aguda da paisagem
suburbana como território de profundidade psicológica e biográfica. O
espaço representado é a iconografia da classe média britânica oriunda
do trabalho e das condições sociais mais difíceis. Se Ford aponta as suas
raízes estéticas ao movimento Punk, à arquitetura Brutalista, Shaw identifica algumas referências na cultura ‘Skinhead’, no imaginário da banda
musical “The Smiths”, no cinema realista inglês, na televisão dos anos
setenta e também na imagem visual do planeamento urbano das cidades
operárias. [3] É nessa referência de classe, que situa a representação
obsessiva do bairro operário, da cultura do ‘welfare state’ e da respetivo
declínio anunciado depois da década de setenta.
Deambulando por esses espaços também em registo de deriva, Shaw
estabelece as coordenadas da sua ‘psicogeografia’ infiltrando o espaço
destes lugares com referências biográficas e familiares.

4. Kurt Dornis

Recuando mais no tempo encontramos ainda a obra de um pintor obscuro que formou a sua carreira na antiga Republica Democrática Alemã
(RDA), em Leipzig. Nascido em 1930, Kurt Dornis dedicou-se a pintar
e desenhar com elevado detalhe as zonas suburbanas de Leipzig com
as suas construções industriais, pontes, estações ferroviárias. O espaço
nada sedutor destas zonas compõe também, como em Shaw ou Ford uma
“psicogeografia” de lugares de infância, juventude e vida. Ao contrário
de outros artistas da RDA (Heisig, Mattheuer) Dornis não fez carreira
como artista oficial. Na escassa literatura sobre este autor destaca-se a
referência a uma intemporalidade estilística que lhe permite subsistir
na arte contemporânea, como escreve Kito Nedo: “As we know, history
chose a different path: the quiet melancholy of paintings like Kurt Dornis’s
Zweite Schicht (Second Shift, 1986) bespeaks the agony of the 1980s.” [4].
Assim, a pintura de Dornis (O “caminho diferente”) seria a alternativa à
arte triunfalista dos anos setenta no RDA, mostrando as conquistas tecnológicas e o sucesso socialista.
Dornis tem claras referências na pintura da Nova Objetividade
(Neue Sachlichkeit) [5] particularmente no sentido fechado e delimitado
da forma, na representação algo artificiosa do detalhe que contraria a
perspetiva atmosférica e também da temática industrial e urbana, tão
cara aos pintores da Nova Objetividade. O sentido clínico da observação
de Dornis é um modo de neutralidade como posição possível face a um
sistema artístico baseado no controle estético e censura. Nos seus desenhos e pinturas existe uma cultura do objeto e da miniatura, descrevendo a tangibilidade dos elementos, com particular ênfase nos materiais
construtivos, pavimentos, espessuras. Essa cultura do detalhe é uma clara
herança da Nova Objetividade, evitando as divagações simbólicas dos
seus colegas, e apoiando a sua posição politica num olhar alegadamente
realista, e também no registo documental da cidade que resulta numa
espécie de “crónica” urbana [6]. Como já referido, a obra de Dornis prolonga-se durante décadas entre o desenho e a pintura, registando a cidade
industrial e periférica de Leipzig, desde as vias férreas, a tuneis de acesso
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a fábricas, traseiras de armazéns, descampados e baldios industriais. Se
as suas referências refletem a Nova Objetividade, podemos também ver a
sua influência em pintores contemporâneos como Thilo Baumgartel, pelo
recurso a uma cenografia do baldio industrial. Susanne Altman escreve
“Kurt Dornis, was one of those earlier Leipzig artists who preferred working without much public recognition but yet have been influential for the
artistic climate in Leipzig - not in the least because their conception of the
object disavows lofty as well as propagandistic gestures. Along with the
oeuvre of Dietrich Burger, Kurt Dornis’ unmistakable impressions of the
Leipzig industrial landscape are counted among the most underappreciated testaments of an earlier Leipzig School that generally can hardly be
delineated using simple formulas.” [7]

5. A Luz e Cor como efeito de Estranheza

Os três pintores indicados anteriormente, Ford, Shaw e Dornis partilham
algumas características: o uso da representação realista de matriz objetiva, a temática do subúrbio anónimo e industrial abandonado, a referência
biográfica ou “Psicogeográfica” com implicações políticas, o sentido de
deambulação pelo território.
Mas existe uma característica comum aos três artistas que consiste
no uso não naturalista da cor e da luz como uma declinação irrealista ou
artificiosa que introduz desvio, e cumpre um sentido retórico: pelo uso
da luz estas paisagens já não são inteiramente acessíveis à experiência
do presente e escapam ao exercício de representação, reservando um
segredo ou enigma. Escapam pela via da duração temporal e da transformação histórica que se adivinha no motivo de lugares abandonados, mas
também, numa qualidade de patine luminosa sobre a imagem. Se o desenho e o registo linear indicam a permanência aparente, a cor e a luz por
seu turno funcionam como sinais de impermanência. Leia-se a propósito
de George Shaw as palavras de Lawrence Sillars: “…The paintings have
a glowing light that is consequent upon neither rain nor sun, one that
belongs to neither warmth nor chill. They exist within a permanent state
of in-betweenness”. [8]. A luz criada nestas pinturas contraria um normal
contexto cromático. A forma como o sistema visual avalia cada cor local
depende das cores envolventes. Ao distorcer essa relação, Shaw provoca
um efeito de cintilação conferindo às telas uma qualidade de imagem
vídeo, como se uma luz fosse projetada anteriormente. Essa qualidade de
imagem pode relacionar-se com a aprendizagem de vídeo na escola de
artes e ainda por ter trabalhado como técnico de vídeo em um hospital.
[9] Também John Yeadon realça a luz e cor como contraponto retórico à
alegada objetividade das cenas pintadas: “As with Shaw’s use of Paynes
Grey, neither light nor dark, twilight is an in-between state. For Leonardo
twilight was the ideal light for painting, trees become silhouetted against
the sky and with Shaw’s limited pallete, just seven Humbrol paints, close
tones become difficult to differentiate, eerie and illusive, you have to look
intently, strain to try and see what you are looking at.” [10] Se em algumas
pinturas a distorção cromática é mais subtil ou menos imediata, em outras
pinturas esse resultado é categórico: o céu amarelo ou superfícies de cor

DESLOCAÇÕES NA PAISAGEM. RECURSOS DE TRANSFIGURAÇÃO NA PAISAGEM MODERNA
Paulo Freire de Almeida
pofa@arquitectura.uminho.pt

·

local destacadas – vermelho, azul, verde – em contextos de luz invernosa e
chuvosa, desafiam os critérios de cor tonal.
Tal como Shaw, Laura Oldfied Ford usa a cor como elemento disruptivo no contexto do fotorrealismo. Os seus desenhos são manchados com
uma tinta de spray fluorescente, ou velaturas de aguarela transparente, sugerindo uma infiltração em camadas interiores do desenho. Mark Fischer
escreveu: “Ford colours and graffitis her own drawings, treating them like
urban walls, as surfaces to be decorated and defaced.”[11]. A referência ao
grafito é imediata, bem como a qualidade casual e aparentemente fortuita
da mancha. Mas essa cor funciona como um comentário ou segunda superfície sobre uma primeira imagem representacional. A cor introduz um
modo de distanciamento como a necessária ressalva em relação ao poder
das imagens e em relação ao seu suposto valor documental. Sobre o uso
da cor Laura Oldfield Ford declara : “I use flashes of fluorescent colour in
an attempt to articulate those fleeting moments of epiphany, those little
rushes of euphoria that you encounter when you’re drifting in the city. I
suppose it is the city filtered through a narcotic lens, those heightened
moments, flashbacks from raves and punk gigs, all day drinking sessions
in squatted pubs. The translucent layers of paint also allude to the textures
and surfaces of the architecture I’m walking through, the way concrete
is weathered, marked by its inhabitants, the patina of decay and the possibility of rupture.” [12] Assim, a imagem já não é apenas uma figuração
da realidade, mesmo na sua matriz fotográfica, mas filtrada por uma
experiência psicológica.
Por sua vez, Kurt Dornis combina a sua opção de realismo gráfico
com uma aplicação não naturalista da cor. Assim, as cores funcionam
como cor local, de modo independente da luz ambiente e com variações tonais insólitas. Tal como acontece em Ford e Shaw, a cor tem um
comportamento complementar à factualidade do desenho. Segundo
Behrends, em Dornis “Colour is applied rather two-dimensionally, filling
in the drawn framework, rather than shaping physically or creating atmosphere. In the works from the seventies and eighties of the last century, it
is hard like local colour and occasionally bright; after 1990 it is increasingly richer in tone and softer, more atmospheric.” [13]. Variações de luz e
tonalidade harmónicas da cor compõem uma superfície autónoma do desenho criando uma luz própria no quadro. Como se formasse uma camada
psicológica induzindo um processo de afastamento em relação aos lugares
como que dizendo “estes já não são os nossos lugares, ou os lugares como
os vivi”. A imagem dada já não é uma imagem ótica, mas transformada
pela experiência da memória e do tempo. Desse modo, a cor é um plano
de distorção sensorial como efeito de uma distorção psicológica em reação ao lugar. Dornis pratica uma aplicação clássica da tinta por camadas
transparentes, na tradição da Renascença, mas também na tradição de
vários pintores da Nova Objetividade. Esse uso transparente da tinta sobre o desenho é, na realidade, um ecrã independente e não estrutural de
cor, como um véu ou velatura que se pode manipular livremente.
Estes três pintores partilham um processo de representação do lugar
baseado na iconografia urbana e na experiência da deambulação. Mas a

227

228

CONFIA . International Conference on Ilustration & Animation
Barcelos. Portugal . June 2016 . ISBN: 978-989-99465-6-9

cor e a luz produzem subjetividade, resgatando as imagens neutras e descritivas para uma experiência pessoal. A superfície da pintura reverbera
pela cor.
A referência desta estranha combinação entre realismo gráfico e distorção cromática poderá estar numa tendência artística dos anos vinte designada por Realismo Mágico incluída na já referida Nova Objetividade.
Como exemplo pode observar-se a pintura de um artista alemão chamado
Franz Radziwill (1895), brevemente descrito por Sergiusz Michalski: “The
civilized world is dazzlingly – almost supernaturally – illuminated (…). By
means of this magic effect, the city and landscape motifs that Radziwill
is depicting, of themselves familiar, are rendered strangely alien and
sinister”. [14] É comum contemplar as estranhas paisagens da época da
‘Nova Objetividade’ como um presságio do Nazismo e da Segunda Guerra
Mundial. As múltiplas paisagens de lugares anónimos e sem qualquer
atrativo parecem-nos hoje um prelúdio ao terror e serão seguramente um
trauma pela experiência da guerra anterior. Franz Radziwill trabalhou em
isolamento na cidade de Dargstadt e foi temporariamente assimilado pela
corrente estética oficial do Nazismo [15].3 Todavia Radziwill consuma o
efeito de uma paisagem comum transfigurada em cenário apocalíptico
pela aplicação da luz e da cor. Tal como veremos em Dornis, os elementos
construtivos e detalhes são meticulosamente desenhados e banhados
por uma luz irreal. Sobre este papel da cor e luminosidade já observado
no movimento da Neue Sachlichkeit / Realismo Mágico, Ernst Junguer
escreveu: “Paintings of Magic Realism in which each of the lines of the
external world is conjured up with the exactness of a mathematical formula, the coldness of which is illuminated and reheated in an inexplicable
manner, as if by transparency, by a magical background”. [16]
A Nova Objetividade foi um nome de uma exposição organizada por
Gustav Hartlaub em 1925 e incluiu um conjunto de obras, que por seu turno também foram englobadas noutra formulação menos bem-sucedida,
mas eventualmente mais eloquente: o “Realismo Mágico” de Franz Roh
em 1925.[17]. Com efeito, o texto de Roh sobre esta tendência artística
chamava-se “Pós Expressionismo e Realismo Mágico” e nele se descrevia o declínio do Expressionismo e a emergência de uma recuperação
do realismo e de linguagens clássicas de representação. Se a designação
“Realismo Mágico” foi particularmente aceite na América Latina, foi algo
esquecida na Europa. Mas Roh foi bastante específico na sua definição
formal da pintura pós expressionista criando uma série conceitos opostos,
onde basicamente encontrava uma antítese para cada característica do
Expressionismo. Assim, e entre outros contrastes surge o contraste entre
a aplicação pastosa da tinta, própria do Expressionismo substituída por
uma fina camada de tinta transparente ou esticada. Se o Expressionismo
mostra a gestualidade, o Realismo Mágico apaga as marcas do pincel. Segundo Roh as características formais do Realismo Mágico serão: Estático
3 As incursões deliberadamente surrealistas de Radziwill não serão consideradas neste texto mas
merecem uma breve nota. Em versões mais fantásticas das suas paisagens, o céu é cruzado por aviões
e corpos celestes diversos. Em muitos casos a presença desses elementos, por vezes episódicos, não é
essencial ao tema deste texto.
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(em oposição à qualidade Expressionista Dinâmica); Silencioso (Ruidoso);
Visão Afastada (Visão Próxima); Miniatural (Monumental); Frio (Quente);
Liso (Áspero); Centrípeto (Centrífugo); Purificação ou nivelamento (Deformação). [18] A influência da Nova Objetividade foi marcante na arte da
RDA, como forma de sobreviver ao academismo estatal e também ao escapismo surrealista e simbólico de alguns pintores. Ancorada na tradição
realista da arte germânica, com uma matriz marxista e uma combinação
moderadamente moderna e conservadora, a estética da Nova Objetividade era tolerada pelo governo da RDA. [19]
Franz Radiziwill seria um exemplo da tendência ‘Mágica’ ou ‘Clássica’ ou ainda da ‘Ala Direita’ da Nova Objetividade, a saber, procurando
encontrar um princípio de irrealidade dentro a representação objetiva e
factual dos objetos, espaços e ambientes. Esse princípio, também designado pela estranheza ou “Unheimlich”, representa hoje o desconforto
perante a modernidade pela combinação entre o familiar e o estranho,
[20] como base de uma experiência de afastamento. Várias interpretações desta tendência estética, a par da pintura Metafísica Italiana,
referem a irrealidade como um sintoma de negação da modernidade,
aliás latente nas ideologias Fascista e Nazi. [21] Esta atmosfera simultaneamente moderna, pela iconografia da cidade industrial, e também
pela abordagem distanciada, combinadas com o conservadorismo técnico e classicista afirma um compromisso entre o presente e o passado.
Nessa perspetiva, o momento presente ou a atualidade é um fator de
estranheza capaz de alienar o espaço familiar e próximo. Traduzindo
este conteúdo do ponto de vista formal, a luz e a cor são os recursos
visuais para criar esse sintoma de estranheza, também tão vulgarizado
em língua inglesa pelo conceito de “Uncanny.”
Os pintores referidos neste texto – Ford, Shaw, Dornis, Radziwill possuem experiências e referências distintas no espaço e no tempo. Mas
todos partilham de algumas características comuns: a inspiração no lugar
anónimo e envolvente como ligação do espaço e da geografia à dimensão psíquica. Um sentido de deambulação e deriva, pelo caráter casual
e quase aleatório das escolhas cénicas. Estes artistas também partilham
a escolha de temas quotidianos da arquitetura massificada ou industrial
dos equipamentos urbanos, em contexto de abandono e despovoamento.
Uma dimensão metafisica como se os objetos adquirissem uma qualidade
isolada e estranha ao ambiente. Uma recusa da expressividade em nome
de um realismo de matriz fotográfica e objetiva. Finalmente, a aplicação
de um plano de cor como um desdobramento ou deslocação da realidade,
seja de ordem subjetiva ou como já indicado, metafísica, interpondo entre
o espetador e a representação um nível de incerteza e insegurança.
Face à vocação fotográfica documental, demonstra-se a partir destes
quatro exemplos nas artes plásticas do desenho e pintura – Ford, Shaw,
Dornis, Radziwill – uma tarefa incontornável de reinterpretação da realidade através da elaboração dos meios visuais, neste caso da cor e da luz.
Se Radziwill e Dornis se baseiam no uso mais integral do desenho, Ford
e Shaw usam a fotografia como fonte de imagens, dialogando também
abertamente com a estética fotográfica pelo enquadramento, neutralida-
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de e desfocagens seletivas. A posição afastada, o silêncio e o estatismo,
a importância miniatural dos objetos, a frieza e a lisura da superfície são
também algumas características formais derivadas das polaridades de
Franz Roh, aplicáveis a estes trabalhos.
É na exploração das modalidades próprias do desenho e pintura que
estes autores definiram a sua visão do lugar e da paisagem no contexto de
uma alienação cultivada pela luz e pela cor.
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Abstract
Ser autor, ilustrador e editor de um livro para o público infantojuvenil
motivou uma reflexão acerca do desafio que representa, atualmente, o
desenvolvimento de um projeto de autoedição. Neste trabalho apresentase um percurso na autoedição e o modo como uma avaliação preliminar
do texto por parte de um grupo de leitores experimentais, constituído a
partir de uma amostra por conveniência, se revelou importante para a
identificação dos pontos fortes e fracos do texto, mas, sobretudo, para
a definição de uma estratégia de ilustração capaz de ampliar (ou abrir)
outras vias de leitura. Dado o teor filosófico e abstrato da história houve
necessidade de fazer alguns ajustes nas ilustrações para que a simbiose
com o texto não se perdesse. Nesse sentido, o ilustrador, servindo-se
da técnica de colagem e montagem de elementos retirados de revistas,
instiga o leitor a dar atenção ao que o rodeia. Depois, usa o desenho para
conduzir o leitor a outra dimensão, insinuando o processo interno pelo
qual se geram as ideias, numa dinâmica interativa que aproxima a palavra
e a imagem. Afinal, é no jogo de desvelamento dos sentidos da linguagem
verbal e da linguagem icónica que a leitura é feita. E, é da sensibilidade do
editor e da sua atenção para esta relação que surge a necessidade de ceder
ou de reforçar decisões para que o produto editorial em que investe possa
ser bem-sucedido.

1. Introdução

A autoedição serviu de mote para o desenvolvimento de um projeto no
âmbito do Mestrado em Estudos Editoriais. Neste sentido, o objetivo
deste artigo é refletir acerca do processo de desenvolvimento de uma
publicação, destinada a um público infantojuvenil, tomando em consideração os diferentes papéis assumidos pelo autor (que é também ilustrador
e editor) neste complexo processo.
A autoedição pareceu ser a opção mais adequada uma vez que para
além de implicar o acompanhamento de todas as atividades de produção do
livro, é também, como refere Rinzler, “an effective way to test and develop a
book, since with small print-on-demand editions, the editorial content, cover design, and marketing approach can be polished up as you go along.” [1]
1, 2, e 3 Universidade de Aveiro.
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Numa autoedição, ao contrário do que acontece numa vanity publisher, os autores detêm todos os direitos sobre a obra, são proprietários
do ISBN e têm acesso a todos os ficheiros digitais associados à produção.
Isto é, detêm o controlo sobre os aspetos criativos e sobre a estratégia de
negócio. [2]
Deste modo, ao intervir em todas as etapas do projeto, o autor ligase ao mundo da edição na primeira pessoa, ensaiando as dificuldades
próprias da atividade editorial, assumindo riscos ou decisões e experimentando soluções para os problemas com que se debate. Na verdade,
exige-se-lhe que conheça a realidade editorial e que seja capaz de tomar
todas as diligências necessárias4 à publicação do livro, mas também que
seja aberto à mudança e esteja disponível para a crítica e para o autoaperfeiçoamento.
O autor do projeto, que também assume os diferentes papéis de
escritor, ilustrador e editor, torna-se uma espécie de híbrido condenado a
longos diálogos interiores na esperança de apaziguar dúvidas e de encontrar soluções para as dificuldades com que se defrontará.
Assim este artigo pretende enquadrar teoricamente os seguintes problemas: Como gerir os desafios colocados pela autoedição numa obra infantojuvenil? Será que escrever, ilustrar e editar são atividades conciliáveis?
O escritor preocupa-se com os seus leitores. Quer saber se o seu
texto, que lhe parece lógico e coerente, é acessível ao seu público-alvo e
avaliar a sua recetividade. Porém, numa obra infantojuvenil o texto não
funciona sozinho, mas articula-se e ganha vida com a ilustração. Daí que,
como refere Quental [3], faça sentido perguntar “Deverá o desenho apresentar o que diz o texto? O que o texto não diz mas apenas sugere? O que o
texto não diz mas o ilustrador pressente?” E eis que o ilustrador se envolve
num diálogo em que revela também as suas preocupações com o feedback
dos seus leitores. Arrisca uma técnica nova e privilegia uns elementos do
texto em detrimento de outros, mas terá sido a melhor opção?
Terá de ser o editor uma espécie de meio-termo entre os dois, sensível às especificidades de cada um, mas firme nas suas decisões, a dirimir
os eventuais conflitos internos daí resultantes.
Tendo em conta estas perguntas/enquadramento inicial, o artigo
apresenta o percurso de uma auto publicação desde que era apenas um
texto até ao momento em que as ilustrações, numa simbiose quase perfeita, o completam e transformam em livro.
Assim, este artigo apresenta o percurso de um autoeditor na fase de
preparação do lançamento da sua obra: anuncia as intenções do autor;
apresenta o autor-ilustrador e a estratégia pensada para a ilustração;
descreve a avaliação preliminar de um grupo de leitores experimentais; e
identifica algumas das cedências feitas em nome do produto final.
A ilustração foi identificada pelos leitores experimentais como essencial. Na verdade, se o objetivo do autor do texto é discorrer em torno de
uma questão filosófica—como no caso apresentado neste artigo—, então

4 Estas diligências são de ordem diversa e em áreas tão diferentes como a da produção de texto, dos contratos e registos legais, do design gráfico ou do planeamento de Marketing.
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há que encontrar o suporte mais adequado para a divulgação da sua ideia
e, por isso, é de toda a importância que a imagem seja também usada
como veículo dessa difusão. O discurso passa então a ser feito a duas vozes e “a linguagem visual tornou-se um elemento indispensável nos livros
para crianças confrontando-se com a linguagem verbal, num jogo entre o
dizer e o mostrar”.[4]
Por isso, os resultados desta auscultação, não obstante o seu tom
provisório, revelaram-se um barómetro importante para a consecução
do trabalho em curso, pois não só permitiram avaliar o primeiro contacto do(s) público(s)-alvo leitor(es) com o texto, como também ficou clara
a necessidade de usar a ilustração como entidade dadora de sentido.
Pois, como refere Male [5], “We also know that the most powerful and
meaningful illustrations are those that have significant impact on their
prescribed audience.”
Afinal, é para os leitores que autores, ilustradores e editores
trabalham. E é com base nas suas exigências que deve o autoeditor
fazer (ou não) as suas cedências para conseguir um produto em que ele
sinta que vale a pena investir porque reúne todas as condições para ser
bem-sucedido.

2. No princípio era o texto…

O autor encontra-se na base de qualquer livro que idealizou e escreveu. O texto, escrito em vários momentos, reflete os interesses, preocupações e circunstâncias de alguém que, a determinada altura, decide tornar
público o que apenas a si pertencia. O texto é, como refere Barthes [6],
“feito de escritas múltiplas, saídas de várias culturas e que entram umas
com as outras em diálogo, em paródia, em contestação.”
No entanto, só há autor quando há leitor, o “lugar em que essa multiplicidade se reúne (…) o espaço exato em que se inscrevem, sem que nenhuma se perca, todas as citações de que uma escrita é feita” [6]. Ou seja,
o texto só ganha verdadeiro sentido no momento em que o seu conteúdo é
assimilado (ou compreendido) por um leitor cúmplice e sensível às questões abordadas. E, o leitor só tem acesso ao texto a partir do momento em
que ele é publicado.
Embora Barthes [6] refira que “o leitor é um homem sem história,
sem biografia, sem psicologia” e que “é apenas esse alguém que tem
reunidos num mesmo campo todos os traços que constituem o escrito” a
verdade é que a publicação de um texto pode depender da identificação
de potenciais leitores 5.
Geralmente, é ao editor, ao serviço de uma casa editorial, que compete este conhecimento do público leitor bem como a decisão de publicar
(ou não) o livro em função do juízo que faz do seu interesse ou relevância
5 Enquanto escreve o autor inicia um processo de comunicação ao ser o emissor de uma mensagem
para um recetor. Ora, a comunicação é um processo precisamente porque “se desenvolve num contínuo
espaço-temporal em que coexistem e interagem permanentemente múltiplas variáveis. Os elementos
do processo de comunicação podem entender-se como variáveis precisamente porque variam, porque
apresentam contínuas mudanças no tempo, enquanto interagem uns com os outros.” [7]. Por isso, os
leitores de um livro não são necessariamente aqueles que o autor idealizou, nem há qualquer garantia de
que o que foi escrito será efetivamente lido. Afinal, como refere Sousa, “a cadeia de causas e a cadeia de
consequências de um ato comunicativo são parcialmente indetermináveis e, de algum modo, infinitas.”[7]
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para o mercado. Porém, nem sempre é sensível “ao espaço em que se
inscrevem” os leitores nem às motivações dos autores para escrever. Além
disso, como refere Barthes [6], “supõe-se que o Autor alimenta o livro,
quer dizer que existe antes dele, pensa, sofre, vive com ele; tem com ele
a mesma relação de antecedência que um pai mantém com o seu filho”
e por isso, nem sempre está disposto a fazer concessões a um editor que
desconhece e que atua apenas de acordo com a lógica dos mercados. A
sua obra pode ser rejeitada por não se enquadrar na linha editorial definida pela editora, ou pode a sua produção ser adiada por um período de
tempo que desmoraliza o próprio autor.
Nestas condições não é portanto de estranhar que o autor opte por
chamar a si a função de editor para divulgar a sua obra, acumulando funções criativas e de gestão, assumindo sozinho os custos e os riscos da sua
empreitada. E no início deste processo ele apenas possui um texto que,
qual diamante em bruto, terá de ser lapidado e polido as vezes que forem
necessárias até ser considerado digno dos leitores.

2.1. O autor no plano das intenções.

O texto Tive uma ideia6 foi escrito para iniciar o público infantojuvenil no
mundo da filosofia. Afinal, de acordo com Costa [8], “o grande repto deste
novo século parece habitar na eleição de novos meios que espicacem a atividade cognitiva, o fortalecimento de estratégias de solução de conflitos,
de maneira maleável, crítica, produtiva e criativa.”
A partir da questão “O que é uma ideia?” o autor desafia os seus
leitores a questionarem o que sempre consideraram óbvio, instigando-os
à adoção de uma atitude dinâmica face ao saber e ao conhecimento.
Atualmente, como referem Lipman et al [9] “muchos de nosotros ya no
nos preguntamos por qué las cosas son como son. Hemos llegado a aceptar partes de la vida como confusas y enigmáticas porque sempre han sido
así”. Mas esta aceitação passiva dos enigmas da vida é inaceitável para
os que, ainda pouco acomodados às certezas das rotinas, anseiam pelo
conhecimento das razões profundas das coisas. Talvez seja isso que leva
os leitores a fazer perguntas. Para serem capazes de, como sugere Malho
[10], “discriminar a reverberação de superfície dos efeitos de fundo” e
para aprenderem a ver e não somente a olhar. E é esta transformação que
garante a clareza e a coerência que se procuram.
Por isso, como referem Sampaio et al [4] “à medida que esta [a criança] se torna um leitor experiente e adquire um pensamento lógico, a ilustração deixa de reforçar a linguagem verbal para a completar e iluminar.”
A ilustração funciona então como um estímulo ao pensamento, à
comunicação e à expressão, porque “obriga” à construção de sentidos
paralelos aos que o texto oferece. Funcionam como “outro modo de ler”.
Ora, como afirmam Lipman et al [9], “hay muchos tipos de preguntas
que te pueden hacer tus niños que se pueden considerar filosóficas.” E
estas questões — as filosóficas — não se confundem com nenhumas outras

6 Título (provisório) da obra infantojuvenil autoeditada no âmbito do desenvolvimento do projeto de
Mestrado em Estudos Editoriais.
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de tal modo são gerais, abertas e abstratas. Mas são também desconcertantes porque parecem demasiado simples. E, no entanto, não têm resposta fácil pelo que “obviamente no será fácil responder a estas preguntas,
del mismo modo que resultaria difícil responder a preguntas aritméticas
sin conocer esta disciplina”[9].
Tive uma ideia, pelo seu teor filosófico, desenvolve-se em torno deste
propósito: o de mostrar que o que tomamos como evidente merece ser
clarificado também através da imagem. Pois não vemos o que os nossos
olhos captam, mas aquilo que a nossa mente sugere. Por essa razão, “a
ilustração e o texto devem interagir e completar-se, de forma a criar um
equilíbrio entre eles, narrando alternadamente a história.” [4]
Fig. 1. Excerto do texto
Tive uma ideia

Sem dúvida que todas as crianças já tiveram ideias, mas como souberam
que as tiveram? De onde lhes vieram? Viram-nas? Como as identificaram?
E como as definem?
O autor propõe que se encontre a resposta a estas questões num
diálogo entre duas primas em que se vão levantando questões, exigindo
esclarecimentos e construindo raciocínios. Pretende deste modo tornar
possível uma passagem lenta do que é familiar e concreto para o abstrato,
a partir de um encadeamento lógico de informações que marcam o desenvolvimento de uma linha de pensamento.
E a história, em si, não tem outro propósito que não seja o de convidar o leitor a integrar um processo mental capaz de despertar, ou ativar os
mecanismos necessários para o pensamento autónomo e crítico.
Na ânsia de saber qual a ideia de Inês (uma das personagens do texto)
o leitor torna-se curioso e vai-se envolvendo numa teia reflexiva que o
prende e que o faz ter dúvidas, mas que o esclarece e liberta.

3. O autor-ilustrador

No decurso do processo de escrita o autor sentiu necessidade de ilustrar
a sua história. Por se tratar de um livro para o público infantojuvenil, mas
também pela mais-valia que as ilustrações podem representar numa obra.
Como refere Ramos [11],
“Entre as principais funcionalidades desempenhadas pela componente pictórica de um livro ilustrado para o público infantil encontram-se,
para além da atração da atenção do olhar e do apoio à descodificação
do sentido do texto, as de complementar o texto, simplificando-o ao
mesmo tempo, uma vez que é realizado o deslocamento de várias
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informações para as imagens; de aprofundar o texto, ampliando as
possibilidades da história e complicando o enredo ou abrindo outras
possibilidades narrativas.”

O autor tinha que se tornar ilustrador. E o editor não tinha dúvidas de
que a ilustração poderia, neste caso, “ampliar as possibilidades da história” e abrir a “outras possibilidades narrativas”. Mas, de novo as dúvidas
surgem e um novo solilóquio interior se estabelece.
Desta vez entre autor e ilustrador. Perguntavam-se: como tornar
visível (ou materializar) o que se pretende que seja um processo interno
de transformação? Será possível ilustrar as ideias? Como ilustrar um texto
quando não se é dotado na arte de desenhar?
E como fazê-lo sem se prender demasiado ao texto já que, de acordo
com Ramos “é cada vez menos habitual que a ilustração se apresente
como redundante, repetindo elementos já avançados ao nível textual.”
[11]. Segundo a mesma autora, a ser assim a ilustração correria o risco de
se tornar “não só desnecessária, pelo seu caráter limitado, como poderia
até configurar-se como perturbadora, pelo “ruído” que introduziria na
interpretação dos sentidos da publicação.”
No sentido de responder a este desafio, o ilustrador considerou adequado convidar o leitor a olhar à sua volta. A estar atento aos pormenores
que o dia-a-dia lhe oferece e a que ele, normalmente, não dá importância.
Por que não mostrar que na construção das ideias há sempre o que serve
de móbil e algo, exclusivamente nosso, que nos faz construir o nosso
próprio mundo?
A ilustração proposta traduz a “leitura do texto pelo ilustrador [que]
não é totalmente livre nem isenta, já que pressupõe um desígnio maior:
a sua ilustração, que não é senão a tradução desse texto num sistema de
signos diferente, determinando uma mudança de matéria e consequentemente de forma.”[3]
Fig. 2. Ilustração de
uma página usando a
técnica da colagem e
montagem.

Daqui surgiu a ideia da utilização das técnicas de colagem e montagem que, segundo Quental [3], “são conscientemente usadas, já que
proporcionam um afastamento suficiente da representação mimética,
exigindo o envolvimento do receptor na interpretação e construção do
significado.”
Servindo-se desta técnica, o ilustrador tentou construir, com elementos recortados de revistas, o que poderia funcionar como ponto de partida
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para a compreensão e enriquecimento da história. As imagens aqui escolhidas para ilustrar a história “funcionam como complemento ora como
amplificação, aprofundando e desenvolvendo o próprio texto e apontando
outras (diferentes, novas) possibilidades de leitura”. [11]
Neste sentido, a opção recaiu sobre a dupla página uma vez que ela
permite que “o leitor possa simultaneamente ler a narrativa visual enquanto lê o texto, perdendo-se se quiser em pequenas narrativas paralelas que
acontecem no plano da imagem, e retomando em seguida ao texto.” [12]
Porém, faltava ainda personalizar as composições de modo a sugerir o processo interno do pensamento (gerador de ideias) que poderia
ser conseguido se fosse complementado com desenho. Afinal, como
referem Sampaio et al [4], “o desenho surge como continuação do movimento motor do braço e da mão da criança, o garatujar, para a fase de
procura de semelhanças entre o registo e o que a rodeia.” Por isso, seria
o modo mais adequado para revelar a cumplicidade anunciada entre o
texto e a imagem.
O resultado conseguido com a utilização desta abordagem é a prova de
Fig. 3. Ilustração em
que o desenho complementa as colagens.

que “as escolhas plásticas e as opções técnicas utilizadas na composição dos diferentes elementos que constituem a ilustração, para além do
importante sentido estético, têm um efeito de prender a curiosidade e
a atenção do jovem leitor, através do jogo entre as técnicas, linguagens,
espaços, momentos de suspense e diversão.” [4]
Na qualidade de gestor do processo, o editor optou por recorrer
aos serviços de um artista para complementar as colagens digitais com
desenho. A colaboração de alguém exterior à tríade autor-ilustrador-editor durante este processo foi crucial para o seu desenvolvimento. Neste
contexto, ao contrário do que se espera do leitor comum, pede-se ao ilustrador que revele as imagens que a sua mente produziu após a leitura do
texto. [3] Não se pense, no entanto, que tal exposição é fácil. Na verdade,
No caso da ilustração há opções formais e semânticas a tomar: a
adequação da metáfora ao texto a comunicar não é garante de que o
desenho não destrua os sentidos que quereria significar. Porque as
referências e as memórias são individuais, conduzem necessariamente à criação de diferentes imagens e representações. (…) O ilustrador
poderá ser, aqui, um tradutor com responsabilidades acrescidas, já
que, como primeiro intérprete do texto, funciona como mediador (ou
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adaptador, nos termos de Eco), competindo-lhe realizar numa matéria
distinta os sentidos que, para si, o texto diz. [3]

As ilustrações, originais e invulgares, convidam à reflexão e à análise e
requerem um público sensível aos detalhes e disponível para jogar com as
regras da imaginação.
Acabaram por se constituir como potenciadores de leitura icónica,
paralela, do texto e, talvez, como um outro modo de olhar a questão.

3.1. Metodologia da avaliação preliminar de um grupo de
leitores experimentais

No sentido de fazer uma primeira avaliação do impacto de Tive uma ideia
entre o público leitor infantojuvenil, o texto foi dado a ler a um grupo de
dez crianças — leitores experimentais — com idades compreendidas entre
os seis e os catorze anos. Este grupo é uma amostra por conveniência pois
os indivíduos empregados nesta pesquisa foram selecionados apenas por
estarem prontamente disponíveis o que tornou o estudo mais rápido e
operacional. Pretendia-se que os leitores experimentais se pronunciassem
acerca de aspetos como a extensão da história, o interesse despertado
pelo tema e a existência (ou não) de dificuldades em perceber o texto, o
seu vocabulário e a sua estrutura.
Este exercício, normalmente da iniciativa do editor, é particularmente difícil para o autor pois como refere Rinzler, o editor sabe “how
vulnerable an author may feel when exposing their unfinished work to an
outsider reader” [13].
Mas mesmo assim, optou-se por correr o risco. Intencionalmente,
nesta avaliação, a história foi apresentada sem qualquer ilustração para
que a atenção fosse exclusivamente colocada sobre o texto.
Para a recolha de dados foi usada uma ficha de análise dividida em
duas partes: uma para ser preenchida antes e outra após a leitura do texto.
Na tabela 1. apresenta-se o guião de perguntas e respetivos objetivos
usado para a avaliação prévia. Por se tratar de uma história que aborda
uma questão filosófica pretendeu-se sobretudo saber que conhecimento
têm os leitores do termo ideia e de que modo ele poderá interessar-lhes.
Tabela 1. Guião de perguntas semiestruturado para a avaliação antes da leitura da história.
Pergunta
1

O que é, para ti, uma ideia?

Objetivos
Conhecer o seu conceito de ideia; avaliar a sua
familiaridade com o termo; perceber de que
modo o definem.

2

Alguma vez tiveste uma ideia?

Familiarizar os leitores com o tema da história;

Qual?

encontrar pontos de empatia com as personagens do texto; despertar a necessidade de
comunicar/partilhar ideias.
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Após este momento, os leitores leem ou ouvem a história (no caso dos
leitores mais inexperientes) e respondem depois à segunda parte da ficha
de análise. Aqui é-lhes apresentada uma grelha com questões de resposta
fechada (Tabela 2.) com o duplo objetivo de os orientar na sua análise e
não deixar passar ao lado os aspetos que o editor tinha intenção de avaliar.
Tabela 2. Guião de questões de resposta fechada para a avaliação da história.

Pergunta
1

Leste (ou ouviste) a história até ao fim?

2

A história tem muitas palavras difíceis?

3

Precisaste de consultar o dicionário?

4

O texto pareceu-te complicado?

5

Precisaste de ajuda para perceber o

6

texto?

7

A história é muito longa?

8

Achaste a história interessante?

9

Esta história fez-te pensar?

10

Alguma vez tinhas pensado sobre as

11

ideias?

12

Gostaste do final da história?
Achas que a história precisa de ser
ilustrada?
Achaste a história divertida?

A opção pelas questões fechadas, com três possibilidades de resposta
(“Sim”, “Não” e “Não Sei”) foi usada para criar um padrão de análise que
tornasse mais fácil a organização dos dados recolhidos.
Tabela 3. Guião de perguntas semiestruturado para a avaliação após a leitura da história.
Pergunta
3

Que título darias a esta história?

Objetivos
Envolver os leitores no texto; estimular a
participação e a crítica.

4

O que gostarias de dizer ao autor desta

Conhecer a opinião dos leitores; identifi-

história?

car os pontos fortes e fracos da história.

A análise fica completa quando os leitores respondem a duas questões
que traduzem, de modo livre, o seu ponto de vista pessoal sobre a história.
Permite-se aos leitores que apresentem sugestões e que expressem a sua
opinião. A tabela 3. mostra as perguntas colocadas bem como os objetivos
que, com elas, se pretende alcançar.
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3.2. Operacionalização da pré-leitura da história

Foi feito um pré-teste, com duas crianças, a esta ficha de análise no sentido de assegurar que o que estava a ser perguntado era entendido e de
que era claro o que se pretendia em cada questão. Procedeu-se depois ao
envio, via email, da história e da ficha de análise para os pais das crianças que integraram a amostra, tendo-lhe sido explicado o propósito do
estudo e o modo como a ficha deveria ser respondida. Foi-lhes também
solicitado o consentimento para a participação dos seus filhos neste pré
teste informal.
Excetuando os casos das crianças com seis anos de idade (a quem a
história e a ficha de análise foi lida pelos pais), os restantes leitores experimentais leram a história e registaram as suas opiniões na ficha de análise
sem a intervenção de qualquer adulto. Pretendia-se deste modo, tornar o
estudo mais isento e criar condições para que as crianças se sentissem à
vontade para expressar abertamente a sua opinião.
O registo das opiniões foi feito no modelo da ficha enviada que
depois de preenchida foi reencaminhada em formato pdf para o autor do
projeto.

3.3. Análise dos dados da pré-leitura da história

A análise dos dados da pré-leitura da história obedeceu à lógica estabelecida na ficha de análise. Deste modo, a partir dos dados obtidos da
primeira parte do questionário foi possível fazer-se um diagnóstico ao
modo como estas crianças, normalmente, percebem o conceito de ideia e
à identificação de algumas das ideias que elas já tinham tido.
Foi interessante constatar que o conceito lhes é familiar e que o associam ao pensamento ou à imaginação quando referem que uma ideia é:
• “algo que vem da minha mente ou da minha imaginação”;
• “algo mágico e poderoso”;
• “uma forma de nos levar até mundos diferentes”;
• “um pensamento que surge na minha cabeça e que mais tarde
posso por em prática”
• “um sonho ou um pensamento que quanto mais penso mais
vontade tenho de o concretizar”;
• “uma forma de pensar para ajudar as outras pessoas”;
• “quando imaginamos alguma coisa que não existe”;
• “quando alguém pensa fazer alguma coisa”.
E, quando se lhes pede que refiram uma ideia que já tenham tido, é a
componente do sonho, do desejável ou do impossível que elas enfatizam
afirmando, por exemplo, que já tiveram as seguintes ideias:
• “ser famoso”
• “brincar com os amigos”;
• “fazer uma construção de legos que nunca ninguém tenha feito”
“construir uma casinha de madeira em casa da avó(…) para pura
brincadeira”;
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• “escrever textos longos e poemas e dá-los a ler”;
• “meter um parque aquático no meio da estrada e os escorregas
passavam por cima dos telhados das casas”.
Estas respostas revelaram ao autor que uma história sobre ideias
poderia encontrar leitores cúmplices capazes de estabelecer empatia com
as duas personagens da história e que as suas mentes estavam preparadas
para receber, em texto e/ou imagem, novas abordagens sobre um tema
que, como se disse, não lhes parece estranho.
A leitura dos resultados permitiu também constatar que:
• todos leram (ou ouviram) a história até ao fim
• ninguém precisou de ajuda para a perceber
• todos gostaram do seu final
• todos a acharam divertida.
Foi ainda possível registar que os leitores experimentais com dez ou mais
anos de idade não consideraram o texto complicado, longo nem com muitas palavras difíceis que os obrigassem a consultar o dicionário. O mesmo
não se verificou com os leitores mais novos (dos seis aos nove anos) a
quem o texto pareceu longo e complicado. Daqui inferiu a autora que o
seu livro se destinaria sobretudo a leitores com mais experiência de leitura e não a leitores que ainda dominam essa competência há pouco tempo.
Tabela 4. Títulos sugeridos pelos leitores experimentais para a história que leram
Títulos
Inês e a fábrica de ideias
Emaranhado de ideias
A Inês, a Maria e as
ideias
Qual é a tua ideia, Inês?
Inês e as ideias
O que é uma ideia?
A Grande ideia de Inês

No espaço destinado à comunicação com o autor estes leitores experimentais apresentaram algumas sugestões para o título (ver tabela 4) que,
dada a sua pertinência, poderão merecer mais atenção por parte do editor
numa fase mais avançada do processo.
Estes leitores fizeram algumas interpelações ao autor, nomeadamente, a de que eram da opinião de que:
• “o texto deveria ser ilustrado”;
• “acho que a história ficava mais gira se fosse ilustrada”;
• [a história] “foi muito bonita, mas precisava de imagens para
as crianças gostarem. Para as crianças verem imagens, para ser
mais colorida”;
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• “as questões colocadas por Maria eram difíceis de responder, mas
interessantes”;
[há] “um entusiasmo que fazia querer saber o final da história”;
• “queria ler mais histórias como esta que acabei de ler”;
• [o texto era] “divertido e cativante” e “muito interessante”.
Após este exercício, o autor apresentou também uma autocrítica a
alguns aspetos do seu texto a que não fora sensível no momento da sua
criação, mas que agora lhe pareciam óbvios. Constatou que
• A linguagem usada no diálogo entre as personagens era demasiado cuidada, o que poderia dificultar uma identificação dos
leitores com as personagens da história (“as crianças não falam
assim” diriam os leitores críticos mais velhos);
• As personagens eram apresentadas como tendo quatro e oito
anos. Porém, os raciocínios e inferências realizados requeriam um
nível de abstração que, naquela idade não são ainda possíveis;
• Há significados e ligações implícitas entre os conceitos que,
embora fundamentais para a riqueza e originalidade da história
não são captados pelos leitores mais novos;
• As crianças anseiam o final da história e manifestam curiosidade em relação à ideia que a personagem teve.
No entanto, o exercício deixou clara a necessidade das ilustrações como
forma de complementar e iluminar o texto, corroborando-se assim que
as ilustrações enriquecem a abordagem temática ao funcionarem como
forma de acrescentar valor ao texto, trazendo-lhe novas potencialidades
de significação e desafiando os limites da imaginação.
Foi, pois, necessário que no seu papel de editor, o autor deste projeto
fizesse um processamento integrado de todas as informações recolhidas
e disponíveis de modo a convertê-las num contributo válido para o desenvolvimento do projeto. Se o objetivo é produzir algo que agrade à tríade
envolvida, então há que fazer reformulações e cedências em nome de um
produto editorial de qualidade.

3.2. As cedências

O receio de que a análise do editor anule a voz do autor ou de que o livro/
produto final possa não ser reconhecido pelo autor como uma produção
sua são duas falsas questões num projeto de autoedição pois, neste caso,
autor/ilustrador/editor são apenas faces distintas da mesma vontade que,
na maior parte das vezes, estão em sintonia.
No entanto, isto não significa que o processo de edição seja mais fácil.
Pelo contrário. A coincidência de papéis pode funcionar como um obstáculo
e impedir uma análise mais imparcial do produto em preparação. Afinal, as
motivações de cada um dos intervenientes são iguais. Assegurar o distanciamento só é possível com uma boa capacidade crítica. Por isso, o trabalho
de edição para a consecução deste projeto não começou com o momento
em que se decidiu publicar o texto Tive uma ideia, mas muito antes.
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Pelo facto de ser também o escritor, o editor teve a possibilidade de
ler, analisar e avaliar diversos textos produzidos para o público infantojuvenil e depois de, entre eles, optar por aquele que lhe pareceu reunir mais
critérios suscetíveis de o tornar publicável.
Na definição destes critérios foram considerados os temas das histórias propostas, a sua atualidade e pertinência para o universo editorial
e a fluência e clareza do texto em questão. A questão do estilo não foi,
valorizada pois, tratando-se de textos do mesmo autor, o tipo de discurso,
pela sua semelhança, não se prestou a esse tipo de avaliação.
No caso em análise foi, sem dúvida, o teor filosófico da história dada
a necessidade reconhecida de promover a reflexão e a crítica entre os mais
novos. Trata-se como refere Costa [8]” de transformar a aptidão natural de
raciocinar em hábitos e práticas de análise crítica. Pouco interessa que o ser
humano tenha muitos conhecimentos, pois se não possuir as aptidões e os
hábitos da natureza referida, não estará educado intelectualmente.”
Por isso, após a receção do primeiro feedback da história tratou o
autor-ilustrador-editor de rever o texto e de, em algumas situações, o
reescrever: retirando o que se acabaria por revelar inútil, completando
ideias que se afloravam pela metade ou tornando mais claro o texto que
antes parecera óbvio (sobretudo ao nível do vocabulário escolhido). No
que diz respeito às ilustrações, a verdade é que a simples remodelação/
revisão de algumas partes do texto tornou inevitável a sua transformação
nuns casos ou até substituição noutros. Como se de uma exigência de
clareza na linguagem verbal resultasse, também, uma necessidade de
aprimoramento da linguagem icónica e dos elementos selecionados para
permitir o ver para além a que o texto incita.
Em suma, a autoedição pelo facto de implicar na mesma pessoa
todas as responsabilidades inerentes à publicação de um livro leva o
autor-ilustrador a pôr em causa as suas certezas e a fazer cedências em
nome de um bem maior. E ao fazê-lo não está a revelar fraqueza, mas a
dar conta da sua força.

4. Conclusão

A autoedição consiste na publicação de conteúdos originais, pelos próprios autores, que avaliando a sua qualidade, assumem, por conta própria,
os encargos inerentes à sua publicação.
Esta forma de edição não deve ser confundida com a vanity publisher
em que, a troco de pagamento, o autor transfere para a editora a responsabilidade por algumas tarefas da edição como o design da capa ou a
paginação, e de assegurar o cumprimento de procedimentos burocráticos
essenciais à publicação como a requisição do ISBN. Ora, o facto de ser
a vanity publisher a proprietária do ISBN do livro (que nunca pertencerá
ao autor) concede-lhe o direito a royalties sobre eventuais lucros da obra
que passa a exibir a sua chancela e a integrar o seu catálogo, sem que
tenha assumido qualquer risco. Ou seja, o autor assume os riscos, paga a
publicação da obra e partilha os eventuais dividendos que ela origine. Em
troca, garante a publicação da obra que quiser. [2]
Numa autoedição (ou edição de autor) o propósito é diferente. O
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desejo de publicar é acompanhado pela necessidade de controlar todo o
processo criativo e produtivo, de assegurar a qualidade da obra (recorrendo à colaboração dos profissionais adequados) e de proteger todos os seus
direitos. Por isso, embora se trate de uma atividade solitária e o autoeditor
se debata frequentemente com dúvidas e questões de que nem sempre
consegue obter o distanciamento necessário para resolver com facilidade,
o seu empenho é maior pois representa a oportunidade de produzir a sua
obra com total independência.
Neste sentido, embora desenvolvido no âmbito de um Mestrado em
Estudos Editoriais, este projeto de autoedição por requerer a capacidade
para gerir um processo ao longo de diversas etapas e em diversas áreas
pode ser uma mais-valia para todos os que desejam conhecer as motivações, os obstáculos e as cedências de autores, ilustradores e editores.
A obra, Tive uma ideia, tem como tema central uma questão filosófica, que duas crianças tentam clarificar a partir de um diálogo em que
revelam as suas dúvidas, os seus raciocínios e as suas observações. Porém,
nem sempre a intenção com que o autor escreve a história é claramente
percebida pelos seus leitores. O texto pode sugerir ao escritor imagens e
sentidos que passam despercebidos aos seus leitores. É neste momento
que a ilustração se faz notar. Afinal, a sua função no texto é ajudar a essa
construção de sentido no leitor uma vez que as ilustrações enriquecem a
abordagem da temática fazendo com que a linguagem pictórica funcione
como uma forma de acrescentar valor ao texto, trazendo-lhe novas potencialidades de significação e desafiando os limites da imaginação.
Porém, porque toda a atividade de publicação de um livro é processual há que ser sensível aos momentos de avanço (ou de recuo) que se vão
proporcionando. Por isso (e dada a inexistência de um elemento alheio ao
processo capaz de o analisar de modo objetivo), o autor-ilustrador-editor
optou por fazer uma breve experiência para avaliar o feedback da sua obra
dando-a a ler a alguns elementos do público infantojuvenil. Optou-se
pela criação de um instrumento — uma avaliação preliminar da história —
que permitisse avaliar a recetividade do público-alvo ao objeto editorial
desenvolvido. Esperava-se desta forma, não apenas obter alguma informação mais rigorosa quanto à faixa etária mais recetiva ao livro, mas também retirar outros elementos capazes de contribuir para a sua melhoria ao
nível da clareza e da coerência, da da leitura e interpretação,
No final, algumas cedências tiveram que ser feitas. Em nome do
produto final o texto teve que ser revisto/melhorado e as ilustrações
complementadas ou substituídas. Porém, até ao momento da impressão
a publicação continua em aberto pelo que continuará refém de revisões permanentes. É este o risco de se ser uma obra de autor: todos os
intervenientes no processo têm os olhos postos em si e, porque os riscos
envolvidos são grandes, quer-se, a todo o custo, fugir ao erro.

ESCREVER, ILUSTRAR E EDITAR PARA O UNIVERSO INFANTOJUVENIL: OS DESAFIOS DA AUTOEDIÇÃO
Idalina Dias, Pedro Amado e João Torrão
{idalinarochadias; pamado; jtorrao}@ua.pt
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Abstract
Este artigo averigua a tendência recente nas artes visuais da perda de um
entendimento de conhecimento como estando ligado ao toque do artista
e ao uso dos seus instrumentos de registo, substituído por novas experiências de media. Imagem, som, texto, animação e vídeo são combinados
de múltiplas formas. Estas novas obras oferecem um acesso aleatório,
que não tem princípio físico, meio ou fim. As séries de questões que se
levantam com a chegada destes novos meios, são, vulgarmente, divididas
na problemática da reprodutibilidade da obra de arte e nas novas questões
resultantes das especificidades das condições de utilização, construção e
existência virtual destes novos produtos.
As obras em que o computador controla uma grande parte da realização,
distinguem-se pelo papel da sensorialidade nas diferentes fases de conceção e contemplação da obra que se encontra profundamente modificada
em relação aos meios tradicionais. Mas nas representações de matéria
virtual a imposição da utilização de um utensílio, mantêm a tradição de
desenho gestual e ganha nova pertinência.

1. Introdução

Nos últimos anos, um questionável ecletismo parece suportar a convivência de muitas tendências, e o artista pós-moderno deita mão a toda a
tradição, a mais remota e a mais recente, popular ou culta, incorporando
-a no seu processo.
O momento actual da arte sucede-se ao fim das vanguardas e à
consequente erosão do sentido tradicional da obra de arte. Embora o
urinol de Duchamp anteceda em várias décadas a superação dos limites
físicos da arte tradicional pelas vanguardas, o extremar dessa superação
desenvolve-se, essencialmente, nos finais da década de 1960 e seguintes.
O happening, a body-art, land art, art povera, Process art, etc., preparam o
processo de levar a arte à teoria e não à realização, não ao objecto. A arte,
tendencialmente, transforma-se em conceito. Nesse sentido, a obra definiria-se-ia a partir do conjunto de intenções intrínsecas à sua existência.
Perdeu-se essencialmente o “lado físico” da obra que tinha o seu estatuto
em função das considerações percepcionáveis convencionais, e as ineren-

1 ESAD, Escola Superior de Artes e Design, Matosinhos, Departamento de Comunicação, Avenida
Calouste Gulbenkian 4460-268 Senhora da Hora, Matosinhos, Portugal.

O GESTO HOJE
José Saraiva

· josesaraiva@esad.pt

tes constatações de estilo, valor e aura. Mas também a ideia de arte como
objecto. E, em particular, esfumou-se um entendimento de conhecimento
como estando ligado ao toque do artista e ao uso dos seus instrumentos
de registo.
Em simultâneo com este processo evolutivo da arte, e como seu impulsionador, assistiu-se gradualmente à constatação da omnipresença das
novas tecnologias em todos os níveis da sociedade actual, introduzindo
alterações no comportamento político e social, e no desenvolvimento do
campo artístico.
Neste artigo, pretendemos evidenciar como a tradição de desenho
manual ainda se mantêm presente e ganha nova pertinência ao abordarmos as novas tecnologias, não só na chamada Arte Digital mas também
em actividades em que é amplamente utilizada e que ainda requerem
algum “virtuosismo” e acuidade visual na representação pelo desenho,
como as de ilustrador e designer, nas suas diferentes áreas de intervenção.

2. Uma Sociedade de Hipermedia

Apesar da designação de Hipermedia (Hypermedia) ter surgido em 1965
num artigo de Ted Nelson [1], é na década de 1990 que o seu uso se
generaliza, como forma de definir uma nova experiência de media que é o
resultado da fusão das características da televisão e as novas tecnologias
digitais, do computador ao telemóvel. Imagem, som, texto, animação e vídeo são combinados de múltiplas formas. Estas novas obras oferecem um
acesso aleatório, que não tem princípio físico, meio ou fim. São, por isso,
um meio de interação que permite o controle do material exposto. Estão
dependentes de um expositor, como uma televisão, ecrã de computador
ou visores estéreocopicos para providenciarem um mundo de realidade
virtual. Fisicamente existem em suportes de arquivo, como pens, discos
rígidos ou CDs e DVDs. [2]
No centro desta nova ferramenta para criação de novos ambientes
aparece inquestionavelmente o produto tecnológico decisivo do fim do
século XX, o computador que tem nos smartphones e tablets, do início do
século XXI, os seus herdeiros em miniatura. Como refere Benoit Peeters
[3] a digitalização da imagem que acompanha o trabalho em computador,
vem constituir uma revolução no domínio visual. A discussão em torno
da reprodutibilidade depara-se agora com o facto de que independentemente da geração e número de cópias sucessivas que se efectuam da obra
digital, a informação armazenada mantêm-se inalterável. O sentido de
original numa obra de computador já não é o mesmo.

3. Campos de Realidade Virtual

O que nos interessa aqui abordar é de que forma se dá a passagem da
marca gráfica resultante de um desenho manual, do pulso, para o desenho
digital, codificado, do computador.
Esta utilização intensiva da palavra “virtual” tem sempre uma
fundamentação pelo tipo de existência particular de algo que se define
em função de um conjunto de algoritmos e rotinas. No sentido de melhor
compreender o significado de “realidade virtual” Michael Hein [4] pro-
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pôs-se ir às origens do termo. Partindo sempre do pressuposto que uma
qualquer simulação produz um qualquer tipo de real que na verdade não o
é, definiu sete campos que conceptualizariam a realidade virtual:
Simulação: Interacção: Artificialidade, Imersão, Telepresença, imersão corporal total, Comunicações em rede.
Simulação: A possibilidade de um elevado grau de realismo das
imagens produzidas por computador. A simulação de texturas, luminosidade, tonalidades e todos os elementos formais (possíveis de serem
visualizados) característicos da própria realidade. Esta particularidade pode ser comparada aos resultados foto-realistas encontrados nas
técnicas tradicionais, mas a estas falta-lhes, pelo menos, a possibilidade
da tridimensionalidade em movimento permitida pelo computador. O
computador permite a construção de mundos com as características atrás
mencionadas.
Interacção: A realidade virtual como uma representação electrónica
com a qual se pode interagir. A realidade da coisa com a qual interagiríamos é dada por essa possibilidade de interferência ou aquilo a que
estamos tentados a chamar de “espécie de contacto de causa-efeito”.
Artificialidade: É necessário fazermos a distinção entre a artificialidade como oposta à natureza e a artificialidade própria da realidade virtual e
os seus efeitos na experiência humana. Deve evitar-se confundir o termo
realidade virtual com o ambiente em que vivemos hoje, resultado da acção
da construção humana sobre a natureza. Se, pelo facto de vivermos em
cidades de betão e a tecnologia ser uma constante do nosso dia-a-dia,
confundirmos aquilo que é, hoje, a nossa realidade com uma experiência
de realidade virtual, então a designação realidade virtual ao significar tudo
não significa nada, perdendo o seu sentido de oposição ao real.
Imersão: O aparecimento de hardware como sensores de leitura do
movimento da cabeça ligados a óculos com ecrãs, luvas “electrónicas” e
dispositivos semelhantes que permitem aos usuários acrescentar feed-back que permita manipular os objectos percebidos no ambiente artificial,
veio conduzir a um entendimento da realidade virtual como uma imersão
sensorial nesse ambiente virtual.
Telepresença: Um outro aspeto da realidade virtual é a capacidade
de estar presente remotamente em algum lugar, a partir por exemplo da
manipulação de um robô a grande distância do local do objecto controlado. A telepresença na medicina é o exemplo mais utilizado. A “presença”
de alguém, neste sentido, significa uma efectiva consciência do que se
está a passar no local distante e que pode observar e interagir a partir do
controle de instrumentos mecânicos.
Imersão corporal total: A criação de ambientes interactivos em que a
câmara e monitores captam os movimentos dos utilizadores e convertemnos para o computador permitindo à mão manipular objectos gráficos no
ecrã. A interacção entre computador e o humano ocorre cobrindo o corpo.
O computador actualiza constantemente a interacção do meu corpo e o
mundo sintético que eu vejo, ouço e toco.
Comunicações em rede: A capacidade dos computadores fazerem
redes podem conduzir a realidade virtual a um novo meio de comunica-
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ção. Tal como o telefone, o mundo virtual seria uma construção partilhada, evocando novas formas de comunicação. Os usuários partilhariam
entre si eventos e coisas imaginadas sem usarem palavras ou referências
ao mundo real. A comunicação poderia ir além das linguagens verbais ou
corporais para ganhar propriedades mágicas.

4. O Gesto Digital

Embora a diversidade de produções como resultado directo da manipulação em computador seja extensa, interessa-nos limitar a nossa área de
intervenção. A obra multimédia surge da aliança do audiovisual, informática e telecomunicações, conjugando imagem, texto e som num único
objecto artístico que inaugura um novo tipo de obra que rompe com a linearidade da recepção e a valorização de uma interactividade vivida com
o espectador, prometendo percursos inéditos. Estas novas tecnologias
computadorizadas como tablets, internet, CD-Rom ou DVD-Rom serão o
suporte físico veículo da reprodução de uma obra mas introduzem novas
atitudes dos mediadores e usuários culturais e consequentemente novas
problemáticas. As séries de questões que se levantam com a chegada destes novos meios, são, vulgarmente, divididas em duas grandes vertentes.
Por um lado a problemática da reprodutabilidade da obra de arte, na linha
das questões levantadas por Walter Benjamin, e por outro lado, as novas
questões resultantes das especificidades das condições de utilização,
construção e existência virtual destes novos produtos. [5] Este artigo não
tem como objecto de estudo estes novos meios interactivos e multimédia,
mas, antes, outras formas particulares da produção informática, que talvez por poderem ser inseridos num processo de continuidade em relação
a técnicas seculares de desenho e pintura, aparentemente abafando
algum sentido de ruptura, não têm tido o estudo mediático das produções
multimedia. Interessam-nos apenas as imagens virtuais que têm um grau
elevado de afinidade visual com correspondentes desenhos, pinturas ou
ilustrações reais, isto é, analisar um desenho ou ilustração produzido em
computador. Serão o tipo de produção que não rompe com a linearidade
da recepção e não valoriza adequadamente uma interactividade com o
espectador. Na verdade, estão aparentemente no prolongamento do desenho e da pintura “tradicionais”. Existe apesar de isso, pelo menos uma
grande diferença: o contexto físico e suporte do desenvolvimento da obra
não depende das técnicas tradicionais como o óleo ou tempera nem de
instrumentos como o pincel ou carvão. Estes meios são simulados no ambiente virtual do computador. E o movimento do rato (e mesa digitalizadora ou tablet) em conjugação com as simulações de matéria produzidas
pelo software adequado são os responsáveis pela criação de novas obras.
A evolução da tecnologia aumentou significativamente a velocidade
de processamento das instruções matemáticas dessa “linguagem informática”, pela evolução de processadores e arquitectura do computador,
ampliando assim a velocidade de execução e aproximando o tempo de
resposta do computador do tempo real.
No entanto as condições de produção de uma obra virtual são diferentes das obras reais. É possível definir critérios operatórios para definir
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estas obras em função da sua relação com os sentidos do ser humano
como o tacto, a audição, a visão o olfacto e o gosto [6]. É igualmente uma
forma de definirmos a nossa relação com o computador definitivamente
como a que temos com um novo instrumento, uma extensão motora e
sensorial em relação com o nosso cérebro.
As obras assim produzidas em que o computador controla uma
grande parte da realização, distinguem-se evidentemente pelo papel da
sensorialidade nas diferentes fases de concepção, produção, transmissão
e contemplação da obra que se encontra profundamente modificada em
relação aos meios tradicionais.
Mas como se processa essa presença do gesto, impulso base na
criação pictórica, na criação de uma obra computadorizada? O que se
perde ao nível da relação sensorial com a pintura tradicional empobrece a
pintura ou desenho virtuais?
O sentido do toque é tido como inseparável da relação entre o corpo
e a matéria, entre corpo e ideia, em particular no processo de desenho ou
pintura.
A alvorada do computador como criador de imagens era dificultada
por uma limitação técnica que exigia a introdução de dados e coordenadas matemáticas no sentido de produzir linhas e planos que invariavelmente redundavam em figurações geométricas. Entre a imagem produzida, o seu “desenho formal”, e o autor existia uma total ausência de gesto
impulsionador. Estruturalmente, uma linha, curva ou reta, não eram o
resultado do contacto físico de um material riscador com uma superfície,
mas a união de dois pontos, correspondente a duas coordenadas “dactilografadas” pelo utilizador. Mas para o gesto se conhecer em ambiente
virtual era necessário que a tecnologia permitisse processos de captação
de estímulos ou informações do mundo natural para o computador e viceversa.
A evolução do computador permitiu colocar em evidência as propriedades empíricas do gesto na criação em ambiente virtual. O aparecimento
das mesas digitalizadoras e sua implementação no meio profissional ao
longo da segunda metade da década de 1990 constituiu um passo decisivo
na ultrapassagem das limitações impostas pelo rato. A mesa digitalizadora
é constituída por uma caneta específica e uma superfície sensível ao toque
dessa caneta. Em relação à experiência “normal” de desenho traz uma
desvantagem evidente. O movimento do braço é efectuado sobre a mesa
ou suporte onde está colocado o monitor ligado ao computador, na mesma área onde utilizaríamos o rato. Não directamente sobre essa mesa mas
sobre uma superfície sensível que recebe os impulsos eléctricos emitidos
pela caneta e copia o comportamento físico do nosso braço, pulso ou mão.
Este instrumento pode, inclusivamente, sentir a pressão efectuada, algo
que não acontece com o rato. Simplificando, imagine-se a forma como utilizamos o rato, mas agora em vez deste, seguramos numa caneta cujo movimento está limitado a uma área sensível à própria pressão do braço. Isto
implica que o nosso olhar está direccionado para o monitor que formaliza
a informação produzida pelo nosso movimento, não tendo um contacto
directo com o utensílio do desenho, a caneta digital, em português vulgar-
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mente designada de mesa digitalizadora. No entanto esta aparentemente
limitação é rapidamente anulada no processo de habituação.

5. A Matéria Virtual

As nossas representações de matéria virtual terão igualmente a imposição da utilização de um utensílio. Este, a mesa digitalizadora (a caneta
digital), tem as suas qualidades particulares dependentes da simulação
das propriedades das matérias efetuada pelo programa informático, o software. Assim, a opção de “desenhar virtualmente” a carvão ou grafite está
dependente de um movimento efectuado no mesmo utensílio. A variação
é dada pela opção que fizer no software que simula estes materiais. A combinação das opções resultantes da combinação caneta/software permitem
uma perfeita simulação dos processos de registo “naturais”, as suas características físicas e estados (rigidez, fluidez, gasoso, aspereza e outros).
Em relação aos programas de software para sistemas operativos Windows ou Mac OS, destacam-se dois, pelas suas qualidades e divulgação: o
Adobe Photoshop e o Corel Painter, ambos ainda sem um correspondente
para tablets tão completo.
O Adobe Photoshop é por demais conhecido. É o mais poderoso
software de edição de imagem e é essencial no computador de qualquer
profissional ou entusiasta da manipulação digital a duas dimensões.
Explanar aqui as suas capacidades será uma tarefa ingrata uma vez que
tudo o que se possa pensar em termos de manipulação de imagem digital
a duas dimensões, passa por este programa. Tudo? Talvez com uma exceção, pois ainda não consegue ombrear com o Painter nas capacidades que
definem este último.
O Corel Painter, é, porventura, o software chave nesta questão da
transposição das formas de representação tradicionais para a realidade informática. Na verdade é mesmo assim que ele se define: um programa que
oferece ao seu utilizador ferramentas digitais que mimetizam a experiência tradicional de desenho e pintura [7]. Sendo abundantemente utilizado
em áreas como a Ilustração, Arte Digital, Fotografia e “Pré–Visualização”
(como a conceção de storyboards em cinema). A última versão deste
software, o Painter 2016, combina dezenas de técnicas diferentes e várias
centenas de “brushes”. A brush é um utensílio digital dos programas de
desenho e tratamento de imagem, que simula as características físicas dos
utensílios das diferentes técnicas, como diferentes variedades de pincéis
ou diferentes espessuras de grafite ou carvão, com formas variáveis.

6. O Gesto em Contexto Digital

Um desenho de contorno a grafite digital no computador é assim uma
espécie de vazio sobre o qual vamos tentar projectar as propriedades dos
objectos que nos interessam, que queremos compreender ou sobre os
quais queremos agir. A matéria simulada não é simplesmente uma cópia
imediata da realidade natural mas um intermediário de interpretação, necessário e suficiente para se conseguir uma proposta cognitiva ou artística.
É uma espécie de maqueta à qual é exigida essencialmente a necessidade
de ter todos os atributos necessários para o gesto se exercer. [8]
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Na Pintura e Desenho tradicionais, processualmente o objecto
artístico seria a consequência de uma ideia mental fixada num plano
visível essencialmente bidimensional. O artista imagina o que pretende,
percebe nos músculos os gestos que fará, imagina a consistência do que
registará. Existe uma preparação interna da obra que será fundamentalmente táctil e muscular, tanto ou mais do que visual. A consequência da
forma imaginada é um resultado dos gestos efetuados. O aspeto formal
é essencialmente uma consequência do aspecto muscular. Também por
isto, a Pintura e o Desenho serão, porventura, menos o objecto do que o
movimento físico ou mental pelo qual o pintor tomaria o conhecimento.
A concepção de uma obra em computador implica que o seu autor,
para além de considerar o espaço bidimensional do ecrã e das janelas no
ecrã, também tenha de:
a) Acomodar o espaço bidimensional “latente”, como imagens
“invisíveis” ou “planos” sucessivos sobrepostos que estão presentes na
imagem ou a constituem, gráficos e campos de texto: itens que se tornam
visíveis como resultado da interacção do usuário.
b) O autor tem sempre de considerar a resolução do ecrã, a distância
de observação, saturação e contraste da cor, e todas as limitações dos sistemas de visionamento em ecrã [9], até a existência de apenas um ponto
de referência visual, um ecrã.
c) A conceção manual de um desenho desenvolve-se em sequências
cujo resultado é visto em simultâneo: desenhar uma linha, observar o
seu registo no suporte, acompanhar a sua progressão em função do gesto
que lhe dá origem e observar o resultado final estático, sem a dinâmica
cinestésica que o originou. Mas, no computador, o autor pode sempre
parar a meio do processo, digamos a 50%, e experimentar diferentes variações, avançar em cada uma delas ao ponto de a dada altura obter vários
trabalhos que tiveram o seu ponto de partida em função de uma mesma
representação. Isto transposto para a pintura, por exemplo, traduz-se na
impossibilidade do autor parar a 50% do processo e multiplicá-lo rigorosamente em diferentes telas a partir das quais prossegue em diferentes
direcções. O desenho em computador permite a fixação das qualidades
processuais da sua concretização e um retorno a cada uma delas em qualquer momento.
d) Ter presente o conceito de redundância. Implica a possibilidade
de aproveitamento de partes já utilizadas noutras representações, que
podem ser facilmente mascaradas.
e) Ter presente o conceito de alienação. O trabalho e o contacto com
matérias ou elementos reais, palpáveis, como papel, madeira, grafite ou
carvão, elementos com peso e substância. As pessoas lidam com representações abstractas dessas coisas que foram reduzidas a caracteres
alfanuméricos num ecrã de computador. Como referem Cotton, Bob e
Oliver (1994), existirá, evidentemente, um sentido de alienação [10] neste
processo, mas este é, sobretudo, evidente porque neste momento estamos
num momento de transição, e muitos dos “criadores virtuais” têm ainda
um percurso demasiado próximo de um ensino artístico a partir das técnicas tradicionais. Se tomarmos como factor de aprendizagem e desenvol-
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vimento do autor do futuro o contacto precoce com a manipulação digital
da imagem, a construção de elementos a partir do computador será uma
característica intrínseca ao próprio medium, e coloca-se a hipótese de
diluir-se esse carácter de alienação.
Mas para aqueles desenhadores de hoje, que mesmo que se tenham
deixado seduzir pelas potencialidades do computador, tiveram o seu
primeiro contacto com o desenho e a sua aprendizagem em relação com o
suporte em papel, sem regressarem regularmente a esse suporte primário,
algo da sua capacidade parece desvanecer-se. Abraham Moles escrevia
nos anos 80 do século XX:
“O artista não será substituído por máquinas (…) de criar formas
visuais, sonoras, significantes, etc. pois a actividade artística é fundamentalmente criação e não reprodução. Poderá dizer-se que ele
vai ser não substituído mas desviado na sua função. Na medida em
que aceitar essa reconversão ele irá transformar-se em programador.
Como o fazia notar Phillipot, não há razão para supor um entusiasmo
ou uma paixão menores em Hiller ou Barbaud concebendo os algoritmos de uma programação musical do que em Leonardo da Vinci,
Valéry ou Beethoven.” [11]

Este processo de restituição do gesto na construção de imagens em computador é, também ele, evidentemente, uma forma de afastar os receios
de uma estagnação da espontaneidade na relação com a máquina.
Temos assim duas grandes posições que se definem para caracterizar as possibilidades de utilização do computador, aquelas que estão
geralmente associadas à introdução de rupturas. Por um lado, aqueles que
utilizam argumentos como a facilidade de criação de efeitos decorativos
potenciada pela miríade de filtros de manipulação de imagem, sugerindo
que o computador conduz ao embrutecimento, falta de cultura e profundidade, à vulgaridade. Outros evocam uma nostalgia compreensível
ligada ao manuseamento dos instrumentos de registo sobre o papel. Mas
a evidência permanece: não se pode recusar o computador e a imagem
digital. [12]

7. Conclusão

Se as infindáveis possibilidades de subversão de uma imagem permitidas
pelo computador têm sempre o risco de nos perdermos no processo é,
igualmente, inegável que o computador é um instrumento novo no desenho tradicional, que permite libertar de certos procedimentos mecânicos
para nos concentrarmos melhor na concepção da nossa intenção.
Essas infindáveis possibilidades de manipular uma imagem em computador estão essencialmente associadas à cada vez maior complexidade
e dimensão dos programas de software utilizados. Esta complexidade exige uma curva de aprendizagem que pode ser demorada. Por impaciência
ou indolência o utilizador não costuma adensar-se na compreensão total
do programa que utiliza, acabando por aproveitar apenas uma pequena
percentagem das suas capacidades. Independentemente dessa limitação,
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o que deve estar em causa no desenvolvimento de uma proposta, não será
a percentagem de potencial de um programa que se utiliza ou não mas
antes as necessidades do problema a resolver.
Temos hoje a impressão de estarmos num ponto de viragem, ladeados entre o caminho da exploração dos novos media e a vontade de
escapar a uma forma de dispersão onde podemos acabar por nos perder.
Esta é uma época onde tudo parece usar-se a grande velocidade, onde o
vídeo de youtube, a publicidade, a televisão e o multimedia consomem
imagens a um ritmo voraz, onde o zaping é o primeiro modo de relação
com o visual. Se é verdade que, como refere Benoit Peeters [13], é tempo
de sublinhar um regresso ao olhar na duração que ele supõe e na variedade de formas que ele pode tomar, enquanto profissionais ou apaixonados
construtores de formas não devemos deixar de procurar uma imagem
que possa deixar um traço durável no espírito de quem a descobrir. E a
variedade e acessibilidade de meios para construir imagens nunca foi tão
eclética como hoje. Falar agora de uma arte do movimento que floresce da
“mecanicidade” da tecnologia já não é apenas suposição, é uma realidade
que se estenderá para além das artes decorativas digitais e que terá utilidade de produção social.
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Abstract
Este artigo procura reflectir acerca da relação entre a(s) materialidade(s)
do livro e a performance do leitor, partindo do livro “Building Stories”,
de Chris Ware. Através de um formato que simula um jogo de tabuleiro, o
objecto permite ao leitor escolher trajectórias de leitura que, por sua vez,
articularão as histórias dos 14 livros que compõem a totalidade da obra.
É desta forma que o objecto permite levantar questões acerca do carácter
eventual e performativo da leitura perante a interface-livro. Tendo por
base a teoria da “materialidade performativa” de Johanna Drucker
(2009 e 2013), o artigo pretende demonstrar como as características
formais e estéticas do objecto condicionam a leitura sem, no entanto, a
confinar a um espaço à partida de-limitado.

1 - Introdução

Building Stories. O título reflecte, logo à partida, a tensão entre fragmentação e unidade do objecto que temos em mãos. “Construir histórias”,
“histórias do prédio”, “andares do prédio”, ou “construir andares”, são
traduções possíveis para português e qualquer uma destas opções é
coerente com o objecto em questão e remete para o seu tema central: a
memória.
Encerrados numa caixa de cartão que simula a de um jogo de tabuleiro, estão 14 trabalhos sem qualquer indicação de início ou fim, fazendo
lembrar trabalhos como Composition No.1 (1962), de Marc Saporta, Rayuela (1963), de Julio Cortázar, ou La Vie Mode d’Emploi (1978), de Georges
Perec. A fragmentação permite ao leitor escolher trajectórias de leitura
que, por sua vez, articulam histórias entre si e conferem unidade à obra.
Considero, neste ensaio, que os 14 objectos de diferentes formatos (livros,
booklets, revistas, jornais e panfletos), impressos em diversos materiais
(papéis de gramagens diferentes e capas cartonadas com ou sem tecido),
são diários e exercícios de escrita deixados numa caixa de cartão pela personagem principal (anónima). Mantendo o princípio fragmentário, e sem
lhes atribuir uma ordem específica, divido-os em 8 diários, 3 exercícios
que contam as histórias de um prédio e dos seus habitantes, 2 livros que
narram a história de uma abelha e 1 diagrama que simula um tabuleiro de
1 University of Coimbra, CLP, Portugal.
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jogo onde estão esquematizadas as histórias que encontramos nos outros
materiais.
Através deste formato, ao mesmo tempo uno e plural, Chris Ware
explora o sistema da banda desenhada2 de forma reflexiva, como meio
de comunicação de sentido(s) e provocador de leituras individuais. Por
este motivo, e apesar de cada um dos fragmentos convidar a uma análise
individual, o presente ensaio incide sobre o acto performativo da leitura
deste livro.
A partir do conceito de “materialidade performativa” desenvolvido
por Johanna Drucker (2009 e 2013), podemos considerar que Building
Stories se constitui como um evento3 cuja recepção do leitor, que inclui
a experiência háptica do objecto, é um elemento-chave no processo de
significação e de geração de eventos a cada leitura.

2 - Desconstruindo uma caixa de memórias

Uma performance nasce do encontro e interacção entre todos os seus participantes. Isto é, ela só existe integrada numa estrutura, ou num sistema,
cujos participantes provocam determinados comportamentos uns nos
outros. É por isso que um texto, pelo estímulo à leitura e interpretação, se
torna um evento e gera novas leituras a cada contacto com o leitor. Assim,
podemos dizer que cada uma dessas leituras é irrepetível porque depende
dos diversos factores que a constituem e configuram, nos quais se insere o
tempo da leitura. Johanna Drucker coloca-o da seguinte forma:
Fig. 1. Tampa da caixa

“The event is the entire system of reader,
aesthetic object and interpretation - but in
that set of relations, the “text” is constituted anew each time. Like weather
produced in a system around a landmass,
the shape of reading has a codependent
relation to the structure from which it
arises.” [1]

Se partimos, então, deste princípio
de co-relação e co-dependência entre
elementos de um evento, temos de
considerar que a leitura e interpretação de Building Stories começam com
2 Refiro-me a “sistema” por partilhar da noção introduzida por Thierry Groensteen em Système de la Bande Dessinée (1999), onde defende que a banda desenhada, mais do que a justaposição de imagens com ou
sem texto, é um sistema constituído por vários códigos e formas de expressão em constante actualização,
cuja variedade e níveis de complexidade podem ser usados para pensar o próprio meio.
3 A escolha da tradução de event por “evento” e não “acontecimento” está relacionada com o contexto da
materialidade performativa de Johanna Drucker. Considero que, neste contexto, um “evento” não é um
“acontecimento” porque quando me refiro ao carácter eventual da leitura, refiro-me às possibilidades que
se abrem perante a co-relação entre objecto, leitor e interpretação. Isto é, o evento é a relação dinâmica
entre o que o objecto faz/provoca no leitor e os actos físicos e interpretativos da leitura. Neste sistema, são
desbloqueadas leituras a cada novo contacto entre os elementos. A palavra “acontecimento”, apesar de
partilhar o mesmo campo semântico, não partilha da dinâmica que acabei de descrever porque o seu foco
não é a relação entre elementos, mas o que se concretiza. Assim, poderíamos assumir que, neste contexto,
o “acontecimento” é o acto de leitura, mas não o conjunto ou resultado desse acto com os outros elementos. Ao optar por esta tradução com o propósito de aludir a um vocabulário artístico contemporâneo,
nomeadamente ao happening, poderia levantar questões desde há muito discutidas no meio artístico e que
não servem o propósito deste estudo.
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a manipulação e reconhecimento visual da composição total da caixa.
Na tampa (fig.1), uma série de imagens desconexas anunciam o que ela
contém. A imagem de um grande B com um prédio ao lado salta à vista,
suportado por um título fragmentado que organizamos com o olhar. Durante esta performance, o leitor é envolvido, para além do tacto e da visão,
pelo sentido da audição, ouvindo o “ding” da campainha a ser tocada pela
imagem de um dedo, convidando-o a entrar. Por precaução, olhamos de
forma mais atenta e vemos que um pequeno mapa indica que esse edifício
está localizado em Chicago e, numa rápida pesquisa, identificamo-lo
como indicador da
paisagem arquitectónica da cidade, idealizada pelo arquitecto modernista
Louis Sullivan. De notar aqui, trazendo à vida o autor, que este arquitecto é repetidamente elogiado em trabalhos de Chris Ware como Jimmy
Corrigan: The Smartest Kid on Earth e Lost Buildings (com Ira Glass). O
lema “Form follows function” é atribuído a Sullivan e é aqui convenientemente chamado a estabelecer uma ponte com a premissa de Drucker
de que “Performative materiality suggests that what something is has to
be understood in terms of what it does (…)” [2]. E para sabermos o que o
objecto faz é preciso lê-lo. No caso de Building Stories, a leitura envolve a
exploração da coerência entre narrativa e a forma, ambas pertencentes
a uma narrativa multilinear e não sequencial, evidenciada primeiro na
composição visual da tampa, mas que se desenvolve ao longo da obra.
A caixa é ladeada pela palavra “STORIES” com cada letra encaixada num quadrado cinzento reminescente do cimento de um prédio. Por
baixo, a palavra “BUILDING” perde-se nos tijolos, e por cima, a mesma
palavra, está escrita num céu azul. Tudo indica que estamos perante uma
caixa que é um edifício. Afinal, ambos são espaços privados onde o indivíduo pode arrumar as suas memórias e a sua vida. Somos compelidos,
então, a prosseguir com a descoberta do que este objecto faz. Para isso, é
preciso ler o verso da caixa (fig.2), que diz:
“EVERYTHING YOU NEED to read the new graphic novel BUILDING STORIES: (…) A pictographic listing of all 14 items (260 pages
total) appears below, with suggestions made as to appropriate places
to set down, forget or completely lose any number of its contents
within the walls of an average well-appointed home. (…)”
Fig. 2. Verso da caixa.
Fig. 3. I just want to fall
asleep.
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A sugestão e o pictograma confirmam, antes de mais, a evidência da
performance. O leitor percebe de imediato que o livro que vai abrir se
divide em fragmentos que podem ser lidos em quase todas as divisões da
(sua) casa e também em formatos de bolso para levar para a rua. De acordo
com Manuel Portela na sua análise a Only Revolutions (2016), de Mark Z.
Danielewski, estamos perante um caso em que “[b]ibliographical space
and narrative space become homologous because the physical motion of
reading inscribes meaning in the material space of the book.” [3]. Ou seja, a
utilização do meio, o seu manuseamento, implica por si mesma uma produção de sentido, tanto quanto a sua leitura. Como acontece com os elementos textuais, também a materialidade do objecto deve ser encarada como
elemento de leitura. No caso de Building Stories, o espaço bidimensional do
papel expande-se para o espaço do leitor não só a partir dos movimentos da
leitura da caixa, mas também a partir dos movimentos proporcionados pela
possibilidade de escolha dos materiais a ler e pelos diversos pictogramas
que integram a obra e que, por vezes, obrigam à rotação do objecto para
completar a leitura, de que é exemplo a figura 3. Neste caso, o movimento
giratório do objecto vai entrar em relação com o conteúdo narrativo do
esquema, que revela o turbilhão de pensamentos suicidas da personagem.
Tudo isto não só alude a uma narrativa multidimensional, como também
comprova o carácter eventual da leitura pela co-presença de objecto, leitor
e interpretação. O facto de serem sugeridos protocolos de leitura, conduz a
outras possibilidades de experiência, que, por sua vez, geram fenómenos de
leitura que são espontâneos e imprevisíveis.
Para esclarecer este ponto, convoco aqui a noção de performance
estudada por Erika Fischer-Lichte em “Culture as Performance” (2009).
Neste artigo, a teórica analisa o processo de auto-geração da performance, onde todos os participantes co-determinam as acções e os comportamentos uns dos outros, sem, no entanto, conseguirem determinar o
seu curso. Neste sentido, diz-nos Fischer-Lichte, que uma performance
“cannot be conceived without this aspect of contingency, chance, and
unpredictability” [4].
Se continuarmos, portanto, a atentar no pictograma, vamos perceber
que a interdependência das imagens e a utilização de dispositivos gráficos
de navegação, como as setas e o tracejado, evidenciam a relação de co-dependência entre os elementos da performance. É através desses dispositivos que o pictograma mostra a que espaços podem pertencer cada um dos
materiais que vamos encontrar dentro da caixa. No entanto, ao ler o pictograma deparamo-nos com ligações inesperadas, como a correspondência
da caixa a um diagrama quadríptico, a de um tablet a um piso que não está
desenhado, a de um jornal com a manchete “Disconnect” ao código de
barras da caixa e a dos materiais desdobráveis a um transporte público.
Deste modo, não só ficam assinaladas múltiplas camadas de leitura e um
sistema pluri-sequencial, como também o facto de os dispositivos gráficos
serem elementos fundamentais da performance. Uma das consequências
da leitura destes dispositivos é o abrandamento do desenvolvimento narrativo, proporcionado especialmente pelas ligações inesperadas referidas,
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as quais parecem deixar o leitor sem saída. No fundo, e voltando à teoria
de Fischer-Lichte, “the performance happens to the participants” [5],
visão partilhada por Johanna Drucker, que defende que os dispositivos em
questão ligam a navegação à narrativa, acabando o leitor por ser “produced as an effect of reading” [6]. Em Building Stories, este tipo de situações
em que o leitor é desafiado a parar por instantes a leitura, vai ser repetido
ao longo do livro, como será verificado na segunda parte do ensaio.
O próximo passo é, então, ceder à insinuação imposta pela caixa e
abri-la. Lá dentro, os 14 fragmentos já referenciados estão preparados
para serem manuseados. Porém, ainda antes de o fazermos, reparamos que as laterais da caixa dizem alguma coisa. Quando olhamos de
perto, vemos umas tiras de banda desenhada incompletas que lembram
autocolantes decorativos e nas quais lemos alguns pensamentos: “I don’t
think you can make yourself into an artist… you just have to be born that
way. Like being gay, or something… That was my problem, I think… I
was always just art-curious…” Depois, no verso da tampa, perdida entre
elogios e informações acerca da publicação, encontramos inscrita uma citação de Picasso: “Everything you can imagine is real”. Se considerarmos,
como até aqui, que a caixa é dessa pessoa que vamos ficar a conhecer, esta
citação não se destina ao leitor, mas à dona da caixa. Por fim, se ligarmos
os pensamentos à citação, percebemos que a dona da caixa e a personagem principal do livro são a mesma pessoa. No entanto, como pode o
leitor escapar à provocação de tal citação?

3 - Construindo uma rede de memórias

As memórias são activadas pelos sentidos, os quais, em contacto com
sabores, cheiros, sons, fotografias ou textos, accionam o nosso motor de
busca interno e aparecem-nos em forma de imagens associadas a espaços.
Talvez seja por isso que gostamos de as guardar em caixas, como as caixas
de memórias de Joseph Cornel. Com estas em mente, vejamos o que nos
espera dentro de Building Stories.
Como já foi referido, a narrativa principal do livro vai desenrolar-se
conforme as trajectórias escolhidas por cada um. De leitura em leitura, o
leitor não consegue deixar de fazer associações mentais entre o que lê e o
que as leituras lhe sugerem. São essas associações que provocam a ocorrência de fenómenos emergentes que provam que o objecto e a leitura são
dinâmicos porque convocam sempre a geração de uma nova acção, seja
a manipulação do objecto, seja um novo significado que emerge do hiato
entre leituras.
Um exemplo de uma associação de ideias que vem da leitura dos
vários fragmentos de Building Stories é o caso do uso de um tipo de letra
caligráfica. Esta associação é justificada pela leitura da página “Browsing”, onde a personagem principal revela que o que estamos a ler são os
seus cadernos:
“(…) …someone had published my book! And it had everything in
it… my diaries, the stories from my writing classes, even stuff I didn’t
know I’d written… Everything I’d forgotten, abandoned or thrown out
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was there… (…) It wasn’t really a book either… It was in… pieces. Like
books falling apart out of a carton (…)”

Independentemente da ordem de leitura destes fragmentos, a associação entre eles é inevitável. Como é também inevitável a associação de
outros eventos com acontecimentos que não fazem parte deste livro. Por
exemplo, a história do prédio é indicativa da passagem do tempo através
da demonstração de um sentimento de nostalgia por um passado vigoroso
e, em simultâneo, de reconhecimento da inevitabilidade da ruína futura.
O monólogo interior do prédio, que conta histórias desde os primeiros
inquilinos até ao seu estado de degradação, invoca os retrocessos e avanços do processo de recordar. Neste mesmo movimento, a desconstrução
e reconstrução de novas perspectivas, criam, como em qualquer relação
performativa, uma rede de relações que se estende e cresce para lá do
controlo dos participantes. Assim, ao lermos um fragmento de Building
Stories, essa rede estende-se para lá do espaço que os nossos olhos vêem
e determina a infinitude do texto pela interconexão com outros acontecimentos e/ou outras leituras que são chamados a fazer parte desse espaço
através do processo cognitivo, também ele performativo [7].
Esta rede não é, no entanto, independente da arquitectura das
páginas de Building Stories (nem tão pouco do seu conteúdo). Depois de
ter já apresentado os pictogramas como meio de condicionamento da
leitura, proponho agora analisar outros dois exemplos: páginas de alta
densidade de painéis e páginas estruturadas para uma leitura circular. Por
meio deste tipo de composições e do auxílio de dispositivos gráficos, o
autor condiciona a performance do leitor numa tentativa de lhe abrandar
a leitura e provocar uma maior cumplicidade na articulação de códigos,
à qual sucede uma proliferação de sentidos. Sobre este assunto, Manuel
Portela considera que:
“(…) reading executes the algorithm of meaning encoded in language
and typography (…) this and other templates’ ability to generate a
large number of unpredictable associations, we may say that they also
offer a model for literature as a complex system and for meaning as an
emergent phenomenon.” [8].

Este significado, num trabalho de banda-desenhada, como é o caso, é sobretudo visível na localização dos painéis na página, cuja composição estética é o centro da comunicação com o leitor. Thierry Groensteen (1999)
dá o nome de espácio-tópico a este sistema de construção de significado,
referindo-se dessa forma à importância do lugar de cada elemento no
espaço da página e à importância da relação de co-presença entre todos
os elementos, desde a margem da página, ao espaço entre os painéis. Este
fenómeno é semelhante ao que acontece quando visualizamos as páginas
de Un Coup de Dés (1897), de Stéphane Mallarmé, onde também cada palavra tem o seu lugar e se relaciona com as outras. Verificando, assim, que
o sistema espácio-tópico não é exclusivo da banda-desenhada, podemos
confirmar a sua relação com a materialidade performativa de Drucker,
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onde todos os elementos constituintes do texto se co-relacionam para a
análise dos efeitos da navegação no desenrolar da narrativa e, consequentemente, na performance do leitor. Acerca desta questão, e voltando ao
caso específico das obras de Chris Ware, escreve Drucker:
“Within the panels, the diegetic elements of the narrative unfold.
The story events are clear. But their relation to each other is shaped
by the graphic arrangement of the page, its divisions and subgroups,
sequences and order. Navigation (directing or reading) and narration
(the substance of the story) are intermingled.”[9]

A narrativa é, assim, um efeito da leitura, constituída por uma série de
pequenos eventos que se vão desenrolando aos nossos olhos e na nossa
mente.
Fig. 5 e 6. Páginas de
alta densidade com e
sem diálogo, respectivamente.

Nas figuras 5 e 6, estamos perante a utilização de uma alta densidade de
painéis com vários tamanhos. Embora este tipo de composição pareça
apelar à velocidade, como em qualquer exercício básico de animação, o
que acontece é o oposto. Ou seja, quantos mais fotogramas por segundo,
mais lenta é a imagem (quando reproduzida à velocidade estipulada
como padrão). Neste caso, quantos mais painéis, mais lenta a leitura.
Embora semelhantes, estas figuras foram escolhidas por ilustrarem a dinâmica de uma página com diálogos e outra (quase) silenciosa. No caso
da figura 6, esta serve também para mostrar como, por vezes, são utilizadas palavras, ou abreviaturas, correspondentes a acções para provocar a
escuta mental do leitor, factor determinante para uma experiência que
se quer o mais completa possível. Nesta página em concreto, a palavra
“Set” reproduz o pousar de uma lata, e “Drp” (“Drop”) uma gota a cair
num balde. Aliada à alta densidade de painéis, esta opção sonoro-visual
provoca uma composição musical, cujo ritmo é marcado pela densidade
e o tom pelas onomatopeias.
Na figura 7, temos o exemplo de um caso onde é usado um elemento
central, que se liga aos vários momentos das duas páginas e que sugere
uma leitura circular. Nesta figura, a densidade de painéis é mais baixa,
porém, a mancha de texto é maior e com níveis de concentração que indicam onde se demora mais a leitura.
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Fig. 7. Dupla página
com elemento central

Em todos estes exemplos, está patente uma estética da lentidão, cujo
ritmo provoca um certo desconforto no leitor, o qual surge do confronto
com a velocidade do dia-a-dia. Este choque torna-se essencial para percebermos, uma vez mais, a co-relação entre os elementos da performance.
Isto é, o leitor pode, de certa forma, conduzir o seu ritmo, avançar e recuar
como lhe apetecer, ou, como faz notar Fellini:
“La BD, plus que le ciné, bénéficie de la collaboration des lecteurs:
on leur raconte une histoire qu’ils se racontent à eux-mêmes; à leur
propre rythme et imaginaire, en allant en avant et en arrière.” [10].

Contudo, ler trabalhos como Building Stories implica ceder ao ritmo impregnado na arquitectura da página. É, pois, nessa cedência, que os tempos da narrativa, de leitura e do leitor, se unem numa espécie de “présent
perpétuel” [11]. E este é o tempo próprio da performance, provocada num
passado próximo ou distante e com consequências num futuro imediato
ou longínquo. É também o tempo próprio do texto, pronto a ser re-escrito
a cada leitura.

4 - Conclusão

Em Here4, Richard McGuire, faz uso de uma localização específica para
contar a história dessa mesma localização ao longo do tempo (leia-se
desde a Pré-História até 2033). Durante o folhear do livro, o leitor é confrontado com as diversas mutações do local e com uma vasta sobreposição de imagens de pessoas, animais, ou mobílias que por lá passaram.
As imagens são acompanhadas pelas datas a que correspondem, sendo o
espaço muitas vezes co-habitado por imagens relativas a tempos diferentes. Nesta mesma linha de relação entre espaço e memória, Chris Ware
explora outras potencialidades do meio e produz Building Stories. Aqui,
as memórias de uma pessoa anónima vão ser construídas, reconstruídas
ou até destruídas por um leitor que se torna um lugar por onde passa a
narrativa, um nódulo na rede performativa que proporciona a expansão
da narrativa e consequentemente demonstra que o leitor não é o seu fim.

4 Este romance gráfico, cuja primeira versão são 6 páginas publicadas na revista RAW Volume 2 #1 em
1989, foi publicado pela Pantheon em 2014.
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Como no poema “Ajedrez” (1960), de Borges, no qual o jogador
desaparece, mas não faz parar o jogo já em curso, também os fenómenos
contingentes e os novos eventos provocados pela leitura, são deixados a
correr num fluxo de re-escritas proporcionado pelo leitor, que manipula
o livro como o jogador move a peça. E se Deus move o jogador, “(...)¿Qué
Dios detrás de Dios la trama empieza (…)?” [12], pergunta Borges. Talvez o
da pluralidade, respondemos na senda de Barthes, para quem a pluralidade não é uma contagem, mas um ser [13]. Ser este, que sobrevive pela e na
possibilidade de um constante e simultâneo movimento de transmutação
e expansão, que oferece “(…) the possibility of transformation and modification in codependent or emergent materialities.” [14]. Se, por outro lado,
parecer mais adequado responder a Borges em termos bíblicos, pode-se
optar por substituir o “ser da pluralidade” pelo mito bíblico de “Melquisedeque”, figura sem ascendência ou descendência que, em constante
transmutação, atravessa espaços e tempos.
Este ensaio procurou reflectir acerca dos estímulos que Building
Stories provoca no leitor, desde a relação com o objecto físico, às restrições
que lhe condicionam a leitura e à sua própria posição na narrativa, a do
guardião que está na posse das memórias alheias. Num movimento de
vaivém entre aproximação e afastamento, novos mínimos e máximos de
possibilidades de investigação são descortinados, fazendo surgir diversas
questões: quais as possíveis relações esquemáticas encerradas na estética
dos painéis e será que possibilitam novas vias de leitura; se é possível a desobediência perante as restrições de navegação e serão as consequências
relevantes; ou se se pode jogar às narrativas num pictograma em forma
de tabuleiro de jogo. Face a isto, e tendo em conta os vários elementos
da composição de Building Stories, este livro revela que há ainda o que
aprofundar em termos de cruzamento de códigos e de uma dimensão
esquemática que implica questionar concepções de espaço e de lugar.
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Abstract
The Queen of Spades Project is an experimental collaborative initiative
by Joel Lardner and Paul Roberts, Illustration lecturers at Arts University
Bournemouth. The project explores Alexander Pushkin’s supernatural
tale of obsession and risk, The Queen of Spades (1834), and expands on the
visual language of Joel Lardner’s 2011 illustrated picture book of the same
name. An initial animated experiment completed in 2016 forms part of
an ongoing project exploring the potential for storytelling and illustration
within the digital environment, particularly in relation to the recent interest in Virtual Reality technology and the potential of creating immersive
interactive spaces. The research imperative throughout the project has
been to harness emerging games technology in order to transform how
storytelling and picture books can be understood and reinterpreted. This
paper seeks to locate The Queen of Spades Project in relation to illustrated books and computer games, examining what we believe to be a currently untapped arena for contemporary illustration practice in a digital
age, and within what has been argued to be the future of publishing.

1. The Picture Book

‘I thought, and still think, that pop music isn’t primarily about making music in any traditional sense of the word. It’s about creating new, imaginary
worlds and inviting people to try them out.’ [1]
The Picture Book has been a mainstay of illustration and is perhaps
the first object people think of when considering the illustrator’s craft
and trade. The picture book has always appealed to Illustrators in that it
encourages the expansion of a particular visual language and provides
a platform with which to build, explore, and examine imaginary worlds.
Within the industry and wider culture, the children’s picture book is
broadly recognized as a tool to improve literacy within an educational
context, but in his 2002 essay, Picture Books: Who Are They For? Shaun Tan
considers whether this a necessary condition of the art form itself, or just
a ‘cultural convention, more to do with existing expectations, marketing
prejudices and literary discourse?’ Continuing this argument, he asks ‘after all, other visual media…does not suffer from narrow preconceptions of
1 and 2 The Arts University Bournemouth.
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audience (so) why should picture books?’ [2] This maturing understanding
of the picture book medium has resulted in a broadening engagement by
publishers and artists to explore the medium, exhibited by examples such
as Marc Boutavant’s Tate published Mouk (2009) [3], William Grill’s 2014
Shackleton’s Journey [4] or Jim Stoten’s (2010) Feeding the Murray [5].
In the garden by Emily Rand [6] provides one such exemplification
of this re-positioning of the picture book format. The ambiguous nature
of the book is emphasized by the decision not to include any form of
narrative text and this provides distance between preconceptions of how
a picture book functions, leaving the audience to ponder the meaning of
the object. Ridley notices [7] in her recent web article that the format of
the book, whose pages are cut to match the profile of the illustrated trees
and plants, are used to entice readers to explore further and experience
the aesthetic pleasure of the book as an object, without strictly determining the meaning her readers will take. It provides a puzzle, which is only
solved via interaction, or play, with the format.
The physical interaction with the page conjures a sense of intimacy
between the reader and the author/illustrator. Holland Cotter notes in
The century of artists’ books.[8], that books are created for one-to-one

interactions and intimate encounters and this is echoed in Andrew
Pipers assertion [9] that you look at, but also in to a book.

Herdeg states [10] that the smallest owner of (picture) books has his
special, private art gallery and a unique relationship to it and Salisbury [11]
notes that many illustrators describe the process (creating a picture book)
as similar to that of making a film. He identifies plotting, casting characters, organising locations, continuity and pacing as comparable methods
of production. This is recognised in recent French publication La Metropole [12] whose dense and detailed artwork allows the audience to divert
from the primary narrative and wander within the book and the many sub
plots apparent upon the page. The book’s concertina format allows the
audience to descend a vertical landscape, the scale of this undertaking
informing our experience and understanding of the artefact.
Phil Jones, in his essay Looking through, looking into and looking at the
book [13] describes how designers foreground the materiality of the book
seeking to engender immersive reading experiences, and the sculptural
qualities of books such at La Mégalopole [14] or In the Garden [15] offer us
new insights into how the physical manipulation of the book as object can
be utilised as a storytelling device.
Both of these books arouse curiosity via participation and this sense
of play is echoed in interactive digital technology and contemporary computer games. Award-winning app developer Charles Melcher tells us [16]
people are hungry to be participatory and these examples provide ways in
which illustrators have begun to respond to this urgency.
Similar attempts have been made to explore the potential of interactivity within the digital domain, meeting with varying degrees of success.
Whilst the iBook, a format most associated with Apple’s iPad, has led to
a number of innovations in storytelling, many attempts have also fallen
short of expectations, their interactivity elements considered gimmicks,
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cheap tricks, or distractions from the storytelling element that is so vital to
picture books. Frequently digital reimagining’s of the picture book format
are compromised by predictable and unimaginative solutions that imitate
the conventional book form rather than seeking out the potential of new
digital mediums.
At the same time that the publishing world has made inroads into the
digital domain, a resurgence of craft throughout the visual arts (as recognized by Frayling [17] and others) has reinvigorated interest in the physical properties of objects, the qualities of heritage materials and redundant
technologies. A seeming dissatisfaction with digital publishing platforms
and print-on-demand has led illustrators to reevaluate the paper picture
book as a valid site for contemporary practice. Recent innovative practice
within the picture book market has foregrounded the physical properties of
the book by reappraising redundant print technologies such as silkscreen
and risograph processes, and many of the most recent innovations in storytelling have emerged in the offline rather than online world. Innovative
publishers such as L’agrume (FR) and Hato Press (UK) champion the physical properties of the picture book and encourage the audience to engage
with the object in order to form meaning.

2. The Future of publishing?

However the digital book has not gone away. In a 2015 RCA symposium entitled Ecologies of Publishing Futures [18], representatives from academia and
the publishing industry discussed the future of the book, storytelling, and
text in a digital world, and, by implication, the future of illustration. This
was one of many such symposia in the last few years examining the digital
publishing question. Whilst pointing to a still thriving publishing industry
despite many earlier declarations - and indeed symptoms of - the death
of the book, the symposium also highlighted the many opportunities that
digital media may still present in the coming years as the major publishing
houses begin to examine the potential of digital formats beyond the eBook
towards rich media. Despite some critical re-appraisals of the eBook and
iBook format, the digital form still represents a wild frontier which publishers are eager to exploit, but are still fearful of staking their claim upon.
Of particular note at the Publishing Futures Symposium was Dan
Franklin’s [19] exploration of the contemporary publishing ecology which
presented a critical evaluation of present concerns and issues, reflecting
on some key concerns such as:
· The continuing fetishisation of print within the creative and
publishing industries.
· A concern with re-presentation and replication of the book in
digital form – the ‘enlivening of dumb objects’ – over the possibility and potential of crafting new media forms.
· The importance of mobile devices in the growing publishing
ecology.
· Ignoring the potential of the computer game as a storytelling
medium.
This final point is of particular note, as the games industry, one of the
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highest earning creative industries globally, has been innovating in
storytelling and gameplay for over three decades. What has however been
of particular interest within the last few years has been the re-democratization of the field as a significant number of companies have made their
software – the creative environment for games development - available for
free to anyone who wants to give them a try, and the willingness to learn
new ways of working. These include 3D creative environments such as
Blender and Maya, to games authoring environments such as Unity and
Unreal. Much like the late 1990’s and early 2000’s in which Macromedia’s
(later Adobes’) Flash program heralded an explosion in interactive and
animated experimentation for those willing to learn simple coding and
animation, the recent availability of powerful software capable of creating
simple interactions to complex gaming worlds has led to a wealth of independently created games which have proliferated, and innovated.
In contrast, within the last few years it has been interesting to
observe illustration practices that have, in the face of exploding potential
within the digital domain, retrenched themselves within analogue practices. This rekindling of a passionate relationship with print has witnessed
the rediscovery of Risograph printing; the birth of small publishing houses
such as Nobrow who have challenged the major publishers with vibrant
imagery and unconventional storytelling; an explosion in niche magazine
publishing; and new opportunities offered through crowdfunding and
online retail that have bypassed traditional gatekeepers and connected
creative authors and illustrators directly with their audiences.
To denigrate this re-invigoration of illustration focused practices
would seem somewhat perverse; and it would similarly be wrong to ignore
the advances made by illustrators within the digital realm, with academics such as Roderick Mills pointing to innovative examples of illustrators
engaging within the online world, specifically within the editorial context
(see for example the works of Christoph Niemann and Bo Soremsky). And
yet these examples are rare enough within an expanding field as to be
almost invisible within contemporary debates about illustration practice,
and the seeming rejection of the potential of digital mediums by illustrators at precisely the point where the publishing industry is crying out for
innovation is somewhat startling.

3. Why use the games medium?

What makes the games medium an attractive area of practice for the
illustrator? Why should the illustrator expend energy in engaging what is
arguably a complex and time consuming pursuit with little guarantee of
success or reward?
Besides the aforementioned democratization of the form, a number
of significant reasons present themselves in relation to these question:
Firstly, the medium has mass appeal and engagement, with multiple
channels of delivery that enable the authorial voice to be presented and
heard with minimal financial outlay, in a similar fashion to other forms
of digital communication. This mass appeal is also positioning gaming
and games technology as the likely dominant publishing media of the 21st

267

268

CONFIA . International Conference on Ilustration & Animation
Barcelos. Portugal . June 2016 . ISBN: 978-989-99465-6-9

Century and therefore a prime medium for exploitation by illustrators
seeking to diversify their practice and establish a unique visual language.
Secondly, the modern games format is primarily a visual format, and
not constrained or dominated by a preconceived template for illustration practices (as the picture book has been until recently), or by text as a
dominant signifier of meaning.
Thirdly, the medium offers significant potential as a storytelling
device freed of the affordances and restrictions of the linear book format,
instead allowing for unlimited possibility of storytelling from guided narratives, to free-roaming worlds.
These later two points will be examined in more detail below.

4. Games Aesthetics

One significant marker for critical praise within the gaming community
is the visual qualities of individual games – frequently referred to as ‘graphics’. Whilst the term graphics frequently encompasses a number of features - such as the use of special effects (particle systems such as smoke,
explosions), lighting, and graphical fidelity - there has been a tendency
within the mainstream to equate the quality of graphics with realism i.e.
the closer to reality that the final game looks, the better the graphics.
Despite many notable examples, contemporary games often lack
a distinctive visual language besides that of realistic or semi-realistic
humans and landscapes. However a counter tendency, led largely by independent games studios, experimental projects, as well as the influence
of mobile gaming has recently begun to challenge the drive to realism or
ultra realism. The re-discovery of 8-bit graphics, reminiscent of those
used in gaming in the 1980’s and early 1990’s, has led to the diverse visual
styles of games such as Minecraft [20] with its blocky voxel imagery, and
the uncompromising Papers, Please! [21] with its retro aesthetics. Meanwhile, games like Monument Valley [22] with it’s Escher-esque visual
trickery, have begun utilising unique imagery in order to drive gameplay
mechanisms. More notable for the illustrator, examples such as Hunter’s
Moon [23] and Lumino City [24] show evidence of skills associated with
traditional illustrative practices, indicating that the visual language of
games need not be dominated by a purely digital aesthetics.
This is not to suggest that these games have not exhibited equally
well-developed gameplay – arguably a prime consideration of the medium
– but that the visual element has enhanced the experience, visibility, and
distinctness of the game object for the audience. This offers rich potential
for the modern illustrator to break new grounds and contribute new ideas
to the medium and industry. The best example of this is possibly found in
Monument Valley, a game which utilizes isometric imagery with an Escherinspired feel as a driving game mechanic, enabling the main character to
traverse seemingly impossible landscapes in her quest to understand the
strange new world she finds herself in.
Jones cites John L. Walters when he describes the sensation or atmosphere when you engage with a purposeful designed artifact [25]; in this
instance a computer game that does not strive for realism but rather an
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idiosyncratic visual appeal. This emerging interest in interactive platforms lead by the visual aesthetic of illustrated picture books is evident in
the works of French Illustrator Vincent Godeau. Avec Quelques Briques [26]
is a multi platform publication that translates a consistent visual language
between diverse formats (paper book and IOS application). The project
utilises paper engineering and digital interactivity in order to awake curiosity and encourage participation.

5. Games as a storytelling medium

Games have, from their early days, told stories – whether this is considered purely from the sense that games as a social medium in their very
essence contain a sense of social or personal storytelling which is enacted
through the act of playing the game; or in a more straightforward sense in
which a clear narrative is delivered through a linear on non-linear exploration of plot or character told within the game. As Dylan Holmes suggests
“Games are bringing something new to the table. As the first widely
adopted form of interactive media, video games have served as the testing
ground for interactive storytelling techniques” [27]. As Naomi Alderman
comments in a biting article for the Guardian newspaper, “[y]our experimental technological literature is already here; it’s the noise you’re trying
to get your children to turn down while you pen your thoughts about the
future of location-based storytelling.” [28]
Alderman (2015) [29] points to a number of examples that exemplify
the storytelling ability of the medium, a list that includes Portal, Papers,
Please!, The Stanley Parable. These games stand out because they exhibit
storytelling that is integrated within the gameplay, and in the case of the
latter two, storytelling that is responsive to player’s actions. For example,
in The Stanley Parable [30], the player makes choices as to whether to follow the suggestions (commands?) of the narrator, in turn leading to various outcomes, but ultimately creating a discursive narrative that examines
notions of free will and obedience whilst revisiting the same circular and
repetitive narrative.
Lototska suggests that “[t]he ability to control, move, and interact with
an illustration instantly transforms the player from observer to protagonist.
Authorship is shared as the illustration changes, offering the viewer a much
deeper and involved experience. In return, the responsibility of interaction
must be accepted and the pace must be controlled. Interaction is distinctly
different to observation.” [31] This deeper and involved experience is amplified when we consider the potential of current virtual reality technology to
transform visual storytelling and showcase Illustrators talent and skills as
authors. Barnaby Steel states “VR has unique qualities that don’t translate
to other mediums, the main one being a sense of place.” [32] Whilst fans of
the literary medium may argue that the written word provides an unparalleled ability to foster imagination and conjure immersive worlds, it is the
computer games medium that offers the closest analogue to ‘being there’,
“producing [a] more vivid experience thanks to the player’s active involvement” [33] The recent proliferation of next-gen virtual reality headsets
and access to open source 3D software and game engines a new means of
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relaying a story is becoming apparent; A story in which the reader can decide to become a participant or protagonist within the plot. Virtual Reality
provides an immersive experience that places you within the text; drawing
storytelling further towards contemporary gaming culture and beyond it.

6. The Queen of Spades Project

This is the point of departure for the collaborative project The Queen
of Spades which translates the visual language of Joel Lardner’s 2011
illustrated picture book into a 3D virtual landscape. The Queen of Spades
started as a self-initiated project by educator and Illustrator Joel Lardner.
The artwork was loosely based on Alexander Pushkin’s short story set in
19th century St. Petersburg and concerns the destructive nature of obsession. This project began from an enthusiasm to locate and identify new
directions for this unique graphic platform with an intention to explore
new imaginative strategies for contemporary illustration practice via the
adoption of the picture book format.
In 2015 this project evolved into an exploration of the potential to develop this visual language and approach to storytelling within a digital environment. Exploring the newly available technology of Unity coupled with
Oculus Rift’s virtual reality headset, the project set out to reconstruct the
Mise-en-scène of the original illustrated document and explore the potential storytelling opportunities offered by digital media.
The first stage of the project was completed February 2016 and comprised of a proof of concept trailer [34]. This examined aspects such as character development and their physicality, orientation within the environment, colour palette and tone of the piece. The collaborative nature of this
work coupled with newly discovered constraints and opportunities of the
software guided the decision-making and design process, and provided
lessons for future development and potential of the medium. For example,
the 3-dimensionality of the characters complicated the process of translation from the 2D page, but in doing so offered new insights into movement,
features, and articulation, that added to and enhanced the particular qualities and ambience of the piece.
Stage two is due to commence towards the middle of 2016 and will begin to explore the full narrative potential of the medium. This will involve
the creation of interactions and scripted elements that begin to describe
Pushkin’s story, but will also explore the potential for deviation and divergence from the original, afforded by the technology of gaming software.
One important distinction that needs to be made at this point relates
to the naming of the object described above. Whilst it may be seemingly
obvious to situate The Queen of Spades project within the genre of games,
the project departs from the field at the point at which notions of rules and
skill become defining characteristics of the object. The Queen of Spades project does not set out to provide an experience akin to conventional gaming objectives; rather it sets out to illuminate the text in a manner akin to
traditional illustration, but at the same time offer multiple pathways and
options to the reader to examine character, plot, or motivation from within
the text rather than as an external and passive observer. Freed of both the
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restrictive linear experience of the book, but also avoiding the jeopardy
and skill requirement that is broadly characteristic of computer games, the
experience potentially offered by the project sits somewhere in-between,
borrowing characteristics from both.
The technology provides the potential for readers to inhabit a story
and offers multi-dimensional insights from within a text. The ability to,
for example, alternate between characters or intervene at points within the
plot opens up new insights as to how stories will be enacted and experienced. Lawrence Lessig tells us text is today’s Latin [35] and if we are to accept this assertion and recognise the appetite for playability, within media
channels, it is illustrators who are uniquely placed to adopt and occupy this
new fascinating and portentous field of study as masters of visual storytelling - whether as games makers, or interactive storytellers.
What is required however is a willingness to rekindle the passion for
exploration and experimentation that characterized the early encounters with digital media in the late 1990’s and 2000’s. Coupled with this
is a need to expand upon the skill base of practitioners who have been
left behind by the hyper-technological media environment, albeit one
which is currently reaching out to creatives. [36] As Alderman concludes
“Being culturally educated about video games is as important as going to
museums or learning about opera. Games often manage to be both great
art and an economic powerhouse; we’re doing ourselves and the next
generation a disservice if we don’t take that seriously.” [37]
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Abstract
This paper is a reflection on Animation: its technical, visual and semiotic
characteristics, with the objective of comprehensively understanding of
its aesthetic possibilities in comparison to live-action cinema. It analyzes
some historical issues, but focuses mainly on technical aspects (the drawing, Stop Motion and 3D processes), of the aura, of its visual and connotative representation, of the fiction, of the virtuality and consistency of its
images, reaching an overview of how these images are created. More emphasis is placed on the differences than to the similarities between these
two forms of creating moving images, with greater deepening in terms
of questions animation, but having as reference live-action Cinema, due
to its privileged position in the Audiovisual art form. Those analyses are
based on the work of several theorists, among them Walter Benjamin,
Jacques Aumont, Edgar Morin, and to assist in their understanding,
several animation and live-action movies are cited as examples. This
work is part of a PhD in Multimedia at the Faculty of Fine Arts of Lisbon
University.

1. Introduction

Animation is an art form that has developed and expanded its field over
time. Nowadays, it is commonly used in areas such as the Sciences, Media, Education, Engineering and Computing, among others.
But when images, whether filmed or animated, merge completely,
without noticeable differences in production methods for the cinema, it
is important to analyze the various and divergent aspects between these
two ways of creating images in movement. The objective is to understand more explicitly their possibilities and visual results (mixed or not),
because in addition to their not being particularly alike (Animation and
live-action Cinema), the risk is run of “losing” the sense of the individuality of the two art forms by considering both as just “cinema”. Many
already consider animation, erroneously, as nothing more than a Cinema
genre [1] (p. 7).
Yes, nowadays both have support digital files formats. Sébastien Denis
states that “animation cinema is, first and foremost, cinema” (p. 7) [1],
1 Animator, professor and PhD student in Multimedia of University of Lisbon, Faculty of Fine Arts (CIEBA- Research Centre for Studies in Fine Arts) - Portugal. This work was supported by CNPq, National
Council for Scientific and Technological Development - Brazil
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while Manovich observes that, “as cinema enters the digital age, […] consequently, cinema can no longer be clearly distinguished from animation” [2]
(p. 295). However, it is understood that, even though the final results might
be encoded in the same way, this does not mean the processes or technical characteristics are exactly the same. As well as it should be taken into
account that, Denis refers to the potential of animation cinema being equal
to live-action cinema; and Manovich states that sense of reality, the photorealism, of 3D animation/effects and filmed images, is the same; while
“the manual construction of images in digital cinema represents a return to
the pro-cinematic practice of nineteenth century, when images are handpainting and hand-animating”[2]2. Neither of them claim that Animation
and Cinema (live-action) are the same thing. However, they are part of the
industry known as “cinema”, and it is precisely about productions for the
cinema that this article is focused on.
Therefore, it analyzes animation as a set of forms – through a number
of differing techniques - to create images, observing their technical, formal,
visual, and representative characteristics in comparison with filmed images
(live-action cinema), which by convention are considered antagonistic –
actual image (shot) vs animated image, but there are further differences to
consider.
The study aims to analyze the various divergent aspects between
these two ways of creating moving images, to gain a comprehensive understanding of their possibilities, and understand in what they result. For
this purpose, aspects about image integrity, reproduction, aura, representation, fiction and virtuality are explored, considering several works,
including those of Edgar Morin, Jacques Aumont and Edmond Couchot.
The methodology that shall orientate the course of this analysis, refers to
Animation as a way of creating images, as a process. These analyzes are
part of a PhD process at the Faculty of Fine Arts of Lisbon University.

2. Historical Issues and Relevant Characteristics

Animation is an art form that came before what we know as Cinema. Its
origins date back to the optical studies of Joseph Plateau [4], in the 19th
century and, as Dominique Willoughby well observes it was a creation of
a scientific, technical and aesthetic nature [4] (p. 17). While Painting was
dedicated to illusionist visual representation, creating images using paint
on a plane; Sculpture, by the chipping away of materials; Engraving and
Drawing through lines on a surface, Animation has emerged as a more
complex way to create images. And what’s more, with a fundamental difference – the creation of motion pictures.
In fact, animation is an optical illusion3: the movement actually does
not happen, but it is “visible” since it is interpreted – the optical system,
together with the human brain, interprets the still images of a character
(but with a few different positions), that in projection, is seen as if it were
moving.
2 Alan Cholodenko also comments on the animation be ignored for a long time, by Film Studies (p. 41)[3].
3 Phi Effect and Retinal Persistence [5].
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At the time it was considered nothing but a curiosity: an optical study
that became a form of mass entertainment (with the advent of French
cafes, and American Vaudevilles4) – the nature of the image was very
different from what had existed before then (static images, such as in
Engraving and Painting). No wonder that the Futurists believed moving
images were as much a kind of artistic avant-garde as Impressionism and
Cubism [7], as a reflection of the productive urban existence and kinetic
machines of Modernity. In a way, so they were. The ability to create animations effectively arises when man gains awareness of how to deceive his
own vision with the segmented representation of movement. Two important topics play a fundamental role in the creation of animation: illusion and
the division of movement into multiple images. Live-action Cinema came
after that, and it was the result of the development of these two topics,
together with advances in theatrical staging and photographic technique –
that resulted in capturing images of a staging directly on a sensitive support
(film, and nowadays as digital files). Despite several renowned theorists
asserting that the fundamental element of Cinema is movement [8] [9] it
is more consistent first, to look at some of the fundamental characteristics
in the two means to create images. Cinema does not create the movement,
but captures it – the movements are real, the actors and machines too, and
when the film is projected at speed, it also creates the illusion of movement
as in an animated projection. Another art form that creates movement and
makes it their cornerstone is Dance5.
Movement is a cornerstone of Animation, making it what it is, but
animation itself only creates the illusion of movement. Further evidence
of the importance of movement in Animation, is the fact that Animation
established codes to create it: the Fundamental Principles of Animation6,
developed by Walt Disney. In the same way, that Cinema created specific
taxonomies for different types of montage, raccords and cuts [11]. For this
reason, it is more consistent to affirm that, the differential of Cinema is
the montage7. In the Kuleshov effect [12] is the spark of all understanding
of narrative film, including in relation to the raccords, the succession of
shots, cuts and any editing work, in other words the language of film.
Which was developed due to the technical facilities that have emerged
over time – smaller cameras, cranes, motion cameras, etc.
This language was also “absorbed” by animators, who in fact were
already using it instinctively and naturally – as in the basic sequence
of cartoon drawings – but without the taxonomy or awareness of film
construction, something that has to happen to enable the industrialization
and standardization of production.

4 A kind of theater of varieties, where people could drink and talk, which had originated from the halls
of curiosities [6] (p. 20).
5 Other forms of Art work with movement, such as the Mimicry, Performance, etc.
6 They were developed and disseminated by Walt Disney and his collaborators, but had already been
conceptualized in books and periodicals of 1920’s [10] (p. 201).
7 “The montage is the principle governing the organization of filmic, visual and sound elements, or
group of such elements, juxtaposing them, chaining them and / or organizing its duration”. (Expanded
montage of Aumont [11], p.62).
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3. Construction of the Animated Image and Filmed Image
and Their Visuality

The construction of an image in Animation and in live-action Cinema are
very different. As a rule, the Cinema has its images originating from the
capture of a real scene – it can be a staging with actors, scene elements,
following a script, but the scene takes place, as on a theater stage. Just like
an image resulting from a photograph, cinema charges its connection with
reality, however absurd its depiction may be. Simply put, there is no way
to unlink the element of reality that the photographic image absorbs [13].
The presence of the actor and his or her movement creates the impression
of reality as the scene unfolds [14]; creates a sense of empathy and resemblance to the material world. The fact of seeing the story take place before
your very eyes, the screen acts like a window (as referred to by Bazin [15]),
which allows us to enjoy our role as voyeur.
In Animation, there are many ways to build (this being the appropriate verb) the image. It depends on which technique is used. The Animated
Drawing/Cartoon (drawing on any kind of support, including Rotoscoping, Drawing/Painting on film and 2D, digital drawing); Stop motion
(with sand, clay, puppets, objects, Cutout, Painting on glass, Pixilation,
Pinscreen or Strata-cut8); or three-dimensional computer graphics, 3D are
the principal types.
The verb we chose to use is to build, because everything is actually
built from nothing (drawing is also a kind of construction), the backgrounds, scenery, props and characters. While in Cinema the character is
“embodied” by an actor, that needs to be characterized and “acted out”
(Dramatic Art), in Animation it is drawn, painted, carved, cut, constructed
or modeled, to “embody” characteristics of personality and production
design of a character. It should be noted that the case of Pixilation is
special, because it also uses actors, and among all the techniques of animation, it is the one that more closely resembles the look of a live-action
movie, working with dimensions of the real world, and all the production
apparatuses – clothing, makeup, scenery and light. However, the actors
have no autonomy, and are expected to behave as if they are puppets,
and are handled as such. Although each technique has its own specific
characteristics.

3.1. Animated Drawing

This technique results from a succession of drawings, in which the positions
are slightly modified to create movement. Such as in any drawing, it is the
animator’s work registry, of his or her own movement [18]. The drawings
are photographed or scanned to create the continuity of a film (24-30 drawings per second). If the work is drawn directly onto a digital tablet9, these
are computer files (called 2D Animation10). If they are made directly on
8 The Pinscreen was a technique created and developed by Alexander Alexeieff [16] – Strata-cut was
developed by David Daniels [17].
9 For example: Thought of You (2011), by Ryan Woodward. https://vimeo.com/14803194
10 It usually works as a Cutout animation hybrid with Animated Cartoon: the character’s body is created
in sets that are united by axes, like a paper puppet. So it moves through the motion controls of timeline in
the animation software.
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the film11, this is already the work registry and the work itself (the so-called
cameraless animation). If it is Rotoscoping12, the drawings are made based
upon a previously filmed image as reference.
In animated drawing, the line determines the forms and delimits
areas, creating objects, backgrounds, props and characters from basic
concepts of “figure and ground” [19]. Through the recognition of what
you see (what is already known), it is possible to identify the lines and
spots as something. This technique is of fluid and flexible nature, and of
easy and rapid adaptation and transformation. The choice of color influences the emotional impact and this energizes the forms [19] (p. 336). It
is a basic technique – every animator learns animation by drawing – but
nonetheless very rich in possibilities. The line works on the X and Y (twodimensional) planes but in fact, since the Renaissance it has been possible
to create the illusion of three-dimensionality – this being the paradox of
the two-dimensional image [20] (p.63). It is possible to create the impression of three-dimensional – for example, with application of layers in the
cartoon image working process, such as the famous multiplane camera of
Disney [21]13.

3.2. Stop Motion

This technique is not an animation drawing, but it is an animated film. It
does not leave a record on paper or digital files that can be edited (as is
the case with 2D animation), but photographic images captured frame by
frame14. It may be considered an “active” technique, as it is a “cannibalistic” animation process, because after every picture is taken, the scene is
modified to achieve the next, leaving at the end, just the last one15. Animations with sand, cutout and paint/clay on glass are produced, in general,
on a table with glass layers, where the image is photographed. Animations
with puppets, objects, and Pixilation are physically three-dimensional,
and require the same care as in a live-action movie, adapted to the scale
of the production: light, photography, scenery, and in the case of puppets
and Pixilation, also the costume design. The movie set needs to be built
as well as the puppets themselves. While it is an industrial production16, it
always will have an element of craft work: sculpting, modeling and sewing, to create a fictional world on a small scale.
In Stop Motion, in the case of animation with sand17 and Painting on
glass18, it results in more fluid, transparent images, with relief, just like in
a painting where the materials are sensitive to the animator’s touch, and
11 As an example, the short film Two Sisters (1991), by Caroline Leaf. https://www.nfb.ca/film/two_sisters.
12 As Waltz With Bashir (2008), by Ari Folman. Trailer: https://vimeo.com/24745755.
13 The same principle also used by Oskar Fischinger (1900-1967), in an Optical Poem (1937), permitting
the inclusion of depth of field in the two-dimensional image.
14 That can be digitally altered.
15 Lighting Animation is not considered to be as a type of stop motion, because there is no “stopmotion” but motion captured with a time-lapse camera.
16 As production Coraline (2009), by Henry Selick, in which the mouths of the characters have been
physically modeled in a 3D digital printer, from a handmade model [22].
17 For example: The Owl Who Married a Goose: An Eskimo Legend (1974), by Caroline Leaf: https://www.
nfb.ca/film/owl_who_married_goose.
18 For example: Black Soul (2000), by Martine Chartrand: https://www.nfb.ca/film/black_soul.
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the lines and spots are blended. When working with these techniques,
bearing in mind that there are layers of work to be illuminated in order to
add depth to the image, light is a key element, not only highlighting the
image but also allowing for the perception of another component: texture.
While Cutout19 animation (usually made of paper) due to its materiality
is not as flexible, it nonetheless can be folded, torn or cut, in other words
offering ways and means to achieve technical and aesthetic artifice, such
as in Adagio 20(2000), by Garri Bardin.
Puppet animation has the look of a theatrical performance, a puppet
theater without the manipulators. The puppets behave as if they are alive
and are the characters themselves21. A seduction involves this animated
image. Its movement lends the puppet a sense of reality and believability,
as the realization of children’s (and some adults’) fantasies, as if you could
see with the eyes what existed only as a fantasy. Object Animation as well as
Pixilation, despite incorporating real world elements, such as filmed image,
can create profoundly provocative images such as in Street of Crocodilles22
(1986), by the Quay brothers; and surreality, as in Luminaris23 (2011), by
Juan Pablo Zaramella.
Pinscreen24 works with the shadows created by the heights of movable
pins on the bottom of the screen. The visual effect is similar to that created
with sand, but the movements are even smoother and more fluid, like
smoke, a kind of “animated engraving” – by pushing and pulling the pins
in a particular way, the image is “recorded” on the screen. Strata-cut is, of
all Stop Motion techniques, the one that requires the most careful preparation on the part of the animator. It develops through the successive photos
obtained by cutting a material - such as a fruit. Or it can be extremely
sophisticated as shown by the work in clay, ABC25, by David Daniels for the
film, MoonWalker (1988), by Jerry Kramer. Its images are the result of inner
organization of clay colors, achieved through the slicing of its mass.

3.3. 3D Animation

3D animation is achieved through the creation of ambience, objects and
modeled characters, in a computer virtual environment with X-Y-Z axes
using vector structures, such as 2D animation. It is a mixture of construction, modeling and sculpture that creates structures and modifies them,
through manipulating simple pre-designed elements of the software
(circles, cubes), or starting from drawing tools, by creating a new structure
(object, environment or character). Images are assembled on the surface
of these elements giving them color, defining shapes and textures – these
are called “materials” –, and they may have several features: glow, reflection, transparency, etc. The movement control is performed through
19 For example: Fado Lusitano (1995), by Abi Feijó: https://www.youtube.com/watch?v=7llQkTrcmAI.
20 This is a paper puppet animated. https://vimeo.com/52857192.
21 For example: Tchaikovsky An Elegy (2011), by Barry Purves: https://vimeo.com/80935923.
22 https://vimeo.com/13348494.
23 https://vimeo.com/24051768.
24 For example: Here and the Great Elsewhere (2012), by Michèle Lemieux: https://www.nfb.ca/film/
here_and_the_great_elsewhere.
25 https://vimeo.com/39368085.
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a timeline as in editing software. Through scripts and plug-ins26, it is
possible to automate movements, and to create the most diverse range of
effects, such as crowds [23].
As can be seen in productions such as Harry Potter and the Deathly
Hallows: Part 127 (2010), by David Yates, or even in The Revenant 28 (2015),
by Alejandro G. Iñárritu, the potential of visual “reality” that this technique offers is absolute. That is, there is no way to differentiate, just by
looking, what was filmed from what was animated. Although it is also possible to use it to achieve different visual effects, as in Three Brother Story29
(from the same Harry Potter movie).
Furthermore, 3D has a number of characteristics differing from the
previous animation methods. The first is that everything happens “at a
distance” from the animator. He/she uses specific equipment and artifices
for shaping and sculpting, in an environment that exists only mathematically. To paint the character – and this also applies to 2D – he/she does not
use pencil or ink, but tools, “buckets” of software to fill demarcated areas
by vector lines (mathematics) with color; to model, resulting in no more
dirty hands: he/she handles the virtual mesh with a mouse or digital pen.
There is no more direct contact, but indirect, via mathematical technology.
There is an intermediate factor in this relationship, be it physical or coding.
Numerical figurative techniques “[...] replace the real “raw” origin – the
real(ity) that an optical image seeks to represent – by a secondary reality,
refined, purified in the crucible of the calculations and of the shaping operations. [...] It is no longer about deciding to figure what is visible: it is to figure
what is possible to model” [25] (p. 58).
If, on one hand technology has been developed to improve humankind’s life and work conditions, on the other it creates total dependence
in the context of that relationship. Actions are encoded and converted
into numbers, and processed to create the images on the screen – which
accounts today for a great majority of imaging art production. As Edmont
Couchot has explained [25] (p. 58), it has become another reality, “a synthesized reality, artificial, without material substrate out of electronic fog
of billions of micro-impulses that run through the electronic circuitry of
the computer. Line reality that exists only virtually. In this sense, we can
say that the image-matrix synthesis has no more attachment to reality: it
frees. It brings the logic of representation in the era of simulation”.
Such a mathematical logic also does not allow for improvisation,
the common “errors” in manually-created animation that bring work “to
life”, a “special defect” to the scenes, in which case it is the naturalness of
the actual movement that is lost – as in Stop motion animations. The computer does exactly what it is ordered to, but in the dynamics of the course
of the animator’s actions, something more spontaneously can arise.

26 These are small softwares, programs that work in conjunction with other programs in creating image
effects.
27 Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=YzfEH0UPEBo.
28 That utilized an animated bear in 3D and won the 2015 Annie Awards (Character Animation in a Live
Action Production) [24]. The bear sequence: https://vimeo.com/150120476.
29 https://www.youtube.com/watch?v=TgmEEDyeDv8

THE CREATION OF ANIMATED AND FILMED IMAGES
Eliane Gordeeff
eligordeeff@gmail.com

·

4. The Matter of Aura and Simulation

As Walter Benjamin notes, “which atrophies in the era of mechanical
reproduction of the work of art is its aura” [26] (p. 168), that is, upon its
reproduction the image loses its characteristic of singleness, authenticity.
Both the filmed image as well as the animated image do not have the aura
of a unique work of art, endowed with the authenticity of being original,
because they exist only by as a kind of reproduction. Although, just as
drawings, painted or engraved images, before being “reproduced”, these
do to a certain extent have the aura of the original and authentic image.
As is the case in the plasterboards left over from the movie, The Night
(1999), by Regina Pessoa.
The fact that Stop Motion animation “loses” its original (in contrast
to an Animated drawing), makes it appear closer to a theater performance, where each presentation, despite being of the same piece, is
unique. Each manipulation of the puppet is a single movement, and if
another take is necessary, it is another manipulation at another time – just
like another take in live-action cinema. In other words, in Stop motion (as
in live-action cinema) there is only the photographic registry of “being
here” – according to Barthes (1915-1980) [27] (p. 40), different from the
animated drawings that will always have the drawings or their digital files
to edit.
While in Animation there is a direct control of the animator over the
character, either in a drawing or in the manipulation of materials, in the
case of the live-action movie, the director depends heavily on the actor’s
talent and concentration to get the desired effect and on other professionals for other technical aspects (as happens in animation too).
Animation and live-action Cinema are different ways to create moving images – in the latter, observing the actor’s movement as it happens,
and then capturing it on camera, but in the case of animation, it is planned
and built gradually.
In fact, there is no animation without simulation. The movement,
scenery, drawings, drawn characters or puppets, everything simulates
something. However in the case of 3D animation, it is a simulation of a
simulation - because the animation itself has a degree of simulation. By
attempting to recreate the “real”, it creates a hyper-reality, both in the
sense of being art as well as from the point of view of Jean Baudrillard
[28]. “Digital” is the technological arm, productive and re-productive in
the field of image representation.

5. Fiction and the Naturalist and Connotative Images

Fiction movies, specifically, intend to present something imagined by
someone, consisting of two non-realities: the fiction itself and the way it is
represented (images, objects and actors) [29] (p. 100). Animation meanwhile consists of three non-realities: the fiction of history, the representation of it, and the life that its elements seem to have: the artificiality of the
movement.
The filmed image can depict a fiction, a real record (as a documentary), and even a non-narrative movie. Animation also can tell a story, it
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can be a documentary – such as Waltz with Bashir30 (2009), by Ari Forman
– and a non-narrative image – when the goal is to create movement, just
simply visual, such as Color Box31 (1937), by Len Lye.
However it is worth noting that according to Aumont, it is necessary
to exclude the possibility of representation [30] (p. 255), so that no “one
can understand the relationships of time, succession, cause or consequence of the plans and elements” [31] (p. 93), i.e. some kind of narrative.
So it can be concluded that, in most animation work, the depiction of
some kind of narrative is always likely, even if it is unintentional. It is possible for audience to create some kind of narrative, based on shapes and
the sequence of movements over time – for example, simple spots may
look like circles, as in Boogie-Doodle32 (1941), by Norman McLaren.
Live-action and animation movies may have ties to the naturalistic
image. The classic animations of Disney33 and Final Fantasy: The Spirits
Within34 (2001), by Hironobu Sakaguchi, are examples; as well as Martin
Scorsese’s films, as Taxi Driver35 (1977) and Raging Bull36(1980) - but are
degrees of different “reality”. They can also provide fantasy images, such
as Spirited Away37 (2001), by Hayao Miyazaki, and A Trip to the Moon38
(1902), by George Méliès.
The point is that, the fact that the filmed image is linked to capturing
something that happened at the level of reality (even if it is an act), this
serves as an anchor, and there is no getting away from the impositions of
the real material. Animation does not suffer from this association, and can
create and invent any situation, environment, history, because its characters can explode and become alive.
Two highly regarded directors, Norman McLaren and Andrei
Tarkovsky, said the same thing in different ways, each one in relation to
their own art forms. According to McLaren, “What happens between
each image is more important than what exists in each image. Animation is therefore the art of manipulating the invisible interstices that lie
between the frames” [32] (p. 21). While Tarkovsky put it this way: “The
image [...] becomes truly cinematic when (among other things) it not only
lives in real time, but when the time is also alive inside it, even within each
frame” [33] (p . 77).
What is important is what lies “in-between” frames, just as in writing,
where what really matters is what is between the lines. It is understood that
they refer to a visual aesthetical issue, but there is also a semiotic component: “images are not the things they represent, but they make use of things
to talk about other things” [34] (p. 84). What is out of the picture (often) is
what is really being expressed.
30 The animation tells the story of former combatants of the 1982 Lebanon War.
31 https://archive.org/details/A_Colour_Box
32 https://www.nfb.ca/film/boogie-doodle
33 As Snow White and The Seven Dwarfs (1937), by David Hand. https://vimeo.com/140652114
34 Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=GnE64DbnUzY
35 Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=UUxD4-dEzn0
36 Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=yUp6d79WRVI
37 Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ByXuk9QqQkk
38 https://vimeo.com/1472736

283

THE CREATION OF ANIMATED AND FILMED IMAGES
Eliane Gordeeff
eligordeeff@gmail.com

·

This statement applies as much to Animation, as to live-action Cinema – as in films like The Hand39 (1965), by Jiri Trnka, and The Great Dictator40 (1940), by Charles Chaplin. However Animation, is not so connected
to the real, as live-action Cinema, and so it can transcend this characteristic much easier. If live-action Cinema, although connected to “reality”,
is the form of art that mostly links to the imaginary of humankind [35],
Animation – which does not have this requirement – is the connection
with the imaginary itself. What is seen, and known that is not “real”, is
naturally abstracted from reality, but finds connection with emotions and
ideas, because what is seen is not real, but continues to speak about things
that exist. In other words, it is possible through Animation, to present
absolutely convincing concepts, feelings, suffering and experiences – as in
Aria41 (2001), a puppet animation by Piotr Sapegin, in which the character
of Giacomo Puccini’s opera, Madame Butterfly, commits suicide through
dismantling itself.

6. Conclusion

The table below presents a final summary of the comparisons mentioned
in the text:

Table 1. Table of characteristics - Animated image vs live-action image
Characteristics

Animated Image

Live-action Image

Fundamental basis

Movement

Montage

It’s the result of

Optical+Technique+Aesthetic

Optical+Photography+

The movement

It’s simulated, created frame by frame

It’s real, captured by

(captured, scanned or photographed)

camera

Works with

Static images

Real action

Image construc-

Everything is created

Uses things and actors

tion

In representation+in the narrative+in

In representation+in

Its fiction is

movement

the narrative

Dramaturgy

Possible genres
Degree of reality

Fiction, Documentary and Experi-

Fiction, Documentary

mental (Abstract)

and Experimental

As representation (drawings), is

As photographic image

relative. But as a 3D image, can have

linked to real, it’s direct

photographic characteristics

and strong

As a representation, can be more
Degree of connota-

direct, less restricted (by logical

As photographic image

tion

thought) and therefore broader

linked to real, is more
indirect and limited by
the sense of reality.

39 https://vimeo.com/60337657
40 https://vimeo.com/75087018
41 https://www.nfb.ca/film/aria_en
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The movement seen in live-action movies is a record of a real action.
In Animation this is a simulation, and in itself a kind of virtualization,
where it, according to Pierre Lévy [36] (p. 17) “is not a déréalisation42 [...],
but an identity change, a shift of the ontological center of gravity of the
object considered […]”, observing that “the invention of new speeds is the
first degree of virtualization” [36] (p. 23).
In terms of the construction of the images, there is no denying that
the possibility of managing this process is more profound and complete
in Animation than in the live-action Cinema. As an image, the animated
form permits a greater degree of visual and aesthetic integrity, because
it is the result of total creation and construction. In live-action Cinema it
is necessary to incorporate other elements outside the director’s control.
Hitchcock said that as a director, waiting for the actor’s action to move the
action of the scene – he’d rather not wait for it [37] (p. 92-93). In Animation,
this dependency does not exist.
Every time you need to represent something outside the constraints
of material reality, Animation is used as an effect - which is nothing new, a
tactic having been relied upon since the times of George Méliès. Such is the
case in the Harry Potter series, and Lord of the Rings, among many others.
It is also used as a matter of practical and production economy, as in Life of
Pi43(2012), by Ang Lee. In fact, Manovich is right (already mentioned).
In this context, the use of 3D to create naturalistic environments and
characters has historically created two critical and contradictory situations. If in the past, the Arts pursued the faithful representation of reality,
mimesis, which was broken by the advent of Photography, today, the main
goal of the virtual representation development of “reality” is the hyper
-reality of the image for movie pictures – considering that the 7th. Art is a
consequence of the advance of Arts and Technology of Modernity – and
as a result, we seem to have returned to the past.
If due to Photography, an art/technique that allows reproduction, the
aura was lost with the digital image, what is lost is the snapshot, since the
original no longer exists. In those days, it was an emulsion sensitized by
light, while today it is a digital record (a 0 and 1 file record) that is already
an obtained image encoding (the quality of which depends on the size
and capacity of the camera sensor) – and it can be digitally manipulated
indefinitely, generating in every instance another image. As affirmed by
François Soulages [38], “to plagiarize Koyré, we can say that we have passed
again from a closed world (a picture closed on itself ) to the infinite universe
(an infinitely exploitable and modifiable picture): this is a new Copernican
revolution”.
This observation applies to both Animation and live-action Cinema.
Logically such advances permit an economy, speed in production, which
is essential in any profitable business. However, we must be aware of what
happens, and how.
Benjamin declares photography to be the seed of Cinema [39]. While
42 Term from original.
43 Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=3mMN693-F3U
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Morin has said that Cinema is the seed of the virtual, taking into account
the entire “cinema apparatus” - the screen, film camera and projection –
and, in 1956, developed a conclusion applicable to both means of creating
a moving image: “we are at the very moment in history when reciprocally,
the machine involves and determines, or rather, realizes the essence of
man. [...] The cinema is the mother-machine, imaginary generator, as well
as, it is reciprocally, the imaginary determined by the machine. It came
to settle in the heart of aesthetic, which was considered to be reserved for
individual handmade creations: the division of labor, rationalization and
standardization command the production of films. Even the very word
production has replaced creation”[40] (p. 241).
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Abstract
In this paper I will look at the use of literature to support illustration
students in the production of an artists book that seeks to question the
position of the illustrator as a producer and author of work. I will discuss
using literature as ‘inspiration’/starting point for an artists book and
show examples of works that incorporates ideas of adaptation/interpretation/new work, authorship, production/producer. Illustration practice
and in turn what it means to be an Illustrator is in a period of questioning, seeking to redefine what this means. Having a curriculum that
allows students to develop their own style and individual voice, along
with having the choice to work across a range of media and processes be
an illustrator that works in print, digital, animation, paint ink etc. places
them in a pivotal position to explore the positioning of the Illustrator.
As the arts and humanities are shaped and negotiated, subject
to revision, the education of the Illustrator should seek to embed this
understanding and implications in it’s curriculum design. I conclude that
students introduced to ideas of authorship, production and responsibility of establishing their role as an Illustrator, will have the ambition to be
engaged the debate about Illustration. By the practice and dissemination
of their work, along with entering discussion and debate they can seek,
not to limit their concept of Illustration, but develop an encompassing
definition of what it can be.

1. Introduction

This paper seeks to consider the position of the Illustrator as an author
of work, expanding the tradition role, somewhat narrow concept, of
the illustrator working to commissions and external briefs, within an
educational framework. Through the examples of work produced on the
B.A.(Hons) Illustration Course at the University of Portsmouth by second
year students and outlining a unit: Bookworks, it will consider how classic
literature, with universal themes can inspire Illustrators to produce new
works for a contemporary audience. The paper documents how students
are introduced to the complexity of issues of authorship and production.

1 University of Portsmouth, BA(Hons) Illustration, School of Art & Design, Portsmouth, Hants. PO1 2DJ, UK.
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Illustration, Authorship,
Literature, Artist’s Book,
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For the unit students are asked to produce an artists’ book2 that uses a
selected piece of classic literature as their inspiration. Initially, students
read and research a classic book, this includes reference to the author and
contextual research. The term classic refers to books of acknowledged
influence or excellence. They can cover the works of Shakespeare as well
as tales of horror, imagination, romance, tragedy, historical works, fiction,
science fiction, children’s fiction, fantasy, Greek myths, fables, religious,
satire, science-fiction, politics, crime, social conditions & humour.
By selecting a ‘classic’ piece of literature students are able to draw on
an abundance of research about the actual text and beyond, including
information on the author and context. A large number of the works from
the past have been written about, re-interpreted, perhaps set in a different
context, been used as subject matter for film, television or have influenced other visual arts. The cross-fertilization of ideas, practice and media between these creative arts draws on creative heritage and provides an
extensive source of endless inspiration.

2.1. ‘Bookworks’

From their chosen book and related research, students produce an artist’s
book. The term ‘Artist’s book’ is broad and describes a book made or
conceived not just by artists, but can include photographers, illustrators,
printers, bookbinders, writers and poets too. They can be produced in
editions or as a one-off production and are usually self-published. Artist’s
book can be further defined in relation to their structure:
‘‘Artists’ books that maintain the traditional structure of a book are
often known as book art or bookworks, while those that reference the
shape of a book are known as book objects.” [1]

Students are supported in their understanding and defining of what an artist
book can be, by lectures and tutorials and had access to the Ministry of Books
[2] - an archive of artists’ books housed in the Illustration Department at the
University of Portsmouth. The collection is archived online, with supporting
resources, links and the site includes a wealth of bookbinding tutorials.
Although the students’ artist’s book will be derived from its literary
roots it does not have to contain text. Students create their own individual
book - not an abridged version of the text, highlighting areas they found
interesting or responded to in their chosen text, developing initial ideas
through discussion, visual experimentation and thinking how this could
translate through imagination into their own artist’s book.
In 2012 to mark the bicentenary of the birth of Charles Dickens we
directed the students to choose one of Dickens’ works or one of his contemporaries.
Maple White Land F.1 & 2 is an example of one of the students’
artist’s book and is inspired by the novel The Lost World.3 It is a purpose
2 For a full definition of ‘artist’s book’ see Castleman, & Castleman, R. (1997). A Century of Artists Books.
United States: Harry N. Abrams.
3 Doyle, A.C., (1912-original publication date) The Lost World
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Fig. 1. Brain, R., Babbage, W., (2015). Maple
White Land, , (Hard
back book, with collaged
elements, beech box,
bagged samples including: glass, minerals, tin,
feathers).

built compartmentalized beech box, along with curiosities – including
rock minerals and ephemera that evidence a trial of adventures but
‘communicates barely a whisper of the wonders witnessed’.4 Included
is a documented history of previous owners, prior to being placed in
the hands of the reader. Inside the hard-back book are geographical
co-ordinates of locations that evidence the time, date and place of the
findings of these objects, along with pictorial recordings, some photographic, drawn or printed representations. It is not just the content
selected for the book, but the structure that has allowed the viewer to
explore and navigate individual avenues – discovering and revealing a
wealth of suggested narratives.
Students’ final artist’s books were underpinned with extensive developmental work – into the concept and materiality. From initial ideas and
themes in response to reading the text, sketches, experimental speculative work into processes and materials were undertaken. Prototypes
were made to test and refine possible book solution(s). In tandem,
students participated in tutorials where they were encouraged to reflect
on their practice and engage in discussion around content, production,
format, authorship and ‘cultural relevance’ Heller. [3]
Fig. 2. Brain, R., Babbage, W., (2015). Maple
White Land, (Showing
hard back book detail,
with collaged elements,
beech box, bagged
samples including: glass,
minerals, tin, feathers).

4 Brain, R., Babbage, W., (2015). Maple White Land
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2.2. Definitions

Drawing from another’s work, in this instance a literary piece, there are nuances of different definitions, such as: adaptation, homage, interpretation,
which allow illustrators/students to explore and define that which they may
seek to produce. But sometimes it can be more helpful, indeed easier; to
define what it is not. Questions as to whether the intention is to adapt, alter,
amend, interpret, represent or translate are just form the basis for discussion at tutorial level. Hearing established artists’ views on this is insightful.
It is interesting to consider the quote from the novelist Angela Carter, made
in an interview, regarding her book The Bloody Chamber5
“My intention was not to do ‘versions’ or, as the American edition
of the book said, horribly, ‘adults’ fairy tales, but to extract the latent
content from the traditional stories and to use it as the beginnings of
new stories.” [4]

Validity, meaning and intention are important to all creative practitioners.
The use of language to define or give an explanation to these creative processes can enhance, or as we see from the above quote, using the ‘wrong’
terminology can seemingly diminish the status of work.

2.3. Authorship

Ideas and theoretical debates of authorship are more established in the
discipline of graphic design, but no so fully established in terms of Illustration. This is perhaps somewhat surprising as authorial illustration is
strong within the discipline. The MA in Authorial Illustration at Falmouth,
Atlantic Press and the Falmouth Illustration Forum is testament to this.
Though there is more debate and acknowledgment of Illustration as a
worthy practice, this quote from Zeegan (2005) still has resonance:
‘‘Outside of education there appears to be a blanket refusal by artists
to acknowledge the importance of the role that illustration plays. The
crossover from art to illustration is occasionally deemed appropriate,
but the reverse is rarely accepted.”
Zeegan (2005) [5]

With the growing opportunities for self-publishing, perhaps this is helping
Illustrators to strengthen their positioner as producers of work, rather
than confining outputs within the more traditional role of making work
that has been commissioned.
It is interesting to see the collaboration between Auster and Thomas
resulting in the book: The Inner Life of Martin Frost (2008) [6]. Taking Auster’s text from The Book of Illusions, Thomas combines his own
drawings, interweaving them with his own typographic design, resulting
in a visual feast. Both Auster and Thomas are listed as joint authors6 on an
5 Carter, A., The Bloody Chamber & Other Stories, Vintage Classics (new ed.) London 1995
6 http://www.amazon.co.uk
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online commercial platform. Perhaps this is in part due to the balance and
weight given to both Auster and Thomas. In the book it states: Text Paul
Auster, Drawings Glenn Thomas. Encouraging students to recognize individual input in collaborative work and any perceived hierarchy they may
have about the image/type relationship can open up areas for discussion.
Fig. 3. Kettle,
M.,(2012). Unrequited
Love, (Mixed media
including velvet, paper,
brass lock & key).

The artist’s book Unrequited Love by Kettle, M. (Fig 3) was produced
in response to reading Great Expectations by Charles Dickens. The author
was interested in the protagonist - Pip’s longing for Estella and how this
consumed him throughout the novel. Rather than re-interpreting Pip’s
own story through her visual work, the author responded on a personal
level, remembering the vivid emotional pain/pleasure of a past unrequited love. In wishing to capture a more universal ‘bank’ of narratives,
the author put a call out via social media, asking individuals to share their
story. The author was inundated with: ‘words spilling from the heart…
taken from previous untold stories and recollections of unrequited love.
Hidden away but never forgotten…’ 7. Kettle has produced her own work –
to amplify the chosen theme of unrequited passion, textually expressed by
Dickens, but interpreted by her as reader and communicated by Kettle as
the author/producer.
In the form of the artist book the viewer approaches a seemingly
familiar codex, but on closer inspection, the addition of a key and having
to unlock the ‘book’, demands a new approach from the reader and this
can create intrigue. On opening, the expectations of pages is usurped by
the absence of pages, and space covered with vivid red velvet and the
presence of a paper sculptural heart and text that reveals personal narratives that evokes emotions, including longing, nostalgia and passion. The
material employed in the production of the artist’s book – velvet, a dried
rose, antique hard-back book, adds to the tactile, olfactory and visual
experience. The form - with lock and key, seeks to reinforce the preciousness of memory and keepsakes.

7 Kettle, M., (2012) Taken form the exhibition label
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Fig. 4. Hill-Gowing,
J,(2012). Bottles and
Maps, (Mixed media including leather, ephemera, paper, glass).

F.4 Inspired by the adventure novel 20,000 leagues Under The Sea
by Joules Verne8 Hill-Gowing’s artist’s book more closely aligns to the
original story. With the author producing the rediscovered journal of book’s
protagonist, Professor Pierre Aronnax. The found journal is inside a leather
case along with a collation of material – maps, vials and test-tubes containing a variety of ‘samples’. Some as yet unidentified but seemingly of scientific importance, suggested by the meticulous labeling. The materiality of
the piece – the fabulous copper covering, with a delicate fish scale pattern,
interrupted by a port-hole that allows as a glimpse of crumpled maps below,
echoes the splendor of the novel; but this artist’s book entices the viewer to
interact and experience not just the journalistic commentary and sketches,
but sample discoveries too. The artists books that bare little resemblance
to the established codex, as does ‘Bottles & Maps’ and without a contents
page, ensures the reader/viewer navigates this book is highly individual
way. Ellen Lupton, in The Designer As Producer cites Walter Benjamin
(1934) when making reference to this ‘empowerment’ of the reader:
“…the goal is to turn “readers or spectators into collaborators.”9 His
words resonate in current educational models, which encourages students to view the reader as participant in the construction of meaning.”
Lupton (1997)[7]

2.4 Exhibition

At the end of the unit an exhibition was organized: Beyond Dickens.10 The
rationale for the exhibition was to highlight the impact of Dickens as an
inspiration for new creative works by contemporary artists. This exhibition was an international response to produce artists’ books inspired by
the work of Charles Dickens or one of his contemporaries and would seek
to disseminate the student body of work. All students were encouraged to
submit, and selected works were exhibited along side the selected pieces
8 Verne, J., 20,000 Leagues Under The Sea (1870 – original publication date).
9 Benjamin, W., & Demetz, P., (Ed.) Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings (E.
Jephcott, Trans.). New York: Random House, USA (1995).
10 Beyond Dickens (2012) The First Floor Gallery, Southsea Library, Southsea, Hants. UK
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from practicing artists. The selected books drew on the universality of
Dickens’ themes, including: freedom love, social commentary, humour,
industrialisation politics and morality, and they marked him as a relevant
influence for contemporary creative practitioners.
Viewers were encouraged to ‘read’ the artists’ books; touch pages,
turn keys and open boxes… Artist’s books are made to be interacted with,
and in the process of viewing and manipulating the viewer can reveal
multi-layers, determine sequence(s) and transform the sculptural elements of a book.
No distinction was made between the work of students and the
work of practicing artists. By participating in this exhibition students had
evidence and experience of how they could disseminate their work in an
existing established context – the gallery and in consequence, expand
their perceptions and ambitions of what they can produce and where their
audience can view their work.

2.5. New works

In the Bookworks project that the students undertake, they are encouraged to identify subject(s) derived from the original text that have personal
resonance. So they have a connection to the content, along with a desire to
express and communicate their subject/theme. Though it stems from an
established text and is inspired by another’s notion, through distillation it
becomes removed from it’s origins and begins to assume an identity of it’s
own. A transmutation – shaped by the illustrator’s unique voice – that of the
authorial voice, into new work, in this case an artist’s book.
These artists’ books have a life, their own unique place in the visual
world, but how are they pieces of new work, original works, when drawn
from literary sources? Certainly they look different from the original, in
format, they are relative to ideas and expressions that have existed in another time and place. Some of these new works will be less giving in terms
of their heritage, so individual and contemporary – wanting independence, bearing little if any care or acknowledgement to past works that
helped form and shaped them. The reader may see obvious connections,
perhaps the trace of an individual character’s voice, echoes of a setting
that informed the poet, the writer, they may echo the busyness of a townscape or a lone voice seeking/demanding an audience, a new audience,
but in others there is no seemingly obvious resemblance.
Perhaps on closer inspection, the universality of themes is the commonality, such as adventure, love but in changing the format, the communication of the message – is altered, the new voice gives it it’s originality.

3. Conclusion

Just as in the humanties, the arts themselves are subject to re-interpretation and revision, subsequently those who practice in this field have a
role to play in refining, moving boundaries, establish new practices and
responsibilities.
“..the arts and humanities change continuously by virtue of their be-
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ing elements of a culture always in a condition of transition. Thus they
transform through internal dispute, contestation, revision of tastes
and methods, discovery or recuperative research, politics and philosophies. These subjects are continuously in debate and discussion: as
new writers or artists emerge (or are discovered) to challenge existing
norms, a field of discursive activity is simulated; as new historical
theories, evidence or discoveries are made, different and challenging
historical narratives follow which will then be tested in debate.” [8]

(Fry, Ketteridge & Marshall 2014)

How a student recognizes and negotiates this can be challenging, perhaps
problematic. But if education is to truly acknowledge and reflect this, it has
a responsibility to embed these ideas in the education of the illustrator and
in turn support their understanding of it. But in what ways can the curriculum seek to support students? Allowing students to question, engage in
activities that challenge their own notions of what it is to be an Illustrator.
Theories can be explored in visual culture sessions and tutorials within the
subject discipline of Illustration. Allowing students to consider, question
and acknowledge their vital input in this debate – the awareness, responsibility of the part that they have in redefining their professional practice.
Designing projects that allow students to source, define and refine
their own content for their practice and providing supportive opportunities
to put into ‘practice’ these ideas of authorship - producing and disseminating work, in this example the production of the artist’s book and an external
exhibition. It can open up necessary dialogues, with the balance firmly in
the terms of the practical. Education provides the introduction to these
issues. Students, as they graduate and practice in the professional arena will
give shape to how these ultimately inform what Illustration can be.
How successful as authors they are or indeed will be, may be up for
debate – but the value is found in the dialogue and expansive ambitions of
students, in turn Illustrators – working in ways defined, newly defined, but
not limited by existing boundaries. Placing students at the centre makes
them better placed to engage with the theoretical debate, empowering
and extending, not a dilution but enrichment of Illustration practice.
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Mobile architectures, a shifting space of perception:
from cartoon to 3d
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Abstract
“Mobile architectures” is an experimental project that uses as main
resource the dialectic relationship between 3d animation that depicts
rotating views of presumed celestial spheres, and sound. Using as starting points two “instructional drawings” created by the architect Yona
Friedman and taking its name from the his Manifesto “Mobile Architectures” , published in 1958, we combine 3d animation and soundscapes
to suggest alternative spaces far away from current economy based on
immovable properties, based also on the ownership of the land, land and
property speculation. Our animations are, thus a metaphor of self-carried roofs: structures modified by situations and circumstances instead
by the constructions of settlements.

1. Introduction

This article explores the concept of the project “Mobile architectures”:
an immersive audiovisual installation and it´s contextualization. “Mobile
architectures” is an experimental project that uses as main resource the
dialectic relationship between 3d animation that depicts rotating animations of presumed celestial spheres, and sound. This Project also could be
considered part of a large tradition of art works who seeks for correspondences and tensions between sound and image. In this case, the main
narrative element that changes over time is the sound. It suggests the
transition between different spaces and strange situations that we can´t
imagine together, depicting an impossible geography and topology.

2. Project Background

The project takes its name from the Manifesto “Mobile Architectures”2,
published in 1958 by the architect Yona Friedman. He describes there a
new habitat based on an unending and periodic renewal of social, political
and economic relationships. He speaks about structures or architectures
that don´t affect landscapes or cityscapes, as they are situational. In this
case, situational means that each built volume is a point and its connections. He developed there the concept of architecture without build-

1 UEM (Universidad Europea de Madrid), Department of Art, Design and Digital Contents. Tajo st. , Villaviciosa de Odón, Madrid, Spain.
2 “Mobile Architecture” can be seen here http://www.yonafriedman.nl/?page_id=225
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ings3, where the need for flexibility is paramount .This approach seeks to
construct and also guarantees the possibility to easily deconstruct at any
given time.
Yona Friedman was the principal activist in the Communication Centre of Scientific Knowledge for Self- Reliance, created under the auspices
of the U.N. University4. The purpose of that Centre was, among others,
to transfer and disseminate knowledge of a whole range of techniques
in numerous manuals illustrated using cartoon language, dealing with
techniques by which people can improve their living conditions and wellbeing themselves, The goal was the creation of a popular encyclopedia
for survival available for millions of people, enabling the most disfavored
population to assume their subsistence and improve their lives, along with
the demonstration of how basic information about building techniques
can be communicated with simple drawings. From water purification
to the construction of smokeless stoves, these manuals were drawn by
Friedman himself as simply presented documents that were often shown
as wall posters. These manuals were adapted to be presented as animated
films, to be used by local televisions or to be projected during the training
courses. Those techniques received in 1962 the Golden Lion of Sant Marc,
the highest distinction of the Venice Film Festival.

3. Project Development
a.- Concept

Our “Mobile architectures” project takes its meaning from the concept
developed by Friedman. This concept finds its expression in systems of
construction that allow the people living there to outline the design of
their dwellings, based on structures with little impact on the ground:
skeletons to be filled in as desired, dependent on the initiative of every
inhabitant5. He tried to devise a system created with space-frame grids
shaped with circles instead of polygons. He called it space-chain structure,
and because of its arrangement -all the joints of this space-chains are
situated at points where the rings are tangential to one another-, admits
interesting cases of transitions between contiguous polyhedrons. In addition, using spheres of various diameters, arranged in an irregular pattern,
random structures could be created with no rules of composition. He
called those irregular arrangements protein-space-chains 6, because their
resemblance with the structure of the proteins illustrated by scientist . By
combining the space grids as regular structures and proteins structures
as irregular ones, depending on the choices of the individual, usable
spaces were created, flexible and not regular, adapted to the needs of the
individual: a space were the choices of one individual do not impede those
of the others.
3 The video of “Architecture without a building” can be seen here https://vimeo.com/25050690
4 The web page of the U.N. University is http://unu.edu/research
5 In Lebesque, S., Fenterer van Vlissingen, H. Yona Friedman. Structures serving the Unpredictable, pp.
22—23, Nai Publishers, Rotterdam (1999).
6 Lebesque, S., Fenterer van Vlissingen, H, Ibid. pp. 96-97.
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Those structures and the concept behind it deal with change and
movement of man in the environment depending on his changing needs,
sound space cartographies as means of exploration and source of knowledge of a place, instead of permanent occupation, to fence in a plot, to
defend or to devastate: all of them, different aspects of an economy based
on immovable properties, based on the ownership of the land, along as
land and property speculation. Those are ideas related with the concept
of inhabit of a culture that doesn´t encourage experimentation because is
focused on investments in overrated soil.
Nevertheless, we consider that situations along with mobile and
temporary artifacts could be as important as permanent built structures
and can contribute to the generation of our own self-image as individuals
such as, for instance, the garments do.
This project is about temporary settlements, passing through those
spaces which are outside purchasing and sales transactions: free places
like empty plots, public pavements, waste grounds, ditches, roofs, industrial wastelands….: that is, formless or irregular spaces open to change
and also to new joints. It refers to a man who replaces possessions by new
relationships with the surrounding environment and the others. It also
deals with structures that do not
affect the landscape: a temporary
installation, a walk, an encounter….

Fig. 1. One of the drawings explaining how to
build a dome of bamboo. Communication
for Self-Reliance. In

b.- Hands on

The concepts of space-chains made
with circles instead of polygons
as structural unity for mobile
architectures, along with two of
these Friedman instructional drawings mentioned above, depicting
the construction of domes made
with bamboo rings, were used
by us as manuals to “build” our
domes inside the computer. So
formally speaking, we have used
Friedman´s cartoon drawings as
the starting point or the trigger of
our animation, and conceptually
speaking we have used and worked
based on his already mentioned
concepts.
Following their instructions,
we created five different celestial
domes inside 3d software.

Mimar 20: Architecture
in Development, edited
by Hasan-Uddin Khan.
Singapore: Concept
Media Ltd., 1986.
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The image below shows the different structures inside the computer.
Fig. 2. An image made
by composition of
different screenshots
of the domes, taken
inside the 3d space.
Down, on the right
side, we can see the
camera, placed in the
middle of the spherical
space.

We have placed virtual cameras on the center of each dome. The cameras
were animated with a rotational movement. From there, the renders were
calculated.
The visual appearance doesn’t want to reproduce in a realistic way
different constellations as we know them. A special treatment is applied to
the structures to simulate glowing points of different sizes, similar to the
lamps of different sizes and intensity.
In this regard, is important to consider that we have not to try to
simulate in a realistic way the properties that we perceive in objects or ambient of real life. Lev Manovich considered this as one of the main aspects
of the New Media7. Instead of that, we have created an abstraction of a
constellation: something that is in-between a natural construction and a
human- made structure, but remind us about the structure and color of
the starry sky. Symmetry confers a hypnotic effect similar to the mandalas
that remain always the same with no changes.
Fig. 3. One frame of
one of the animations,
obtained from the
central camera.

Each animation is 10 minutes long. It depicts, using accelerated speed,
the daily movement of the earth around the sun: the scenery under which
our live develops.
The final result is a strange sky where we can look for constellations
and star trails.

7 Manovich, Lev. El Lenguaje de Los Nuevos Medios de Comunicación. Paidós Comunicación,
Barcelona (2005)
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Our animations are, thus a metaphor of self-carried roofs: structures
modified by situations and circumstances instead by the constructions of
settlements.
Change is suggested here by the sound. All the experiences we
treasure, all the places we experience are suggested by the soundscapes.
We use here the term coined by R. Murray Schaffer8 . Soundscape refers
to events heard but not seen. By listening, we re-create a space, depicting
the constitutive audible features that define and characterize a place. We
could say that is a concept related with the aural identity of a place.
The soundtrack is, thus, made using field recordings. We use the idea
of composition as a new approach to the old codes already stablished:
we take the soundscapes of different places and we create (or re-create)
a new one with the juxtaposition of remote locations: unrealistic places
that we experience with our body, as sound is always felt with the body
and not only with hears. This project includes five different soundscapes
lasting ten minutes each one.
Fig. 4. The animation
should be experienced
lying on the floor, in a
cushion.

As we are depicting celestial domes, the animated videos must be experienced lying on a cushion. The lying down position contributes to a restful
attitude and concentration which along with the hypnotic images focus
our attention in sound and the spaces recalled with it. It could be seen as
an acousmatic experience. This term was derived from the Pythagorean
word akousmatikoi, and refers to listening without seeing the source of the
sounds in order to focus on it and also to heighten the sense of hearing.

4. State of the project.

“Mobile architectures” is an on-going project. It received a grant from
the Regional Government of Madrid, but is far from finished. The different components of the installation have been tested: the capacity of the
soundscapes to recall different spaces and the hypnotic movement of the
animation. It also has been tested on big screen, with different audience,
in Madrid and also in the Marion Center for Photographic Arts placed
in Santa Fe, New Mexico, but it hasn´t been tested yet with the entire
configuration needed. Further steps will include tests with the desired
settings: the spectator lying on a cushion, experiencing the immersive
installation alone.

8 Schafer, R. Murray. The Tunning of the World. Destiny Books, Rochester, Vermont (1977)
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5. Conclusions

This projects talks about tension. Taking as the starting point the language
of animation, we create an abstract space that recalls us to already known
entities of our real world, in this case heavenly entities. On the contrary,
the sound speaks about earthly matters.
In this case, the sound plays an outstanding role to re-create for ourselves spaces and to recall subjective circumstances, events and places,
always different depending our previous experience. Tension between
sound material, always changing and the animations, always the same, accentuates the symbolic aspect of the representation. The symbolic meaning associated to the sounds is always changing as the sound changes, but
the images, that remain always the same, negate this.
Mobile architectures can be considered as an art project that encourages a more conscious attitude towards our environment and landscapes.
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Model of Translation from 2D Image to 4D Motion
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Abstract
This research discusses the combination of needs and resources to develop the visual concept of contrast within motion design methods. As a
need, it inquires into contrast ideas for motion. As a resource, it introduces visual examples of contrast, to highlight a specific visual principle.
Contrast is a high-level principle creating both differences and unity
between things by their relationships based on different assets and values.
Visual contrast in stable images is achieved by the properties such as size,
color, shape, position, texture and meaning etc. Visual contrast in motion
images include frequency, trajectory, regularity, density and sequence.
The significance of this research is to encourage the viewer to utilize contrast properties in stable and motion images to achieve continuity of their
visual literacy when confronted with dissimilar visual designs.
The process of the examination is: 1) Finding the best examples of contrast, 2) Accessing the examples to identify good contrasts, 3) Translating
and interpreting the results into possible motion behaviors, 4) Inferring
detailed motion behavioral words considering the properties of motion –
interval, speed, direction, pause and duration, etc., 5) Observing existing movie clips as analogies related to the motion behavioral words just
inferred, and 6) Storyboarding for execution.
The research takes a twofold approach: 1) Seeing as thinking (McKim,
1972) and as infinite seeking (Arnhiem, 1967), this research examines
contrasts in motion as case studies in which the principle was inferred and
generated by the insightful assessments of contrasts from stable artifacts,
and 2) The research systematizes the process and method as “modeling of
concept formation and rule induction” (Klahr & Simon, 1999) in relation
to emerging knowledge development.

1. Aims & Significance

Motion on screen or the dimension of time is a new element for visual
design in addition to words and images in space. Poggenpohl (2008, p.
58) stated, “there was print, television, a bit of film, signage: designers
engaged primarily with words and images. Now with computers, the
broadband Internet, telephones that do everything and tap dance, and an
array of other devices in which information is at play, the medium pos1 Trinity Christian College, Art & Design Dept. 6601 W. College Dr., Palos Heights IL, USA
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sibilities are extended. The two most basic new aspects in communication
design are time and interaction”.
Building further on these ideas, the present paper considers time or
motion on screen as an important study platform with regard to digital
media in design. One aim of this paper is to experiment with the possibility of translation of visual stimuli from space to time as a method for
design and to utilize creative visual thinking processes to consider further
applications. This paper helps to formulates a process developing contrast
in space-time translated from contrast in space to apply the process to
other principles in time. Methodology is the first phase of the research,
and an evaluation will be developed as the next phase of the research.
Human activities involving the brain, experience, and imagination
are dynamically able to relate to each other and to others. As an example,
in Figure 1, if the two black squares are considered, is there a difference in
perception if they are a snapshot compared to if they are in motion? Similarly, seeing a triangle in a space, can one extend one’s views and see that
things are perceived to move from the bottom of the screen with tangling
and moving to the top of the screen; also, that things are getting arranging
themselves and disappearing?
Fig. 1.

“We shall see, however that the subject knows a great deal more
about the unattended message than he can tell” (Turvey, 1972, p.119).
Gibson emphasizes that “some of the experiences called perceptual
are not a function of stimulation at all” (p. 110), that “perception is
exclusively a function of stimulation where conditions of stimulation
permit … that perceptual systems are flexible machineries which can
be put to uses other than that of discovering invariants in changing
stimulation, although that is their primary function. Thus, in addition to detecting invariances perceptual systems can be generative
devices, which construct perceptual experiences of certain kinds”
(Gibson in Turvey, 1972, p. 112).

According to Gordana (2008, p 12), “Intelligence may be described as the
characteristic of an agent that increases the probability of the success of
its actions in its relationship with the “world” (including the agent itself ).
Consequently, the functioning of intelligent agents must be understood
in their interaction with the environment and related to their goals. The
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mechanisms of intelligent behavior are data acquisition (perception),
information processing, knowledge management including anticipation
and decision making.”
Seeing is accomplished by a viewer’s “reasoning” process for relationship among entities – the established status by the viewer is not necessarily to arrive at an absolute answer but is to make a sense to understand
the entities as a whole. Especially, if there is a goal in common between
the entities, the viewers or thinkers maximize the association to build a
“good” relationship that produces meaningfulness as the result of seeing,
or thinking – viewing processes.
This research applies the ability of the viewer’s gestalt and creative
seeing for creative and transformational translation. A viewer as a reader
of visual images has the goal of rendering relationships among stable image entities in the context of moving based on the entities given – a viewer
operates the capability of reasoning to render the context. “Psychologists
tell us that “spatial perception” is not the perception of space as such but
of the relationship between objects in space. Further, most psychologists
hold that spatial perception is largely learned” (McKim, 1980).
McKim (1980) also stated that “creative seeing involves using
imagination to recenter viewpoint; it is the ability to change from one
imaginative filter to another. … Since all perception involves some degree
of imagination, we all see imaginatively – in the broad sense of the word.
We do not all see creatively, however, the key concept is flexibility. People
who can flexibly use their imaginations to recenter their viewpoints see
creatively.”
This research seeks computational modeling for transformational
learning from stable images to moving images that emphasizes viewer’s
“intelligence-enhancing” (Gordana, 2006) ability to utilize the functioning of “seeing as thinking” – human’s eyes or seeing is more than what it is
really seen in terms of constructive and productive thinking.

2. Research Question
The present paper question is:
“Can the contrast properties of two-dimensional aspects be interpreted for four-dimensional aspects in which the moving images as
‘needs’ is reasonably derived from the stable images as ‘resources,’
and can we formulate the process of the translation for further applications?”

303

304

CONFIA . International Conference on Ilustration & Animation
Barcelos. Portugal . June 2016 . ISBN: 978-989-99465-6-9

3. Process & Method
Table 1. The development process for the
combination of needs
and resources including a cognitive level.

Copyright © 2016, Jinsook Kim

1) The Identification of Principle & Finding Examples
Table 1 is a flow chart that was developed by analysis of subject’s investigation and ultimate understanding of general information stimuli. There
are many considerations in a subject’s perceptions. Contrast is one of
those. Contrast is an important concept in visual composition essentially
to create vibrant outcomes. Contrast in general is intended to compare the
opposite nature of unlikeness and differences. Subject’s reaction to visual
stimuli uses contrast as a major consideration. Those considerations are
present within Table 1 and will be examined.
Regarding the concept of contrast, one can rely on general definitions
and also find multiple examples of the principle to discuss the concept
extensively. Contrast has been defined as: “to compare in order to show
unlikeness or differences; note the opposite natures, purposes, etc.” or
“the state of being strikingly different from something else, typically
something in juxtaposition or close association.” Contrast, in Wallschlaeger’s (1992) definition, is “a condition achieved by the placement of one or
more elements in opposition to each other.”
Various contrast examples can illustrate the principle from twodimensional visual sources that fairly reflect the definitions just identified.
We have looked at a certain amount of data and can narrow selections
down into several salient examples. These images related to contrast
show opposition or juxtaposition combining different forms, lines, colors
and/or textures which act to intensify each element’s visual properties
and finally produce a clear comparison. The intent is to better define the
visual principles of contrast. Abstractness with geometric figures of the
content was emphasized to avoid any cultural or semantic differences in
interpretation, and to focus the analysis of the principle on structural or
universal meaning.
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Figure 2. Example of
Contrast in 2D

Figure 2-1

Figure 2-2

Figure 2-3

Various examples are chosen in Figure 2. The first image shows ‘organized (the dots in the foreground)’ versus ‘disorganized (the shapes in the
background)’ in terms of ‘arrangement’. No doubt, there are other elements and principles for viewing the example such as ‘substantial’ versus
‘insubstantial’ in relation to ‘value’ that support the contrast between
‘organized’ and ‘disorganized.’ This first image shows how the “organized” takes precedent over “disorganized” in forming a visual perception.
In the second example, ‘front (the larger)’ versus ‘back (the smaller)’ in
terms of ‘size’ in the visual techniques are seen and contribute another
contrast element in visual perception. In the third example, ‘uniform (the
horizontal)’ versus ‘uneven (the diagonal)’ shows contrast in terms of
‘orientation’ in the visual techniques.
2) Assessment of Examples
The examples were reviewed to connect perception of stable images to
perception of motion and the dimension of time. For example, for Figure
2-1 it was assessed that elements are arranged deliberately and are in contrast to random arrangement. The elements with a systematic arrangement presented a pattern – regularly recurring – and are distinguished
from irregularly recurring. For Figure 2-2 it was assessed that objects are
moving in different directions. One object is approaching to the front and
the other object is stepping back. For Figure 2-3, it was assessed that all
objects have uniform movement, but one of the objects present in a different manner during movement. The movement shows the same speed and
direction moving to the bottom, but one element strays off the point in the
process of the motion.
3) Creative Translation
To compile these examples into an organized format classified by characteristics, Figure 3 is given. The results of assessment were transformed
to ‘behavioral words’ to designate motion. For example, ‘aligning’ versus
‘obstructing’ for Figure 2-1, ‘forwarding’ versus ‘back warding’ for Figure
2-2, and ‘continuing’ versus ‘altering’ for Figure 2-3. Consequently,
deliberate motion behavioral words such as ‘systematic,’ ‘building’
and ‘arranging’ were listed for ‘aligning’ and “choppy,’ ‘scattering’ and
‘dispersing’ were listed for ‘obstructing’. Improved definitions continue to
develop for the best behavioral words to define an overall perception principles. For example, in Figure 3, ‘on and off ’ movement making ‘blinking’
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at irregular intervals was discussed for ‘choppy’. Nevertheless, the listed
words are descriptive.
Figure 3. The example
of translation from stable images to motion
behaviors

4) Analogy
Analogic movie clips of the motion behavioral words were investigated
to observe the behavioral words in natural scenes. It aimed to discover
any points that can help the demonstration of motion behaviors based on
natural phenomena to achieve more representative expressions of each
behavioral word. Figure 4 consists of the snapshots of the movie clips
analogic finding.
Figure 4. Video snapshots for analogy based
on real-world motion
Figure 4-1. ‘Obstructing’ & ‘aligning’,
considering Example 1
in Figure 3
Figure 4-2. ‘Continuing’ & ‘altering’,
considering Example 3
in Figure 3

5) Storyboarding
The research visualized the analogic movie clips as an anticipation of the
subsequent movement showing the sequential changes of two opposite
motion behavioral words for contrast. Black solid regular squares were developed as footage of the motion. The following Figure is the storyboard
of ‘obstructing’ and ‘aligning’.
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Figure 5. The storyboard of ‘obstructing’
and ‘aligning’, translated from Example 1
of Figure 3 (Student:
Susan Robertson)

6) Execution
Finally, the research created an example of translation from 2D to 4D.
Visit URL http://www.motiongestalt.com/mcontex.mov The motion
demonstrates the storyboard above.

4. Results

Table 2 shows the process of contrast usage to organize visual perception
with computational modeling. The numbered explanations following the
Table refer to each stage of the Table.

Table 2. Process model
for the combination of
needs and resources in
contrast usage

Copyright © 2016, Jinsook Kim

1. The Data or Examples a, b, c, and d can be identified based on the
principles of contrast. In that stage, pre-visualization as a particular cognitive event occurs in terms of interpretation. Example a refers to ‘size,’ b
refers to ‘shape,’ c refers to ‘texture,’ and d refers to ‘value’.
2. Information can be accessed based on general ideas and on dominant phenomena for the principle identified. Example a can be ‘large’ and
‘small’ based on the relationship between their sizes. Example b can be read
as a circle and a square based on the comparison of their different shapes.
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3. Creative translation can be made based on relations for needs
as goals to achieve, which can depend upon the subject’s feeling for the
possibility of a plot with reasoning. For example, a can now be translated
into a higher behavioral status related to ultimate goals. Imagine that
motion is dispersed, making large trajectories. And imagine that motion
is concentrated, focusing on the center of the space. Feedback to Stage 2
can be made until the viewer is satisfied that the plot has become more
reasonable.
4. Any real-world or natural motion phenomena generated either
from nature or artifacts can be reviewed for analogy. Analogy can be an
additional or optional activity. However, it is great significance and ideally
would be included. The actual instance is expected to provide new findings by observing the motion to be detailed in storyboarding. Example
“a” of analogy explores contrast between the density of movement in
concentrating and dispersing based on a spiral galaxy simulation (https://
www.youtube.com/watch?v=K5pfXdsrtI4 last accessed as of May 3, 2016).
Feedback to Stage 2 or 3 can be made at this stage as well.
5. In storyboarding and execution, the viewer combines the ideas
from previous stages in terms of structuring and manipulating findings
to explore the work – dispersing versus concentrating in spiral movement
for example. Motion behavior words attempt to categorize the motion
contrast elements and attributes of motion. The behavioral elements of
motion or the elements of visual motion include intervals, speed, direction and duration, and the attributes of motion include frequency, trajectory, regularity, density and sequence. Expert skills at interpretation of the
described behavioral stages are helpful for deciding which visual contrast
is dominant and organizes the importance of information.

5. Conclusion

Motion by transformation of stable images and process model for translation from a dimension to another dimension are significantly influenced
by contrast perception.
This research translates two-dimensional attributes into four-dimensional attributes forming a basis for “the phenomena of intelligence” and
simultaneously, the process of the translation in terms of “the processes
of temporal development of information” for new knowledge that is captured and modeled. The research utilizes the visual contrast interpretation process as the translation of information in an orderly sequence that
the process combines needs and resources.
As subjects, we are able to extend our visual thinking as part of the nature
of constructive knowledge generation. Perceiving motion is ubiquitous either on the computer screen or in the events around us. It is expected that
this research will contribute to the practice of motion design as well as the
process of any creative endeavors that translate ‘one’ to ‘another.’
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Abstract
Este trabalho tem como objetivo formular dois novos dispositivos analíticos no campo do Design: artefato-enunciado e genealogia de uso e sentido. Para tanto, analisamos um artefato, o livro de atividades para adultos
(que, atualmente, demonstra uma atuação grande no mercado editorial
brasileiro), investigando os discursos que se encontram neste objeto.
Também analisamos divergências e variações do modelo convencional
deste tipo de livro. O referencial teórico baseia-se nos estudos de Mikhail
Bakhtin em diálogo com Frederico Braida, Adrian Frutiger e Adrian Forty.
O artigo explora a linguagem dentro do mundo concreto, daí a possibilidade do artefato como enunciado.

1. Introdução

O estudo documentado no presente artigo é parte de uma pesquisa maior
que envolve o levantamento de suportes para a Comunicação Visual de
conteúdos em Etnoficção - Etnoficção é a pesquisa etnográfica que perspectiva a produção ficcional como instrumento heurístico nas Ciências
Sociais. O Laboratório de Design de histórias (LADEh) do Programa de
Pós-graduação da PUC-Rio investiga a diversidade de suportes para a veiculação de ilustração com função de memória social e papel antropológico. Em 2014, por conta das comemorações dos 450 anos da Cidade do Rio
de Janeiro, o LADEh ganha o Edital da FAPERJ para criação de material
de exposição para essa data (E_43/2014 - Apoio à celebração dos 450 anos
da Cidade do Rio de Janeiro). O objetivo da proposta é o desenvolvimento
de ilustrações sobre as tribos urbanas jovens da década de 1950 até os
anos de hoje, utilizando a metodologia de Etnoficção adaptada à ilustração gráfica, descrevendo também uma descrição textual dos personagens
e sua contextualização histórica. O suporte escolhido para divulgar essas
representações foram os atuais livros de atividades. Por conta disso,
além da ilustração dos personagens, o projeto contempla ilustrações de
cenários e ações que serão a base para as atividades tão típicas desses
livros. Paralelo à função de colorir, as atividades de jogar, listar e refletir
são algumas das propostas possíveis nas páginas de dinâmicas. O projeto
1, 2 e 3 PUC-Rio, Artes & Design, R. Marquês de São Vicente, 225 - Gávea, Rio de Janeiro - RJ, Brasil
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final, além do livro de atividades, inclui uma exposição sobre o processo.
A metodologia utilizada no processo como um todo envolve levantamento bibliográfico e documental sobre os contextos históricos das tribos,
análise sobre o atual cenário editorial de livros de atividades, geração de
alternativas de traços e estéticas compatíveis, partidos adotados e produção final do livro. Neste artigo nos detemos na etapa de levantamento
de características e mapeamento de variáveis existentes nos diferentes
produtos dessa tipologia editorial. A fim de realizar o levantamento de
dados, elaboramos dois dispositivos analíticos no campo do Design,: artefato-enunciado e genealogia de uso, desenvolvidos no item 2 do artigo.
No item 3, fazemos uma breve genealogia do uso e sentido do livro de
atividades para adultos, trazendo algumas vozes que legitimam, deslegitimam, fazem sátiras, concordam, discordam, etc.C iramos categorias. No
item 4, concluímos delineando as primeiras propostas de uso dos aspectos
levantados.

2. Artefato-Enunciado e Genealogia de Uso e Sentido

Desenvolveremos nosso trabalho tendo como ponto propulsor alguns
tópicos examinados por Frederico Braida em sua tese A linguagem híbrida
do design: um estudo sobre as manifestações contemporâneas [1]. Após, ampliaremos nossa discussão a partir do escopo teórico de Mikhail Bakhtin.
Braida nos recorda o livro Objetos de Desejo [2] de Adrian Forty.
Adrian exemplifica algumas configurações do objeto “rádio” do início
do século XX. O rádio acoplado a uma poltrona, o rádio em seu aspecto
técnico-eletrônico (sem embalagem ou proteção, com seu “interior”
para fora), o rádio como mobília (dentro de um uma escrivaninha, por
exemplo), etc. Antes de conformar-se a um modelo de rádio, com características claras de como “deve ser um rádio”, o artefato “rádio” aderiu a
outras formas de existir destacando certas peculiaridades. Esse processo
de transformação material e conceitual acontece em outros âmbitos estéticos. A tipografia e a caligrafia, por exemplo, perpassam um movimento
de transformações formais contínuo: versais, versaletes, acentos, vírgulas,
etc. Hoje em dia, a tecnologia e a cultura continuam alterando suas
formas. Adrian Frutiger (em seu livro Sinais e Símbolos [3]) nos lembra do
formato “enquadrado” (as linhas retas), no qual, por exemplo, o número
6 adere ao ser representado na tela de uma calculadora, ou num visor de
um elevador: uma nova forma de existir o “6” é posta no mundo. Outro
exemplo: o signo “@” prioritariamente indicava uma unidade de massa,
posteriormente foi utilizado na linguagem da internet e do e-mail, e, atualmente, é usado também no âmbito do gênero por grupos LGBT, pois sua
forma pode indicar o “a” ou o “o”. Assim, “menin@s” pode ser interpretado como “meninos” ou “meninas”. Assim como citamos o “@”, Braida
refere-se ao chinelo cuja função é transgredida: serve também para matar
baratas. O lápis que serve para prender o cabelo. O pregador de roupa que
serve para fechar embalagens de biscoito. O clipe de papel que pode se
transformar em uma escultura em miniatura nas mãos de uma pessoa que
não pertence, necessariamente, ao campo artístico. Braida cita diversos
outros exemplos. Estas transgressões introduzem o usuário, o outro, na
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dinâmica da compreensão e uso do objeto projetado por um designer.
Para entendermos estes processos de transgressões, orientamos nossa
pesquisa em direção a Mikhail Bakhtin, intelectual que estuda essa dinâmica através do que poderíamos chamar de uma filosofia da alteridade.
No encontro, no confronto, na dinâmica, na conexão com o outro,
Mikhail Bakhtin percebe o processo estético: as possibilidades de dar
forma e acabamento ao outro. A estética relaciona-se com o âmbito
histórico-cultural, de modo que, para Bakhtin, torna-se difícil analisarmos
um objeto isolando-o do “mundo real” através de uma estrutura fixa que
supostamente poderia comportar os diversos contextos culturais. Nesse
sentido, nossa abordagem difere da semiótica clássica (que Braida utiliza)
e direciona-se ao estudo da linguagem de forma mais ampla. Dentre
as variadas definições de hibridismo, neste trabalho, seguiremos a de
Bakhtin, que destacará o processo dialógico entre o eu e o outro: “É uma
mistura de duas linguagens sociais dentro dos limites de um discurso
único, um encontro, dentro da arena do enunciado, entre duas diferentes
consciências linguísticas, separadas uma da outra por uma época, por
diferenciação social ou por algum fato.” [4].
Vale lembrar que Bakhtin firma o conceito de enunciado dentro
da linguística, contudo comportando enunciados simples e complexos.
Enquanto uma frase num diálogo é compreendida como um enunciado
simples (ou primário), um romance ou uma carta são enunciados complexos (ou secundários). “No seu conjunto, o romance é um enunciado
como réplica do diálogo cotidiano ou uma carta privada (ele tem a mesma
natureza dessas duas), mas à diferença deles é um enunciado secundário
(complexo).” [5]. Bakhtin entende o enunciado em sua potência concreta,
com sua atividade nas relações humanas, na “vida real”. Em que medida
uma obra literária dialoga com outras obras? Ou seja, em que medida
uma obra literária responde (concorda, discorda, torna ou não legitimo
certo aspecto, etc.) a outras obras literárias? Bakhtin unifica a linguagem
ao mundo das relações sociais, ao mundo “concreto”. Isso nos facilita
levar essa proposta teórica para a nossa área. Podemos, abstraindo para o
campo do Design, compreender um objeto (um lápis, por exemplo), como
um enunciado concreto. Formularemos, então, o termo artefato-enunciado. Não queremos dizer que existe um tipo específico de objetos físicos
que seriam artefatos-enunciado. Pelo contrário: entendemos o enunciado
como uma qualidade que pode ser analisada em qualquer objeto físico.
Qualquer objeto físico pode ser compreendido como um enunciado. O
termo artefato-enunciado ressalta esta característica.
A este artefato-enunciado é dada uma réplica pelo usuário que pode,
transgredindo o uso projetual, deslocar sua função e sentido. O lápis é
projetado para a função da escrita, contudo o usuário pode deslocar sua
função: o lápis pode ser usado para prender o cabelo. O uso e o sentido deste artefato-enunciado (lápis) realizam-se, não internamente ao
designer que o projetou e nem ao usuário que o transgrediu, mas, sim,
no encontro, no elo entre os dois. O sentido do lápis acontece, como uma
faísca, no encontro dos dois sujeitos. Bakhtin entende o mundo através
da imagem da polifonia, emaranhado de vozes que forma os sentidos dos
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signos: a realidade de modo polissêmico (múltiplos sentidos). Não há
enunciado isolado do mundo, pois, para Bakhtin, é impossível ilharmos
o falante ou o enunciado sem criarmos um mundo fictício inexistente, ou
seja, sem sairmos do mundo real, do mundo concreto. No mundo real,
“não existe” primeiro falante, e nem último. Mas, sim, um fluxo (tal qual
um rio) em que os enunciados se sucedem ininterruptamente, designando, assim, a linguagem como um grande projeto inacabado, pois nunca
se dá por terminada: há sempre as atualizações futuras. Projeto inacabado que gira os sentidos: o dito dentro do campo do já-dito, o enunciado
dentro do campo dos enunciados que o sucederam. A conclusibilidade do
enunciado indica a possibilidade de resposta, de réplica. Isto permite a alternância dos sujeitos. No caso do nosso exemplo (lápis), identificamos os
sujeitos como o designer (que projeta o lápis) e a réplica dada pelo usuário
(que transgride essa projeção).
Aprofundando a abstração da teoria bakhtiniana no campo do Design, podemos pensar os “rádios híbridos” (comentado anteriormente)
como artefatos-enunciado que juntam, dentro de um mesmo discurso,
duas referências distantes: o aparelho técnico-eletrônico do rádio e a
poltrona. Da mesma forma que os atos de uma pessoa não são “puramente” seus, mas neles também encontramos elementos de seus pais, de seus
avós, de seus bisavós, para Bakhtin os enunciados descendem de uma genealogia de enunciados que se configuram como linguagem. No caso do
rádio, entendemos que outros artefatos (outros enunciados) foram criados
posteriormente, compreendendo o rádio dentro de outras dimensões, ou
seja, conformando esse objeto de maneira própria, distante da referência
da poltrona. Um processo de ajustes que chegaram a certas conexões
que, só então, foram fixadas. O rádio, hoje em dia, pode estar mesclado
ao automóvel (não estranhamos este fato), mas estranhamos se o vemos
conectado a uma poltrona. A esse percurso damos o nome de “genealogia de uso e sentido” indicando a história de certo objeto. Ou seja, que
relações históricas e sociais anteriores levaram certo objeto a ter tal uso
e sentido no contexto da atualidade. Buscamos sua “parentalidade”.
Assim, abstraímos o objeto dentro de uma linguagem maior (linguagem
entendida como embate de pensamentos, ideias e intenções no mundo
real, “concreto”) e o localizamos no âmbito do enunciado. Ou seja, damos
ao objeto físico as instâncias do enunciado linguístico.

3. O Livro de Atividades para Adultos: Breve Genealogia de
Uso e Sentido

A partir das reflexões acima, abordaremos uma breve genealogia de uso e
sentido do artefato-enunciado denominado livro de atividades para adultos. Bakhtin, como já dito, percebe a realidade como polifônica: diversas
vozes que se chocam definindo sentidos momentâneos. Assim, optamos
por selecionar algumas vozes, alguns documentos, que se colidem nesse
artefato-enunciado ressaltando pontos de concordância e de discordância. Selecionamos alguns dos livros de atividades para adultos, matérias
jornalísticas sobre o assunto (que por vezes trazem relatos dos usuários),
sátiras e derivações. A seguir, veremos diversos discursos que permeiam
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o livro de atividades para adultos e que nos fazem o compreender melhor.
Os categorizamos em 3 diferentes grupos evidenciados: marco inicial,
sátira e ironias, e reflexão sociopolítica e outras derivações.

3.1. Marco Inicial: Jardim Secreto

Atualmente (junho, 2015), o gênero literário que denominamos “livro de
atividades para adultos” é considerado um boom no mercado editorial. O
livro que teremos por base é o Jardim Secreto: Livro de Colorir e Caça ao Tesouro Antiestresse da ilustradora Johanna Basford, devido a sua pertinência
no mercado brasileiro. “11 dos 20 livros mais vendidos no Brasil são livros
de colorir para adultos, numa lista dominada por títulos como “Jardim
Secreto” (750 mil cópias em seis meses) (...)” [6] diz o site do jornal Folha
de São Paulo.
Fig. 1. Capa do
livro Jardim Secreto:
características que o
classificam como livro
de colorir.

O livro Jardim Secreto (de 2013) traz diversas ilustrações em preto e branco
sugerindo ao leitor colori-las (além disto, sugere outras atividades como
achar certos elementos tais quais insetos, pássaros, borboletas, etc.).
Podemos compreender o discurso do livro (a partir do hibridismo conceituado por Bakhtin) como a junção de duas linguagens sociais distintas:
(A) a cultura infantil associada ao livro de atividades e (B) o mundo adulto
salientado no título. Não é propriamente uma transgressão (já que a autora o projetou), mas pode ser entendido como uma ampliação do artefato
livro de atividades para crianças. Provavelmente, Johanna cogitou a ideia
de que o livro de atividades para crianças poderia ser utilizado, não por
crianças, mas por adultos. Para legitimar essa mudança, utiliza o termo
“antiestresse”. Não entraremos no mérito de perguntar se o livro realmente “desestressa”. O importante para nós é perceber como o termo “antiestresse” é aplicado para dar base a possíveis questionamentos negativos do
cliente. Por exemplo: que bobagem eu comprar um livro de criança, que
coisa infantil, que livro bobo. O termo em questão traz um caráter científico dando credibilidade ao uso do livro por adultos. O termo “estresse” (e
logo “antiestresse”) é utilizado, originalmente, em um gênero de discurso
científico. No caso, foi transposto para o subtítulo de um livro de atividades. O site Meu Cérebro expõe: “Segundo Johanna Basford, editora da
série “Secret Garden”, os livros exigem dedicação e para isso é necessário
que o indivíduo se desligue de seus problemas e concentre todas as suas
energias no colorido.” [7]. Os leitores parecem concordar com este entendimento. No site da Folha de São Paulo encontramos: “’Eu comprei o livro
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porque gostava de pintar quando era pequena, e fazer coisas que lembram
a infância trazem uma sensação de leveza’, conta Fernanda, que agora diz
ter o que fazer ‘em um domingo entediante’”. [8]. O discurso de venda
dos livros também salienta esta qualidade e, ainda, se associa ao discurso
científico com as palavras “antiestresse”, já vista, e “arte terapia”. “Mais
do que adultos interessados em arte ou em reviver a infância, os livros
passaram a atender um público ainda maior: adultos estressados. Para
isso, a grande sacada parece ter sido colocar as palavras ‘antiestresse’ e
‘arte terapia’ na capa.” [9] relata a matéria no site da revista Época.
“Arte terapia” é um outro termo do discurso científico utilizado em
muitos livros similares para legitimar seu uso por adultos. Há, obviamente, uma incongruência. Para que se haja qualquer tipo de terapia, é
necessário um terapeuta e um paciente, não um livro e um paciente. Esta
incongruência, em termos de sentido lógico e semântico, parece não
evidenciar a contradição no âmbito do mercado: “arte terapia” funciona
como um selo de aprovação. O portal digital R7 discorre: “Os benefícios
da prática são diversos, a depender do contexto até benefícios sociais
podem ser alcançados, tanto que existem recomendações terapêuticas
para a atividade que ajuda a desenvolver habilidades como atenção,
coordenação, percepção visual, dentre outras precisam ser trabalhadas/
estimuladas no processo terapêutico. A ideia inicial da nova proposta foi
da australiana, Ana Eliza Soares Scott que resolveu investir no material
para trabalhar com uma cliente portadora de Alzheimer.” [10]. Outras
pessoas discordam, em réplica, do fato do livro de atividades ser um livro
no sentido integral. “Editor-executivo da editora Record, Carlos Andreazza capitaneia uma ‘campanha pela maioridade intelectual’. ‘Minha
questão é apenas conceitual: caderno de atividades não é livro. Logo, não
deve estar na lista dos mais vendidos.’” [6]. Podemos ver similaridades a
este discurso em uma sátira criada pelo Sensacionalista (site que simula
um jornal fictício com notícias fictícias): “Após o sucesso dos livros para
colorir, rabiscar, amassar, rasgar e etc. Uma editora de São Paulo resolveu
surpreender apostando na tradição. Pela primeira vez em meses ela lançou um livro que é só para ser lido, nada além disso.” [11].
Fig. 2. Capas e páginas
internas dos livros
Mandalas Mágicas, Entre Amigas e Colorindo o
Mundo Fashion: Relaxe
com Estilo.

Diversos outros títulos são lançados trazendo grandes similaridades ao
Jardim Secreto. Alguns nomes: Mandalas Mágicas, Fantasia Celta, Colorindo o Mundo Fashion: Relaxe com Estilo, História da Moda, Entre Amigas.
O estilo permanece muito similar, com traços pretos em fundo branco.
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Atentamos a um tema subjacente que se torna mais nítido: esquemas
visuais associados ao universo feminino. “Moda”, “fashion”, “amigas” são
termos comumente associados ao universo feminino passivo. Universo,
este, muitas vezes percebido dentro da linguagem estética do consumo
em comerciais de sabonete e xampu, revistas sobre novelas, revistas para
meninas, etc. Isto aproxima certos sentidos, como a amabilidade e a leveza (já exposta pela leitora Fernanda acima).

3.2. Sátira e Ironias

Em contraposição, algumas vozes deslocam e transgridem o sentido de
“adulto” para outros âmbitos, transformando a potencialidade do artefato-enunciado “livro de atividades para adultos”. A elasticidade do termo
“adulto” indica outras interpretações: o pornográfico. Suruba para Colorir
é um exemplo deste tipo de sátira. Criado por um grupo de ilustradores,
o livro busca o contraste com os estereótipos do universo feminino, ao
mesmo tempo em que faz claras referências a ele. O ilustrador Guma,
por exemplo, replica (ao seu estilo) o tema floresta com elementos como
flores, riacho, cogumelo, adicionando, agora, homens e mulheres durante
um ato sexual. Interessante perceber que (como no Jardim Secreto misturavam-se flores, folhas, galhos, etc.) Guma adiciona homens e mulheres,
emaranhando-os na flora: este elemento composicional aproxima as
ilustrações dos dois livros.
Fig. 3. Página do livro
Suruba para Colorir
(ilustração de Guma).

As fronteiras do âmbito “adulto” também podem ser ampliadas por interpretações irônicas das dinâmicas sociais. O livro estrangeiro Colouring
for Grown-Ups: The Adult Activity Book sugere ao leitor dar nome aos 11
gatos de uma mulher solteira. Apresenta um labirinto em que o adulto
deve chegar até o “trabalho” sem procrastinar, ou seja, encontrar com
elementos como checar e-mail, maratona televisiva, revista de fofocas,
redes sociais, etc.
Fig. 4. Páginas do livro
Coloring for Grown-Ups:
The Adult Activity.
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Neste livro, duas imagens idênticas devem ser pintadas (imagem
acima), uma como um estilo de moda alternativo (hipster) outra como as
roupas de um mendigo (homeless). Esta última dinâmica explicita de forma irônica como os elementos formais (no caso a cor) revelam aspectos
sociais e como detalhes e pequenas modificações formais podem fazer
um artefato-enunciado (no caso, a roupa) associar-se a divergentes grupos sociais. Outra página sugere pintar um comprimido descrevendo duas
aplicações clínicas e três efeitos colaterais.
Nestes últimos artefatos-enunciado, percebemos um contra discurso.
A proposta não é mais o relaxamento dentro da concepção do antiestresse, mas, sim, o humor através da crítica às relações sociais. Outros sentidos são irradiados dentro das fronteiras axiológicas do artefato-enunciado “livro de atividades para adultos”. Importante ressaltar a diversidade
de discursos despertados através da materialidade de um marco como o
Jardim Secreto. As respostas, através dos deslocamentos no fluxo da linguagem, permitem serem semeados diversos outros sentidos no mesmo
campo de um objeto criado por designers: o livro de atividades para adultos. A seguir, mais dois exemplos de discurso derivados. Um livro “gótico”
para ser pintado só de preto e a capa do jornal Meia-hora.
Fig. 5. Capa do livro
The Fun Goth Colouring
Book e do jornal Meia
-hora.

3.3. Reflexão Sociopolítica e outras Derivações

Há espaço também para a denúncia e reflexão política dentro do universo dos livros de atividades. Okúpalo-Todo, de edição espanhola, é um
exemplo que pretende conduzir a interatividade por um caminho menos
superficial. Colorir e escrever não para relaxar, mas expressar pensamentos, sonhos e críticas. O livro é dividido em sete capítulos que dividem as
ilustrações por temas do cotidiano como “Seu mundo”, “Super ciência”
e “Chova, neve ou faça sol”. Em cada um, Allain prepara cenários e situações que o leitor deve dar rumo ou concluir colorindo, desenhando ou
escrevendo.
Fig. 6. Capa do Okúpalo-todo e páginas
internas do Uma Terra
Sem Gente para Gente
Sem Terra
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Fig. 7. Capa e página
interna do livro Rio,
papel e lápis e página
interna, que lembra os
livros de atividades.

Outro livro político: Uma Terra Sem Gente para Gente Sem Terra, do português Nuno Coelho (professor e designer) e Adam Kershaw (que estuda
política e relações internacionais). O livro (de 2009, 4 anos antes do Jardim
Secreto) é fruto de uma visita dos autores, como voluntários sociais, à
região da Palestina e do conhecimento das dificuldades deste povo. Nuno
e Adam associam informações sociopolíticas e geográficas ao livro de
atividades para a criança. As atividades são criadas no intuito de desconfigurar padrões concebidos sobre a Palestina, ou trazer informações novas
impactantes. Nas primeiras páginas, os autores trazem um mapa (similar a
um arquipélago) perguntando que território seria este. Caraíbas, Maurícias,
Bora Bora ou Palestina? A página seguinte revela, para a surpresa, o restante
do território (as fronteiras da Palestina) indicando que a total descontinuidade do estado Palestino ocupado militarmente por Israel é similar a um
arquipélago. Outra atividade sugere marcar a opção étnica correta. Dentre
as inúmeras opções, percebemos associações não tão comuns como Árabe/
Judeu, Negro/Palestino, Árabe/Israelita, Israelita/Muçulmano, etc. Na
página seguinte, é exposto que todas as respostas estão certas e de fato existem como pessoas: demonstra a complexidade da situação Palestina.
Finalizando, como legado desse gênero, alguns livros ilustrados
passam a ser percebidos como possíveis derivações da estética do livro
de colorir, mesmo que não sejam necessariamente interativos. É o caso
de Rio, Papel e Lápis, uma compilação de ilustrações em preto e branco
de paisagens cariocas do artista Cássio Loredano realizada pelo Instituto
Moreira Salles. Após a febre no mercado editorial, existe a possibilidade
do público não atentar para o estilo visual de Loredano, mas, sim, para a
estética do livro de atividades, devido a sua similaridade visual.

4. Conclusões e Desdobramentos

Após percorrermos este breve histórico do livro de atividades para
adultos, torna-se evidente a potência que o estudo do Design ganha ao
abordarmos a perspectiva histórica do uso e sentido dos objetos físicos na
sociedade. Os termos artefato-enunciado e genealogia de uso e sentido
servem, então, como dispositivos analíticos para compreendermos a lógica dos objetos de Design na sociedade. Ao separarmos em três categorias
o artefato-enunciado livro de atividades para adultos (marco inicial, sátiras e ironias, e reflexão sócio-política e outras derivações), percebemos
como, em tão pouco tempo de vida, este objeto ganha sentidos diversos,
até contrastantes. Apesar do uso ser similar, ou seja, do usuário realizar
a mesma ação (colorir ou fazer alguma atividade no livro), os sentidos
pretendidos em cada categoria divergem radicalmente. Na categoria
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Marco Inicial (Jardim Secreto e derivados), intenciona-se o entretenimento, o antiestresse, o relaxamento, o passatempo, etc. Na categoria Sátiras
e Ironias, intenciona-se o humor. E na categoria Reflexão Sociopolítica,
intenciona-se a crítica e o posicionamento político. Há a possibilidade
de derivações futuras: dois livros recentes (Cores da Fé - Livro de Colorir
Antiestresse e Philia para Colorir) associam o livro de atividades a questões
religiosas e, assim, outros sentidos são acentuados. Futuramente, outros
sentidos poderão ser expressos neste artefato, o que resultará em outras
formas de categorização. Importante ressaltar que, apesar do estudo ser
pautado no ambiente gráfico, os dispositivos analíticos artefato-enunciado e genealogia de uso e sentido podem ser utilizados na análise de
qualquer objeto, seja de âmbito planar, volumétrico ou digital.
Finalizamos relembrando que o estudo aqui apresentado faz parte
de um estudo maior do grupo LADEh (PUC-Rio, Brasil) que perspectiva
a criação de um livro de atividades para veicular personagens sobre as
tribos urbanas do Rio de Janeiro. As variáveis mapeadas neste estudo
fornecerão subsídios para a escolha de linguagens do livro como um todo,
mas também para cada atividade em particular e para um uso original da
ilustração neste cenário editorial tão cheio de clichês e inovações.
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Abstract
There is an interesting corpus of animated short films that pay tribute to
painters’ live and work. They slightly differ from the usual live action biopic genre, since they devote a deeper attention to painting and drawing.
Are they confined to the adaptation of famous paintings (through drawing
and painterly techniques) to a moving scene? Or can they add meaning
to those paintings, generating new readings? The animated short Arte
República: Dez para Cem (Art Republic: Ten to a Hundred), produced upon
the commemorations of the centenary of the Portuguese Republic, provides some insight on Amadeo de Souza-Cardoso’s painting. Thus animation becomes a precious assistant to art history, and is seen as an object of
study, with its own history, specificities and discourses. Ultimately, those
specificities might guide animation’s vision of painting.

1. Introduction: Animated Films about Painting

While watching Rino Stefano Tagliaferro’s short B e a u t y, or Late Rembrandt (a short produced by the Rijksmuseum), one might wonder about
the potentialities of the digital image2. By showing digital reproductions of
Thomas Hill, William Adolphe Bouguereau, Caravaggio and Rembrandt’s
paintings in movement, we may enthusiastically embrace these shorts.
Nevertheless, they also ask for further questioning: should painting be
watched in motion?
Several comments on the Daily Mail article about B e a u t y expressed a clear sign of resistance to the animation of painting3. Previously, in The Imaginary Museum, André Malraux had stated: “anyone
indifferent to painting instinctively animates pictures” [3]. In Malraux’s
statement, animation is less attached to physical movement than to the
emphasis on theatrical/emotional depiction that prevailed in the reception of painting before the spread of the museum. The French writer’s
use of the term ‘animation’, clarified by a quotation by Stendhal highlighting liveliness and the “expression of the movements of the soul” in
1 Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Departamento de História
da Arte, Lisboa, Portugal.
2 See art historian James Elkins’s remarks on the impact of high definition reproductions of painting [1].
3 The most extreme comment cancels the possibility of watching painting in motion: “Not nearly as
embarrassing to watch as it was infuriating. The movements were an exaggeration. Paintings are supposed
to be analyzed, not experienced. It is appalling how one could miss the point of ooking at a painting so
immediately, and travel down this narrow alley.” [2]
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the ideal of artistic beauty, seems to recall animation etymological and
broad sense of ‘bringing to life’. According to Rino Tagliaferro, emotion played a key role in B e a u t y: “The idea of Beauty came out of the
need to create a video that would bring to life the most fundamental
emotions that each one of us encounters through the walk of life: birth,
death, love, sexuality, pain and fear. Art has always bestowed upon me
the most intense of emotions, and that made the choice of the masterpieces of the great artists an inevitable one”[4]. The Italian director also
emphasized his choice to insert minimal movements, in order to avoid
an abusive and artificial effect upon the paintings[5].
To improve this discussion, B e a u t y and Late Rembrandt should be
integrated in a wider animation repertoire that has already appropriated
painting and paid tribute to artists. In that category, there are shorts,
such as Dripped, by Leo Verrier, about Jackson Pollock; Lautrec and
Daumier’s Law, by Geoff Dunbar; the highly expected Loving Vincent,
whose trailer announces a painterly effect and a rotoscopic basis; Stuart,
by the Portuguese director Zepe (José Pedro Cavalheiro)4, about the
Portuguese cartoonist Stuart de Carvalhais; shorts about paintings, such
as Le Sujet du Tableau, by Georges Schwizgebel, and Famous Paintings by
Maarten Koopman. One can also evoke Terry Gilliam’s Monty Python
animation sketch that puts Botticelli’s Venus performing nonsensical leg
movements. Like Tagliaferro, Terry Gilliam has worked with reproductions of paintings, but most of the films I have mentioned do not involve
reproductions: animators choose drawing (in Daumier’s Law), painting
(in Le Sujet du Tableau), or CGI (in Dripped).
Contrary to what this opening might suggest, I will not focus on the
digital image, nor the wide debate around the reproduction of art works
so indebted to Walter Benjamin[7]. Instead, I have chosen to take a closer
look at an animated short film about Portuguese modernism. Concealed
under this case study, there is also a wider will to value animation as art
production and to make it an object of art theory. In this paper, I will stress
the comparison between the animated short and Amadeo de SouzaCardoso’s painting. Yet I am fully aware of the richness that the field of
animation can bring to art history, and of the influent art historians that
have already taken it into account (Panofsky and Rosalind Krauss).

2. Arte República: Dez para Cem’s tribute to Amadeo de SouzaCardoso

In 2010, on the occasion of the Portuguese Republic centenary, there were
many events. Monstra, the Lisbon Animated Festival, which celebrated
its 10th anniversary in 2010, also embraced the republican ephemeris with
a series of shorts, MixRepública made in schools throughout the country,
and a twelve-minute short entitled Arte República: DEZ para CEM (Republic Art: Ten to a Hundred) and directed by Fernando Galrito.
It is troublesome to translate the title as “Republican Art”, since
some of the artists portrayed (the artists surrounding the Orpheu maga4 See Luís Henriques review of Zepe’s Stuart [6].
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zine founded by Fernando Pessoa and Mário de Sá-Carneiro) showed
little sympathy towards the republican revolution. There were monarchic
artists among that circle (such as the painters Guilherme de Santa-Rita
and Amadeo de Souza-Cardoso); Orpheu was under a polemic debate
concerning a parody of president Afonso Costa’s accident by Álvaro de
Campos5 (Fernando Pessoa’s heteronym closer to futurism); and the
Manifesto Anti-Dantas (a seminal manifest by José de Almada Negreiros
attacking Júlio Dantas, an acclaimed writer at that time) conceals attacks
on the recent republic6. However, the violence and the revolutionary
context experienced in the 1910’s in Portugal was akin to the irreverence
of the most radical works of the moment. Such violence is especially
readable in Álvaro de Campos’s Odes and Ultimatum, Almada Negreiros’s
Manifesto Anti-Dantas, A Cena do Ódio [The Scene of Hatred], and Ultimatum Futurista às Gerações Portuguesas do Século XX [Futurist Ultimatum to
the Portuguese Generations of the Twentieth Century]. All things considered,
the short narrates the most relevant artistic production during the First
Portuguese Republic (Rafael Bordalo Pinheiro’s caricature, the conception of the Fado painting by José Malhoa, closer to a 19th century naturalistic framework, and the modernist artists involved in the Orpheu magazine
project – especially Fernando Pessoa, José de Almada Negreiros, Santa-Rita Pintor and Amadeo de Souza-Cardoso). In approximately ten minutes
(a number that also marks the anniversary of Monstra in 2010), a story of
centenary events is to be told. Its last sequence is entirely dedicated to
Amadeo de Souza-Cardoso.
When the Orpheu magazine was founded, in 1915, Amadeo de SouzaCardoso was settled in Manhufe (his family house nearby Amarante, in
the north of Portugal). Like many artists living in Paris during the most
prolific years of the avant-garde (as Mário de Sá-Carneiro, Guilherme de
Santa-Rita, José Pacheko and Eduardo Viana), Amadeo returned to Portugal at the beginning of the WWI and stayed there until his death, caused
by the Spanish flu, in 1918. Previously, in Paris, the painter had started
a promising carrier, exhibiting in the Parisian salons, in the 1913 Armory
Show (in New York, Chicago and Boston), in the Der Sturm gallery (in Berlin), and in the London Salon of the Allied Artists Association, in 19147.
During the war, Amadeo was working on highly ambitious projects
with Robert and Sonia Delaunay (who moved to Portugal and Spain during the war period and organized an international corporation of artists
– Corporation Nouvelle8 – promoting publications and itinerant exhibitions). At the same time, he was planning two solo exhibitions in Oporto
5 Afonso Costa was an influent lawyer and politician, who became prime minister of three governments
during the First Portuguese Republic (1910-1926). Álvaro de Campos’s parody of his accident in July 1915
was subject to a consensual critique in the republican newspaper A Capital.
6 In a 2011 conference as part of the Centenary of the Portuguese Republic at Universidade Nova de
Lisboa, Sara Afonso Ferreira exposed how the manifesto attacked many republican emblems in the talk
“Uma Caricatura da I República: o Manifesto Anti-Dantas de José de Almada Negreiros”. See also her
edition of Almada Negreiros’s Manifesto Anti-Dantas [8].
7 For an extensive comprehension of Amadeo de Souza-Cardoso’s life and work, see Helena de Freitas
[9 and 10].
8 The relationship between the Delaunay couple and the Portuguese artists is fully developed in the
catalogue of the recent exhibition O Círculo Delaunay (The Delaunay Circle) held by the Centre of Modern
Art of the Calouste Gulbenkian Foundation, in Lisbon [11].
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and in Lisbon towards the end of 1916, and had agreed to publish four
reproductions of his paintings in the third issue of the Orpheu magazine,
which was eventually cancelled due to financial reasons. From 1914 to
1917, his works show signs of critical appropriation of Robert Delaunay
and Picasso9. Whereas the former was still close to him, the latter evoked
Parisian memories.
Arte República is particularly aware of the popular crafts pertinence
to Amadeo’s painting. He shared this interest with Robert and Sonia
Delaunay, who depicted the Portuguese popular toys and folklore with
great enthusiasm, as well as with his friend Eduardo Viana, living with
the Delaunay couple in Vila do Conde, also involved in the Corporation Nouvelle project. In the short film, Amadeo watches women parading with pottery on their heads (who may have inspired the dolls in his
paintings Canção Popular – A Russa e o Figaro [Folk Song – The Russian and
the Figaro] and Canção Popular e o Pássaro do Brasil [Folk Song and the
Brazilian Bird]). Then we watch a man playing the guitar, men drinking
whose faces become masks, couples dancing, and a trio of men (alluding
perhaps to Amadeo’s portraits, especially the ones about smoking men).
In this scene, occurring in the yard of the painter’s studio, aspects valued
by Robert Delaunay and Picasso – the Portuguese folklore and the African
mask – are mixed. In the following scene, Amadeo enters the studio to join
his wife Lucie, who poses naked after being hugged by him. Thus the plot
suggests she is the model of Coty, a 1917 untitled painting usually named
after the inscription of a French perfume brand painted on a glass10. In
Coty, a woman’s body is stuck in an extremely fragmented composition
with collages (wood, hairgrips, glass beads, mirrors) where game cards
insinuate a scene of addiction, or, even, prostitution. While gazing at
his wife, the painter’s face undergoes a transformation. He becomes an
anthropomorphic musical instrument, a guitar with facial traits – a fusion
of mask and instrument [Figs. 1 and 2]. At this point, a spectator informed
about Amadeo de Souza-Cardoso’s work understands that the animated
short captured the anthropomorphic qualities of the painter’s musical
instruments. Guitars and violins are recurrent referents in his painting
during the war. Amadeo adds to the violins an animist tone inserting a
particular sign in the instrument (a circle, a guitar’s hole displaced and put
in a surface where it is read as an eye).
Figs. 1 and 2 – Amadeo
de Souza-Cardoso (left)
and his transformed
face (right). Stills from
Fernando Galrito, Arte
República: Dez para
Cem, 2010, © Fernando

In a reassessment of Kahnweiler’s pioneer discourse on cubism, the
9 Joana Cunha Leal’s research focuses on Amadeo’s appropriation of Delaunay’s simultaneous disks and
Picasso’s papiers collés [12].
10 See Joana Cunha Leal’s interpretation of Coty [13].

Galrito, Monstra, Triaxis, CNCCR.
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art historian and critic Yve-Alain Bois addressed the importance of the
Grebo mask to Picasso’s paper guitars and to the general “circulation of
the sign” in his painting11. Not only did the mask paved the way to the
overlapping of bi-dimensional surfaces (visible in Picasso’s 1912 paper
guitars and in Amadeo de Souza-Cardoso painted appropriations of those
guitars in 1917 canvases [Figs. 3, 4 and 5]), but also helped understand the
value of the sign and its process of replacement. In other words, a sign (an
eye, for instance) could be replaced by an equivalent form (a circle, a button, a hole) and be displaced from its anatomical spot without jeopardising the legibility of the face. In the words of Yve-Alain Bois:
As Kahnweiler understood, Picasso became aware, more specifically, of the differential nature of the sign, of its value: the plastic sign/
eye’s value as a mark on an unmarked ground, within a system that
regulates its use (to recall Kahnweiler’s text, “The [Grebo] masks bore
testimony to the conception, in all its purity that art aims at the creation of signs. The human face ‘seen’, or rather ‘read’, does not coincide
at all with the details of the sign, whose details, moreover, would have
no significance if isolated”). The traditional anatomical syntax can be
set aside entirely because the sign’s positive value as a semantic mark,
“which depends on [the] presence or absence of a neighbouring term”
and which allows its exchange, can be produced by any operation [15].
Figs. 3, 4 and 5 – Grebo
Mask, former Picasso’s
collection, © Musée
Picasso (left); Picasso’s
Paper Guitar, © MoMa
(center); Amadeo de
Souza-Cardoso, Title
Unkown, 1917, © CAM,
Fundação Calouste
Gulbenkian (right).

As far as we know, there is no correspondence between the Portuguese
and the Spanish painters. Nevertheless, Amadeo claims to have news
from Picasso in a 1915 letter to Robert Delaunay: “I have news from Sola
and Picasso. The latter works, despite saying the opposite.”[16] It is
also documented that Picasso paid a visit to Amadeo and Modigliani’s
exhibition at Rue du Colonel Combes, in 191112. Additionally, Amadeo’s
guitars dated from 1917 show such a close resemblance to Picasso paper
instruments that they almost testify Amadeo knowledge of Picasso’s
paper guitars. From that visual experience, he might have understood the
transition of human features from the mask to the guitar. Yet Amadeo’s
“animism” of guitars and violins goes beyond the representation of the
face. He strengthened animism adding biological fluids to the instrument
(he depicts a bleeding guitar with a human arm [Fig. 5]) and titles, such as
11 The expression “circulation of the sign” is citing Rosalind Krauss’ famous chapter in Picasso’s Papers [14].
12 Picasso signed the exhibition guest book and Lucie de Souza-Cardoso’s states both Modigliani and
Picasso regularly visited her husband’s atelier. See Helena de Freitas [9].
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Parto da Viola (The Birth of a Viola or Viola in Labour), Luxúria do Violino
(The Lust of the Violin) and Vida dos Instrumentos (Life of Instruments).
When the painter’s face is transformed in Ten for a Hundred, one immediately supposes the film is quoting Amadeo’s Life of Instruments [Fig. 6].
But the spectator strictly concentrated on Amadeo de Souza-Cardoso’s
painting is mistaken. In spite of that sequence’s tribute to Amadeo, the
metamorphosed face clearly alludes to a Santa-Rita’s hors-texte published
in the Orpheu magazine – Syntese geometral de uma cabeça x infinito plastico
de ambiente x transcendentalismo físico (SENSIBILIDADE RADIOGRÁFICA) [Geometrical synthesis of a head x infinite environmental plastic x
physical transcendentalism – RADIOGRAPHIC SENSIBILITY] [Fig. 7].
If we recall that, prior to the Amadeo de Souza-Cardoso “solo”
sequence, Santa-Rita imagines a woman condensed in a guitar, the
convergence between both painters was already announced in the short
film. This association shed new light on Amadeo and Santa-Rita in a
way that the Portuguese art historiography never did. José-Augusto
França acknowledged Amadeo’s animism[17] and compared Amadeo to
Santa-Rita[18]. However, the art historian didn’t notice that both painters were anthropomorphizing musical instruments, and that Amadeo
and Santa-Rita’s animism was a possible outcome of a critical reading of
Figs. 6, 7 and 8 – Amadeo de Souza-Cardoso,
Vida dos Instrumentos
[Life of Instruments],
c. 1916, © CAM,
Fundação Calouste
Gulbenkian (left);

Picasso’s work. Nowadays, Santa-Rita, whose painting was burned and
survives only through magazine reproductions, still lacks comprehensive
studies on his relation to Picasso, whom he wanted to invite to publish in
Orpheu[19]13.

3. Arte República, Metamorphosis and Anthropomorphization

Máscara de Aço contra Abismo Azul [Iron Mask against Blue Abyss] is a live
action documentary about Amadeo de Souza-Cardoso directed by Paulo
Rocha in the late 1980’s. The title quotes explicitly two paintings that
become characters – Máscara de Aço [Iron Mask] and Crime abismo azul
remorso físico [Crime blue abyss physical remorse], which inspired Edgar
Pêra’s homonymous live action short film about Amadeo. Paulo Rocha
and Edgar Pêra critically narrate the life and work of Amadeo de SouzaCardoso, evoking painting through scenography, footage of exhibitions,
and costume design. Along with Arte República, these films provide
interesting clues about painting, biography, art history and criticism.
Therefore, I won’t jump to conclusions, stating that animation pays a

13 For an expanded comparison between Amadeo de Souza-Cardoso and Guilherme de Santa-Rita, see
Marta Soares [20].

Guilherme de SantaRita, Syntese geometral
de uma cabeça x infinito
plastico de ambiente
x transcendentalismo
físico (SENSIBILIDADE
RADIOGRÁFICA)
[Geometrical synthesis
of a head x infinite
environmental plastic x
physical transcendentalism (RADIOGRAPHIC
SENSIBILITY)], in
Orpheu, Issue 2, 2015
(center); Amadeo de
Souza-Cardoso’s transformed face in Arte
República (right).
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better tribute to painters than live action films do. However, I honestly
think that animating works of art is an alternative to the mainstream artists biopic subgenre (mainly focused on artists biographies). Art historical approaches indebted to Rosalind Krauss[21] and inspired by Roland
Barthes[22] or Foucault’s theory of authorship[23] show resistance to the
excessive place occupied by biography, which is concerned with writing
the artists lives. Animating works of art can enable the visibility of a set of
associations that are closer to the task of art history – writing about works
of art. Moreover, animating painting constitutes a promising step in the
relationship between animation and drawing or painting, media so firmly
embedded in the history of animation, as Suzanne Buchan recalled[24].
Animation is, thus, closer to art history practice and painters’ media.
In Arte República, there are beautiful scenes that animate Zé Povinho
(Rafael Bordalo Pinheiro’s caricature character) and the animals from
Amadeo de Souza-Cardoso’s illustrations of Flaubert’s La Légende de
Saint Julien L’Hospitalier [25]. But the animated short surpasses the joyful
or magnetizing experience of watching a painting in motion (the experience of B e a u t y). The pertinence of Fernando Galrito’s short is twofold.
On one hand, Arte República’s use of animation suggests an awareness of
its own field and potentialities (expressed through the transformation of the
artist’s face). On the other hand, the short portrays painters, whose work seems
to converge with animation processes (the anthropomorphization of objects).
That awareness of animation history is clearly enounced by the insertion
of O Pesadelo do António Maria [António Maria’s Nightmare], a 1920’s Portuguese animated film recently reconstructed from a series of drawings
found on an antiquarian bookseller.
Metamorphosis in animation was taken into account by Eisenstein[26], famous art historians (Panofsky[27] and Rosalind Krauss[28]),
and, of course, is subject of a detailed research in animation studies (by
Esther Leslie[29 and 30], Alan Cholodenko[31], and Tom Gunning[32]).
As Esther Leslie recently put it:
Animation is an art of metamorphosis, of transformation, and it is
as if the ways in which the animated form shifts from one state to another proffers an inkling of a transformation that could be undergone
by all – politically, socially. Therein lies the utopian axis of animation – motility and mobility is its propulsive force, its opening onto an
infinite, antigravitational other-space[30].

Leslie’s revision of Eisenstein discourse on Disney[29] deepens the Soviet
director’s concept of ‘plasmaticness’, which backs up Eisenstein value of
metamorphosis in animation. According to Leslie:
The potential that Eisenstein spies in life forms is dramatized in the
mouldable forms of the cartoon universe. Plasmaticness understands the
‘poly-morphic’ capabilities of an object’. Elasticity attracts – for it provides
a palette of all possible forms for us. Eisenstein does not think it very
possible that an archaic memory resides within us (though he is won over
to intracellular memory), but he does insist that there exists a universal
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feeling for a multiplicity of forms. Each human responds to the charm of
that potentiality[29].
In a private interview regarding Arte República, Fernando Galrito
underscored the anthropological side of the transformation. The director
drew attention to the mask rituals occurring in the villages of the north of
Portugal, where Amadeo de Souza-Cardoso lived. As Galrito explained,
the mask leads to “a rite of passage and cleansing” with a strong sexual
charge. Thus, it is likely that the short film mixes the metamorphic tradition of animation with an anthropological reading of the masks, so close
to the Portuguese painter’s universe. Indeed, Máscara do olho verde cabeça
[Green eyed mask head] [Fig. 9] appears to depict and capture the palette
of a careto de Podence [Fig. 10], a colourful mask from the region of Trásos-Montes and Alto Douro.
In her chapter about Eisenstein, Esther Leslie developed an unavoidable
study about animism and the anthropomorphization of animals [29]. Until
she finally clarified that Eisenstein’s ideas of affinity between man and
animal are less rooted in a philosophical framework than in evolutionary
science (focused, for instance, in “theories of prenatal memory”), Leslie
Figs. 9 and 10 – Amadeo de Souza-Cardoso,
Máscara do olho verde
cabeça, c. 1915-1916
(left); Careto de Podence (right).

provided a comprehensive discussion of animism in Marxist theory[29].
Anthropomorphization of animals and objects was also the subject of
Eduardo Faria and Pedro Mota Teixeira’s paper in 2015 edition of Confia[33]. They approached this topic in the context of the production of the
animated series Too Snail to Talk and evoked some 3D CGI characters,
from the feature films Cars and Up (Pixar), the series Handy Mandy, and
2D traditional animation characters, such as Mickey Mouse. Both studies
quoted (the theoretical chapter and the practical paper) might turn out
useful, in future analyses, to grasp the anthropomorphism of musical
instruments suggested by Amadeo de Souza-Cardoso and Santa-Rita. So
far, one can ponder before images of cartoons starring humanized musical instruments – The Opry House (from the Mickey Mouse series, 1929) and
Music Land (from the series of Silly Simphonies, 1935).

A keyboard becomes a human denture that smiles, laughs and plays itself
after kicking the pianist. The cello (or the majority of the string family)
becomes a feminine torso, subtly echoing Man Ray’s Violon d’Ingres. Here,
anthropomorphism derives mostly from the form of the instrument.
When a sign, like the eye, is added to humanize the figure, the instrument
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Figs. 11 and 12 – Ub
Iwerks, Mickey Mouse:
The Opry House, 1929,
© Walt Disney (left);
Wilfred Jackson, Music
Land, 1935, © Walt
Disney (right).

is already readable as human (especially in the case of the piano). And
what could be said about music? How could an interdisciplinary study of
music theory, visual depiction of instruments, and anthropology theories
about animism improve this research? It might be a worthy inquiry.

4. Closing remarks

Arte República: Dez para Cem not only portrays the political and artistic discontinuities of the first Portuguese Republic, but also conveys a
productive dialogue between animation and painting. Far from being a
simple tribute to the artists’ lives and work, the animated short cleverly
grasped visual similarities, providing art historical practice with insightful clues. The short film converged Amadeo de Souza-Cardoso and
Guilherme de Santa-Rita anthropomorphization of musical instruments
enacting relations with Picasso’s paper guitar and the African mask. Once
the paper guitar absorbs a set of qualities from the mask (the overlapping
of its pieces and facial traits, a mouth or an eye suggested by the position
of a hole), the object acquires an animist appearance.
When the animated short stresses anthropomorphism in the works
of Amadeo and Santa-Rita is also implicitly evoking animation’s tradition
(for instance, Disney’s Silly Simphonies cartoon characters) and theoretical discourses. At the end, Amadeo de Souza-Cardoso transformation
into a musical instrument that coincides with a Guilherme de Santa-Rita’s
hors-texte in the Orpheu magazine appeals to another topic embedded
in animation’s fabric – metamorphosis. To sum up, the short conflates a
tribute to painting and a reflection on animation history and procedures.

References
1. The Daily Dot. James Elkins. Is Google bringing us to close to art? : http://www.dailydot.com/opinion/elkins-is-google-bringing-us-too-close-to-art/
2. The Daily Mail. Watch this paintings come to life: Artist animates classic works of art.:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2541180/Watch-paintings-come-life-Artist-totally-transforms-classic-works-animating-using-computer-wizardry.html#ixzz3Pya8J6nF
3. Malraux, André.: I. In: Malraux, André: O Museu Imaginário. pp. 15-38. Bertrand, Ed.
70 (2011)
4. The Fashion Globe. Emma de Angelis. New Concepts of Beauty.: http://www.thefashionglobe.com/concept-of-beauty
5. Tyron. TV. Film + Design + Culture. Old masters spring to life digitally in Rino Tagliaferro’s spell-binding Beauty.: http://tyron.tv/rino-tagliafierro-beauty/
6. Henriques, Luís.: Leituras. Stuart, um filme de Zepe. Intervalo. Issue 3, 101-104 (2007).

ANIMATION WITHIN ART HISTORY: THE CASE STUDY OF ARTE REPÚBLICA: DEZ PARA CEM AND AMADEO DE SOUZA-CARDOSO
Marta Soares
malmeidalsoares@gmail.com

·

7. Benjamin, Walter.: A Obra de Arte na Época da sua Possibilidade de Reprodução
Técnica. In: Benjamin, Walter, Barrento, João (editor and translator): A Modernidade. pp.
207-241. Assírio & Alvim, Lisbon (2006)
8. Negreiros, José de Almada.: Manifesto Anti-Dantas e por Extenso (facsimile edition).
Assírio & Alvim, Lisbon (2013)
9. Freitas, Helena de (coord.).: Catálogo Raisonné Amadeo de Souza-Cardoso: Fotobiografia. Fundação Calouste Gulbenkian; Assírio & Alvim, Lisbon (2007)
10. Freitas, Helena de (coord.).: Catálogo Raisonné Amadeo de Souza-Cardoso: Pintura.
Fundação Calouste Gulbenkian; Assírio & Alvim, Lisbon (2008)
11. Vasconcelos, Ana (coord.).: O Cículo Delaunay/The Delaunay Circle (bilingue edition).
Fundação Calouste Gulbenkian, CAM, Lisbon (2015)
12. Leal, Joana Cunha.: Trapped Bugs, Rotten Fruits and Faked Collages: Amadeo de
Souza-Cardoso’s troublesome modernism. Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History.
Vol. 82, Issue 2, 99--114 (2013)
13. Leal, Joana Cunha.: Uma Entrada para Entrada. Amadeo, a historiografia e os territórios da pintura. Intervalo. Issue 4, 138--158 (2010)
14. Krauss, Rosalind.: The Circulation of the Sign. In: Krauss, Rosalind.: The Picasso
Papers, pp. 23--85. MIT Press, Massachussets (1998)
15. Bois, Yve-Alain.: Kahnweiler’s Lesson. Representations. No. 18, 33--68 (1987)
16. Ferreira, Paulo (ed.).: Correspondance de quatre artistes portugais avec Robert et
Sonia Delaunay. PUF, Paris (1981)
17. França, José-Augusto.: Amadeo de Souza-Cardoso: O Português à Força. In: França,
José-Augusto: Amadeo & Almada. pp. 11--158. Bertrand, Venda Nova (1986)
18. França, José-Augusto.: Amadeo e Santa-Rita. Colóquio. No. 51, 17--21 (1968)
19. Sá-Carneiro, Mário.: Cartas de Mário de Sá-Carneiro a Fernando Pessoa. Assírio &
Alvim, Lisbon (2001)
20. Soares, Marta.: Amadeo e Santa-Rita. In Soares, Marta.: Amadeo e Orpheu: para o desenvolvimento das relações entre Amadeo de Souza-Cardoso e a revista Orpheu. Master
Thesis, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa. (2014)
21. Krauss, Rosalind.: In the Name of Picasso. October, vol. 16, pp 5-22. (Spring 1981)
22. Barthes, Roland.: La Mort de l’Auteur. (1968): https://pt.scribd.com/doc/40819889/
Barthes-La-Mort- de-l-Auteur
23. Foucault, Michel; Cascais, António Fernando; Cordeiro, Eduardo (translators).: O que
é um autor?. Vega, Lisbon (1992)
24. Buchan, Suzanne.: The Animation Fulcrum. In: Hertz, Betty-Sue (ed.).: Animated
Painting. pp. 28--35. San Diego Museum of Art, San Diego (2007)
25. Souza-Cardoso, Amadeo de (illustrations), Flaubert, Gustave (text). La Légende de
Saint Julien L’Hospitalier (facsimile edition). Fundação Calouste Gulbenkian; Assírio &
Alvim, Lisbon (2006)
26. Eisenstein, Sergei M., Leyda, Jay (ed.), Upchurch, Alan (translator).: Eisenstein on
Disney. Seagull Books, Calcutta (1986)
27. Panofsky, Erwin.: Style and Medium in the Motion Pictures. Critique. Vol. 1, No 3, 5--28
(1947)
28. Krauss, Rosalind.: ‘The Rock’: William Kentridge’s drawings for projection. October.
Vol. 92 3--35 (2000)
29. Leslie, Esther.: Eisenstein in Hollywood. In: Leslie, Esther.: Hollywood Flatlands:
Animation, Critical Theory and the Avant-Garde. pp. 219--250. Verso, London; New York
(2004)

329

330

CONFIA . International Conference on Ilustration & Animation
Barcelos. Portugal . June 2016 . ISBN: 978-989-99465-6-9

30. Leslie, Esther.: Animation and History. In: Beckman, Karen (ed.).: Animating Film
Theory, pp. 25--36. Duke University Press, Durham; London (2014)
31. Cholodenko, Alan.: “First Principles” of Animation. In: Beckman, Karen (ed.).: Animating Film Theory, pp. 98--110. Duke University Press, Durham and London (2014)
32. Gunning, Tom.: The transforming image: the roots of animation in metamorphosis
and motion. In: Buchan, Suzanne (ed.).: Pervasive Animation, pp. 52--69. Routledge, New
York and London (2013)
33. Teixeira, Pedro Mota. Faria, Eduardo.: A Construção de Personagens Antropomórficas
Credíveis para Animação 3D. Confia Procedings, Conferência Internacional em Animação e Ilustração, IPCA, pp. 313-325 (2015)

331

Temporização: Narrativa em Animação
David Mussel1 e Nilton G. Gamba Junior2
davidmussel@gmail.com, gambajunior@puc-rio.br

Abstract
O presente trabalho procura conectar relações entre alguns dos conceitos
abordados por Paul Cobley e Arlindo Machado sobre narrativa e mostrar
como eles podem ser aplicados à temporização em animação, trazendo à
luz a ideia de ser aquela uma ferramenta narrativa específica do cinema
de animação.

Introdução

Inicialmente, é importante ponderar sobre o fio condutor do presente
trabalho. Ainda que Didi-Huberman tenha feito uma grande defesa da
montagem warburguiana das pequenas histórias, a partir da imagem dos
vaga-lumes do escrito de Pasolini [6], este estudo pretende basear-se nas
concepções de narrativa propostas por Paul Cobley [5] que também traz
implícito a noção de deperecimento proposta Benjamin [3]. Dessa forma,
a morte do instante legitima e dá sentido a narrativa permitindo que esta
seja construída de maneira linear (início-meio-fim). Maneira essa que é
negada por pensadores contemporâneos, como o já citado Didi-Huberman. Não se trata de valorizar uns e descartar outros, mas apenas de uma
escolha teórica para desenvolver o tipo de pensamento proposto: apontar
e demonstrar como a unidade mínima narrativa no cinema live action (o
plano) não é a mesma unidade narrativa mínima para o cinema de animação (o fotograma).
Dito isto, comecemos lembrando que nas projeções dos filmes dos
Irmãos Lumière, no final do século XIX, não podemos, a princípio, falar
em termos de narrativa. Esses filmes mostravam cenas, mas não contavam histórias. A maneira de narrar por imagens no cinema se dá pouco
tempo mais tarde. O processo de linearização da história nos filmes live
action tem início através de intercalação e justaposição de planos [10].
No início do cinema, era comum uma mesma cena ser mostrada de
pontos de vista diversos. No filme de Life of an American Fireman (Erwin
Porter, EUA, 1903), por exemplo, vemos o bombeiro salvar a mulher e
a criança quando a câmera mostra a ação de dentro do quarto, e, em
seguida, a mesma ação ocorre vista de fora do prédio. Claro que estamos
falando dos primórdios do cinema, em que diversas experimentações
1 e 2 PUC-Rio, Departamento de Artes e Design, www.dad.puc-rio.br, Brasil.
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foram feitas até que o público pudesse ter seu olhar guiado pelo olhar
da câmera, colocando-o numa posição de voyer privilegiado – posição
essa adotada por praticamente toda a cinematografia norte-americana. Importante para nossa análise é notar como a montagem paralela,
gradativamente, vai dando espaço ao plano e contra-plano [11]. Mas é
importante salientar que, o plano e contra-plano trazem não só a lógica
de ininterrupção temporal e/ou espacial das continuidades entre os
planos, mas também suprimem parte da ação das personagens no corte:
por exemplo, em Intolerância (Intolerance, David W. Griffth, EUA, 1916)
na cena da queda da Babilônia, o arqueiro atira suas flechas em meio
ao alvoroço da invasão inimiga. Há um corte que mostra os inimigos,
em direção oposta ao arqueiro atirando. Em seguida, o plano volta a
mostrar o arqueiro que já está agonizando com flechas que atravessam
seu peito. Esses três planos podem ser tomados como exemplo, pois
modelos semelhantes se repetem ao longo de toda a obra. A personagem
desempenha uma ação, vemos o que ocorre em seguida em outro plano,
e, na volta para a primeira personagem, a ação não é retomada exatamente no mesmo ponto em que houve o corte. Tais supressões das ações
mostradas nos planos recebem o nome de elipses. Segundo Paul Cobley,
a “narrativa seleciona alguns eventos e omite outros.”3 [t.m.] [5] e essa
seleção passa exatamente pelas elipses: o que é omitido, o corte antes
da ação terminar, o olhar para fora do enquadramento etc; todos esses
recursos reunidos tornam o caos visual do cinema em narrativa. Por
isso, tomamos como ponto de partida que a narrativa cinematográfica
começa a tomar forma não quando a montagem paralela torna-se usual,
com Porter ou mesmo com Griffth, mas com a introdução de elipses.

Temporização:

A animação, como cinema, partilha todos esses recursos, mas sua
unidade básica não é o plano, mas o fotograma.4 O diretor/animador
em um filme de animação pode manipular diretamente o tempo do
fotograma do filme. É verdade que em cinema live action é possível ao
realizador construir movimentos mais lentos aumentando a quantidade
de quadros por segundo durante a filmagem (slow motion); ou, inversamente, conseguir movimentos mais rápidos que os que normalmente
os atores fariam, diminuindo a taxa de fotogramas por segundo durante
a captura (fast motion) [4]. Porém, o que há de comum nessas obras em
live action é que o tempo em quadros que cada imagem ficará na tela de
projeção será sempre 1/24. A cada novo fotograma uma nova imagem se
sucederá e dará lugar a uma outra que a substituirá. E é este número de
quadros que uma imagem fica exposta durante a projeção para que um
movimento se complete que, em animação, é chamado de temporização [14]. Como o foco deste estudo não é a discussão acerca dos limites
entre as duas técnicas e os teóricos que se debruçaram sobre ela, mas a
projeção e manuseio dos fotogramas num filme de animação, daremo3 “(…) narrative selects some events and omits others.”
4 No presente estudo, nos concentramos no tipo de projeção de cinema, cuja velocidade é de 24 fotogramas por segundo. O termo fotograma também aparecerá aqui sob seu sinônimo quadro.
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nos por satisfeitos com a menção de Charles Solomon de que o que
separa animação e live action é o movimento: em cinema com atores ele
é capturado diretamente com um dispositivo mecânico; em animação
ele deve ser construído quadro-a-quadro [13].
Temporização foi classificada pelos profissionais do estúdio de Walt
Disney como um dos 12 princípios de animação, um dos 12 pilares para que
se alcançasse a “ilusão de vida” desejada por Disney e seus profissionais
[14]. Na década de 30, quando formularam esses princípios, os animadores
do estúdio de Disney postularam que não seria necessário em todos os movimentos de uma personagem realizar os 24 desenhos para cada segundo
de filme. A confecção de 12 (portanto, metade) seria suficiente para uma
ilusão de movimento. Dessa forma, cada imagem seria fotografada duas
vezes na película de filme, ocupando dois quadros. Isso é importante, pois
a técnica utilizada por Disney e a grande maioria dos estúdios norte-americanos é o desenho sobre papel5, e a confecção de metade dos desenhos
necessários a um segundo de filme diminui consideravelmente o volume de
trabalho num filme de animação, baixando, por conseguinte, seus custos.
Temporização também é o tema tratado pelos britânicos John Halas e
Harold Whitaker em seu livro Timing for Animation. Nessa publicação, os
autores ingleses descrevem, em detalhes, a aplicação da temporização em
diferentes tipos de movimento e situações nas quais a personagem pode
estar inserida, como quando para bruscamente, fala, ou atua [9]. Em todas
elas, os Halas e Whitaker encorajam o profissional de animação a seguir
uma temporização com, no mínimo 12 desenhos para cada segundo de
filme. Apenas em casos de movimentos muito rápidos (como corridas), ou
cadenciados (como dança), Halas e Whitaker observam a importância de
se utilizar 24 desenhos diferentes para cada segundo de animação. Dessa
maneira, a temporização recebe um nome de acordo com a quantidade de
desenhos utilizados. Se há 24 desenhos, portanto, 1 desenho diferente a
cada fotograma, é chamada de temporização por um (on one´s – [15]); e se há
12 desenhos, cada um ocupando 2 quadros, temporização por dois (on two’s
- [15]). Até a década de 60 nenhum tipo de modificação em relação às regras
de utilização de temporização proposta por Disney e seus profissionais
foram feitos. Mesmo as animações para TV do estúdio de William Hanna e
Joseph Barbera, que se utilizavam de economia de movimento no deslocamento das personagens (também conhecida como animação limitada), usavam temporização por um ou por dois [7]. Nesse caso, a animação limitada,
com a divisão das personagens em pedaços, e economia de movimento
possibilitava uma produção mais rápida e de baixo custo para TV. Mesmo os
trabalhos da United Productions of America (UPA) que influenciaram tão
fortemente a visualidade das animações dentro e fora dos Estados Unidos
- que se utilizavam de animação limitada em seus filmes - não modificaram
o princípio de temporização proposto por Disney e seus profissionais na
década de 30.
5 É importante salientar que a técnica de animação de desenho sobre papel é apenas uma das possibilidades
quando se trata de um filme animado. Há possibilidade de realizar movimentos em animação com recortes
de papel (cut-out), com areia, com tela de alfinetes (pinscreen), com bonecos articulados (stop motion), com
objetos, com pintura sobre vidro, em ambientes construídos virtualmente (CGI) e muitos outros.
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Figura 01 - Imagem
de um passo básico
de caminhada de uma
personagem. Cada número sobre a cabeça de
cada pose representa o
número do quadro que
a pose ocupa na fita
de filme. Nesse caso,
como cada imagem
aparece apenas uma
vez, dizemos que a
temporização é por um
(in one’s)

Foi o artista japonês Osamu Tezuka (手塚 治虫 - 1928-1989) que
primeiro interferiu na temporização de modo mais incisivo. Tezuka já
havia renovado completamente o mercado das histórias em quadrinhos
do Japão, os mangás. Com visualidade dinâmica e cinematográfica,
seus trabalhos desde muito cedo foram sucesso de vendas no mercado
editorial nipônico. No início da década de 1960, Tezuka criou um anexo
de seu estúdio, a Mushi Productions (虫プロダクション) para a criação
de animações. As duas primeiras experiências no mundo das imagens
em movimento foram filmes experimentais: Tales of a Street Corner (Aru
Machi Kado no Monogatari, 有る 街角の物語, Osamu Tezuka, Japão, 1962)
e Male (Osu, 雄, Osamu Tezuka, Japão, 1963). Mas a verdadeira revolução
na animação viria com um produto destinado para a TV: Tetsuwan Atomu
(鉄腕アトム, Osamu Tezuka, Japão, 1963), conhecido no ocidente como
Astroboy. A produção do episódio piloto dessa série de mangás de sucesso
de Tezuka começou em novembro de 1962. Como a história já havia se
iniciado nos mangás e o próprio Tezuka acordou um valor muito baixo
para a produção6, não foram feitos roteiro e storyboard para o primeiro
episódio. O próprio Tezuka desenhou o rascunho das cenas e orientou
como deveriam ser os movimentos para que seus assistentes finalizassem[1]. Utilizou-se também um sistema de “banco de dados” para obter
o máximo de cada desenho/pedaço de personagem e cenário. Todos os
desenhos finalizados eram categorizados para que pudessem ser reutilizados nos futuros episódios e, assim, diminuir a quantidade de novos
desenhos [12]. Além de utilizarem os recursos de economia de movimento
e separação das personagens em camadas, já presentes nas animações
limitadas de estúdios norte-americanos como UPA e Hanna-Barbera (que
eram exibidos na programação da TV japonesa), Tezuka propõem uma
economia na utilização dos desenhos no tempo. Isso quer dizer que as
imagens das personagens ficariam estáticas o máximo de tempo possível.
Um caso famoso foi o de uma cena de Astroboy assustado que foi resolvido com apenas 1 desenho estático durante 1 segundo e meio[1]. E um
ponto tão importante quanto esse foi o uso da temporização que Tezuka
propôs: cada desenho, que até então era repetido até duas vezes em várias
produções de animação ao redor do mundo, seria fotografado na película
de filme de 3 a 4 vezes. Isso quer dizer que, ao invés de ser necessário rea6 Os patrocinadores de Tezuka ofereceram o valor que, na época, era equivalente a metade do dinheiro
necessário para a produção de um episódio animado. Tezuka comprometeu-se a fazer o primeiro episódio
de Astroboy por um terço do valor proposto, o que, na época, deixava seu produto com o mesmo custo
que uma produção em live action, concorrendo diretamente com o cinema feito com atores e também os
produtos estrangeiros, quase todos vindos dos Estados Unidos. [1]
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lizar 12 desenhos para cada segundo de animação, um animador poderia
fazer de 6 a 8 para o mesmo intervalo de tempo. Claro que a orientação
de Tezuka causou estranheza à equipe num primeiro momento, mas provou-se eficiente para a conclusão dos trabalhos para a série de Astroboy.
Tanto que o episódio piloto da série ficou pronto em 2 meses, e pouco
acima do orçamento inicial, estreando em primeiro de janeiro de 1963. O
sucesso da estreia marcou ao início da produção de séries de TV no Japão
a um custo baixo, que seria copiado por todo o mercado. Através de um
licenciamento de produtos, merchandising desde o primeiro episódio e da
adaptação de mangás para a TV, Tezuka deu as bases para o mercado que
foi estabelecido no Japão e sua relação simbiótica entre as publicações
editoriais e séries de TV [8]. Mas não apenas o baixo custo da produção
caracterizaria as produções de animação nipônicas: mais do que os olhos
grandes e expressivos feitos por Tezuka, o estilo de temporização das
animações japonesas depois de Astroboy são marca registrada das séries
para TV nipônica.

Temporização e narrativa:

A experiência de Tezuka ao manipular a quantidade de fotogramas que
um desenho seria repetido durante o filme faz com que retomemos os
conceitos apresentados por Paul Cobley e Arlindo Machado no início deste estudo. A justaposição de planos cinematográficos não é contínua durante todo o filme, e o diretor/montador escolhe o que deve ser mostrado
e o que deve ser omitido. A omissão de algumas imagens, resultado dessa
escolha, traz a elipse, responsável, segundo Machado, por construir a narrativa cinematográfica [8]. Diferentemente, em animação, o movimento
deve ser construído quadro-a-quadro, possibilitando que o animador/
diretor possa escolher por quanto tempo manter uma mesma imagem
estática no filme. Essa escolha traz omissões de parte do movimento das
personagens. Analogamente ao que foi citado de Machado e Cobley anteriormente, essa omissão traz elipses, que no caso da animação, não são
apenas uma omissões de informação dramática no filme, mas são omissões de informação visual de movimento. Dessa maneira, a narrativa de
um filme de animação encontra-se, não só no plano, mas principalmente
na temporização que foi escolhida para a construção dos movimentos das
personagens. Um filme com a história hipotética A com temporização por
dois, não é o mesmo filme com a mesma história A se tiver temporização
por três ou por quatro. O tipo de movimento das personagens é diferente
segundo cada escolha de temporização exatamente pelas omissões e
escolhas no movimento representado. Da mesma forma, um filme live
action, feito por definição por um, se por meio de recursos técnicos tivesse
suprimida a metade de seus fotogramas e se duplicasse os restantes, para
que sua temporização ficasse por dois, o resultado seria um filme diferente do primeiro. Dessa forma, podemos afirmar que diferentes formas
narrativas em animação podem ser conseguidas através da temporização.
Mais ainda, que diferentes universos de personagens em um mesmo filme
podem ser caracterizados não só por sua visualidade, mas pelo modo
como seus movimentos são construídos através da temporização. Ob-
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servemos o caso do filme de Alê Abreu, O Menino e o Mundo (Alê Abreu,
Brasil, 2014). Esse filme, hoje o mais premiado da história do cinema
brasileiro, conta a história do menino Cuca e sua busca por seu pai. Nessa
busca, Cuca encontra diversos personagens de mundos que são diferentes
do seu. O primeiro deles é o trem que passa perto de sua casa. A máquina
onde seu pai embarca tem visualidade diferente daquela do ambiente de
Cuca, com detalhes metálicos bem distintos da pintura de guache, pastel
oleoso e giz de cera que representa o ambiente rural do menino. Mas não
apenas o tratamento visual de materiais torna os dois universos distintos,
mas também sua temporização. Cuca, assim como as outras personagens
humanas, são animados com temporização japonesa, ou seja, por três
e por quatro. Para ilustrar melhor nosso estudo, mostraremos a seguir
o esquema de um passo de caminhada (figura 02)apenas com as poses
básicas necessárias a esse movimento. Nesse esquema, a temporização
está descrita acima da pose com o número do fotograma correspondente.
Assim, o número 1 na primeira pose corresponde ao primeiro fotograma;
o número 5 na segunda pose corresponde ao quinto fotograma a partir
do primeiro e assim sucessivamente. Dessa forma observamos que entre
cada pose há quatro quadros, ou seja, cada pose é repetida quatro vezes.
Quando comparamos as figuras 1 e 2, notamos que na 1 existem desenhos
intermediários entre as poses principais (entremeios).
Figura 02 - Imagem
representando o
mesmo movimento de
um passo de uma personagem da figura 01.
Porém, aqui cada pose
ocupa 4 quadros da
fita de filme. Por isso,
essa temporização é
chamada de por quatro
(in four’s)
Figuras 03 - Sequência das poses de Astroboy em sua caminhada
após ser “ligado” pelo
cientista que o cria.
Observamos que o movimento de Astroboy é
feito com temporização
por quatro.

Porém, no filme O Menino e o Mundo, observamos que a mãe de Cuca se
move de modo semelhante ao esquema da figura 2, de temporização por
quatro. Os fotogramas do filme foram separados e dispostos horizontalmente para que possamos observar as poses da personagem (figura 04).
As poses dela têm a mesma silhueta das poses do esquema da figura 2. No
filme, a mãe de Cuca tem temporização por quatro: cada uma das poses
do movimento de sua caminhada ocupa quatro quadros na projeção do
filme, e não há entremeios entre suas poses básicas. Observamos também
que as poses são semelhantes às de Astroboy quando a personagem de
Osamu Tezuka caminha após ser “ligado” (figura 3).
Mais a frente no filme, quando Cuca está numa plantação de algodão,
uma vista aérea mostra os caminhões realizando a coleta do material
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Figura 04 - Esquema
comparando a caminhada da mãe de Cuca
com as poses básicas
de uma caminhada. Os
números que acompanham cada pose são os
fotogramas onde eles
estão posicionados.
Logo, observamos um
movimento com temporização por quatro.
Figura 05 - O
caminhão que se

perto da vegetação. Quando Cuca está no meio da estrada (figura 5) e um
caminhão se aproxima, seu movimento é todo ele construído em temporização por um. A reação de Cuca permanece com temporização inalterada
de 3: do quadro 1 ao 15, Cuca permanece parado. Seu movimento ocorre
em dois desenhos a partir de então. O primeiro no quadro 16 e o segundo
no 19, ou seja, com temporização por 3. Esse movimento contrasta com
a máquina, que tem temporizado por 1. Por fim, durante a parada militar
que ocorre na cidade, as máquinas de guerra que entram em cena têm
seus movimentos em temporização por um. Dessa forma, durante o filme
há uma dicotomia de mundos, até de intenções, que é construído totalmente sobre a diferença de temporização dos movimentos das máquinas
e das personagens. Enquanto as primeiras tem todas temporização por
um, as últimas tem temporização por 3 e por 4. Assim, Alê Abreu mostrase magistral na condução do movimento das personagens e dos objetos
de seu filme quando firma que as máquinas tem temporização por um e as
personagens humanas, por 3 e por 4.

Conclusão

Paul Cobley e Arlindo Machado trouxeram para a arte narrativa em
geral, e para o cinema especificamente, contribuições de enorme valor
intelectual. A partir delas, tentou-se ir adiante na análise do cinema
de animação. O plano cinematográfico que, para Machado é a unidade
básica narrativa do filme, na animação se concentra em sua unidade mais
elementar: o fotograma. Através dele que o movimento das personagens e
dos objetos presentes no filme são construídos e onde é possível a criação
das elipses, responsáveis pela narrativa cinematográfica. No filme O
Menino e o Mundo, as elipses, essas omissões de desenhos entre as poses
principais do objeto animado, presentes principalmente no movimento
das personagens, mais do que no movimento das máquinas, caracteriza
a narrativa de animação do filme. E isso dialoga com a narrativa do filme
em si. Toda a busca do menino e a maneira como a história é contada,
através de fragmentos (que mais tarde descobrem-se fragmentos da própria história de Cuca) só são possíveis e ficam claros através da temporização empregada. Temporização que suprime poses nos movimentos das

aproxima de Cuca tem
temporização por um,
enquanto o menino
continua com temporização por três, como
observamos do quadro
16 ao 18 e do 19 ao 21:
sua pose é mantida por
três fotogramas.
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personagens, que não suprimem no das máquinas e que, por isso, dividem
os dois mundos. Temporização que, se fosse modificada, colocando-se
entremeios nos movimentos das personagens, transformaria O Menino e
o Mundo em outro filme, e que interfeririam drasticamente na maneira
como a história é apresentada ao espectador. Como isso não foi feito, não
podemos afirmar quais perdas o filmes teria, mas apenas reiterar que o filme seria outro que não mesmo O Menino e o Mundo que conhecemos hoje.
Neste momento, é importante lembrar e citar uma frase de Norman
McLaren, animador escocês que fez grande parte de sua obra no Canadá. McLaren, antecipando as conquistas em temporização iniciadas por
Tezuka, disse:
Animação não é a arte dos desenhos-que-se-movem, mas a arte de
movimentos-que-são-desenhados. O que ocorre entre cada quadro é
mais importante do que o que ocorre em cada quadro.
Consequentemente, animação é a arte de manipular os interstícios
invisíveis entre os quadros.7 [t.m.] [13]

Sua frase vai de encontro ao início das discussões no presente trabalho
sobre como a temporização é essa forma narrativa da animação: mais
do que mostrar todo o movimento, ou toda a ação em todos os quadros,
a animação se vale de manipular e criar elipses entre cada imagem. E
essa propriedade é a que a torna característica e distintiva do cinema live
action. Enquanto este tem sua unidade narrativa no plano, a animação a
tem no fotograma. Assim, a temporização é para o cinema de animação a
unidade básica de sua narrativa.
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Abstract
This article is based on two traditional animations in charcoal. The first,
A Feather Stare at the Dark (1995-2003), by Tsuji Naoyuki; and the second,
the sequence from the film Pocahontas, Colors of the Wind (1995), by Glen
Keane. Both authors make their animations with the same material: charcoal, but obtaining completely different results because of the way they
use it. The objective is to find out what effects the process of each author
contributed to the animations, and for doing so we will analyse these two
pieces. Searching for more examples of works made with this technique
will complete the reflexion about matter, illusion of movement and the
evocation of the creating hand.

Introduction
Rip off a piece of bread and dab at the paper, pulling the carbon residue off
the page. Pick up a stick of charcoal and draw some new lines a little to the
side of the ones you just erased. Record this new image onto a few frames of
film. Repeat once you decide where to take the lines next. This is how you
create a charcoal anime [1] (p. 63).

These “simple” instructions which Roquet’s article starts with, seem to
describe the most extended way to understand the creational process
of the charcoal animations, taking as basis Tsuji’s work. As Roquet says:
This is how an animation in charcoal is made. However, Glen Keane
(Disney’s animator) surprises us with his animated scene in the middle of
the film Pocahontas. Here, the protagonist is dissolved in charcoal traces,
surrounded by the colours of the wind, and trespasses the primary rules
established in the cel animation production line, about the consideration
of the drawing as a finished piece of work.
Drawing has always had an outstanding role in the History of Arts.
It is commonly thought to be the mother of Arts, the base of painting and
sculpture for equal, the ground from which all the Arts emerge. But it has
always been compared to the final works it creates, so it has had, at the
same time, the condition of germinal and parasite [2].
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If say, the drawing is a preparatory sketch for a work of art, it can in no
way approximate the visual plenitude of the completed work. It functions
as a simulacrum twice removed from its original source. In both cases, the
drawing takes on the status of either trace or leftover –a clue as to its formation or a reminder left behind [2] (p. 31).

The charcoal was conceived as an instrument or material that was very
suitable for the sketch: thick and less appropriate for details, but ideal
to capture the masses and their movement. In addition, it lacked from
permanence and this fact confirmed its sketch condition and its use as a
preparatory for final works made with longer lasting materials, such as oil
paint. Subsequently, two methods of fixing charcoal appeared: the first,
the fixing spray and the second, photography. The last one permitted the
possibility of animating charcoal, since the traces could be “fixed” in a
film in a non-aggressive way and the original drawing could be changed
infinite times in order to animate it [1] (p. 64-66).

1. The Fugacity of Glen Kean’s Charcoal Traces

Since the beginning, Disney used the production assembly line in its
traditional animations, where the graphite trace never approximated the
visual plenty of the finished work, relegating the role of the drawing and the
sketch to the first phases of the process. The frames were only considerated
definitive when the cels had passed the ink in and colouring phases.
However, in the film Pocahontas (1995), directed by Mike Gabriel and
Erik Goldberg, we witness a show different from the ones we are used to
seeing from this producer. When the moment of the song arrives, Pocahontas asks John Smith if he is able to see the Colours of the Wind, and it is
then when the transformation occurs. The main character, created with a
technique that uses acetates (cel animation) dissolves in dynamic charcoal
traces, coloured in postproduction. (To be more precise, she is redone in
charcoal, because she enters in the scene zooming out), and after a few
seconds she becomes “solid” again, with cel animation. As Cotte [3] (p. 119)
expresses about The Man who Planted Trees (1987), by Jean Giono: “The final
sequence is a festival of colours in movement”. As Giono, Keane uses the
dynamic and vague character of the charcoal (or pastel) for the metamorphosis, giving us “a sparkle that we cannot place, that we cannot fix” as
Lacan said (apud [4], p. 198), referring to the behaviour of the light.
The painting on the acetates would have produced very solid traces,
and the stencilles of the paint or aerograph were employed for effects (for
example, the rose tone in Snow White’s chickbones) instead of being used
to create characters. Tony White in his book The Animator’s Workbook [5],
indicates which technique we should use to represent the fleeting time
scenes:
[…] the hummingbird, whose wings move so fast that they cannot be captured by even one frame of film. Instead of defining any wing shapes, the
animator substitutes a blurred shape, which suggests the wing movements.
[…] This blurring is best done with an airbrush or drybrush painting tech-
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nique, rather than a drawn series of lines sketched in over the animation
cel, which tends to look cheap and unnatractive [5] (p. 122).

As we can see, Keane breaks this rule from the “animator’s manual” and
uses, precisely, the forbidden traces which White speaks about. Perhaps for
the riskiness of his operation, unification is done in order to avoid a conflict
of styles as an entire film. In order to do this, Keane uses a background colour in which John Smith is included in without being out of place; because
in that moment both of them are represented in acetate. Disney would follow the advice that Manet constantly rejected from Courbet: painting over
a background of a middle tone previously prepared, in order to guarantee
the unity of the work. Courbet’s concern followed the 19th century conception of the painting as a “unity” that allowed only the sketch to pick up
schematic or scattered traces. A proof of this is Théophile Gautier´s criticism (1861 apud [6], p. 66) of Daubigny, saying that he “contented himself
with an impression” and that his works “were nothing more than sketches,
and very little elaborated ones (rough drafts)” that “did offer nothing more
than juxtaposed spots of colour” (Ibid.).
Nowadays, we can find the same “little elaboration” in the dynamic
scenes of films like The Tale of the Princess Kaguya (2013), by Isao Takahata
of Ghibli Studio. This movie was drawn in charcoal and digitally coloured.
The scene in which the princess is running away was captured with charcoal
traces, catching the impression of her movements. In some short films like
The Fly (1980), by Ferenc Rófusz, the original idea was to use watercolour,
which was even more difficult. In the end, he used a dry technique for The
Fly and Gravity (1984): “He settled on using black-and-white pencils which
allowed him to be more exacting”, “and made Gravity with a blue Faber
Castle grease pencil” [7] (p. 71, 74). This allowed him to rub the material in
moments of fast zoom, dragging it and giving spasmodic dynamism to the
fly (The Fly) or to the fall of the apple (Gravity). The sensation that we obtain
watching the works from Rófusz and the Ghibli Studio, is the same that
the one given by the sketches of The Old Masters: “we witness countours
unwinding in space as a path travelled by the artist hand, each stroke a kind
of movement afield, kinesis graphically emboided” [2] (p. 27).
Therefore, we could apply Gautier´s criticism of Daubigny to authors
like Takahata, Giono or Glen Keane since all of them are happy or content
themselves with impressions and they animate using sketched and fleet
traces in charcoal. The vision has been reduced, “to the brilliance of the
pure instant, to an abstract state” (Ruskin apud [4], p. 17). This “abstract”
state seems to be the ideal one to wrap Pocahontas in coloured whirlwinds,
giving us the sensation of animating every one of the photographs of The
Phenomenon of Ecstasy (1993), by Dalí.

2. The Memory of Naoyuki Tsuji’s Charcoal

Naoyuki Tsuji makes his animation pieces aside from the commercial anime film industry. Through the trace in charcoal he returns to the gesture,
to the incorporation of the hand and the physical act of drawing in a context of excessive anime production [1] (p. 64). With his works, he pretends
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to stop the extreme speed of the anime. Among his works, we will focus on
the piece A Feather Stare at the Dark, made between 1995 and 2003.
His animations are adscript to that moment of contact among the
animator and the paper, as Merleau-Ponty observed about the animals in
the Lascaux Caves: “Where something lives, there is open in somewhere,
a register in which time belongs to” (apud [8], p. 24). “The residue of each
gestural movement of the carbon remains on the page, the bread eraser
never completely clearing the trace of what came before” [1] (p. 64). So,
following Deleuze´s model, we can say that Tsuji’s works are animations
“where time is always found dividing into a present that passes and a past
that is preserved” [9] (p. 415).
There are animation artists who have worked this necessity of keeping the frames previous to the actual one in their sequences. Among them,
William Kentridge stands out with works like Mine (1991) or History of the
Main Complaint (1996). In these animations, he works on memory and
weight as main themes, digging out the strata and bringing the past of the
African countries to light. We also find Blu, who takes the animation to the
urban spaces. To move his characters through the walls of the city, he uses
painting, like he does in Muto. In his stop-motions he uses white paint to
“erase” the previous movement, but a lot of times the black line is still visible in those white smudges. As a result, he produces a trail or behind the
character, like the visible “path” left by a snail. It is a footprint that acts as
an anchor or a burden, generating a resistance to the character’s movement, as we see in Kentridge or Tsuji.
He likes representing the effects of gravity and bodies that are sat, lie
or that walk with difficulty. Sometimes, they metamorphose and change
into a gaseous state, but always to return to earth [1] (p. 70). In adition,
the improvised soundtrack contributes to the sensation of weight that is
produced by charcoal animation. Composed of low sounds with echo, the
music that accompanies the movement generates an impression over the
story, giving a rhythm of suspense to it during the whole piece.

3. Secrets Between Gaps
Actuality is when the lighthouse is dark between flashes: it is the instant
between the ticks of the watch: it is a void interval tipping forever time: the
rupture between past and future: […], infinitesimally small but ultimately
real. It is the interchronic pause when nothing is happening. It is the void
between events [10] (p. 17).

Next, we will analyse what these two types of animation in charcoal make
clear about what happens between frames: Firstly, the evocation or not
evocation of a creating hand; and secondly, the extension of the individual’s vision, showing the breakdown of the moments of a sequence.

3.1. The Creator’s Hand

A rare aspect to analyse in Keane’s short sequence is how this “dematerialization” (evaporation) of Pocahontas never excludes us from the
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plot of the film. On the contrary, we have John Canemaker’s Bottom’s
Dream (1983), an animated short film in which the protagonist goes on
a journey experiencing the different phases of Disney’s production line.
Around minute 02:00, we see the donkey looking backwards with sadness, while the colour layer (acetate) vanishes from its body, losing the
superficial layer that could be the clothing or skin. Afterwards, it loses
the inking and keeps only the sketch, like Pocahontas. The mule that has
been living with autonomy until now, tells us that it is made of sketched
and fitting lines. The drawing becomes a kind of carcase for the matter,
which Focillon was against: “as if matter attached itself to the graphic
line as flesh to its skeleton. To subscribe to this belief is to imply that
matter is secondary and provisional to form, acting as its cloak or its costume” [2] (p. 32). Taking Focillon’s words into consideration, we can see
how Keane, on the contrary, takes advantage from the volatile drawing,
breathing life to it:
One might reasonably suppose that there are certain techniques in which
matter is of slight importance, that drawing, for example, is a process
of abstraction so extreme and so pure that matter is reduced to a mere
armature of the slenderest possible sort, and is, indeed, very nearly volatized. But matter in this volatile state is still matter, and by virtue of being
controlled, compressed and divided on the paper –which it instantly brings
to life– it acquires a special power (Focillon, 1989 apud [2], p. 32).

In Pocahontas the change of technique is treated in a very subtle form,
according to the story line. The main character, in spite of staying as a
sketch, is still singing without reminding us the draftsman who made her
(there is no evocation of the artist’s hand). Although the donkey is still
moving, it shows us that something has changed (it stays only with the
skeleton) and it doesn´t seem to work very well. Whereas Canemaker
undoes his character and we see that its life is only an illusion, Keane
redoes his character and we perceive that action inside the story line, not
as elaboration process.
Another aspect that contributes to evoke the animator is the degree of
texture from the materials. In his films, Tsuji uses close-ups, “revealing in
greater detail the grain of the carbon and the paper it rests upon” (Krauss,
2000 apud [1], p. 69). The characters which move with their own life, are in
reality carbon and granulated paper sheet. It is then, when we are conscious
of our existence as beholders. Although we cannot see the author’s hand,
we imagine it, because we know that there is a creator who is transforming the charcoal of which the character is made. “[…] unlike traditional
movement-image, […] we locate and perceive a missing or elided human
endeavour between and within each passing moment” [9] (p. 411).
A third way to make the creator’s hand present is to make the character leave the animated background, as it happens in Bottom’s Dream.
The setting is left behind and the artist´s desk is approached (backstage),
where the creative process takes place. That creature that emerges from
the studio and has it’s own life, appears in short films like Manipulation
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(1991), directed by Daniel Greaves. In this film we can see the artist’s
hands creating and deforming the character, producing a trompe-l’oeil.
In the “Lightning Sketches” (a very popular genre in Great Britain and
the USA between the end of the 19th century and the beginning of the
20th century), there was a dichotomy. Firstly, the creator’s hand could
be seen (Blackton’s hand in Lightning Sketches, 1907) as in Manipulation.
Then, these lightning sketches were produced in stop motion, deleting the
frames of the drawing hand, in order to produce the illusion that Blackton’s characters were alive. In The Fly, the use of the speed charcoal traces
with the type of camera (fisheye vision), make us go inside the story;
because it is a subjective camera. We are that fly.
The timing of the works also reminds us of the presence of the
draftsman. In Tsuji, same as in the charcoal and primitive stop-motion
animations, the object or the character lightly moves as if there was only a
constant timing. In the work A Feather Stare at the Dark, the protagonist’s
hair, the masculine character walking, the leaves from the trees or the
steam emanating from the volcano are animated at the same speed. There
is only one timing, as the author affirms:
It might be easier for the audience to understand if I make a precise storyline, but if I do that there isn´t much of a point in using charcoal. It feels
appropriate to allow more flexibility with the contents of the image, and
create together with my own biorhythms [1] (p. 68).

In his process there are no errors or regrets, the piece goes on photograph by photograph and the movement only will be seen complete in
the end, when it is conceived as a whole. All the elements in the scene
obey this biorhythm, a special sense of time marked by the artist himself. The paper sheet is a space in which “everyone seems to parade to
the rhythm of an invisible drum” [4], the same that made the animations
of the primitive cinema shake, with that “beat that went with the illusions they made” [4] (p. 222).
In these animations made of accumulative charcoal, the timing bewilders us and makes us conscious about our existence as viewers. We can
find this in Greenberg´s words, when he refers to painting and sculpture:
The importance of that glance’s temporality, Greenberg says, resides in
that it has to be suppressed. In the case of a lot of paintings and sculptural
pieces […] it is said that one has to take them by surprise to perceive them as
a whole: it is a plenitude covered by the sudden impact of the vision. On the
contrary, when someone stands in front of a painting and then gazes at it
for a long time, the most probable thing it is that the beholder will be faced
by a blank stare. And when this does not happen, when the time does not
remain reconstructed in it’s own negation, the trajectory of the glance that
mediates between the beholder and the painting starts to cross the real time
and space dimensions. The viewer discovers that he or she has a body that
serves as a support for that glance, a body whose feet are burning or that
has a backache [4] (p. 114).
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Tsuji shows us the deployed range of action, and this gained weight makes
us turn our eyes to previous frames, making us aware of the materiality of
the work. On the contrary, in Colours of the Wind, we take it by surprise, as
Greenberg said. Firstly, because of the speed of the frames and secondly,
because of the awe produced by a work of this kind inside a commercial
cel animation.

3.2. Decomposition of the Sequences of a Movement

“We do not have any idea about what happens during the fraction of
second in which a person walks faster”, however, the photography “with
its mechanisms of slowdown and extension, reveals the secret. It is the
photography which exposes us the existence of the optical unconscious”,
Walter Benjamin said (1931 apud [4], p. 194). With the presentation of
the Daguerreotype (“the nature´s pencil” or the “sun’s drawings”) the
nature draws itself, and with the arrival of the photography, the human
perfection was surpassed, because it puts on evidence ‘the poverty of
the human perfection’ [4] (p. 66) with its definition. It was an extension
that expanded the individual’s capacities, as Freud said in Civilization
and its Discontents.
Through their works, Marey and Muybridge extended the individual’s vision, showing the frozen captures of an action that the human
eye was unable to see. The difference between them, it is that the first
captured instant photographs “any instants whatever” [8] (p. 18) and then
he endowed them with movement, creating the illusion of movement as
the cinema or the primitive animations. Marey, on the contrary, unfolded
the variations of a movement in time on the same layer [11] (p. 3). Tsuji
chooses a paper sheet as the fixed space for a sequence and the same as
Marey, and he places that accumulated action on it.
In addition to Tsuji, phases of movement were stacked by authors as
Duchamp with Nude Descending a Starcaise or Giacomo Balla with Dynamism of a Dog on a Leash, the two of them from 1912. Bragalia did the same
in photography, with Head in Movement (1911). They captured in the same
layer an illusion of movement which we can catch in only one glance. In
Dynamism of a Dog Leash, the surface of the ground “seems to be circular
under its legs and paws” [11] (p. 5), as in Tsuji’s sequence in which the
male character goes to the volcano. It is the volcano which comes to the
protagonist in reality. Part of the paper sheet acts as a conveyor belt,
where the volcano moves along. Norman McLaren, in the audio-visual
work Pas de Deux (1968), also uses the overprint of frames, but he reduces
the opacity and removes the frames that become obsolete as the scene
goes on. Therefore, this trace of past frames would be an echo since it
leaves no permanent footprint and the viewer has a shorter time to witness it. The overprint device can cause confusion very easily, so McLaren
would have had the same concern as Marey:
[…] the cumulative effect of overlapping photographic exposures tended
to obscure the picture. To remedy this problem, Marey devised ways of
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blinding the camera to all but the most essential movements: he dressed his
model in black velvet cloth and attached silver buttons and metallic strips
to the joints and limbs and had his subject move in front of a black wall.
He referred to this figure as ‘un homme skelette’, a skeleton man. […] Marey
was able to produce a clean graphic trajectory of an action [12].

Until this moment, this extended register is totally visible (Marey’s
photographs), or semi erased (Tsuji), but we can find another example
that reaches the invisible. The protagonist is Picasso, who in two years
and a half, worked on the Déjeuner sur l’herbe d’après Manet sketches,
which constitute an animation film. Each line traced by Picasso was
split in a way that it would leave its footprint on the next page, so it
could serve as guideline for the new drawing. The drawings were
practically the same and he placed the lines of the new drawing very
close to the marc (as Roquet´s instructions said). Only if we see the
whole bunch, we can appreciate the little variations. For that reason
his sketches remind us the animation of a gesture rather than the study
of a pose [4] (p.242). The viewer is seeing a flipbook of successive
“nows”, separated in time.

Conclusions. The Frame as a Ghost

As we have seen, there are two ways of using the charcoal technique that
create completely different pieces.
The first, Glen Keane uses it to catch the impressions of movements.
His work refers to the Impressionists, as well as animations like The Tale
of the Princess Kaguya, The Fly or The Man Who Planted Trees. The charcoal
and the chalk used in all of them increase the dynamism and the fleeting
character of the scenes.
The second, Tsuji, as William Kentridge, works structuring his
animations in scenes but without conceiving a previous storyboard. The
artist develops the idea while he is constructing the animations, drawing
and erasing continuously, leaving the footprint and the accumulation of
frames left behind. This type of animation produces stops, “hiccups” and
interruptions (evocating the animator´s endeavour), stopping the speed of
the cel animation and anime, and stressing the weight and density of the
bodies while it deepens in the strata of the memory. His way of stacking
the moments refers to Marey’s one lawyer photographic works, to the Futurist movement in Giacomo Balla, Bragaglia, to the Cubism in Duchamp
or to the audiovisual work Pas de Deux, by Norman McLaren.
All of them have a common purpose:
The ones who are leaving written word of what they opined one day, of
what they liked or what amused or enraged them, of what they thought in
the past; they are having a phantasmagorical perception of their lives as the
time goes by and they realise that they are and they are not the same ones.
[…] The ghost: someone to whom the things do not really happen anymore,
but that keeps concerning about what happens where it used to happen […]
[13] (p. 13-14).

347

348

CONFIA . International Conference on Ilustration & Animation
Barcelos. Portugal . June 2016 . ISBN: 978-989-99465-6-9

This definition of ghost is applied to the sketch by Laura Herrero [14] “[…]
because after all, all the sketches are phantoms of a final work”, adding
that what enlarges this phantasmagorical quality is that they are collected
in a sketchbook, as this gives them a chronology, it establishes them in a
concrete time, even if it is a fictional time [14]. Taking advantage of this
allusion to their chronological order, we can translate this conception
of the sketch as a ghost to the animation field, specifically, applying this
definition of phantom to the animation frame.
In both kinds of animation (Tsuji and Keane), the frames are ghosts,
but in different ways. Tsuji collects or keeps these ghosts in his animations,
because he insists on leaving the previous frames to cling to the current
one. These footprints are no longer subject patients; they have changed into
beholders of what is happening in the sequence, where they stay frozen.
Keane, as the rest of traditional movement-image animation, takes the
movement as a whole. All the sketches of Pocahontas are phantoms during
the drawing stage but the final work would be the sequence conceived
with the movement as a whole, in which the ghosts do not coexist in time
anymore. Picasso, in the same way, created phantoms, which were invisible
to external viewers, since the cleft ghosts served as a guide that he brushed
up, making variations over the previous one. He did not start from scratch;
as the animators use the flipping or the light desk to draw the frames of a
sequence. It could be said that traditional animators also use this phantoms
(cleft, tracing, transparency), but they conceal their presence.
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Abstract
This paper explains the research behind and the steps involved in a
character design workshop that seeks to explore the elasticity of visual
schema. Recent literature draws parallels between language acquisition and drawing competence suggesting evidence of ‘correct’ ways to
draw visual schema within certain cultures. The same sources argue that
consistency of visual schema in a culture improves visual competence.
This paper cautions against illustration theory embracing these parallels
without some skepticism. Literature on the psychology of making and
seeing pictures is reviewed, explaining that picture making can be as
much about an ordering of the artist’s interiority as it is about recording
or representing the visible aspects of the outside world. The illustrator
necessarily departs from pictorial realism as soon as the drawing begins.
These departures appear as visual style in the illustrations. In spite of
the subjective origins of picture making the viewer can comprehend and
enjoy highly stylized pictures because the human psyche appreciates visual difference and is also equipped to deal with representations that are
reduced in fidelity on the one hand or wildly exaggerative on the other.
Knowledge of these mental faculties allow the development of teaching
materials which prompt students to deliberately break the conventions
of depiction in order to accelerate towards a discovery of their own
personal illustrative style. Details of a workshop are given to explain
ways to expand schema deliberately until ‘broken’ so that students know
the boundaries of visual depiction rather than sticking within the safe
parameters of ‘consistency’. The methods deliberately avoid what’s
known and seen in depicting figure and face in order to purposefully
develop character designs and individual style. Students find benefit
in ‘deliberately getting it wrong’, especially with regard to expressing
emotional states, drawing characters consistently and differentiating
between characters. Style is a function of a set of choices. The workshop
makes the choices overt and makes clear that the choices may be wider
than students first supposed.

1 Edith Cowan University, School of Arts & Humanities, Bradford St. Mount Lawley, WA 6050, Australia.
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1. Introduction

In this paper I want to examine how a knowledge of the psychology of
seeing can inform illustrative style, and how that same knowledge can
be used to develop teaching material to help accelerate the discovery of
personal style through character design. In Section 2 I’ll touch on recent
literature which draws parallels between language acquisition and drawing competence suggesting that there is evidence of ‘correct’ ways to draw
within certain cultures. I caution against illustration theory embracing
these parallels without some skepticism. Section 3 comprises a discussion
of visual style as the embodiment of a chosen departure from realistic
depiction. This is framed as a difference between what the illustrator sees,
unmediated by what the illustrator knows or feels and what the illustrator
knows or feels—the term used in this paper is schema—undistracted by
what the illustrator sees. These are hypothetical positions that cannot be
achieved; what one knows or feels will always influence how one sees and
vice versa. However, discussing these states will help clarify what illustrators do when they develop and embrace their style and how they may be
helped in this pursuit.
No discussion of style should ignore the viewer. The reward for looking is explained also in terms of the psychology of schema: every person’s
visual system has a margin for error that tolerates both simplified and
exaggerative depictions. Beyond this tolerance there’s enjoyment to be
had for the viewer who recognizes and empathises with the inner world
brought forth and ordered by the illustrator.
Finally, in Section 4, I explain that the teaching of life drawing limits
access to this inner world. Recent literature stresses giving attention in
drawing to those experiences internalized through other senses. This
paper examines a way to do that showing the steps from an illustration
workshop run for the last three years at Edith Cowan University (ECU)
and presented at the Lakes International Comic Arts Festival (LICAF)
in the UK in 2015. The workshop proposes ways that might enrich each
student’s visual vocabulary, through expanding schema deliberately until
‘broken’ so that students know the boundaries rather than sticking within
the safe parameters of ‘consistency’. The methods deliberately avoid
what’s known and seen in depicting figure and face in order to purposefully develop character designs and individual style. The inside perspective reveals that students find benefit in ‘deliberately getting it wrong’,
especially with regard to expressing emotional states, differentiating
between character and drawing characters consistently. Style is a function
of a set of choices. The workshop makes the choices overt and makes clear
that the choices may be wider than students first supposed.

2. The visual verbal parallel and its limits

Language theorists invested in visual communication have posited that
drawing ability develops at the same childhood stages and due to the
same innate abilities as language acquisition [1 & 2]. Cohn states that “we
should expect that the mind/brain treats all expressive capacities in similar
ways, given modality-specific constraints. For example, elements such as
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the encoding of schemas, combinatorial rule systems, and development
across critical periods may cut across all expressive modalities”[3]. This
parallel between communicative modes has adapted linguistic concepts
to visuality. For example, graphic lexicon, is used to mean a range of visual
models stored in the memory regarding the conventional way to draw
elements of things, and graphic syntax encompasses a knowledge of how
those things are put together to make whole drawings or coherent parts
of larger drawings [4]. The parallel here with words and sentences is clear,
and welcome grist to the mill of recent developments in illustration theory.
The temptation to apply the parallel further leads to the proposition that
attaining proficiency in drawing requires interacting with “an external
system of representations” [5] and further, that the external system should
be consistent, like the spoken language found in a homogenous culture.
Ultimately, it is suggested that consistency among visual schema evident
in a culture might better enable drawing competence [6]. However, aligning visual competence with language acquisition needs to be approached
with caution. The implications of the aforementioned ‘modality-specific’
constraints in particular need to be explored. Cohn asserts, “despite the
sense that the United States and European countries are rich in images,
these environments do not necessarily use a consistent visual vocabulary
across all of their visual culture. Rather, diverse graphic styles permeate
these societies, meaning that a child is exposed to numerous graphic dialects. This diversity would be analogous in language to a child raised in a
society where every individual speaks a different language.” [7]. However,
as Cohn himself makes clear, drawing has iconicity on its side. It generally
relies on forms that have some visual relationship to elements of the visible
world, that is, it is not a completely arbitrary and symbolic system like language which must rely on shared meanings for communication to happen
at all. Knowing a range of systems (from different illustrators or different
cultures) might confirm this fact more emphatically for the student while
at the same time revealing that a wide range of schema is available and can
be invented. Pictures don’t need to be as symbollic, and are therefore not
as reliant on ‘shared’ forms, to be understood. The popularity of Manga
outside of Japan might well attest to this fact.
An emphasis on a ‘correct’ way to draw figures in each culture can be
found in the work of a number of theorists who endorse visual/verbal parallels. Wilson cites visual data collected between 1917 and 1923 showing a homogenous approach to figure drawing among Spanish speaking Californian
children. The drawings appear to demonstrate, for example, that the children knew their culture’s ‘correct’ way to draw human legs: “in some drawings it can clearly be seen that the child first drew the figure, got it ‘wrong,’
erased it and tried again” [8]. But what might be gained from deliberately
subverting the correct or conventional methods? W.J.T Mitchell makes the
distinction between visual competence and visual literacy, suggesting the latter state exceeds a baseline skill (on a par with reading) and extends to rich,
highly cultivated techniques of visual observation and creation [9]. Section
4 of this paper examines strategies that might be used to expand the visual
competence of illustration students towards visual literacy.
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Cohn asserts that American students’ visuality is impoverished compared with that found among Japanese students. I would say this poverty
is true to some extent of all predominantly English language cultures.
Whether this is due to a lack of consistency in visual schemas present in
the culture, as Cohn asserts, or some other set of social and historical circumstances is not clear. Lumping American and European visual comics
culture together in opposition to Japanese is not particularly helpful. For
a start, European culture is far less homogenous than American culture.
As Cohn observes, the Japanese manga industry is massive, but so is the
Francophone bandes dessinée (BD) industry with upwards of 150 new
albums produced weekly in the mainstream BD press alone, according
to the Lettre Canal BD Newsletter of March 2016. In other words, the
inconsistent range of schemas available to children through BD examples
in Francophone cultures does not seem to limit the capacity for drawn
production. There is not the space to discuss this here, but a disparity is as
likely to exist between historically predominant Protestant societies and
historically predominant Catholic societies. Protestant societies have a
historic distrust of imagery as demonstrated initially in iconoclasm and
this may manifest itself to this day in an ever-diminishing environment
of pictures and picture-making in a child’s formal education: “It is almost
as though the educational system is seeking to wean the student’s mind
off graphics by climaxing in books that are all words and no illustrations”
[10]. Whatever the case, part of the value of the drawing code in English
language cultures, and more specifically in the independent comics and
cartoon fields, may reside in an individuality of style, especially when it
comes to developing unique intellectual properties such as cartoon or
comics characters.
For better or worse part of the nature of western creative culture is
the need to demonstrate originality. There is value therefore in teaching
students ways of departing from norms. Comics are an indicator of the
visual langauge of a culture [6], implying that effective drawing is something more than purely expedient visual communications. Comics have
great potential for affect. Endorsing a consistent set of schemas would
seem to limit the potential for exploring affect. What does it mean to be
an effective maker of pictures; to move from visual competence to visual
literacy? Much of the joy, for those making and those seeing drawings can
be in the difficulty, in the game play, of making unique patterns of depiction or deciphering these.

3. Defining style for illustration and character design

The relevance of style has been explained compellingly elsewhere, including at CONFIA 2015 by Hagan in Developing Style as Meaning in Animation
[11]. In addition, Valetsianos has discussed the importance of character aesthetics for affect, particularly in educational contexts [12]. I want to focus on
the psychology of seeing and making stylized depictions. Martin Stacey’s
Psychological Challenges for the Analysis of Style [13] examines a broad range
of style definitions. Stacey reports that style includes: “How, as well as
what. A style is a manner of doing something, chosen from a wider range

353

354

CONFIA . International Conference on Ilustration & Animation
Barcelos. Portugal . June 2016 . ISBN: 978-989-99465-6-9

of ways to achieve the same result. Styles define subgroups of objects that
are perceptually similar, such as aircraft tailfins, houses, coffee machines,
sweaters, and landscape paintings”. The word ‘perceptually’ implies the
inclusion of both the illustrator and the viewer of the illustration.
Illustrations and other pictures however, are a special case for style
(unlike Stacey’s examples of industrial design or architecture) because a
picture can refer to objects and scenes in the real world. Choices made by
the illustrator must always include whether to depict visible aspects of the
world with high fidelity. A picture will register in the eye of the viewer as
having style if it doesn’t completely adhere to the viewer’s experience of the
visible world while at the same time the picture has its own inner consistency in terms of the way things within it are depicted. Style is that which is not
perfectly realistic then, but a more helpful motto should include recognizable predictability. “Getting it wrong consistently” could be a glib definition
insofar as style applies to character design. McCloud, describing comics, reminds us that, “When drawing the face and figure, nearly all comics artists
apply at least some small measure of cartooning. Even the more realistic
adventure artists are a far cry from photo-realists” [14]. How much these
pictures differ from the visible world will always be by a matter of degree. In
terms of character design, at one end of the scale one might see the hyperrealistic figures and faces of the Final Fantasy game series while towards the
other could be placed the invented creatures of Miyazaki’s Totoro animation
or Micheal Deforge’s Very Casual comics series.
Style in illustration for character design appears for myriad reasons.
It may merely be a function of economy. High fidelity pictures, when
these are a desired outcome of illustration, require detail. Detail takes
time and its pursuit is at odds with the economic imperatives of the commercial creative industries. Style may arrive in an artist’s work as a result
of an intellectual game. For example, the illustrator George Hardie sets
for himself the very tight parameters of axonometric projection, normally
associated with architectural drawings. Everything then captured in the
drawing must conform to the angles of zero, 45 or 90˚ (Fig. 1). Style may
also become apparent because of the artist’s physical relationship with
the tools used and the medium adopted for the work. The angle that a
brush is held at, how deeply a pencil is pushed into paper and how free
and expressive are the illustrator’s arm movements as an arc is described
on the computer screen will all bring something to the visual appearance
of the style. After a time an illustrator may become aware that the above
parameters can be explored and exploited across their range and to their
extreme boundaries towards particular effects. Furthermore, there may
be joy in the experience of the mark making, as Australian cartoonist Pat
Grant observes of his own comics: “I can’t stop thinking about the thrill
that I got from making these lines. The spark of pleasure doesn’t seem to
dissipate. It lingers on the page, and better, the sensation is reignited in
my muscles over and over again as my eyes trace the marks” [15]. He goes
on to suggest a possible link between the pleasure of mark making and the
pleasure derived by the viewer of those marks in reading the comic so created: while the comic “first and foremost exists to gratify the comic book
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artist. Perhaps the reader can also be similarly gratified, months later,
when the ink has dried and the book has been published” [16].
Fig. 1. George Hardie
(1974) illustration for
the Genesis LP, The
Lamb Lies Down On
Broadway, shows the
axonometric projection
normally associated with architectural practice applied to
expressive illustration

Schema
But exactly what is it that the individual illustrator brings to a depiction
that separates their work from the work of others and how can this be defined in the terms of psychology? In the twentieth century, art historians
and psychologists grappled with the role of the artist in recording documentary images through drawing and painting. “With the turn towards
psychology, the theory of art began to take cognizance of the difference
between the physical world and its appearance, and, subsequently, of the
further difference between what is seen in nature and what is recorded in
an artistic medium”, according to Arnheim (cited in Kandel [17]). Gombrich asked “why it should have taken mankind so long to arrive at a plausible rendering of visual effects that create the illusion of life-likeness”
[18]. He finds that crude schema precede a mimetic reproduction of the
world, a conjecture he reinforces with reference to primitive and child art.
For Gombrich there is a clear distinction between ‘seeing’ things in the
real world, and ‘knowing’ something about them, including knowledge
of schema through which things can be depicted: “in all styles the artist
has to rely on a vocabulary of forms and it is the knowledge of things that
distinguishes the skilled from the unskilled artist” [19].
Importantly, for Gombrich, the use of non-realist schema is allied
with the need to make pictures that merely ‘function in the narrative’. In other words, the artist may present aspects of the image in
such a way that these presentations may be understood, and yet, at
the same time, are not presentations that accurately match their real
world equivalents. He elucidates, “We look out into the world with the
confidence that this thing out there will be more likely to change its
place than its shape and that its illumination will vary more easily than
its inherent colour”. In other words, if the exact scale and colour of objects as they present on our retinas are not that vital to our understanding of the real world, and in fact these can be visual problems for the
brain to overcome merely to function in the world, then their precision
might not be so important in all pictures or in visual communication
in general. So it is that schema, much-reduced in detail from the way
things appear in the real world, can be a satisfactory visual explanation
of aspects of the world for the viewer.

of lyrical content.
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It is these schema that are, effectively, the lens through which each
illustrator sees the world and presents it to us. In Gombrich’s conception
(cited in Woodward, [20]), schema are the ideas (or, less consciously, the
psychological landscape) of the artist that are used to test the unfamiliar
stimuli being received by the eyes during the creation of art. Of course,
implicit in this idea is that if the artist is drawing an image s/he can’t see
except in the mind’s eye, then the artist is wholly dependent upon the
schema during picture creation.
The human visual system—eyes and brain—can be separated by their
functional roles. Doing so allows us to separate receiving from understanding, to separate the outside world from the inside world of the imagination
and what is done with the visual stimuli arriving via the eyes. It would be
a mistake to see style as a failure to draw accurately or to see it as a step
on the path to ‘drawing better’. The reverse can be true; Picasso could
certainly draw well in the accepted western tradition but chose to explore
the possibilities of primitivism and cubism and what these afforded him in
terms of the emotional range of his visual expression. What if style were
regarded as the inside, invisible aspect of experience being projected out
rather than the outside visible world being recorded, inaccurately, within?
Making the invisible visible
Theorists who don’t subscribe to the assumption that drawing is about
capturing the visible world often suggest that another possibility is that
drawings are made from memories of what’s previously been seen; that
the picture maker is still drawing the visible, albeit a remembered version
rather than an immediately available version. The illustrator however, can
also draw what was never seen in the first place but rather what was heard
or felt or tasted. For Ingold: “the pictorial image should be approached as
an activity in itself, whose purpose is not to alter a ‘fixed’ external world, but
to bring forth a world, making available information as a part of a specific
human perceptual experience” [21]. Furthermore, “ ‘visual’ perception is
guided and structured by the movement of the multi-sensory body, as such
the ‘activity of imaging’ can move beyond mere ‘active visual thinking’, to
encompass an entire multi-sensory enacted dimension of experience” [22].
As with the reliance on schema described above, the less that visual
depictions owe to real world referents, the more these non-visual aspects
of being and experience can be made evident in the illustration. An extreme case highlights the difference between using illustration to capture
the world as seen or using it to express the world as felt. Where abstracted
depiction of faces are made with type-generated emoticons, Yuki (et al)
explains that, “depending on an individual’s cultural background, facial
cues in different parts of the face are weighted differently when interpreting emotions” [23]. This weighting finds expression in type-as-picture
within email sign-offs or emoticons: “Japanese emoticons for happiness
and sadness vary in terms of how the eyes are depicted, while American
emoticons vary the direction of the mouth”. The Japanese conventions as
regards use of emoticons (Fig. 2) seem to derive from an e-mail author’s
personal experience of body-felt emotion rather than simple observation
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of emotion: When one smiles, one can feel the lower eye-lid crinkling
upwards though this may not be so obvious in another.
Fig. 2. Typical Japanese emoticons (above)
emphasise the eyes
(what’s experienced
by the ‘smiler’) while
typical US emoticons
(below) emphasise the
mouth (what’s seen by
the ‘smilee’)

The viewer’s share and reward for looking
The departure from pictorial realism works, according to Gombrich,
because it facilitates the viewer’s contribution, the ‘beholder’s share’ [24].
The success or otherwise of anyone’s illustrations or animations depends
upon an audience. If one accepts that style involves some departure from
the high-fidelity depiction of the real world, one must also ask, “why
would the viewer a) accept such a departure in terms of perceiving and
understanding what’s being depicted, and b) actually enjoy the way in
which the artist has depicted it? One reason, as Healey and Enns observe,
is that “Human vision is designed to capitalize on the assumption that the
world is generally a quiet place, so we only register differences. Objects
that are different from their surroundings, or that change or move, draw
attention to themselves” [25]. Furthermore, a viewer may find pleasure
in viewing challenging art representations. Put simply, visual pleasure
can be derived from ease of viewing and understanding, but also, derived
when the viewer needs to ‘work at’ a picture to understand what the artist
is showing [26]. Visual expertise may play a part in preferences with the
relatively naïve viewer tending to enjoy fluency of processing (reactive
processing) while the more expert viewer tends to prefer “reflective
processing [which] is based on the active elaboration of a challenging
stimulus and evokes more complex emotions”. Viewers may also gain
pleasure from seeing the order that an artist imposes on the world, an
order evident in the angles used to depict figures and faces, the limited
range of colours used in a palette, and the quality and attributes of the
outline used to delineate subjects within their contexts. There’s pleasure
to be found in ‘getting it’, that is, in understanding that the order imposed
thusly is consistent, much like the internal logic of a fantasy narrative or
science fiction film; the viewer may enjoy voluntarily suspending their
disbelief. Once the patterns are understood, the viewer experiences the
work as coherent and legitimate.
Accordingly, a theory of depiction should look less at the idea of
resemblance to the real world and more into the act of ordering existence
that the artist undertakes when making a picture[27]: “part of the revision
of depiction lies in re-aligning pictures with patterns” […] “variations and
orientations of a motif, serve to further principles of organisation in perception and cognition. It is not so much that depiction permits opportuni-
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ties unavailable to observers of an object directly, but rather that we make
more opportunities, and more of the opportunities, with depiction” [28].
With the very real possibility that the more evident is some style, the more
cognition we may gain about the world and particularly about others’
views of it: “this strong correlation between detectability and preference
offers wide implications for art history and human cognition as it points
to a mechanism that allows us to derive pleasure from searching for and
finding meaningful patterns” [29].

4. Approaches to teaching illustration for character design

Fig. 3. Mike Mitchell’s
SUPER allows viewers
to play a character
guessing game based
only on costume colour
and pattern as each
character is mapped
over the same superhero physique.

The search for an illustrative style by each practitioner or illustration
student can be at odds with some of the pedagogical methods applied in
the name of improving drawing ability. Life drawing as a pathway to an
illustrative style, and more specifically, to character design has its limits.
As Gude says in her critique of established art-school methods, New School
Art Styles[30], “Quality art education does not merely picture what is already seen and understood. Quality art generates new knowledge”. Life is
about more than the purely visual. Illustrators, as well as having powerful
abilities to show the visual anew, also have the ability to make visible that
which is unseen. If art aims to capture experience one can say that training artists and designers to draw (only) what they actually see profoundly
limits their visual expression. Illustrators must also be trained in showing
the world of interior, unspoken thought and emotion.
This points directly to cross-modal sensual experiences, or synaesthesia, which will be covered in the workshop steps below. Meanwhile,
books on anatomical drawing and guides such as Draw the Marvel Way [31]
connect students with a western classical art tradition as if there were a
right way to draw, especially human characters. In breaking down human
anatomy into formulae for the student, these guides offer suggestions such
as ‘the eyes lie half way between the chin and the crown of the head’, and
‘a man’s arm span is equivalent to his height’. While these formulae are intended to help one draw accurately,
to draw realistically, they actually
allow one only to draw accurately
the ideal human specimen; to
depict the perfectly proportioned,
physically fit human norm. If the
reader doubts this, I urge them to
view Mike Mitchell’s very amusing series of portraits, SUPER [32]
which parody the visual sameness
of superheroes. Variation in style and proportion are banished: all the
characters are shown with identical build in identical pose and may only be
distinguished by pattern and composition of costume (Fig. 3).
There is a difference, in the psyche of the viewer, between the realistic
and the visually normal. Realism is about capturing specific examples. A
norm, on the other hand, is an averaging out in the memory of our visual
experience of multiple examples. Life drawing (including axiomatic meth-
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ods workshops such as sight/size painting) and anatomically formulaic
drawings are then, if framed properly in the pedagogy, showing students
two different aspects of the human visual system’s understanding of the
visual world. The first, visual realism, is about training the eye to send its
message to the brain, unmediated by knowledge and untested against the
artist’s schema. The second, depicting norms, is drawing what the mind
knows from its experience of many examples [33]. Without rejecting these
methods out of hand as unhelpful in the creation of expressive characters
these can in fact be applied to help early-career illustrators to become
more conscious and articulate about their own aesthetic in a way that can
accelerate the development of a personal style. Happily and ironically, for
those who wish to make the most of character and style, drawing norms is
actually a useful starting point for uniqueness of character. Reference to
those norms in making caricatures is also useful in refining unique character designs, as will be explained below.
Character illustration workshop
What follows is the application of the above research into teaching
materials. Examples of student responses to workshop prompts are give
as figures and answers to a questionnaire. The workshop has been run
for three consecutive years at ECU and once at LICAF 2015. In total there
have been 74 participants aged in their late teens to late 20s. All were
graphic design students and/or comics readers and creators. The steps
detailed here are intended to encapsulate the theory marshalled above so
that students may focus on developing and accelerating towards their own
illustrative style.
In the first step students are asked to draw a ‘normal’ face for their
age group (Fig. 4). The student may follow one of the above mentioned
formulae, or they can move the elements around in the face (erasing and
re-drawing eyes, nose, mouth, face outline, etc.,) until the configuration
begins to ‘disappear’, by which, it is explained, none of the individual elements draw attention to themselves as being too big or too small or in the
wrong position.
These are each student’s schema for a
human face made concrete on the page.
In the next step, given that style becomes
apparent where depictive choices have
been made, the students’ choices are
made overt: they are prompted to ‘break
the drawing’ of the face by pushing the
elements around within the configuration. Students might begin by moving the
eyes downward in the face, even below
the mouth, or by moving the ears up to
the top of the head (Fig. 5). Essentially students are exploring the limits of
schema. Students learn that in spite of the unorthodox arrangements of
the face elements it is a near impossible task to make a non-face configuration. In other words, almost no amount of tinkering, even where the

Fig. 4. A range of
examples of different
students’ conceptions
(schemas) for a ‘normal face’.
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Fig. 5. Student responses to prompts to
‘break the drawing’ of
the face by pushing the
elements around within
the configuration.

Fig. 6. Students make
multiple sketches,
altering the relative

ears, now on top of the head, may suggest an animal more than a person,
will lead to a face design that would not be useable as a character in an
appropriate narrative. Paradoxically, the drawings have become more
unique and memorable; more like effective character designs.
The next step is to take a schematic approach to the entire figure. Students
draw and reflect upon the ‘right way’ for a human figure to look. They are
asked, “Where do legs and arms bend?” and “are arms and legs thicker at
the top or the bottom?”
Again choices are prompted. Students make multiple sketches, altering
the relative drawn lengths of thigh and shin (Fig. 6), upper- and fore-arms,
and inverting the thicknesses of limbs (Fig. 7). A student reflecting on this
stage of the workshop mentioned that she “found it much easier to make my
characters look different to each other because they didn’t have to follow the
rules of proportion”. Interestingly, these proportions appear to matter much
less than other perceived physical properties. For e.g., having the fold lines
around the elbow working in the right direction is much more germane to the
‘reading’ of the drawing than whether the elbow is half way along the arm
(Fig. 8). Students begin to report that where things go in relation to each other
is more important than accurate proportion for readability.
Fig. 6.

Fig. 7.

drawn lengths of thigh
and shin, upper and
forearms.
Fig. 7. Students make
multiple sketches, in-

Fig. 8.

verting the thicknesses
of limbs and inverting
the shape of the head.
Fig. 8. The fold lines
around the elbow drawn
in the right direction
are more relevant to the
‘reading’ of the drawing
than whether the elbow
is half way along the
arm as in reality.

In one of these sessions a student said the activity had made her think
of character designs in the show Adventure Time. She asked, “What if arms
don’t bend? What if they curl like spaghetti?” This was turned into a further
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prompt for the students: would these limbs still look like limbs if they curled
instead of being ‘hinged’? Students begin to understand that the success of
a picture depends less on the accurate representation of the elements of the
figure and lies more with the proper placement of the elements within the
figure: graphic lexicon is more flexible than graphic syntax.
Towards each of these incorrect depictions of the face and figure
students record instances of their character. Students are asked to reflect upon
the points at which the tension between
normality and uniqueness of expression felt ‘right’ for them. Students report
that some ways of breaking drawings
feel less wrong than others, even when
metrically more incorrect. For example,
Figure 9 shows a normal, an enlarged and
a shrunken head. The head on the right is reduced by less than the head
in the middle is enlarged, yet students concur that a disproportionately
enlarged head is more visually acceptable.

Fig. 9. A normal,
enlarged and shrunken
head. The head on the
right is reduced by less
than the head in the
middle is enlarged yet
feels more wrong.

Caricature
Caricaturing is another way to further develop the character designs that
have evolved out of this process of ‘breaking drawings’. Students are
already seeing the outlandish results of deliberately ‘getting it wrong’ with
their schematic character anatomy. Caricaturing their own creation will
further exaggerate those differences that make the character unique. Students compare their unique character design to a norm for that category
of subjects. Rhodes explains that the visual system and the ‘psychological
landscape’ to which it is linked are actually predisposed towards and on
the lookout for extreme visual signals [34]. She argues that:
Stimuli that exaggerate some critical property of the natural stimulus, such as its size, contrast or number, often produce an enhanced
response [...] ‘If drawings can be interpreted as externalizations of
mental representations, then […] those representations might themselves be caricatured [35].

Fig. 10. Trudy Maltese,
character study (2016).
Students are encouraged to ‘break the rules
of breaking the rules’.
Here a student has abstracted the figure and
face to a basic schema
while keeping the eyes
relatively realistic. The
unusual aspects of the
character design are
exaggerated further
(on the right) through
caricature.
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For some students the caricature phase of the fine tuning was more
helpful than for others. Figure 10 shows the work of a student who had attempted to draw a ‘middle-aged Charlie Brown’: “caricaturing him helped
me break what I considered my conventional style. I made his head fatter
and his realistic eyes more tired and wrinkled than at first. This helped me
draw more like what’s pleasing to my eye (stuff I like) and more like what I
feel in the morning after a late night!”
Caricature seemed to be a less successful strategy for others: “my
character was already pretty abnormal. I couldn’t work out what ‘norm’ I
was trying to compare it to for making it even more crazy”.

Fig. 11. Because of the
sharp inflection of the
visual shape, subjects
tend to map the name
kiki onto the figure
on the left, while the
rounded contours of
the figure on the right
make it more like the
rounded auditory
inflection of bouba.

Fig. 12. Thuy Tran,
character study (2016).
Angular lines can capture the gestures with
which they were made
better embodying the
emotional disposition
of the character.

Synaesthesia
The reliance on drawing schema and caricature, rather than capturing
the visible world as is, has emphasised the role of illustration in making
visible the internal world of the artist. The ‘body-felt’ understanding of
forms in space [36] and the ‘expressive gestures of the experiencing body’
that Woodward alludes to are pointers to further means of fine tuning the
character designs. Julia Simner in Defining Synaesthesia [37] says, “Synaesthesia is characterized by the pairing of a particular triggering stimulus
with a particular resultant experience” moving the definition beyond the
experience of synaesthetes who demonstrate through atypical brain function an unusual neurological response. She says that synaesthesia should
include cognitive as well as perceptual experiences. Ramachandran and Hubbard [38] agree that
synaesthesia affects a vast majority
of people at a cognitive level. Their
re-introduction of the Bouba-Kiki
experiment (Fig. 11) demonstrates
that the majority of people can, for
example, understand that sound
can be represented visually and
mapped to visible shape and also understood with consensus. Essentially
the study of synaesthesia recognises that human senses are clearly delineated only in their labels, not in the facts of human experience.
In the character design classroom activities students are prompted to
draw on their other senses to better refine their figures. Synaesthesia can
be accentuated in the shapes used to depict a character; angular corners
on the character’s silhouette, for
example, may suggest a more difficult or angry character (Fig. 12).
A smooth, curving outline
may draw attention to a character’s
relatively relaxed temperament, or
it may help to make them appear
more vulnerable to the fortunes of
the narrative’s plot (Fig. 13). Character poses can be synaesthetic
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also. Body language can show when someone is
sad or anxious. Students are prompted to develop
physical poses into a character’s design as permanent attributes. As one student commented, “It’s
easier to accentuate the body language when we
already are using distorted proportions”.
Synaesthesia can work on more subtle levels
too. The texture achieved through different
colouring, media and paper stocks, and the line
weight and character executed with the use of
different pens or brushes may be used to harmonise with the traits of the
character (Fig. 14).

Fig. 13. Trudy Maltese,
character study (2016).
Smooth, curving lines
may help present a
character as more
vulnerable.

Fig. 14. Trudy Maltese,
character studies
(2016). The line
achieved with the use
of different pens or
brushes help embody
the traits of the character to a more or less
effective degree.

Students filled out a questionnaire following the workshop. The questions
were: How were the steps helpful or why were they not? How does it feel
using these steps? Do you think you will incorporate these steps in future?
Coded responses were placed into categories and associated concepts as
shown in the table below.
Table 1. Categories of responses to the workshop questionnaire, and associated concepts.
Categories

Associated concepts

Schema

Expansion of what’s possible, distortion, flexibility, relaxed attitude to getting it ‘right’, pushing the boundaries, exploration

Drawing process

A sense of control, ability to plan, methods lead to consistency
of character, connected traits to depiction through the steps,
creative freedom, experiments with shape and texture, different
ways of drawing

Character design

Uniqueness, differentiation between designs, vibrancy in final
designs, expressive designs embodying traits, interesting shapes,
strong identities

Emotion

Fun, pleasure, liberation, empowerment, uncomfortable

For most students the workshop allowed them to explore the boundaries
of schema. Students reported being surprised at just how far elements
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in a face or figure could be pushed before falling apart. The process
involved allowed for most students a sense of control or empowerment
over their creations. The final outcomes were found by the students to be
unique and vibrant and easily distinguishable from each other. In addition students reported a new-found ability to make their drawings more
consistent, in part, enabled by the more outlandish differences between
character designs (Figure 15 is a good example). Common responses
expressed that it was a lot of fun to deliberately try to break with what was
conventional or correct in visual schema. Only nine of the 74 participants responded that the steps were either of no use as they already had
developed a style they were happy with or that they preferred not to be
conscious of what they were doing. Some even reported feeling uncomfortable deliberately breaking their drawings as they prided themselves
on being able to ‘get it right’.
Fig. 15. Shona Wong
character studies
(2016). Students
enjoyed the ability to
make their drawings
more consistent,
in part, enabled by
the more outlandish
differences between
character designs.

Conclusion

I began with an outline of linguistic schema theory as it has been applied
to the acquisition of drawing competence. I cautioned that the analogies
are useful only up to a point because language is largely symbolic while
drawing tends toward the iconic. Furthermore, In the situation demonstrated in Figure 7, the fold lines form an important part of the graphic
syntax alluded to in Section 2, however, these in-class experiments suggest that graphic syntax is much less elastic than the graphic lexicon, while
in speech and written language lexicon is less malleable than syntax for
successful communication.
As with language, as Cohn points out, drawing is culturally specific.
However, within certain cultures drawing is required to appear different
within that culture. A proposition that drawing can be better learned in a
society with a coherent set of visual schemas presupposes a culture where
people desire to draw in a way that is common and that pictures need to
closely share schema in order to communicate the same things.
The workshop described above is intended to explore common ideas
about what’s normal in depiction and then to stretch and even break these
schemas on the way to developing unique character designs. The less
that visual depictions owe to real world referents, the more the students
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could make of the opportunities to represent these non-visual aspects of
experience. If one makes the assumption that strong narrative is always
character driven, that is, that characters’ wants and desires provide motive to propel them on a journey and towards conflict with other characters, or, to take the notion to its logical conclusion: character is plot [39],
then the ability to create physical attributes beyond what’s normally seen
in the world allows for greater control over character and plot, including
an increase in the emotional resonance of the story and a more effective embodiment of character traits. In addition, escaping visual realism
allows for easier differentiation between characters (Fig 13). Style is a set
of choices. The workshop makes clear that the choices available may be
wider than the student first supposed. The inside perspective reveals that
students find benefit in ‘deliberately getting it wrong’, especially with regard to expressing emotional states, drawing characters consistently and
differentiating between characters.
The take home message from these classes is the same as the conclusion for this paper: drawing affords artistic license. Illustrating is more
about bringing forth a world from within the illustrator than it is about
capturing what’s visible in the world. Breaking drawings—deliberately
‘getting it wrong’—affords the possibility for students to explore the limits
of that license and to impose their version of order (or chaos) on the visible world.
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Abstract
A partir da carência da discussão sobre o valor dos bonecos no universo
adulto e pela análise dos fatores culturais, sociais e históricos que se relacionam com tal objeto, desenvolveu-se uma pesquisa exploratória do tipo
levantamento bibliográfico, na qual se posicionou o designer como provocador da experiência lúdica a partir da criação de objetos que possibilitem
a interação através da narrativa. Desta maneira, tal artigo teve como foco
a reflexão sobre as narrativas verbais resultantes do ato relacional entre
indivíduo e boneco, e o designer na qualidade de agente da construção de
narrativas não verbais por meio dos bonecos enquanto objetos de design.

1. Introdução

Este artigo é pautado na discussão da importância em vivenciar momentos de ludicidade na vida adulta e na reflexão sobre o designer como
agente da construção de narrativas não verbais a partir da criação de
objetos que possibilitem a interação com o usuário, resultando no estímulo à ludicidade do sujeito. Através de pesquisa exploratória por meio
de levantamento bibliográfico e da imersão na temática como objeto de
investigação, pôde-se observar que o estudo relativo aos bonecos está
demasiado vinculado ao universo infantil, sendo pouco discutido o valor
existente de tal objeto para adultos.
Criado e recriado de diversas maneiras na cultura humana, os bonecos permeiam um significado místico da tentativa do homem de representação de si mesmo e possuem um significado que se refere, principalmente, as lembranças de uma época sem preocupações, além do ato de
brincar. É na relação entre o universo do homem e o universo do boneco
que acontece a construção da ludicidade no sujeito adulto por meio da
narrativa presente na interação entre o boneco e o usuário.
Esta narrativa assume o papel da construção verbal perante o ato
mútuo do olhar ao personagem e o contar de estórias e experiências do
próprio indivíduo por meio do boneco. O designer, neste contexto, entra
como tradutor de narrativas verbais em não verbais, transferindo para um
plano externo e material sua linguagem interna de uma narrativa que se
instala pelos aspectos visuais, envolvendo a identidade do personagem,
1 Universidade do Porto, Faculdade de Belas Artes, Av. de Rodrigues de Freitas 265, Porto - Portugal.
2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Departamento de Metal-Mecânica, Av. Mauro Ramos, 950, Florianópolis – Brasil.
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e consequentemente, do usuário. É no encontro entre as construções
verbais, por meio da interação entre boneco e usuário, e não verbais, por
meio do designer, que se torna possível vivenciar a ludicidade na vida
adulta.
Desta maneira, a partir de três principais blocos se desenvolve tal
pesquisa, que percorre o caminho do mundo dos bonecos e da ludicidade
na vida adulta, resultando no designer como agente de construção das
narrativas não verbais por meio destes bonecos.

2. Desenvolvimento

As fronteiras que delimitam as áreas de conhecimento humano estão cada
vez mais diluídas e fluídas. O designer de produto atua em e com divergentes áreas, ampliando as redes e conexões entre campos distintos. Ao
trabalhar como mediador entre o objeto e o usuário, o profissional pode
atuar em um mundo farto de possibilidades. É neste contexto que entra
o universo dos bonecos como possibilidade de atuação do designer que
imediatamente se transcreve em áreas como sociologia, arte, psicologia e
uma série de campos complementares. Sendo assim, torna-se necessária
a imersão sobre três principais blocos de aprofundamento: mundo dos
bonecos, ludicidade na vida adulta, e design de bonecos como construção
de uma narrativa não verbal.
O primeiro bloco, mundo dos bonecos, aponta aspectos históricos
pincelando questões que abrangem o conceito de boneco e suas diferentes manifestações enquanto função de objeto vinculado à sua cronologia
e, questões históricas relacionadas às indústrias e aos setores produtivos.
O segundo bloco, a ludicidade na vida adulta, tem como foco elucidar a
importância da experiência lúdica na vida adulta e discute a desvalorização desta no contexto social. O último bloco denominado “design de
bonecos como construção de uma narrativa não verbal” discute o valor
dos bonecos no universo adulto pelo campo da principal ferramenta
mediadora da relação humana: a linguagem. Esta engloba a construção
verbal que compõe a narrativa presente na interação entre o boneco e
o indivíduo decorrente de uma dinâmica mútua que parte do olhar ao
personagem e o contar de estórias e experiências do próprio indivíduo por
meio do boneco; e a linguagem não verbal, introduzida a partir da atuação
do designer como criador de personagens para o universo dos bonecos e
sua respectiva expressividade material, trabalhando assim, com a questão
da identidade do boneco e a expressão externa de sua personalidade.

2.1. Mundo dos bonecos

Os bonecos e as bonecas se definem, para tal pesquisa, como representações tridimensionais figurativas do masculino ou do feminino. Para Ariès,
1981 [1] estes objetos foram originados através das imagens e estatuetas
com significação religiosa, presentes, portanto, na vida humana desde
a pré-história. Não é possível datar a concepção do primeiro boneco
existente, pois estes eram desenvolvidos com materiais perecíveis, tais
como: barro, madeira e couro, não permanecendo seus registros. Porém
considera-se a Vênus de Willendorf, um dos objetos mais antigos classifi-
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cados como boneca. Minutada por meados de vinte mil a vinte e cinco mil
anos A.C., é uma pequena estatueta de formas femininas arredondadas,
possuindo uma forte analogia com o conceito de fertilidade. Vinculada,
possivelmente, a rituais sexuais e tratada como marco estético da feminilidade da época, a Vênus é um grande símbolo de uma boneca ritualística.
(SOUZA, 2009 [2])
No Egito Antigo, época do Médio Império (período entre três mil e
dois mil A.C.) para que suas representações fossem eternizadas, utilizavam diversos bonecos vinculados à cultura egípcia fúnebre. Um dos
exemplos mais conhecidos eram os objetos denominados Ushabtis, que
mediam de dez centímetros a vinte e três centímetros e serviam principalmente de substitutos dos escravos que eram enterrados vivos após a
morte do seu soberano (SOUZA, 2009 [2]). Desta maneira, tais objetos
acompanhavam o rei em seu sepultamento, como um simbolismo de que
seus escravos permaneceriam com ele em suas outras vidas.
Na Grécia Antiga, comumente as bonecas apareciam vinculadas a
rituais de casamento, cujas jovens consagravam suas bonecas à deusa
Afrodite – deusa do amor – e Ártemis – deusa protetora da juventude e
dos animais selvagens (SOUZA, 2009 [2]). Já no início da Idade Média
houve o desaparecimento abrupto destes objetos em miniaturas, pois se
acreditava que teriam um poder sobrenatural de fazer viver e morrer e
representavam um sinal de bruxaria reprimido na época. De domínio dos
curandeiros, feiticeiros, sacerdotes e bruxas, manipulá-los era uma questão mística e principalmente simbólica da mitologia pagã greco-romana.
Como um forte exemplo de um boneco incorporado na época, os vodus
também foram condenados pela sociedade medieval, à mesma fogueira
onde ardiam as bruxas (SOUZA, 2009 [2]). Muitos indivíduos pagaram
com suas vidas por fazerem o uso de bonecos neste momento da história,
tanto adultos, como crianças.
Em algumas tribos africanas, como é o caso dos Cuanhama de Angola ou os Lobi da Costa do Marfim, quando as mulheres engravidavam,
costumava-se pendurar em suas cinturas bonecos, caso desejassem filhos
homem, e bonecas, caso desejassem filhas mulheres, este costume acabou perdurando até os dias de hoje. Já na região de Gana, o povo Asante
tinha o hábito de consagrar as mulheres uma boneca chamada Akua’maa,
para favorecer a fecundidade e a proteção da criança em seus primeiros
anos de vida (ARTE FÁCIL, 2004 [3]).
A Alemanha no século XVI, nas cidades de Nuremberg, Ausburgo
e Sonneberg, foi o cenário onde surgiram as primeiras bonecas com fins
comerciais, fabricadas pelos chamados Dochenmacher. Como elucida
Benjamin, 2002 [4]:
No início, contudo, tais brinquedos não foram invenções de fabricantes especializados, mas surgiram originalmente das oficinas de
entalhadores em madeira, fundidores de estranho, etc. Antes do
século XIX, a produção de brinquedos não era função de uma única
indústria.
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Porém na França, especificamente em Paris, neste mesmo período
houve um destaque na Ville dês Jouetes (cidade dos brinquedos), pois
grandes artesões passaram a se dedicar para a construção de bonecas e
surgiram, inspiradas nos fabricantes alemães, indústrias específicas deste
ramo. Majoritariamente as bonecas eram feitas para se parecerem com as
mulheres ricas da alta sociedade, produzidas para serem usadas por adultos e ditavam a moda da época (SOUZA, 2009 [2]). As bonecas tinham
um foco claro: o de pertencer a adultos. Percebe-se, portanto, ao decorrer
da história que a boneca esteve sempre vinculada a atos adultos, tinham
quase que o exclusivo uso por estes. Isso se dava também, pelo fato de que
nestas épocas não existiam a diferenciação entre adultos e crianças. A
partir do surgimento do “sentimento de infância” é que surge o discurso
das necessidades da criança, tornando-se fundamental a escolaridade e
passando a existir toda uma reflexão sobre a infância junto a um mercado
de produtos especializados para estas.
A partir da Revolução Industrial é que as bonecas passam a ser
produzidas em grande escala. Bonecas de pano, entalhadas a mão em madeira começam a perder o foco. Antes, comumente feitas artesanalmente,
atendendo procedimentos tradicionais de pequenas escalas nas manufaturas familiares, agora passam a ser produzidas com rapidez e eficiência a
partir do maquinário introduzido nas fábricas. (MEFANO, 2005 [5]).
O surgimento do PVC (Cloreto de Polivinil) e do ABS (Acrilonitrila
Butadieno Estireno) revolucionou a produção de bonecos, que até hoje são
produzidos nestes materiais. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, tais
materiais tiveram destaque nas indústrias, principalmente a de brinquedos,
por serem maleáveis atingindo um alto grau de perfeição, além de reproduzirem fielmente qualquer objeto desenhado (PHOENIX, 2006 [6]). Este
fator aliado às novas relações de distribuição e comercialização fez com
que se tornasse viável fabricar personagens de desenhos animados e filmes
e tornou mais acessível à importação de bonecos de outros países. Desta
maneira houve uma expansão no surgimento de novos brinquedos e junto a
eles, o surgimento de novos colecionadores. (OFUGI, 2009 [7]). No século
XX, a indústria começou a ficar cada vez mais especializada, e passaram a
fabricar bonecos com distintos materiais, processos de fabricação e dispositivos mecânicos, se tornando cada vez mais objetos de alta complexidade,
ampliando, portanto, tal segmento mercadológico.
Neste contexto nasce, em 1999, o Toy Art que passa a ser uma febre,
por ser um movimento contemporâneo que une design, moda, ilustração,
urbanidade, elementos da cultura humana e crítica social. Como uma maneira de reviver a infância, estes brinquedos colecionáveis, apresentamse muitas vezes como um objeto customizável, tornando possível uma
aproximação do adulto com tal brinquedo. Por estarem à procura de itens
raros e por possuírem maior poder de compra, os adultos, indivíduos que
desempenham papéis sociais e de responsabilidade na sociedade, são os
maiores consumidores em potencial para o mercado de bonecos. A China
e o Japão foram o cenário onde se consagrou o início do consumo do Toy
Art a partir da união entre artistas e designers, que tinham um novo meio
de expressão, e consumidores que encontram ali novas possibilidades de
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objetos interessantes e criativos (PHOENIX, 2006 [6]).
Diferentemente da indústria tradicional de brinquedo, que produz
um número grande de quantidades de maneira rápida e barata, este nicho
busca diferenciar-se através da estreita ligação entre o consumidor colecionador e o produtor artista, e pela liberdade de produção que gera bons
resultados. (OFUGI, 2009 [7]).
Existe neste contexto, uma íntima relação do criador com os demais
processos de fabricação até o produto final, ou seja, o artista ou designer
acompanha de maneira holística o desenvolvimento dos seus bonecos
em todas as etapas, inclusive na própria venda. Estes, não são vendidos
em grandes redes e sim em boutiques e galerias de arte em que o próprio
criador marca sua presença, autografando e conversando com tal público
(OFUGI, 2009 [7]).
Muito comuns dentro desse mercado, e que fizeram com que existisse uma maior aceitação do consumo de bonecos foram as categorias
denominadas DIY (do it yourself ou faça você mesmo). São bonecos préfabricados em uma única cor, normalmente brancos, em que o designer
ou o próprio usuário tem a possibilidade de customizá-lo, desta maneira,
torna-se viável outro tipo de comércio, a revenda destes produtos por um
preço mais elevado.
Os bonecos remetem a infância e é esta representação da própria
infância que faz com que exista a busca, por meio deste objeto, pela
vivência do lúdico. Para Barboza e Ayrosa, 2010 [8], as pessoas cada vez
mais procuram relacionar-se com objetos que remetam a despreocupação
e liberdade proporcionada pela infância e adolescência. É neste contexto
que existem visibilidade e possibilidade do designer atuar no campo do
design de bonecos, criando e projetando objetos que estimulem a vivência
lúdica para o adulto.

2.2. Ludicidade na vida adulta

Anteriormente a Revolução Industrial, o período de labuta era
designado pelo próprio sujeito que se responsabilizava pela carga e pela
duração de seu trabalho. O câmbio ocasionado pela indústria fez com que
essa responsabilidade se invertesse para o burguês - dono da fábrica - que
em uma relação de poder, possuía o domínio do tempo dos operários.
De acordo com Foucault, 2007 [9] o controle do tempo se tornou objeto
de preocupação das indústrias, e instituições sociais – como exército,
hospitais, prisões, escola, etc.- atrelado ao controle e ao poder, o tempo se
transforma em tempo serializado. Para este novo modelo, “[...] o tempo
dos trabalhadores é a verdadeira matéria-prima do sistema capitalista e
a condição primeira do lucro, resulta necessário vigiá-lo com minúcia e
cuidar do seu correto investimento. ” (RODRIGUES, 2002 [10]).
Este modelo se estende até a contemporaneidade e o adulto vive
em suma, para a produtividade plena. Este cenário é referente aos trabalhadores que estão tão inseridos no sistema que se olvidam da reflexão
sobre as suas próprias vidas e acabam não se permitindo vivenciar a
ludicidade, pois esta é considerada perda de tempo para o mercado.
Para Oliveira, 1997 [11]:
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[...] a desautomatização humana só terá início de fato quando for permitido que o homem expresse sua ludicidade nos diferentes momentos da materialização de sua existência.

A designação de homo ludens – homem que se diverte - proposta pelo
professor e historiador holandês Johan Huizinga, coloca o homo sapiens
– homem que raciocina – em um mesmo nível da espécie humana. De
acordo com Morin, 2006 [12] a fragmentação existente na ciência faz com
que se anule a própria concepção e noção de si, ao invés de se dissolver
em estruturas compartimentadas, tal dinâmica deveria se apresentar
de maneira associada, sendo homo sapiens também homo demens, faber,
ludens, economicus, mythologicus, prosaico e poeticus.
Essa fragmentação do indivíduo ocorre em vários âmbitos como a
questão dualística e antagônica da racionalidade versus ludicidade. Porém
estes fragmentos se colocam de maneira hierárquica uns aos outros. Ou
seja, existe a supervalorização do ser racional e isto faz com que se reduza
a quantidade de adultos que vivenciam a ludicidade. Como elucida FERREIRA et al, 2013 [13]:
[...] a ludicidade é colocada para ocupar lugares periféricos da existência humana, de forma que a vivência do lúdico acaba sempre ficando
em segundo plano, e o ideal da humanidade passa a ser a racionalidade, onde o homem é comparado a uma máquina viva, cuja função é
produzir (trabalhar) e não viver, ou seja, “a vida passa a ter valor pelos
produtos e resultados, não pelo fato de ser simplesmente vida”.

Portanto, a ludicidade trata-se da construção da subjetividade do sujeito, ou
seja, é um fenômeno interno que se apresenta em seu exterior. O ser humano
quando age ludicamente, atua de maneira completa, ao participar de uma
atividade que ativa a sua ludicidade, acaba por se entregar corporalmente e
mentalmente a tal experiência, esquecendo as demais atividades presentes, e
participa verdadeiramente do momento lúdico. (LUCKESI, 2002 [14]).
O indivíduo que explora a própria ludicidade se diferencia do sujeito
que não a explora. Tal atividade é tida como parte do processo de desenvolvimento humano (a nível pessoal, social e cultural) e relacionada à
construção de conhecimento. É no ato de brincar que o indivíduo exerce
dinâmicas da própria rotina, desenvolvendo a capacidade de ironizar,
inventar, disfarçar, ou seja, trabalha e estimula a própria criatividade e expressividade. (OLIVEIRA, 1997 [11]). Segundo FERREIRA et al, 2013 [13]:
[...] por ser espontânea a brincadeira pode revelar sentimentos,
comportamentos e verdades do ser humano que dificilmente seriam
demonstrados num diálogo. Assim, o lúdico assume uma grande importância na vida das pessoas, porque é capaz de estimular sensações,
somente compreendidas por quem as sente quando estão brincando.

O ato de brincar para o adulto ocorre de maneira distinta ao brincar infantil. Além de buscar temáticas mais maduras para o momento da ludici-
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dade, o adulto tem a necessidade do objeto como estímulo à brincadeira.
O designer entra nesse processo como um facilitador a este estímulo por
meio da construção de objetos que representem uma narrativa não verbal
de significado para o usuário, vinculando-se, portanto, ao design de bonecos como construção de uma narrativa não verbal.

2.3. Design de bonecos como construção de uma narrativa
não verbal

Cognominando a narrativa como parte da interação subjetiva que
permeia a relação entre boneco e pessoa, faz-se necessário, ao discutir
design de bonecos, o estudo deste conceito, visto que é a partir deste que
o sujeito realiza trocas com o objeto.
A narrativa trata-se de um gênero literário bastante comum que
permeia o contar uma história real ou fictícia por meio do imaginário ou
das próprias experiências vividas pelo narrador, sendo, portanto, “[...]
monólogos ou diálogos, estórias verídicas ou literárias, textos orais ou
escritos” (BROCKMEIER; HARRÉ, 2013 [15]). É inerente ao ser humano o
ato de narrar, sendo assim Roland Barthes afirma que:
[...] a narrativa está presente em todos os tempos, em todos os lugares,
em todas as sociedades; a narrativa começa com a própria história da
humanidade; não há, nunca houve em lugar nenhum povo algum sem
narrativa; todas as classes, todos os grupos humanos têm as suas narrativas, muitas vezes essas narrativas são apreciadas em comum por
homens de culturas diferentes, até mesmo opostas: a narrativa zomba
da boa e da má literatura: internacional, trans-histórica, transcultural,
a narrativa está sempre presente, como a vida. (BARTHES, 2001 [16])

Sua característica multifacetada e a diversidade em sua variação fazem
com que esteja presente em mitos, crônicas, romances, novelas, filmes,
animações e assim por diante, por se tratar de uma maneira verbal de
representação (PUC-RIO, 2013 [17]). O narrador pode assumir dois papéis
distintos estando ou em primeira ou em terceira pessoa. Em primeira
pessoa, participa de maneira ativa dos fatos se colocando como o personagem, ou seja, para a construção de uma narrativa vinculada a um
boneco, o sujeito se transfere para tal objeto dando a ele a função de ator e
intérprete de si mesmo. Já em terceira pessoa, o narrador ocupa o espaço
como observador, distribui funções aos personagens e conta a estória por
uma visão externa aos fatos.
Deste modo, a arte de contar histórias converge para o campo do
infinito que para Benjamin, 1985 [18], transmuta a esfera do vivido, materialmente encerrado para o campo da lembrança e da experiência que se
torna sem limites, pois passa a atuar no imaginário do indivíduo. Sendo,
portanto, a faculdade de intercambiar experiências, a narrativa se solidifica ao entrar em contato com o outro, seu receptor. Mesmo que este seja o
próprio sujeito, a narrativa se estabelece de maneira positiva, pelo fato de
que ao exteriorizar os pensamentos para o campo linguístico, o indivíduo
passa a conhecer melhor a si mesmo, revela sentimentos, angústias e ver-
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dades sobre a própria existência. Por fim, a narrativa acaba assumindo o
papel de interação entre o boneco e o sujeito. Tal objeto atua, de maneira
lúdica, como personagem do enredo desenvolvido pela própria estória
criada ou experenciada através do indivíduo.
Para que a narrativa possa ocorrer é fundamental seu suporte material, desta maneira, entra o designer de produto como criador de bonecos,
dentro do grupo dos criadores de personagens. O boneco é, portanto,
um personagem materializado no plano tátil, porém não é apenas uma
representação física, ele se transcreve através de um conceito que busca
definir não somente seu caráter estético, mas busca a compreensão de seu
comportamento e personalidade. Segundo Gancho, 2004 [19]:
[...] o personagem é um ser fictício, com forma humana, animal ou
antropomórfico, concebido por um autor/criador, cujas características
físicas, emocionais, comportamentais e sociais determinam e expressam um estereótipo e seu papel na narrativa.

Desta maneira, o personagem atua no sentido físico e psíquico como um
indivíduo. Além de sua aparência, condição visual, o personagem traz
consigo uma essência, exerce uma função e conta por si uma estória. Com
isto, para a construção do personagem é necessária a sua clareza estética,
de traços únicos e concisos, pois é a partir destes traços que se fará possível a compreensão dos elementos da personalidade por ele representada.
Segundo McCloud, 2008 [20], “[...] criar uma vida interior convincente
para seus personagens pode ser o aspecto mais importante, e menos compreendido da criação de personagens”. É fundamental, portanto, criá-lo
junto a sua própria história, ligada a sua biografia, já que além da personalidade inata ao ser humano, este se modifica a partir de seu contexto,
desta forma, o personagem como representação humana, também conta
sua história e junto a ela, sua vida.
A partir da construção intrínseca ao personagem, como a critério de
personalidade, o designer vai mediar a relação da mensagem interna que o
boneco pretende transmitir para uma linguagem externa, ou seja, trata da
construção extrínseca. Traçando os aspectos visuais, o designer acaba por
construir seu biótipo, sendo “[...] a constituição física do personagem, sua
massa muscular, seu formato básico de corpo, seus pelos corporais, cabelos,
barba, proporções físicas, etc.” (POUBEL; VALENTE; GARONE, 2002 [21]).
Portanto, a constituição do organismo persona acontece de maneira
híbrida com o uso de diferentes signos que o representam e que se modificam por meio do indivíduo que o observa. De acordo com Bueno, 2013 [22]:
Persona, segundo a linha psicanalítica de Jung, é a máscara com a
qual nos apresentamos ao mundo. E através dela nos relacionamos
com os outros. A persona inclui papéis sociais, tipo de roupa e estilo de
expressão pessoal.

Desta maneira, os bonecos descontroem as máscaras humanas do cotidiano, e se transcrevem em máscaras que solidificam a personalidade
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de quem com eles interage. Além das características fixas existentes no
objeto, como personagem, permanece de maneira constante o significado
que cada sujeito oferece a ele. E é neste sentido que acontece a projeção
de si na boneca, o reflexo de sua subjetividade impulsionada a partir da
identidade relacional com a boneca.
Outra questão fundamental de reflexão para os designers na construção de um projeto de um boneco é o estudo de seu figurino. Como um dos
principais responsáveis pela constituição de identidade de um personagem, o figurino transmite as representações e signos dos indivíduos ali
personificados. Em seu Dicionário de Moda, Marcos Sabino defende que
figurino é:
[...] a indumentária utilizada por qualquer personagem em teatro,
cinema, show ou televisão. Pode também ser aplicada para denominar
o conjunto das roupas e acessórios especialmente criado ou composto
para qualquer um desses eventos. (SABINO, 2007 [23]).

Atrelados ao uso no teatro, cinema, televisão e por estes serem simulacros
da vida real (RIBEIRO, 2011 [24]), interpreta-se que a representação de
um boneco, por também ser um simulacro da vida real, mesmo que de
maneira caricata, inclui tal termo. Desta maneira, denomina-se figurino
as roupas e acessórios do boneco como caracterização de seu personagem, considerando estes uma prótese de seus corpos imprescindíveis e
modificáveis em sua concepção de seres inanimados.
Tais próteses complementam o personagem, trabalhando com o
imaginário do receptor de modo a auxiliar na criação de sua própria
narrativa, pois o figurino trata com “[...] uma forma de comunicação não
verbal composta por elementos que funcionam como uma espécie de
“vocabulário” cujo léxico é composto por cores, formas, tecidos, textura,
volumes e modelagens como meio de expressão.” (LURIE, 1997 [25]). É
a partir desta expressão que é possível aclarar seu contexto, dando forma
a uma determinada época de modo a convergir para um campo histórico
que, por conseguinte facilita a construção da narrativa.
Além do critério histórico, é existente a transmissão pelo figurino do
status que este representa, sua idade, personalidade, visão de mundo e sua
subjetividade interna dilatada para o exterior e para o mundo material. De
acordo com Costa, 2002 [26], o figurino é a personificação de sua subjetividade, o seu contorno, a sua limitação é a partir do figurino que se compreende seu tempo histórico, e define as características do personagem.
Por isto, tem-se a importância de cada elemento presente no objeto, por
tratar com significados que geram no personagem seu caráter, bem como
estabelecendo a priori a identificação, ou não, do receptor consumidor.
Para a questão de identidades, o figurino do boneco trabalha como
um símbolo comunicacional que se transcreve para além do eu, permeia
o espaço do que o indivíduo gostaria de ser. Baudrillard, 2009 [27] explica
que a dinâmica relacional entre o homem e o objeto se dá também por
meio do seu próprio reflexo sendo um espelho perfeito que não emite
imagens reais e sim desejáveis. Portanto, o diálogo entre o ser inanimado
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(boneco) e o sujeito se dá de maneira completa onde existe a transferência
de um para o outro.

CONCLUSÃO

É na união entre as construções verbais, por meio de narrativas construídas pelo sujeito e, não verbais, anteriormente criadas pelo designer como
narrativas intrínsecas ao personagem, que incide a possibilidade do ato
de brincar para o adulto, resultando assim, na ludicidade. Por representar um convite à relação entre o sujeito e o objeto, e por tornar possível a
transferência do eu para o objeto, o design de bonecos acaba por estimular a criatividade e o imaginário do usuário, por reviver a infância e seus
momentos lúdicos de maneira madura, transformando assim, o designer
em um provocador da experiência lúdica na vida adulta a partir da criação
de personagens para o universo dos bonecos. Cabe ao designer, criar objetos que estimulem o encontro entre o universo do homem e o universo
do boneco, permitindo aos indivíduos que vivenciem intensamente o
momento lúdico por meio da narrativa. Neste contexto, o designer atua
como mediador através da interação, visando proporcionar um intercâmbio mediante a experiência de proximidade, ao transformar o objeto em
um estado de encontro. Busca em seus projetos criar táticas reestabelecedoras das relações, possibilitando a vivência de experiências que gerem
situações intensificadas de encontro interpessoal e intrapessoal, criando
assim, um novo universo de possibilidades para a atuação do designer:
o design de bonecos. Tratar de bonecos como um objeto de design de
produto é uma reflexão que ainda não está arraigada a nível brasileiro,
existindo poucas referências e bibliografias específicas sobre o tema.
Desta maneira, faz-se fundamental a continuidade de seu estudo teórico
e prático para assim compartilhar o conhecimento construído e gerar uma
nova discussão sobre o fazer design.
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Abstract
The development of an animated film requires a large number of steps,
and one of the most important is the concept art, which is extremely relevant to the visual construction process of the film – creating meanings
and aesthetic coherence. Before the film development is completed, this
‘material language’ is defined by images and, in many cases, precedes
the finished animation. This article seeks to reflect upon the visual
creation of animated films considering two aspects: the confrontation
of thought by Marina Estela Graça – with a realistic film model –, and
the concept of ‘material language’ by Pier Paolo Pasolini. From these
two points of view the authors discuss the imagery establishment on
animated films and its implications for the construction of the filmic
discourse in the animated films industry.

1. Introdução

Este artigo tem como ponto de partida um dos capítulos da pesquisa de
mestrado “Concept art: design e narrativa em animação”, concluída em
2013 no Programa de Pós-graduação em Design da PUC-RJ. Em 2012
foi apresentado na primeira edição do CONFIA o artigo “Concept Art e
Conceptual Art”, uma das etapas da pesquisa na época em andamento. A
pesquisa representou um esforço para a compreensão do Concept Art, atividade importante na produção de filmes de animação, muito divulgada
enquanto técnica e que, exatamente por isso, precisa ganhar maior espaço
como pesquisa teórica no ambiente acadêmico.
Para esta reflexão foi escolhido o cenário de produção norte-americano. Esta escolha se justifica neste trabalho em primeiro lugar em função
do recorte da pesquisa, pois, diante da impossibilidade óbvia em analisar
toda a produção de filmes ao longo da história da animação, optou-se por
um recorte arbitrário que fornecesse o estado da arte em pelo menos um
setor de produção específico. Assim, foi escolhido o cinema narrativo,
realista – na medida em que a animação pode ser chamada de realista -,
e de cunho comercial hollywoodiano. Esta opção implica imediatamente
1 e 2 Universidade Pontifícia Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Artes e Design, Rua Marquês
de São Vicente, 225, Gávea, Rio de Janeiro, Brasil.
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em uma não investigação de outras filmografias de animação igualmente
constituidoras do campo como, por exemplo, a animação independente
ou até mesmo a animação comercial produzida em outros países.
A segunda questão que justifica esta opção se encontra na própria
origem do concept art que, como ferramenta sistematizada de produção, surgiu inicialmente nos estúdios Disney já nos anos de 1930
quando da fundação do departamento Inspirational Sketch Artist [5]. O
concept art para filmes de animação nasceu e se consolidou no contexto da animação comercial estadunidense, definindo-se assim tanto
as práticas quanto as terminologias utilizadas. Logo, a sistematização
do desenvolvimento visual dos filmes atendeu a necessidades práticas
no processo de produção de filmes de animação no início do século da
então emergente indústria norte-americana de filmes de animação [4],
[9]. Seja pela longevidade dos processos, seja pela esmagadora hegemonia da indústria norte-americana - que acaba por ditar certas práticas
produtivas bem como princípios estéticos -, é fato que naquele cenário
há expressiva abundância de registros em diferentes suportes acerca dos
processos produtivos no cinema de animação.
No artigo atual foi utilizado o trabalho “Entre o olhar e o gesto: elementos para uma poética da imagem animada”, de Marina Estela Graça,
para contrapor ao conceito de cinema como janela da realidade, e que tem
impacto direto na própria interpretação do filme animado. Também foi
utilizado o conceito de linguagem material do cineasta italiano Pier Paolo
Pasolini, para refletir sobre a constituição de materialidade e visualidade
em animação.
Em uma perspectiva abrangente é possível definir concept art como
a representação visual de personagens, ambientes e objetos, ou simplesmente a criação de uma atmosfera visual para uso em filmes, videogames,
cinema de animação e histórias em quadrinhos. Nesta pesquisa, o concept
art no filme de animação é entendido como uma técnica de representação que auxilia na construção de significados no filme. O concept artist,
dotado de habilidades técnicas de representação figurativa, faz uso de
processos tanto do design quanto da ilustração para, assim, estabelecer a essência estética do filme, sempre a serviço da narrativa. É uma
etapa fundamental na criação da linguagem material do filme animado
por meio de formas, cores, texturas, iluminação e outros elementos de
representação. Esta definição dá conta de um modelo específico de filme
de animação que é alvo deste artigo, ou seja, filme narrativo, realista e de
cunho comercial.

2. Realismo e Animação

Paul Wells adverte sobre o desafio em utilizar o realismo como ferramenta de análise, particularmente quando se trata do filme de animação:
Qualquer definição de “realidade” é necessariamente subjetiva. Qualquer definição de “realismo”, uma vez que opere dentro de qualquer
prática de construção imagética, também está sujeita à interpretação.
[17]
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Por isso, em primeiro lugar é importante refletir brevemente sobre o
realismo no cinema, para, em seguida, estabelecermos uma noção de
realismo na animação. O modelo teórico do Cinema Realista tem dentre
seus defensores mais representativos o crítico André Bazin (19181958). Para Bazin a realidade era a matéria-prima do cinema, mas não a
realidade como a conhecemos, pois a câmera fotográfica seria capaz de
capturar como que uma impressão digital real e verificável do objeto [2].
Para Bazin o realismo do cinema não era o do assunto nem tampouco o da
expressão, mas sim o realismo do espaço ocupado pelo objeto e o espaço
de sua própria espacialidade [2]. Mais ainda, no sentido psicológico, Bazin
acreditava que o realismo cinematográfico tinha mais a ver com a crença
do espectador na origem da reprodução do que propriamente na verossimilhança da cópia em relação ao original. Esta verossimilhança teria
sido, segundo ele, um dos pontos de sustentação da Arte; uma vez que ela,
destituída de seus atributos mágicos, passa a ter a função de resistir ao
tempo. O indivíduo ou objeto representado escapa de uma segunda morte
espiritual uma vez que sua imagem está preservada. Bazin afirma que a
pintura se justifica pela possibilidade de vencer o tempo pela perenidade
da forma e que “se a história das artes plásticas não é somente a de sua estética, mas antes a de sua psicologia, então ela é essencialmente a história
da semelhança, ou, se quer, do realismo”. [3]
Segundo Bazin, a pintura esteve dividida por muito tempo entre duas
vertentes: uma simbólica e outra que buscava o realismo das formas. A
partir do século XV, entretanto, com o desenvolvimento da perspectiva e
de instrumentos como a câmara escura, a busca por uma representação
exata do mundo exterior passou a progressivamente ocupar lugar de destaque na arte ocidental o que, segundo Bazin, tornou a pintura “esquartejada entre duas aspirações: uma propriamente estética – a expressão das
realidades espirituais em que o modelo se acha transcendido pelo simbolismo das formas – e outra, esta não mais do que um desejo puramente
psicológico de substituir o mundo exterior pelo seu duplo” [3].
Apesar dessa busca pela reprodução do real, havia na obra de qualquer pintor, segundo Bazin, uma carga inevitável de subjetividade, e aí se
faz a diferença entre a busca inglória pelo realismo empreendido pela pintura e a bem sucedida realização do Cinema e da fotografia. Para Bazin, é
na exclusão do homem no processo de registro que reside a superioridade
da fotografia em relação à pintura no quesito representação da realidade
[3]. A objetividade do registro fotográfico sem a intervenção do homem
constitui a grande novidade, não tendo o fotógrafo condições de ir além
de um determinado ponto na elaboração da fotografia, já que cabe ao jogo
de lentes a captação do registro.
O realismo não foi a única teoria do cinema. Os formalistas como
Rudolf Arnheim e Sergei Eisenstein tinham opiniões bem diferentes sobre
o que se constituía em cinema como forma de arte. Entretanto, o realismo
foi o princípio naturalizado pela indústria, até se tornar preponderante,
tendo a busca por este realismo se tornado comum até nos filmes mais
fantasiosos. Mesmo no cinema de animação no qual o artifício se mostra
por completo e que é um meio, como afirma Wells, que está claramente
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baseado em princípios de construção, há uma conotação da “realidade” e
a aspiração à verossimilhança, ainda que trabalhem com contos de fadas
ou animais antropomorfizados. [17]
O conceito de que o Cinema é uma janela da realidade torna imensa
a dificuldade em se desenvolver qualquer estudo que tenha como objetivo
uma análise aprofundada da animação como linguagem – ou de qualquer
de seus processos constitutivos –, frente à teoria do Cinema. A fidelidade do registro fotográfico não é uma questão primordial no Cinema de
animação em que a imagem fotografada é sempre, incontestavelmente
uma construção levada a cabo pela mão humana. Logo, as imagens dos
filmes de animação são carregadas de subjetividade, mesmo se considerarmos que em um filme de indústria os artistas vão moldando seu estilo
às necessidades expressivas do filme.
No contexto de uma possível animação ‘realista’, a contribuição de
Pasolini se mostra relevante. Para Pasolini o cinema transcreve “literalmente” a linguagem do real e por isso realiza uma semiologia natural da
realidade [8]. O Cinema, Segundo Pasolini, por meio da fotografia transforma cada coisa em um índice dela mesma, ou, em uma visão ainda mais
radical, as coisas já são signos antes de serem capturadas pela câmera:
De fato, enquanto para o literato as coisas estão destinadas a se tornar
palavras, isto é, símbolos, na expressão de um cineasta as coisas
continuam sendo coisas: os “signos” do sistema verbal são, portanto,
simbólicos e convencionais, ao passo que os “signos” do sistema cinematográfico são efetivamente, as próprias coisas, na sua materialidade
e na sua realidade. É verdade que essas coisas se tornam “signos”, mas
são “signos”, por assim dizer vivos, de si próprias [8].

As abordagens de Bazin e Pasolini são, sem dúvida, um tanto distintas,
mas ainda assim apontam para uma supremacia do registro fotográfico.
Marina Estela Graça faz um contraponto importante à noção do Cinema
como janela da realidade:
Na história da arte e dos processos representativos, verificou-se
frequentemente o equívoco de considerar que a finalidade desses
processos consistia no elaborar não de um sub-rogado, um substituto,
mas de uma reprodução verídica, fiel e equivalente à realidade figurada. Embora atualmente todos concordemos nesta falácia das imagens,
ainda é possível detectar atitudes que, em seu confronto, deixam
transparecer ingenuidade ou completo desconhecimento [7].

Afinal, mesmo que se tome como correta a noção de que a imagem cinematográfica transforma as coisas em signos de si próprias, é importante
lembrar que o olhar da câmera não é isento. O processo fotográfico é fruto
de uma série de decisões e escolhas que fazem parte do processo, ou seja,
aquilo que Estela Graça chama de “boas práticas”. Além disso, acrescenta
ela, “a execução de uma boa fotografia implica uma competência simultaneamente técnica e poética” [7]. O repertório de procedimentos para a
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execução de uma boa foto é significativo e mesmo no cinema documental
não podemos falar de um recorte pura e simplesmente, como pretenderam os defensores do Cinema direto, mas talvez de uma interpretação
da realidade. Quanto à influência do conjunto de procedimentos sobre o
resultado, Estela Graça completa:
No filme fotográfico, entre a realidade objetiva – o mundo material
e visível – e a película em que aquela é registrada, ou entre esta e a
projeção cinematográfica, existem certas operações, todo um trabalho
que tem como resultado o produto acabado. Por um lado, todos estes
procedimentos pressupõem escolhas de codificação, as quais, na
maior parte dos casos, encontram-se normalizadas segundo valores
ou fixadas em dispositivos automáticos ideologicamente discutíveis ou mesmo fisicamente inacessíveis, de acordo com protocolos
industriais; por outro, estão protegidos do olhar, não permitindo a
observação imediata das transformações que ocorrem no processo [7].

O problema específico da animação frente ao conceito de Cinema como
janela da realidade complica-se ainda mais quando se pensa que na animação a interferência da mão humana é muito maior do que no Cinema
live-action. Se for verdade, como afirmava Bazin, que no Cinema live
-action cabe ao fotógrafo apenas algumas decisões – nesse ponto Estela
Graça colide frontalmente com o pensamento baziniano –, e que a captura
em si parte da câmera, que prescinde da intervenção do homem para o registro; o animador, por sua vez, cria a ilusão de movimento a partir de sua
subjetividade tanto através do gesto firme que risca a linha sinuosa sobre
o papel, quanto por meio dos movimentos precisos que movem braços e
pernas de pequenos personagens construídos de arame e plasticina.
Esse gestual é comum a todas as técnicas de animação analógicas,
mas, mesmo naquelas produzidas por meio dos programas de computador, há a inequívoca presença da mão criadora que dá vida aos personagens. Em animação, o artifício não está oculto por trás de uma aparência
de realidade, antes se revela por inteiro.
Marina Estela Graça chama a atenção para o fato de que a teoria
oficial do Cinema sempre desqualificou a participação da mão e dos instrumentos, interpretando a técnica como neutra e relegando a ideologia –
“padronização dos modos de reconhecimento e de codificação” – ao nível
da mensagem. Disso advém que “o estudo oficial do ‘fato fílmico’ não
incluirá, por isso, a dimensão crítica da mão no interior dos dispositivos
que suportam o discurso fílmico” [7].
O comentário de Lev Manovich - trazido por Estela Graça -, sobre o
impacto das novas mídias sobre o fazer cinematográfico é interessante por
confrontar a visão do registro com a imagem animada, hoje cada vez mais
presente dentro do próprio cinema live-action. Para Manovich o cinema
“não é mais uma tecnologia indexical das mídias, mas, em vez disso, um
subgênero da pintura”, pois na era digital as manipulações de imagem - que já
existiam desde o início do cinema -, dificultam a distinção clara entre o que é
cinema e a animação [7]. Manovich toma o caminho inverso ao de Bazin!
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Entretanto, o que se poderia entender diante do que foi exposto
até aqui, como uma possibilidade concreta de realismo na animação?
Segundo Wells apesar do relativismo necessário perante o conceito de
“realismo” no cinema, há um determinado tipo de filmes que pretende representar a realidade de maneira efetiva por meio da captura de personagens, objetos e ambientes a partir do senso comum daquilo que seria uma
experiência da vida real. E a preponderância da estética Disney colocou o
realismo no centro da discussão sobre o cinema de animação. Para Wells
é em relação à Disney que se deve estabelecer uma referência inicial
sobre o realismo na animação. [17] É óbvio que hoje, com a popularização das produções em CGI os filmes animados da era clássica da Disney
podem não parecer tão realistas, mas é difícil – senão impossível -, rebater
o argumento de que é nos estúdios Disney que certa forma limitada de
entender o cinema de animação se constituiu. Aquela que estabeleceu
o filme de animação como narrativo e realista. Obviamente o grau de
realismo é variável. Para Wells este grau está colocado em função de dois
extremos, a animação ortodoxa eminentemente realista e a animação
experimental eminentemente abstrata [17]. Maureen Furniss propõe uma
linha contínua na qual os itens são comparados de acordo com o grau de
realismo em relação a dois extremos que a autora define como “mimesis”
e “abstração” [6].
Seja qual for a forma de categorização, fica claro que a animação
como um todo não cabe na restrita teoria cinematográfica que interpreta
o Cinema como registro do real. Entretanto é inegável que pelo menos
uma parte do universo do cinema de animação se pauta por referências
oriundas da realidade e do cinema live-action. Apesar da possibilidade legítima de estabelecer críticas ao modelo de animação comercial,
narrativo e realista, é este modelo que interessa nesta reflexão, pois, ainda
assim, este se constitui como uma construção de discurso que é criado
pela mão humana a partir de um aparato técnico explícito. O cinema de
animação pela sua própria natureza de construção total de discurso, não
pode se esconder sob um suposto registro estéril da realidade. No interior
do processo de construção do discurso fílmico, está o objeto de estudo
desta pesquisa reflexão, o concept art, que vem a ser a imagem fabricada a
partir da palavra, de um input de dados passados mediante a experiência
do diretor, do roteirista ou do diretor de arte.

2. Linguagem Material

Este artigo trata sobre a linguagem material no concept art e, extensivamente, sobre o impacto desta linguagem no design de filmes de animação.
Uma vez que se adotou como objeto de reflexão o cinema de animação
comercial, narrativo e eminentemente realista, é importante refletir sobre
o que seria um design realista neste contexto.
Furniss divide a imagem animada basicamente em duas categorias:
personagens e cenários [6]. Aqui esta divisão é satisfatória, entretanto é
fundamental ter consciência, como indicado anteriormente, de que uma
categorização mais detalhada deve levar em consideração que o concept
artist estabelece o design de personagens, adereços, cenários, color keys,
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atmosferas de cena e todos os elementos imagéticos do filme. Neste contexto, um design realista seria aquele que, de alguma forma e em algum
nível, corresponde ou representa a forma das coisas - sejam elas pessoas,
animais, objetos ou ambientes -, o mais próximo possível do mundo real.
O concept artist partirá de ideias que estão expressas em um texto
escrito (no roteiro, na sinopse, no argumento) ou em discurso verbal, e as
transforma em imagens narrativas. Essas imagens integrarão o processo de construção do universo diegético, mas não farão parte do filme
diretamente. Os cenários, objetos e personagens idealizados pelos artistas
conceituais serão depois finalizados de diferentes formas de acordo com
a técnica na qual o filme será realizado, se CGI ou 2D, se stop motion ou
recorte etc. Concept Art faz parte do processo, mas não é o resultado final.
É, antes, uma etapa da direção de arte do filme que envolve outras atividades como os estudos de color scripts. Entretanto, mesmo não estando na
tela no momento da exibição do filme, as ilustrações conceituais estabelecem significados e a estética do filme.
Os filmes de animação inseridos na lógica do mercado são eminentemente narrativos, e sendo o filme uma obra audiovisual, obviamente
a importância da imagem é significativa. Um filme de animação se
sustenta sobre vários fatores. Os realizadores são enfáticos ao afirmar
que o elemento chave de qualquer filme é a história. No caso particular
do Cinema de animação, a história é contada por imagens – como todo
e qualquer filme, aliás -, mas imagens que são totalmente construídas
a partir do zero. Tanto em personagens quanto nos cenários a expressividade é importante, porém é no personagem que se concentram as
atenções da plateia [6]. Por isso, a atuação e o design dos personagens
são tão importantes em um filme de animação. A mágica do personagem animado se completa pela união das técnicas de representação com
o movimento, quando o segundo reafirma – ou contradiz gerando efeitos
inusitados – por meio da ação o que o outro indicava pela aparência.
Obviamente, sem movimento não há filme de animação. A questão
do movimento é a base do campo, mas também é possível dizer que a
aparência de um personagem é a forma primária de comunicação dele
com o público, pois é imagética a primeira camada do discurso de um
personagem. Ao lado do movimento, e muitas vezes bem antes ou até
mesmo sem o suporte do diálogo, está aquilo que o personagem transmite por meio de sua aparência. “Os problemas subjacentes do design
em movimento”, diz Larry Cuba, “são universais para qualquer um que
trabalhe nesta tradição, quer utilize um computador ou não” [7].
Além do personagem, o discurso visual de um filme de animação
também depende do cenário e dos adereços. Esses são relatos sobre a
ação, sobre o clima da cena e sobre os próprios personagens. São discursos totalmente não verbais, mas são capazes de situar os espectadores em
relação aos acontecimentos sem a necessidade de palavras. Se o cenário
é calmo e tranquilo transmite uma gama de informações totalmente diferentes daquele que é anguloso e ameaçador. O castelo de Malévola em A
Bela Adormecida [1] é lúgubre, escuro e ameaçador em contraste com o
belo, colorido e luminoso castelo dos pais da princesa Aurora.
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Todo esse discurso não verbal – na própria aparência das coisas – é
idealizado pela equipe de arte e está inscrito em um esquema representacional. No Cinema de animação comercial, a necessidade de comunicação imediata com um público de escopo amplo – que precisa superar
barreiras culturais, geográficas e etárias – faz prevalecer o discurso narrativo. O esforço de geração de imagens que, ao mesmo tempo, tenham
a realidade como referência, mas a transcenda em termos de estética e
discurso não é pequeno. Mais uma vez recorremos a Marina Estela Graça:
Aqueles que constroem imagens num contexto de representação
– pintores, ilustradores, designers, fotógrafos – sabem que, em seu
trabalho, a tomada de decisões é inevitável, constituindo parte do
processo de produção e variando segundo o tipo de documento visual
pretendido. Todos os modos de fabrico e codificação de uma imagem
integram obrigatoriamente procedimentos de seleção, enfatização
e exclusão de porções do real que lhe serve de referente. Uma das
condições prévias à representação gráfica é saber que, porquanto fiel
à realidade, proporcionada e precisa nos pormenores, particularizada
em cada uma de suas partes, aquela procede sempre de uma interpretação, sendo, por isso e também, uma tentativa de explicação da
própria realidade. [7]

A criação de um esquema de representação do real em um filme de
animação passa por questões expressivas que são ligadas à especificidade
do meio. Principalmente quando nos referimos ao tradicional cartum
que domina os centros produtores de Cinema de animação, as escolhas
estéticas são decisivas para atingir o efeito desejado. Obviamente, se
estivéssemos nos referindo a trabalhos que usam a verossimilhança de
forma ainda mais radical, teríamos que verificar melhor essa afirmação.
Uma comparação entre os filmes de animação tradicional da Disney e
os curtas-metragens de Alexander Petrov ou entre os filmes da Pixar e o
Tintin, de Steven Spielberg exigiriam uma apreciação mais apurada.
Retornando à Bazin e Pasolini, a análise pasoliniana da captura da realidade não coincide exatamente com a de André Bazin. A primeira partia do
princípio de que a própria realidade já é editada pelo indivíduo, enquanto
a de Bazin se opunha à edição cinematográfica por pensar que essa não
refletia a percepção humana da realidade. Seguramente o pensamento de
Pasolini não diz respeito ao que é feito pelos cineastas de animação, uma
vez que o cinema de animação não foi seu objeto de estudo. Nem de Bazin,
aliás. Entretanto, apesar dessas diferenças importantes, podemos recorrer
ao pensamento de Pasolini quando ele trata da existência de um discurso
que vai para além do verbal. Em seu ensaio O discurso dos cabelos, Pasolini
narra a sua experiência em um restaurante de Praga, no qual entram dois
cabeludos. Tendo sido o texto publicado originalmente em 1973 – em plena
efervescência do flower power –, podemos imaginar o impacto que provocava àquela época os jovens a ostentar suas compridas cabeleiras. Segundo
Pasolini, dentro do seu contexto teórico de uma semiologia da realidade,
aquelas cabeleiras não eram apenas cabelos compridos, mas um discurso
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que prescindia de palavras, um discurso além do verbal pois ambos usavam
seus cabelos para se comunicar com os que estavam a volta deles. Faziam
uso, assim, de uma linguagem diferente que substituía a tradicional linguagem verbal composta por palavras. Segundo Pasolini aquela linguagem que
encontrava “um lugar imediato no amplo domínio dos “signos”, ou seja, no
âmbito da semiologia –, era a linguagem dos seus cabelos” [11].
Era uma linguagem corporal, física segundo Pasolini, capaz de
explicitar o protesto daqueles jovens e servir, mais ainda, de aviso. Toda
a mensagem que aqueles jovens queriam transmitir estava concentrada
em um único signo, o comprimento dos cabelos. Diz Pasolini que aquele
era um “signo único – precisamente o comprimento de seus cabelos, que
caíam sobre os ombros –, no que estavam concentrados todos os signos
possíveis de uma linguagem articulada” [10]. Pasolini completa afirmando que apesar de desprovida de léxico, de gramática e de sintaxe aquela
linguagem podia ser apreendida imediatamente como uma “linguagem
da presença física” [11].
É exatamente dentro desse contexto de uma comunicação além do
verbal, que o concept artist trabalha. Aliás, o problema proposto por Pasolini
é particularmente interessante para a animação, pois não apenas o Design
estabelece essa linguagem visual, como também o processo de animação
em si vai se valer da criação de um código visual baseado no movimento. A
maneira como um personagem se move é uma das partes constitutivas de sua
personalidade. Em animação não existe um ator na tela, com toda a força que
a imagem de outrem tem para nós. Logo, no que diz respeito ao personagem,
por exemplo, a silhueta e a maneira como ele se movimenta são fatores
fundamentais para a determinação de seu caráter e de seu reconhecimento
imediato no quadro fílmico. Os exemplos não são poucos. Tomemos Mufasa
e Scar, personagens do filme O Rei Leão [13] da Disney, respectivamente rei
e irmão do rei. Mufasa é um rei justo e bondoso, enquanto seu irmão Scar é
invejoso e quer destruir o irmão para tomar-lhe o lugar. Ambos são leões machos e adultos, mas apresentam silhuetas e atitudes físicas completamente
diferentes. Enquanto Mufasa é robusto e arredondado, com um maxilar forte
e uma vistosa juba avermelhada, Scar, seu cruel e invejoso irmão, é magro,
anguloso e ostenta uma juba escura. Quanto à atitude corporal, Mufasa é
altivo como cabe a um rei e com uma atitude afetuosa mesmo quando firme;
enquanto Scar é arredio e blasé, sempre com os ombros caídos. O conjunto imagem mais atitude corporal compõem para o público a identificação
imediata das características de cada personagem e, mais ainda, a posição
de cada um dentro da trama. Obviamente, essa ordenação é convencional e
pode ser subvertida com objetivos estéticos e narrativos diferenciados, mas
de qualquer forma o conhecimento de suas possibilidades expressivas faz-se
imperativo para o processo de desenvolvimento visual em animação.

3. Conclusão

É interessante refletir sobre que pontos desta linguagem material podem
ter relação dupla, tanto com o Cinema live-action, quanto com a animação. É evidente que o intercâmbio entre os dois sempre existiu. E não
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apenas em casos mais evidentes, tais como: Mary Poppins [10] ou Uma
Cilada Para Roger Rabbit [15], em que há realmente o cruzamento das
duas linguagens. É sabido que Disney solicitava aos animadores que estudassem os movimentos de atores. Muitos filmes fazem uso de estéticas
ligadas ao universo da animação e no caso dos filmes fortemente calcados
em efeitos visuais, a construção de materialidade tende a se aproximar
metodologicamente dos processos da animação.
O concept art, no contexto do filme animado comercial, narrativo
e realista, auxilia na construção da materialidade através da geração de
imagens significativas que serão parte inseparável do discurso fílmico.
Este discurso poderia ser apenas verbal, apenas textual, uma conjunção
de imagens e textos, mas a adição de movimento e som adiciona uma
camada que o coloca em outra ordem de discurso: o audiovisual. Uma vez
o filme pronto, o discurso visual estará na ponta de lança da comunicação
com o espectador, o que na animação comercial é importantíssimo pelas
questões anteriormente expostas. A percepção do filme é sem dúvida total, uma conjunção de imagem em movimento, som e diálogos. Em alguns
casos, como em Wall-e [16], por exemplo, a primeira dimensão narrativa
com que a audiência se defronta é a plasticidade de cenários, de objetos e
de personagens. É importante perceber que em um filme de animação sua
visualidade precede o próprio filme. Sua importância é significativa e exatamente por isso não é relegada meramente a um plano acessório, como
se fosse menos importante do que o movimento. Se o movimento é, sem
sombra de dúvida, a alma da animação, o discurso visual engendrado durante a pré-produção pela equipe de arte em suas ilustrações conceituais é
o seu corpo. É o veículo por meio do qual se tornará matéria a mensagem
narrativa pretendida pelo diretor.
O concept artist trabalha também o signo, mas este nem é tão
convencional quanto o signo linguístico e nem tão icônico quanto o signo
fotográfico. No trabalho imagético de concept art, o grau de convencionalidade do signo depende do grau de realismo pretendido para o filme.
É uma relação de proporção inversa: quanto mais realista menos convencional é o signo; quanto menos realista mais convencional. Ainda assim,
no que tange ao cinema de animação, talvez as imagens não contenham
signos tão diretos das próprias coisas como pretende Pasolini em relação
ao cinema live-action, pois, como afirma Wells, o cinema de animação é
pura construção. Esta construção passa necessariamente por um processo
de seleção e exclusão e de interpretação do real conforme explicitado por
Estela-Graça. Entretanto, mesmo que o conceito de semiologia da realidade pasoliniano não se aplique integralmente à animação, o conceito
de linguagem material pode ser útil se for levado em conta que o grau de
convencionalidade do signo é variável na representação figurativa não
fotográfica, e que ainda assim o signo em um filme de animação pode e
deve ser carregado de muito mais do que apenas uma mera reprodução.
É nessa construção de significados que estão para além do verbal e que se
evidencia pela visualidade que está assentada uma parte significativa do
trabalho de concept art.
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Abstract
O presente artigo analisa a evolução da representação gráfica entre os comics originais “Peanuts”, de Charles M. Schulz, criado nos primórdios dos
anos 50, e a adaptação para animação 2D para televisão até à longa-metragem desenvolvida num híbrido entre o 2D e o 3D, 75 anos depois. O artigo
analisa aspectos como o desenho, a linha, a forma, a cor e a luz, e quais as
mutações e adaptações quando aplicado em diferentes media.
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1. Introdução

A qualidade inegável da longa-metragem “The Peanuts Movie” (2015),
de Steve Martino, criada em tecnologia 3D, que se baseia no mundo dos
personagens Charlie Brown e Snoopy, popularizados desde há várias gerações, através dos Comics de Schulz e também já trazidos para a televisão
por uma série animada e alguns filmes de animação tradicional, levou-nos
a questionar e procurar desvendar como é que foi desenvolvido um filme
em 3D capaz de nos apaixonar tal como o clássico.
O que há de tão importante em trazer estes personagens para o ecrã é que
há neles uma qualidade manual. Está neles o modo como Schulz desenhou
esses personagens. Eles não eram perfeitos! E a partir disso ele cria tantas
emoções.(Martino, 2015)[1]3
Fig. 1. Personagens do
The Peanuts Movie

O filme não foge à história quotidiana das narrativas de Charles Shulz,
mantendo-se fiel durante todo o filme de animação às vinhetas de banda
1 Veio para os cinemas em 2015.
2, 3 e 4 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Departamento de Design, Barcelos, Portugal
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desenhada. A narrativa do filme inicia-se quando uma menina ruiva se
muda para o bairro de Charlie Brown e este se apaixona por ela, inseguro,
sempre a arranjar confusão por ser tão desastrado, mas mantendo-se
sempre positivo. É então que decide que é chegado o momento de mudar
radicalmente a sua forma de estar no mundo. Charlie Brown descobre
uma forma de provar o seu valor. O filme estimula-nos a conhecer o jovem
rapaz, os seus objectivos, frustrações e valores:
Ao fim de mais um dia de cão, Peanuts é acima de tudo, sobre amizade (Carva, 2015).[2]
Pode ser dito do guião que este tem o toque de Schulz, literalmente, o filho de
Schulz, Craig e o neto Bryan, co-escreveram o guião para este filme. (Cavna,
2015).[3]Baseando-se nas narrativas dos comics, partiram as histórias em
partes e a partir daí, construíram uma nova narrativa e respectiva cronologia, mas com as mesmas peripécias e personalidade das personagens
originais.
Outro fator que impulsionou este filme na procura de referências,
foi a fidelidade não só à narrativa mas também ao traço que carateriza
os clássicos de Peanuts. Houve uma extrema necessidade de aprender a
representação de Shulz.
Fig. 2. Desenho a pena
da personagem Snoopy

2. Análise ao filme
‘The Peanuts Movie’ apresentou um tipo de desafio muito diferente à
Blue Sky Studios, desafio de que a empresa não havia enfrentado com os
seus sucessos animados anteriores (...) pela simples razão de que o mundo
de ‘Peanuts’ tem pouco que ver com a física do mundo real que os outros
filmes apresentaram (Silberg, 2015).[5]

Assim, um aspecto fundamental é tido em conta, foi a ideia de manter
esta condição que o mundo dos Peanuts não tem forçosamente que ser
real, tal e qual como o entendemos. Por exemplo, as personagens têm
uma estrutura que não é realista, no sentido de se parecer com um ser
humano, em termos de proporções. As crianças têm pernas quase tão
compridas como os pés, e troncos e cabeças arredondados. Tais características levam a que, por exemplo, os “walkcycles” tenham um aspecto
peculiar, rápido de movimento, mas lento na deslocação.
Os animadores tinham o objetivo de converter as comoventes personagens de BD e TV, as amadas por muitas gerações, desenhadas manualmente
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Fig. 3. Edição Comics
janeiro 1961
Fig. 4. Frame TV Specials de The Peanuts

em 2D, em nítidos seres do mundo digital 3D – sem perderem nenhuma da sua
profunda beleza atrativa (Cavna).[3]
O desafio real de criar os personagens 2D tridimensionais é que eles nunca
foram destinados a ser de frente, de lado, as suas proporções de massa mudaram drasticamente (Gabor).[1]
As personagens dos comics foram desenhadas apenas com uma linha
negra sobre papel branco. Quando passados para animação pela primeira
vez, nos anos 60, os comics ganharam cor. Os cenários eram constituídos
por aguadas e mancha de cor espessa e uniforme. As personagens mantiveram no seu desenho a linha de contorno preenchidas por cor plana.
‘Peanuts’, é apenas muito gráfico, muito simples. Apenas dois pontos
para os olhos, um pequeno alto para o nariz (Bruno, 2015).[4] Como menciona Carroll, durante o processo rapidamente foi percebido que na representação de Charlie Brown, se se deslocasse um pouco a posição do olho ou
de uma parte específica da cara, que isso iria deformá-lo. Segundo o autor, é
facilmente perceptível por qualquer pessoa e isso fez com que os artistas se
sentissem forçados a manter a forma original para não parecer estranho.

2. Análise ao filme
2.1. As personagens de Charlie Brown e Snoopy

As proporções das personagens criadas por Schulz, tinham muito pouco a
ver com as de humanos reais ou com qualquer objeto que existe em espaço 3D.
Para este filme os seus icónicos movimentos foram determinados pela visão
de Schulz e pelas vicissitudes da produção da animação em celuloide (a série
animada de Peanuts, que na sua maioria foi realizada pelo veterano da Disney Bill Melendez, e foi gravada a 12 frames por segundo) (Silberg).[5] Foram
feitos levantamentos dos desenhos dos comics e das animações para poder
determinar quantas poses as personagens tinham.
Fig. 5. e Fig. 6. Vistas
de Charlie Brown em
The Peanuts Movie

Os animadores ao transformarem as personagens dos comics e da série
animada em modelos 3D — focando primeiramente estes testes em Charlie Brown — perceberam que existia um certo “desalinhamento” da perso-
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nagem. O Charlie Brown de frente tem o nariz e as orelhas nesta posição, mas
de visto de perfil o nariz dele desce e as orelhas dele sobem (Carroll, 2015).[4] E
para resolver este problema, tinham de repensar o método de representação em 3D. Normalmente constrói-se um modelo 3D que funcionaria em todas
as direções. (...) Os artistas sentirem a necessidade de construir múltiplos
pontos de vista da cabeça, é mais como esculpir a cabeça do Charlie
Brown para específicos ângulos de câmara e apenas limitarem-se a esses
ângulos de câmara (pontos de vista extraídos da análise das referências).
Porque se não o fizessem, estes estariam a criar poses que não se parecem
nada com os personagens, seriam irreconhecíveis para a audiência, refere
Carroll. A personagem do Charlie Brown demorou-nos dois anos a completar
(Heller).[1] Ter vários modelos de uma personagem, uma para cada vista
ou pose, fez com que a meio de um movimento na animação, os animadores tivessem de trocar o modelo do personagem, vezes e vezes sem conta,
para que este aparecesse em várias perspetivas ou mesmo a olhar para a
esquerda ou para a direita. Julgamos que esta condição foi fundamental
para uma aproximação ao universo onírico das tiras originais.
Fig. 7. Snoopy em The
Peanuts Movie

Fig- 8. Snoopy nos TV
Specials (episódio de
Halloween)

Snoopy, por exemplo, é um Picasso! A vista lateral e a vista frontal foram
desenhadas com exatamente a mesma silhueta (Dunnigan).[5] De perfil o nariz está do lado de fora da cara e há apenas um pequeno olho, mas quando ele
está de frente, o nariz passa a estar dentro da cara e há dois olhos (Bruno).[4]
Dois olhos do mesmo lado da cabeça não funciona em 3D (Carroll).[4] Deste
modo no filme a cabeça de Snoopy nunca é rotacionada. Apenas foram deslocadas as partes do rosto (olhos, nariz, orelhas) para dar essa ilusão, de uma
perspetiva forçada, de que a personagem está a rodar (Bruno).[4] Numa cena
em que Snoopy aperta o dedo numa mola de um arquivo, a personagem
salta de um lado para o outro, mas sem deslocamento; existem sequências do Snoopy representado virado para a esquerda, para a direita, mais
afastado (mais pequeno), não há a rotação da personagem ao longo desse
movimento completo, em vez disso, existem cortes entre os diferentes
modelos de Snoopy.
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Fig. 9., Fig. 10., e
Fig. 11. Snoppy e
Charlie Brown – Deformação/Duplicação por
movimento, em The
Peanuts Movie

Mesmo as câmaras 3D tiveram de ser adaptadas aos enquadramentos
das personagens. No filme, por exemplo, as cabeças de Charlie Brown e
de Snoopy em algumas poses icónicas, veem-se as personagens na vista
de três quartos, a vista frontal, lateral e ocasionalmente olhando para
cima ou para baixo.
Para se manterem fieis às suas referências, os animadores tentaram
manter também os mesmos ângulos que predominavam tanto nos comics,
como nos episódios de TV.

2.2. Aspectos técnicos da animação

Nos Peanuts criados para a televisão, Nick Bruno refere que um aspecto
técnico importante foi o desenvolvimento da animação a partir de 12 frames por segundo na ideia de aproximar o filme a um aspeto de stop-motion.
Animar a 12 frames é uma prática comum na animação tradicional porque
poupa tempo, visto que em vez de 24 desenhos por segundo (ou seja,
um desenho por frame), são feitos 12 que permanecem durante 2 frames
(24x1=24/12x2=24). Não é uma necessidade da animação em C.G. visto
que o computador é que processa as imagens. Na animação por computador, os 24 frames são uma convenção. Animar a 12 frames não é um aspeto
que a geração atual iria esperar de ver num filme da Blue Sky ou da Pixar. (...)
Os primeiros animatics criados em Maya, com movimentos a 24 frames, não
pareciam correto. Não ficou bem até se partir completamente o pipeline para
fazê-lo parecer-se com as vinhetas ou os episódios.(Bruno).[5]
A produção usou para a animação o Autodesk Maya e o CGI Studio,
propriedade da Blue Sky para todo o rendering, mas muitos elementos
ainda tiveram de ser animados usando métodos mais tradicionais. Foram
desenvolvidas simulações para que as roupas nos personagens obedecessem
às leis da física e da gravidade e executassem bem em Maya, mas isso não
funciona quando estás a animar a 12 frames. Quando se faz correr a cloth
simulation, todo o tipo de coisas estranhas aconteceram, então todas as
roupas tiveram de ser animadas manualmente (Dunnigan).[5]
Fig. 12. Lucy e Charlie
Brown invisível no
TV Special – It’s Magic,
Charlie Brown! (1981)
Fig. 13. Lucy e Charlie
Brown em The Peanuts
Movie
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As experiências de cor de Nguyen sugeriram-lhe que ele precisava de ser
bastante subtil com o mundo de Charlie Brown, embora este pudesse ser mais
livre com as imaginações de Snoopy com o Barão Vermelho (Silberg).[5] Era
importante para Steve [Martino] distinguir o mundo de imaginação de
Snoopy. Neste filme, os artistas da BlueSky, quase fizeram as coisas que
normalmente fazem em animação por computador, comenta Carroll,
acrescentando que Snoopy insere aqui um mundo real, um mundo muito
realista, em relação ao de Charlie Brown. O mundo da personagem mais
contida, mais tímida, parece que o acompanha, quase como se chovesse
porque se está triste e solarengo se, se está de bom humor. Sendo as cores
do seu mundo também elas muito controladas, mantendo uma paleta
muito restrita. Uma das razões para a escolha dessa paleta suave também
se deve à vontade em manter as personagens pouco tridimensionais, sem
grandes contrastes dramáticos.
Há algumas iluminações mais dramáticas no mundo de Snoopy, mas no
ambiente com os miúdos, há uma suavidade na iluminação que realmente
não podia ser mudada. Foi sempre acerca de ter a certeza que as suas
feições faciais fossem interpretadas do modo que se esperaria em Peanuts
(Nguyen).[5]
Fig. 14. Snoopy em TV
Special
Fig. 15. e Fig. 16.
Snoopy em The Peanuts
Movie

A supervisora da iluminação, Jeeyun Sung Chisolm recorda que a sua
abordagem à iluminação foi significantemente menos baseada na realidade
do que o seu trabalho anterior no estúdio (Silberg).[5] Snoopy é branco. O
branco brilhante de Snoopy é puro branco, mas o ponto escuro em Snoopy
continua a ser cinzento claro para que não nos dê muita gama para trabalhar
nele se se quiser usar luz para fazê-lo parecer mais tridimensional (Chisolm).
[5] Chisolm desenvolveu um tipo de luz de cenário para cada personagem (Silberg).[5] O Charlie Brown e as outras crianças têm as cabeças perfeitamente
esféricas, mas o espetador pode notar que na parte central onde se vêm as suas
expressões faciais, os olhos, nariz, e boca são ligeiramente mais brilhantes. Foi
decidido adicionar um pequeno Spotlight aos rigs das personagens para que
fosse possível usá-lo no resto do filme. Esta luz em termos de cinematografia
é uma luz “motivada” por fontes de luz na cena, mas não inteiramente. Está
e não está a vir de algum lugar (Chisolm).[5] Esta iluminação evita que a
personagem fique demasiada arredondada e contrastada, mantendo sempre uma suavidade entre tons, predominando uma gama cromática mais
restrita, que o aproximam de uma representação bidimensional.
Para ir ainda mais contra o poder de execução 3D da Blue Sky, Martino também fez uso do pacote de animação 2D. Usam o TV Paint para desenhar as linhas
nos planos. (Silberg).[5] As personagens aqui tomam mais uma aparência do
desenho tradicional, porque é usada pura linha para representar parte das
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personagens, como por exemplo: sobrancelhas, olhos. Outro tipo de elementos foram adicionados como os traços de linha que representam por vezes
movimento, trajetória, ou outro tipos de elementos como lágrimas.
Outro caso particular foi a criação da sujidade da personagem Pig-Pen
Fig. 17. Pig-Pen dos
Comics
Fig. 18. Pig-Pen em The
Peanuts Movie

que transporta consigo uma nuvem de poeira para todo lado. Neste caso,
os animadores representaram-no sem a existência da poeira durante a
fase 3D, e esta foi adicionada apenas na fase da pós-produção, com elementos de transparência e de traços de linha
Também um exemplo de quando os miúdos decoram a árvore de natal por
apenas abanarem as suas mãos. (Martino e Bruno).[5]
Também um aceno à arte de banda desenhada, é de como o movimento
é processado pela duplicação de partes do corpo, para aumentar a sensação
de movimento físico, tanto se os seus pés ou as suas mãos são duplicados no
mesmo frame para ganharem esse efeito de arrastamento (Cavna).[2]

3. Conclusão

Vivemos uma época em que cada vez mais nos questionamos acerca
da exaustão do uso do 3D na animação, já que se tem vindo a assistir —
sobretudo em estúdios de grande dimensão — a um certo abandono do
desenho animado de forma mais tradicional em detrimento do digital.
Julgamos que isto pode potenciar a que surja, no mundo da animação, um
novo interesse em renovar a técnica. Não retornar ao desenho tradicional, mas em vez, questionar as ferramentas que se tem em mãos neste
momento atual e de que forma as podemos usar para inovar. Peanuts The
Movie, é um excelente exemplo de execução, de pesquisa e de planeamento. Estamos convictos que, o desafio não seria apenas de criar uma animação harmoniosa em que co-existisse uma linguagem visual 2D e 3D. O
desafio seria, antes de mais, de assegurar que personagens tão populares
e explorados originalmente em 2D, há quase um século, poderiam existir
num universo 3D sem parecer estranho ou causar algum tipo de rejeição
por parte da audiência. Pode-se resumir uns quantos pontos importantes
que, de certa forma, foram respondidos na criação de Peanuts que servem
de exemplo para nos encaminhar num projeto com carácter híbrido.
Em suma, muitas das vezes são criados os desenhos preparatórios da
animação, com várias técnicas, com características próprias. Como adaptálos a um modelo tridimensional? O corte entre movimentos ou rotações
será uma solução? O que adicionar do 2D para o 3D? O que se deseja fazer
notar na animação? Que formas podem ter os cenários, camadas 2D ou 3D,
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com que profundidade e com que pontos de vista? Quais as abordagens à
iluminação é que podemos ter para conseguir harmonia? Que relação tem
a cor com a luz? Aqui foram analisadas e descritas algumas soluções, mas
como poderemos responder para outros casos? Todos estes elementos, já
equilibrados (e mais alguns) fazem aquilo que é Peanuts.
Em suma, julgamos que a evolução que existe em relação ao grafismo
original 2D e a adaptação para uma longa-metragem em 3D exigiu, antes
de mais, o respeito pelo olhar do autor original da obra. Toda a técnica e
estética foi criada a partir desta condição. Este aspecto foi fundamental
para o “desenho” final do universo recriado tridimensionalmente. Aliás,
a consistência nas personagens, nas suas movimentações e expressões
são um resultado desse reconhecimento. Ao contrário de obras como The
Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn (2011), de Steven Spielberg,
a reconfiguração 3D das personagens dos Peanuts não teve em conta
aspectos como um realismo desmedido ou uma vontade em produzir uma
mais densidade interpretativa das personagens, resultando num filme que
transmite nitidamente os valores e qualidades próximo da literatura original. De facto, existe ainda muito espaço para experimentação e exploração dos caminhos híbridos entre o 2D e o 3D em produções de animação.
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Abstract
Numa perspetiva de recuperação dos conceitos associados aos brinquedos
óticos e ao pré-cinema, e das suas potencialidades científicas, tecnológicas e estéticas em contexto pedagógico, a equipa do Serviço Educativo
do CINANIMA concebeu a “Mala da Imagem Animada”. Trata-se de um
recurso didático, destinado a alunos e professores, que reúne os brinquedos óticos inventados no séc. XIX, acompanhados por uma brochura que
suporta a história e o modo de funcionamento destes dispositivos, tendo
em vista a implementação de práticas pedagógicas que envolvam a didática da imagem animada em sala de aula. A criação deste recurso, aliado à
oportunidade de termos um docente afeto para o desenvolvimento de um
trabalho pedagógico sustentado no CINANIMA, tornou possível a criação
do Serviço Educativo CINANIMA. Com este recurso, o Serviço Educativo levou então a cabo um trabalho de formação e promoção de práticas
que envolveram metodologias da imagem animada, como a realização
de oficinas com crianças e jovens, e também cursos de formação para
professores e outros profissionais educativos. O presente artigo pretende
apresentar esse trabalho formativo que tem vindo a ser desenvolvido
desde o final de 2014, data da criação da “Mala da Imagem Animada” e
constituição do Serviço Educativo CINANIMA. O texto reflete as práticas
desenvolvidas até ao presente momento e perspetiva desenvolvimentos
futuros e projetos a implementar nos próximos anos, nomeadamente para
a comemoração dos 40 anos do festival, em novembro de 2016.

1. Introdução

Com uma longevidade que atinge em 2016 os quarenta anos, o CINANIMA – Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho é um dos
festivais de referência em cinema de animação, tanto em Portugal como
na Europa e no Mundo. A sua vertente formativa acompanha este percurso ímpar no panorama da animação, que ao longo de quatro décadas
teve sempre a capacidade de marcar o percurso de muitos animadores e
realizadores. Quem acompanhou a evolução do CINANIMA recordarse-á, seguramente, da forte presença das oficinas, desde o final da década
dos anos de 1970, às décadas de 1980 e 1990, seja com as famosas ani1 e 2 CINANIMA, Serviço Educativo, Espinho, Portugal
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matonas (maratonas de animação) ou as oficinas de cinema de animação
orientadas por muitos dos convidados internacionais do festival. Hoje,
conseguimos identificar no panorama nacional do cinema de animação
nomes consagrados que iniciaram o seu percurso precisamente no CINANIMA, e que reconhecem como facto marcante nesse trajeto a frequência
nos cursos e oficinas do festival.
Com o passar dos anos, em finais da década de 1990, inicia-se um
novo percurso com a implementação da Oficina de Cinema de Animação
do CINANIMA. Esta oficina funcionava aos sábados e permitia aos jovens
realizar um percurso formativo na área da animação, numa época em que
era difícil aceder a determinados recursos tecnológicos e mesmo materiais, para desenvolvimento dos projetos. Foi precisamente nos anos de
1990, e nos quinze anos que se seguiram, que surgiram as oficinas com jovens e alunos das escolas de Espinho, que se realizavam antes do festival
e de onde saíram muitos dos spots do CINANIMA e filmes de animação
orientados por animadores e realizadores consagrados mundialmente.
O acesso facilitado aos meios tecnológicos fez com que se abandonasse esta vertente formativa no contexto até então utilizado. Cada vez mais
jovens iniciavam o seu percurso formativo no CINANIMA mas desenvolviam
autonomamente os seus projetos noutros espaços. Foi sensivelmente em
2006 que o CINANIMA passou a ter uma equipa coordenadora de workshops.
Abriu-se a possibilidade de parcerias com várias instituições e durante o
festival era disponibilizado e implementado um amplo leque de oficinas, que
continuaram a ser marcantes para uma nova vaga de jovens realizadores e
animadores que começam a ganhar prestígio na animação nacional.
Estava assim iniciada a ponte para a criação de um Serviço Educativo do
CINANIMA, já pensada desde 2010 mas que até 2014 foi apenas uma ideia
embrionária, pois a implementação de um departamento com esta envergadura exigiria meios materiais e sobretudo, recursos humanos. O apoio
da DGE e do PNC, aliado à parceria estabelecida com o MIA-IPCA para as
oficinas das “Noites do CINANIMA” também foi uma iniciativa que ajudou
a perceber que haveria possibilidades de levar esta ideia em diante. Faltava
um recurso de apoio ao desenvolvimento das oficinas nas escolas e cursos
de formação e ainda os recursos humanos: isso acabou por acontecer com a
possibilidade de termos um docente a trabalhar a tempo integral no CINANIMA. O estabelecimento de parcerias, nas quais destacamos o Plano Nacional
de Cinema e a conceção, desenvolvimento e criação da “Mala da Imagem
Animada” permitiram-nos definitivamente abrir caminho nesta viagem pelo
mundo da animação e criar o Serviço Educativo do CINANIMA.

2. Do pré-cinema à conceção da “Mala da Imagem Animada”

O presente capítulo divide-se em duas secções onde se apresenta, primeiramente, a contextualização e enquadramento histórico dos brinquedos
óticos e importância destes objetos na história e no âmbito do pré-cinema. Na secção seguinte apresentamos os conceitos subjacentes à criação
da “Mala da Imagem Animada” do serviço educativo do CINANIMA e as
suas potencialidades de aplicação em contextos educativos diversificados,
tendo por base o lema: “Nós começamos, tu continuas”.

NÓS COMEÇAMOS, TU CONTINUAS: NUMA VIAGEM COM A “MALA DA IMAGEM ANIMADA” DO CINANIMA
Paulo Oliveira Fernandes e José Alberto Rodrigues
paulo.fernandes@cinanima.pt; jarodrigues@cinanima.pt

·

2.1. Contexto e enquadramento histórico do pré-cinema: os
brinquedos óticos

Desde muito cedo que a humanidade imprime animação nas suas representações gráficas. Encontramos exemplos nas pinturas pré-históricas,
onde por vezes eram representadas sequências de animais com várias
pernas e em posições sobrepostas, transmitindo a sensação de movimento. Ao longo da história da arte e da cultura dos povos, seja na arquitetura,
na cerâmica, no vitral, ou nas ilustrações dos livros, encontramos variadíssimos exemplos, onde se contam histórias e se imprime o movimento
através de sequências de imagens.
Mas foi preciso esperar até ao início do século XIX, para aparecerem
os primeiros aparelhos que induzem a ilusão do movimento na visão.
Esses aparelhos tornaram-se tão populares que depressa se denominaram
de brinquedos óticos, fascinando o público que fazia fila para assistir a
espetáculos, por muitos considerados de pura magia. Para explicar o princípio de funcionamento dos brinquedos óticos e o porquê de eles induzirem o movimento nas imagens, temos que abordar um outro conceito. O
princípio da persistência retiniana das imagens.
Em 1824, o físico inglês Peter Mark Roget apresenta um artigo intitulado The Persistence of Vision with Regard to Moving Objects onde apresenta e
expõe a sua teoria sobre o principio da persistência retiniana das imagens
[1]. Basicamente esta teoria indica que a formação de uma imagem na
retina do globo ocular é um processo que demora apenas uma fração de
segundo (entre 1/10 e 1/17 de segundo), pelo que enquanto uma nova
imagem não é formada, a retina conserva a imagem anterior. Deste modo,
há um momento em que as duas imagens se sobrepõem. Isto faz com que
o cérebro, ao processar a informação que lhe chega, crie uma ligação entre
as diferentes imagens, sobrepondo-as ou interpretando-as como um movimento contínuo. Embora estudos mais recentes venham contrariar esta
hipótese, que apesar de lógica não explica totalmente os processos de formação da imagem no nosso cérebro, a verdade é que esta teoria iria acabar
por estar na origem da invenção e evolução dos brinquedos óticos durante
o século XIX, até ao aparecimento do cinema. A referência a outros estudos que divergem do da persistência retiniana das imagens e a contrariam,
fundamenta-se na teoria fundada em 1912 por Max Wertheimer [2] no seu
trabalho Experimental studies on seeing of motion onde o autor refere e demonstra que o fenómeno de perceção do movimento se deve ao efeito PHI
e não ao que na época se convencionou chamar persistência retiniana ou
da visão. Wertheimer advogava que a sensação de movimento era causada
por uma sucessão de imagens paradas, aoque defendida de movimento phi,
largamente confundido com o movimento beta. O caso do movimento phi é
diferente do beta por o primeiro não estar diretamente ligado à perceção
do movimento linear de figuras, vistas como única figura que se move no
espaço e que é vulgarmente conhecida como ilusão de ótica, sendo que na
experiência do movimento phi há sempre um observador envolvido (por
exemplo um espetador numa sala de cinema) que observa uma tela onde
são projetadas imagens sucessivas, envolvendo essas imagens e assemelhando-se assim mais a uma região de movimento.
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Em 1824 surge o Thaumatrope. A sua invenção é normalmente
atribuída a John Ayrton Paris mas por vezes também ao próprio Peter Mark
Roget, que terá usado o Thaumatrope para demonstrar a sua teoria. Este
aparelho consiste num disco com duas imagens diferentes em cada um
dos lados e em posições invertidas. Ao rodá-lo a grande velocidade sobre
um eixo de rotação, as duas imagens fundem-se numa só, demonstrandose assim o fenómeno da persistência retiniana das imagens.
Mais complexos na sua conceção são o Phenakistiscope (Joseph Antoine
Plateau, 1832) e o Zootrope (William George Horner, 1834) que embora com
aspetos diferentes, têm o mesmo princípio de funcionamento, possibilitando ao observador a visualização de uma animação cíclica, através de
um sistema giratório com ranhuras, que intervalam uma série de desenhos impressos em sequência, de modo a combinar o movimento. Esse
sistema de ranhuras permite que haja um brevíssimo intervalo a negro
entre as imagens, necessário para a ilusão do movimento. O sucesso destes dispositivos científico-tecnológicos, em particular do Zootrope dá-se
graças a Willian F. Lincoln que o propagou pelos Estados Unidos da América [3], transformando-os em objetos de culto e criando uma educação do
olhar e uma cultura da imagem em movimento, abrindo caminho para o
aparecimento do Cinema.
Outro brinquedo ótico muito famoso é o Folioscope, também conhecido pela sua expressão inglesa FlipBook. A sua invenção é normalmente
atribuída ao britânico John Barnes Linnett, em 1868, mas que regista a
sua invenção pelo nome de kinéographe. O Folioscope é um pequeno livro
que contém uma pequena animação. Cada uma das páginas tem uma
imagem que no seu conjunto, faz a animação. O número de páginas varia
de acordo com o tamanho da animação que se pretende construir. Para
vermos a animação temos que folhear o livro a uma velocidade adequada,
segurando-o com uma das mãos e folheando com a ajuda do polegar da
outra mão. O mesmo sistema do Folioscope pode também ser aplicado a
somente duas imagens. Neste caso, precisamos apenas de duas páginas,
com uma imagem em cada uma delas. Alternando-se sucessivamente, ora
uma imagem ora outra, é criada uma animação cíclica bastante simples,
que embora repetitiva pode ser bastante divertida.
Foi já no último quarto do século XIX que Émile Reynaud, revolucionou o campo da animação, ao inventar primeiro o Praxinoscope (1877),
depois a melhorá-lo sucessivamente até ao Praxinoscope Theatre (1878)
e por fim com o Praxinoscope Projector (1888). O Praxinoscope, apesar de
parecido com o Zootrope na sua forma e no princípio de funcionamento,
abandona o sistema de ranhuras permitindo que o espetador não tenha
que espreitar por elas. Deste modo, assiste-se à animação pela imagem
que fica refletida num sistema de espelhos, colocados estrategicamente
em frente às imagens, resultando numa menor desfocagem da imagem
e numa maior comodidade para quem vê. Mais tarde, a inclusão de uma
pequena janela colocada a curta distância do Praxinoscope, permitiu
também, e pela primeira vez, a inclusão de cenários e a criação de profundidade de campo, aumentado os recursos narrativos das animações. As
semelhanças desta janela com uma boca de cena do teatro fizeram com
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que esta versão ficasse conhecida como Praxinoscope Theatre.
É nesta altura claro que a ambição de Emile Reynaud não era apenas
criar ilusões de movimento, mas antes construir um aparelho que pudesse contar histórias através da animação. Surge assim a sua derradeira
invenção. Uma espécie de combinação entre a Lanterna Mágica com o
Praxinoscope, batizando-o de Praxinoscope Projector.
Com esta invenção, Emile Reynaud pode finalmente apresentar o seu
“Teatro Ótico” a 28 de Outubro de 1892 no museu Grévin em Paris, com o
espectáculo Pantomimes Lumineuses, que incluía três filmes de animação:
Pauvre Pierrot, Un bon bock, e Le Clown et ses chiens, cada uma composta
por centenas de imagens individualmente pintadas, com duração aproximada de 15 minutos e com uma trilha sonora composta por Gaston Paulin,
tocada em piano ao vivo. A importância deste acontecimento para o cinema de animação é de tal modo reconhecido, que atualmente celebra-se o
Dia Mundial da Animação precisamente no dia 28 de outubro.

2.2. A conceção da “Mala da Imagem Animada” do CINANIMA

Em Novembro de 2014, na abertura da 38ª edição do CINANIMA, o Serviço Educativo deste Festival apresentou oficialmente a “Mala da Imagem
Animada”. Este produto, há muito desejado e idealizado pela equipa do
Serviço Educativo do CINANIMA, viu finalmente a sua produção ser
concretizada fruto do grande envolvimento da Cartonagem Trindade. A
larga experiência desta empresa e a qualidade dos seus produtos, aliada à
vontade do CINANIMA levar a imagem animada numa viagem junto de
professores e alunos, fez nascer este recurso. Agora sim, já preparados e
com a “Mala da Imagem Animada” pronta, partimos numa longa jornada
que levou os brinquedos óticos e o cinema de animação às escolas, aos
alunos e professores, mas também a todos quantos quiseram partilhar e
viver o mundo da animação.
A “Mala da Imagem Animada” leva-nos a toda a magia da imagem
em movimento e do cinema de animação, constituindo-se como um
material didático e pedagógico, mas também lúdico, para a criação de
públicos na área do cinema de animação.
Fig. 1 e Fig. 2. “Mala da
Imagem Animada” do
CINANIMA

Mas a característica mais importante deste produto está no seu convite
à experimentação. O lema “Nós começamos, tu continuas” convida o
utilizador a ver e fascinar-se com os brinquedos óticos, tendo depois à sua
disposição em conjunto de modelos em branco para poder criar as suas
próprias animações nos diferentes brinquedos óticos. Trata-se, portanto,
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de um conceito que promove a experimentação, introduzindo um eixo
de ação através do fazer e não apenas do ver. Essa premissa, aliada ao
conhecimento do contexto escolar que temos enquanto professores e
responsáveis desta área de formação no Serviço Educativo CINANIMA
levou-nos a admitir e, posteriormente a confirmar, a extrema pertinência
e utilidade que estes recursos didáticos tiveram para os docentes e seus
alunos para a abordagem da imagem em movimento, o conhecimento da
origem dos princípios da animação de imagem e cinema de animação e,
ainda, sobretudo, para uma pedagogia ativa e reflexiva sobre a imagem
em movimento, a sua didática e posteriores desenvolvimentos e concretização de projetos pedagógicos. Acresce ainda salientar a mais-valia que
este recurso trouxe ao público em geral e muito em particular às escolas
por se tratar, não de um recurso didático inovador mas, de alguma forma,
na sua filosofia de apresentação, inexistente no mercado.

3. Apresentação e implementação de oficinas de animação
com a “Mala da Imagem Animada”

Após a sua conceção, o Serviço Educativo tem utilizado a “Mala da Imagem Animada” como ponto de partida para um conjunto de atividades
formativas, com o objetivo de apresentar e divulgar as potencialidades pedagógicas deste recurso. Desde 2014 que temos vindo a realizar regularmente workshops em contextos não formais, direcionados para crianças,
em conjunto com as suas famílias. Realizámos igualmente oficinas de
construção de brinquedos óticos, dirigidas a alunos do ensino básico,
desenvolvidas em contexto formal de aprendizagem. Paralelamente ao
trabalho desenvolvido com crianças, estamos a trabalhar com a “Mala da
Imagem Animada” em cursos de formação de professores e também na
divulgação deste recurso em seminários sobre estratégias de promoção da
literacia fílmica em contexto escolar.

3.1. Workshops da “Mala da Imagem Animada”

Os brinquedos óticos, enquanto aparelhos que induzem à ilusão do
movimento das imagens, remetem as crianças para o mundo da magia,
da imaginação e do brincar. A própria atribuição do nome “brinquedos” a
estes mecanismos evoca essa ideia. Poderemos, deste modo, dizer que os
brinquedos óticos estabelecem logo à partida uma ligação de familiaridade com as crianças que facilitam a sua atenção aos processos da animação
e a sua aprendizagem.
O aspeto lúdico presente na manipulação e experimentação dos brinquedos óticos, também ele aludindo à brincadeira, ajudam ao despertar
da curiosidade e à criação do ambiente propicio à aprendizagem. Vygotsky,
psicólogo russo que viveu no início do século XX, defendeu precisamente
esta teoria das atividades lúdicas como potenciadoras da aprendizagem,
segundo ele a influência do brinquedo no desenvolvimento de uma criança é fundamental [4].
Durante a realização dos Workshops da “Mala da Imagem Animada”,
com crianças de idades compreendidas entre os 4 e os 12 anos de idade, em
conjunto com os seus pais/familiares, em contexto não formal de aprendi-
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Fig. 3 e 4. Workshops
da “Mala da Imagem
Animada”, realizadas
na Galeria Heart
Gallery e na livraria
Gigões e Anantes

zagem, procurámos associar o caráter lúdico ao sistema de funcionalidades
da atividade, permitindo à criança o desenvolvimento da mesma de forma
divertida, cativando-lhe o interesse e a motivação. Um dos depoimentos
que tivemos foi “Hoje tivemos na Galeria o Serviço Educativo do CINANIMA que nos trouxe a Mala da Imagem Animada. Vimos como um filme
de animação é mágico. Compreendemos e aprendemos os princípios de
animação. Trabalhamos e brincamos com os brinquedos óticos. Traumatoscópio, Folioscópio e Zootrópio. Foi uma tarde muito divertida”. [5]

3.2. OFICINA ANIMA: construção de brinquedos óticos

A animação de imagens associada ao Cinema de Animação tem uma linguagem própria, que é ao mesmo tempo: estética; tecnológica; científica;
histórica; narrativa; audiovisual, entre muitas outras. Trata-se portanto
de uma linguagem multidisciplinar que pode ser apropriada por diferentes áreas do saber, e que no currículo escolar significa que está presente,
de uma forma ou de outra, nos programas das diferentes disciplinas.
Neste sentido, a utilização das práticas de animação de imagens por estas
disciplinas pode fazer com que se obtenham melhores resultados na compreensão e na aquisição de conhecimentos para essas mesmas disciplinas.
O programa Oficina Anima, lançado no final de 2015, é uma iniciativa do
Serviço Educativo CINANIMA de apoio às escolas e professores. Apresenta um conjunto de Oficinas de Animação dirigidas aos alunos de todos os
níveis de ensino, desde o Básico ao Secundário. A oficina de Construção de
Brinquedos Óticos é uma dessas oficinas que integram o programa Oficina
Anima e é dirigida ao público escolar mais novo (Pré-escolar, 1º e 2º Ciclos
do Ensino Básico). Tem como principais objetivos o despertar da curiosidade
dos participantes pela animação e conhecer os princípios básicos da imagem
animada compreendendo o carácter ilusório presente na animação.
A “Mala da Imagem Animada” assume nesta oficina de Construção
de Brinquedos Óticos um papel central, ao indicar-nos o roteiro das atividades a desenvolver. Os brinquedos óticos presentes na “Mala da Imagem
Animada” são apresentados e acompanhados por uma explicação dos
respetivos modos de funcionamento, bem como a contextualização
histórica em que surgem e a sua
importância para o aparecimento
do Cinema. Em seguida usam-se
os modelos dos brinquedos óticos
incluídos na “Mala da Imagem
Animada” para a sua construção
pelos alunos.
Estas oficinas são solicitadas pelos

Fig. 5. Oficina Anima
de construção de brinquedos óticos
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professores e realizadas em contexto formal de aprendizagem, enquadradas numa ou mais disciplinas. Esta forma de abordagem permite-nos
adequar a formação ao(s) conteúdos(s) das disciplinas em que a oficina se
insere, potenciando deste modo a sua aplicabilidade em contexto escolar.

3.3. Cursos de formação e seminários

Fig. 6. Curso de
Brinquedos Óticos realizado na Cinemateca
Júnior

Fig. 7. Curso de formação de professores,
realizado na Escola
Secundária Júlio Dinis
em Ovar

Para além do trabalho pedagógico realizado junto de crianças e jovens
em contexto formal e não formal de aprendizagem, o Serviço Educativo
CINANIMA tem igualmente apresentado e divulgado a “Mala da Imagem
Animada” junto dos professores de vários níveis de ensino, através de
cursos de formação. Nestas ações pretende-se promover principalmente
práticas e processos que envolvam a didática da imagem em movimento
em contextos educativos diversificados, estimulando a renovação de
práticas educativas e a exploração das capacidades criativas, expressivas e
lúdicas associadas à animação.
O curso de “Brinquedos Óticos – As imagens em movimento”, é um
exemplo de uma atividade formativa do Serviço Educativo. Realizou-se
na Cinemateca Júnior, Lisboa, em abril de 2015 e teve a participação de
doze professores de vários níveis de ensino.
Em janeiro e fevereiro de 2016 foi realizado o curso de formação de professores “Vamos contar histórias
com os Brinquedos Óticos no
Pré-escolar e no 1º Ciclo do Ensino
Básico”, no Agrupamento de Escolas Ovar Sul, e que contou com
a participação de oito professores
do primeiro Ciclo do Ensino Básico
desse Agrupamento de Escolas.
Este curso de formação teve uma
vez mais a “Mala da Imagem
Animada” como mote principal e foi realizada no âmbito de uma parceria
estabelecida entre o Serviço Educativo do CINANIMA e o Plano Nacional
de Cinema, para o alargamento deste plano, pela primeira vez, ao 1º Ciclo
do Ensino Básico.
O desenvolvimento destes cursos tem já apresentado algumas repercussões nas práticas dos professores, que as têm adotado nas suas aulas.
O caso da professora Helena Alves que leciona no Centro Escolar da
Regedoura em Ovar é apenas um exemplo, que apresentou alguns registos fotográficos das atividades desenvolvidas com os seus alunos e um
testemunho muito positivo sobre o
desenvolvimento destas atividades
na sua aula.
Entre março e abril realizouse outro curso de formação de
professores: “Didática da Imagem
Animada e o Cinema de Animação, com as TIC, no Pré-escolar
e no 1º Ciclo do Ensino Básico”,
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Fig. 8, 9 e 10. Registos
de trabalhos realizados
na turma do 1ºE do
Centro Escolar da
Regedoura em Ovar

que contou com o apoio do Centro de Competências TIC da Universidade de Aveiro e está integrado no programa Crianças Prime1rº do Serviço
Educativo CINANIMA – programa para o desenvolvimento de projetos de
cinema de animação nas escolas do 1º ciclo.
Apesar de nesta formação o foco principal estar direcionado ao uso
das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no desenvolvimento de práticas de animação de imagem em contexto escolar, a compreensão dos princípios da animação e a “Mala da Imagem Animada” marcaram uma presença significativa.
Atualmente, quando desenvolvermos práticas educativas envolvendo a didática da imagem em movimento, é incontornável o recurso à
tecnologia informática. Vivemos um tempo em que proliferam na internet
aplicações de animação de imagens para computador, para os tablets e
mesmo para os smartphones, com as quais qualquer um é capaz realizar
animações, de forma simples. A evolução da tecnologia veio inclusive
potenciar e democratizar estas práticas em contexto escolar [6]. É exatamente pela informatização do processo da animação, registando as imagens num disco rígido e fora do campo de visão do animador, que se torna
importante a compreensão prévia do princípio subjacente à animação das
imagens. Quando a animação é automatizada pelo computador, perdese o fascínio de ver a magia acontecer aos nossos olhos (como acontece
quando exploramos os brinquedos óticos) e com isso a capacidade de
compreender o porquê das imagens se movimentarem. Quando estamos
perante uma animação do computador o princípio da animação de imagens não fica percetível, pelo que a criança geralmente atribui à tecnologia os “louros” da animação. É por esse motivo que o curso de formação
de professores “Didática da Imagem Animada e o Cinema de Animação,
com as TIC, no Pré-escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico”, se inicia e se
alonga através de um módulo exclusivamente dedicado aos brinquedos
óticos, mobilizando uma vez mais a “Mala da Imagem Animada” para a
Fig. 11 e 12. Seminários
“Animação e Literacia
Fílmica” e “A promoção do Cinema em
contextos escolares”
realizados em Albergaria-à-Velha e Espinho
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sua apresentação. A abordagem aos brinquedos óticos e ao pré-cinema é o
ponto de partida para a compreensão da animação e para a construção de
uma literacia fílmica efetiva.

3. Considerações finais e propostas de desenvolvimento
futuras

A “Mala da Imagem Animada” é já uma realidade incontornável no
panorama educativo nacional no que concerne à didática da imagem
animada. O trabalho que está a ser desenvolvido pelo Serviço Educativo
do CINANIMA está sustentado em modelos de práticas educativas de
referência, à semelhança de outros programas educativos congéneres ao
Festival CINANIMA. Veja-se, por exemplo, o caso da Centre for Education
and Animation [7] na Dinamarca que tem vindo desenvolver um trabalho
educativo continuado e de qualidade reconhecida.
O trabalho desenvolvido até agora tem tido da parte dos professores
e alunos uma resposta bastante positiva, sendo a motivação dos alunos
um dos fatores comuns a todas as oficinas que temos vindo a realizar.
Num primeiro momento, pela novidade, mas principalmente pelas características intrínsecas da própria atividade. Muitas das crianças e jovens
que frequentaram as oficinas não conheciam os brinquedos óticos nem
tinham realizado experiências de animação antes. Durante as oficinas,
estas crianças e jovens foram observados a trabalhar de forma muito
positiva e persistente na realização dos trabalhos. Em certos casos, mantiveram o interesse para além da oficina, construindo brinquedos óticos
em momentos posteriores, como nos foi dado a conhecer pelos próprios
professores. Também os professores reagiram positivamente à iniciativa e
demonstraram interesse em repetir com outros alunos/turmas.
Muitas destas experiências são também alicerçadas nas propostas
CINANIMA Júnior que consiste num conjunto de 3 sessões de filmes
selecionados para públicos infantil, adolescente e juvenil com obras
de cinematografia animada concorrentes na edição de cada festival
CINANIMA e que passam a itinerantes durante todo o ano. São cerca de
3.000 espetadores na altura do festival e mais de 8.000 ao longo do ano e
distribuídos pelo país inteiro, continente e ilhas.
Este é o trabalho integrado e sustentado que tem sido desenvolvido
mas, a ambição e os objetivos do Serviço Educativo CINANIMA são mais
abrangentes. Na calha perspetivamos já a conceção e prototipagem de um
Stop-Motion Kit, que conseguindo-se parceiros suficientes ou patrocinadores
será realizado, que pretende ir para além dos brinquedos óticos, conjugando-se um vasto leque de recursos que já permitirão a realização de várias
experiências de cinema animado com recursos a várias técnicas, que passam
pelo desenho, pelos recortes animados, ou ainda pela animação de volumes
em plasticina. Esta experiência acumulada é consequência da parceria e
representação do Serviço Educativo CINANIMA com outros festivais como o
Anima (em Bruxelas), os Reencontres Audiovisuelles (em Lille) entre outros.
É também chegado o momento de reafirmarmos alguns dos pressupostos que radicaram na génese da “Mala da imagem animada” e sobretudo os objetivos traçados a partir do que adviria da sua utilização pedagó-
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gica e didática. Foram delineados para o projeto os seguintes objetivos
gerais: criar as condições para o desenvolvimento global e harmonioso
da personalidade e formação pessoal, na sua dupla dimensão individual
e social; proporcionar a aquisição e domínio de saberes, instrumentos,
capacidades, atitudes e valores para a formação de cidadãos conscientes
e participativos numa sociedade democrática. E ainda definidos dez objetivos específicos: promover o gosto pelo cinema de animação; desenvolver o sentido crítico e social; desenvolver a capacidade de intervenção
e comunicação; desenvolver a perceção, a criatividade e a capacidade
de expressão; promover uma visão plural e multifacetada da realidade;
promover uma literacia fílmica; valorizar os contextos históricos, culturais
e artísticos de uma região; promover articulações disciplinares; motivar
processos criativos de aprendizagem pela ludicidade; criar oportunidade
de cada criança conhecer e explorar o potencial da imagem animada
e do cinema de animação como processo e produto apelativos. Da sua
génese até ao momento, podemos neste momento dizer que os princípios
originais desta iniciativa evoluíram consideravelmente sendo atualmente
consubstanciados num projeto em desenvolvimento, de maior envergadura e envolvência, implementado nas sete escolas do 1.º ciclo do ensino
básico de Espinho ao longo de seis meses e que resultaram na realização
de filmes de animação com as crianças, percorrendo-se todo o processo
de realização dos mesmos em contexto curricular, tendo como lema
“Espinho: história, cultura, tradições e personalidades” e que brevemente
terão a sua primeira exibição pública e estreia no decorrer da 40.ª edição
do CINANIMA, em novembro de 2016.
O rumo está traçado e a viagem já começou. Resta-nos, agora, os
parceiros que se revejam nestas perspetivas integradoras, nestas abordagens didáticas e no perspetivar de um futuro que se avizinha difícil, mas
ao mesmo tempo ambicioso no campo da didática da imagem animada,
com a continuidade de parcerias como a do MIA-IPCA, DGE através do
PNC entre muitos outros parceiros.
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Abstract
Este artigo tem como foco de investigação principal o estudo do papel da
metáfora na ilustração. A diversidade de significados e interpretações,
conjugados com a ambiguidade do sentido e do conteúdo, faz da metáfora
um elemento criativo e identitário essencial na ilustração. Propondo analisar a metáfora visual, focando no plano da ilustração, e através de vários
campos da imagem, o artigo explora esta noção como criadora de sentido
sobre a realidade.

1. Introdução à Metáfora

Através de Paul Ricoeur [16] e numa breve definição, podemos pensar a
metáfora enquanto uma figura de estilo por analogia que aproxima dois
termos aparentemente afastados, realçando a sua semelhança. Esta não
os compara, como acontece numa comparação, mas iguala-os diretamente. É da descoberta e descodificação dessa similitude menos imediata que
surge um novo significado.
Por ser, na sua essência, um veículo para novos significados, a
metáfora tornou-se uma ferramenta que ultrapassa o uso estilístico e
decorativo para participar na criação semântica e cognitiva linguística,
para permanecer implícita numa narrativa como moral da história ou
como significado profundo, e para cooperar na produção criativa da obra
literária ou, onde se centra esta investigação, da obra visual. Portanto, a
metáfora que participa na produção criativa da obra visual, será designada
de metáfora visual. Criamos aqui uma distinção, não porque a metáfora
literária ou a metáfora cognitiva sejam distintas da metáfora visual, mas
porque o objeto de estudo e os seus instrumentos são formalmente diferentes. A metáfora é um método conceptual desprovido de obrigatoriedade formal e, por isso, flexível.
Fazendo uma análise da história da retórica até à sua reformulação,
Paul Ricoeur, em A Metáfora Viva e Teoria da Interpretação, decompõe a
metáfora como criadora de sentido num processo semelhante à resolução
de um enigma a que chama de dissonância semântica, formado pela distância entre os termos da frase e pela discordância entre as interpretações
literais e as interpretações figurativas. Como indica, uma metáfora é uma
1, 2 e 3 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Escola Superior de Design, Barcelos, Portugal
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criação instantânea, uma inovação semântica que não tem estatuto na
linguagem já estabelecida. Ricoeur acrescenta que as metáforas, tal como
os símbolos, modificam-se e participam na linguagem [16]. Atravessando
a sua obra está a ideia que as metáforas mais inovadoras, sendo potenciais
nessa participação, são denominadas de metáforas vivas, pela sua capacidade de inovação semântica e de expandir a compreensão da realidade.
A partir de outro ponto de vista, Roman Jakobson em Funções da Linguagem [9], divide o universo da linguagem figurada entre dois métodos,
a metáfora e a metonímia. Ambas funcionam por tropo, isto é, através do
uso de um termo em sentido figurativo para o qual este (o termo) não foi
determinado. A diferenciação entre a metáfora e a metonímia ocorre pela
conexão que justifica o tropo: na metáfora, essa relação é de semelhança,
enquanto na metonímia é de justaposição. Jakobson, ao comprovar que
estes géneros de linguagem figurativa se baseiam em relações de afinidade e de contiguidade, relações que existem fora do campo verbal, torna
estes termos aplicáveis à expressão visual.

2. Metáfora Visual

As obras de René Magritte, La clef des songes, LÉmpire des Lumières (Fig.1)
ou Les Idees Claires (Fig.2) são representativas do papel da metáfora e da
metonímia na arte surrealista. O seu método permite-lhe criar ilustrações
de metáforas visuais que, recorrendo a analogias, verbais e/ou pictóricas,
questionam a organização da obra e a sua ilusão de realidade. Essa análise
sobre a oscilação do significado das imagens influenciou a teoria da imagem, como podemos apontar em Modos de Ver [1] de John Berger. De igual
modo, é notável a sua influência em movimentos artísticos que contestam a obra de arte e propõem a sua reforma, como é o caso do Dadaísmo
ou da Pop Art. Focaremos nesta investigação a análise e a experiência da
representação da metáfora enquanto expressão visual. Por isso mesmo, a
sua participação na reforma das artes ou a sua investigação pela estrutura
da linguística não serão objetos de estudo. Por outro lado, convém realçar
uma argumentação alicerçada nas diferentes teorias da metáfora, a partir
de autores como os já mencionados Paul Ricoeur e Roman Jakobson,
mas, também, a partir de Ernst Gombrich, de George Lakoff, de Friedrich
Nietzsche e de Gilles Deleuze, investigando o ensaio destas teorias sobre
a prática visual.
A representação de imagens com o recurso da metáfora é amplamente explorada nas artes visuais. A sua presença pode ser notada, como
analisou Gombrich, desde que a necessidade de comunicar visualmente
se aliou à mitologia e à economia imagética [7]. É possível discernir, entre
as metáforas fabulosas nos túmulos egípcios e a vanguarda artística,
uma plasticidade caracterizada pela simplicidade, pela simbologia, pela
abstração, pelo surrealismo, pela conceptualização, pelo afastamento
emocional, pelos símbolos pessoais e pela poesia visual. No campo das
artes plásticas, Reborn Light (Fig.3) de Lee Lee Nam emprega a simbologia
e a metáfora para provocar, nas palavras do artista, uma iluminação sobre
a realidade [10]. Num exame à sociedade capitalista, o artista recorre à
tecnologia digital e aos elementos industriais para criar um afastamento

Fig. 1. René Magritte.
L’Empire des Lumières
(1954). Óleo sobre tela.
195.4 x 131.2 cm.
The Solomon R.
Guggenheim Foundation.

Fig. 2. René Magritte.
Les Idees Claires
(1958). Óleo sobre tela.
50x60 cm.
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e um questionamento sobre a vida e a humanidade. O batismo de uma
televisão torna-se uma metáfora ao renascimento na era digital.
Fig. 3. Lee Lee-Nam.
Reborn Light (2014).
CRT frame, tv LCD,
água.

A contrastar com a obra acima referida, o artista Liu Ruowang emprega a
metáfora visual em The Wolves Are Coming (Fig.4 e 5). Mais de uma centena
de lobos de bronze, a superar a escala natural, correm de todas as entradas
e preenchem o claustro, formando um círculo físico e de tensão em volta de
uma peça branca. Recorrendo à Pietà de Miguel Ângelo, elemento cultural e
histórico, a presença e a violência da alcateia em bronze é realçada. A peça
sob ataque pode ser alternada e é escolhida em função do espaço da instalação, adaptando-se e potenciando o(s) sentido(s) da obra.
Fig. 4. e Fig. 5. Liu
Ruowang, The Wolves
are Coming (20082010), 111 lobos em
bronze fundido. República de San Marino,
Veneza.

3. Metáfora Visual: Da Ilustração

Fig. 6. Adrian Tomine.
Capa de The New
Yorker (2009).

A metáfora encontra um habitat particular na ilustração. Quando associada a uma imagem fugaz, como na publicidade ou nas edições periódicas, a ilustração descobre na metáfora um aliado que a equipa com uma
comunicação imediata, universal e eficaz. Tal detetamos nas ilustrações
de capa da revista estadunidense The New Yorker (Fig.6 e 7) com a participação de ilustradores como John Holcroft, Adrian Tomine ou Chris
Ware. Do mesmo modo, a capa do calendário de atividades da Fundação
Calouste Gulbenkian é outro dos exemplos possíveis. Descobrir (Fig.8), de
André da Loba faz alusão à astronomia. A ilustração possui um carácter de
compreensão imediata, identitário de imagens periódicas ou publicitárias.
A ocupar toda a ilustração, um personagem bicolor espreita para o interior
do seu chapéu. Do gesto e linguagem corporal denotamos surpresa pelo
que encontra – um pequeno céu estrelado. Num dia luminoso ver estrelas
e constelações seria impossível, pois esconder-se-iam na luz do dia. No
entanto, ao levantar o chapéu da cabeça e ao olhar na direção do céu,
André da Loba propõe um espaço onde a luz pouco entra, criando uma
abóbada escura para ver, pensar ou imaginar esse céu estrelado.
Quando aplicada com todo o seu vigor, como vimos na teoria da metáfora de Paul Ricoeur, uma ilustração metafórica pode iluminar a realida-
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de com novos sentidos, associados à criatividade e à inovação.
Com a página apresentada do álbum ilustrado Se eu fosse um livro
(Fig.9) de André Letria, podemos denotar uma comparação entre um livro
e o mar.

Fig. 7. Chris Ware.
Capa de The New
Yorker (2005).
Fig. 8. André da Loba.
Descobrir. Capas dos
calendários de atividades, Centro Calouste
Gulbenkian (2014),
Lisboa.
Fig. 9. André Letria.
Se eu fosse um livro,
gostava de ser uma
janela aberta para a
imensidão do mar.

Ao nos debruçarmos na imagem, confrontamo-nos com um barco – talvez
de pesca – que parece subir a folha branca de um livro. O barco dá mostras
de avançar ou de navegar, não só pelo movimento de ascensão ao longo
da folha, mas, também, pelo fumo que exala, sintoma do funcionamento do seu motor. Poderíamos numa primeira instância questionar: Mas
como pode um barco estar a navegar sem mar? Afinal de contas, nem rodas
tem. Neste processo de reconhecimento e de compreensão reparamos,
igualmente, dada a aparente inexistência de mar, que o casco do barco
parece perfurar ou mesmo afundar-se na página em branco. Através desta
aparente impossibilidade, deduzimos que o livro tem características
que não lhe são imediatamente próprias. Este livro torna-se adaptável,
moldável, de características instáveis, de onde da ação do folhear possa
brotar uma onda ou, pelo menos, um movimento alusivo à ondulação. A
interpretação desta semelhança não é literal - já que o livro não é o mar mas sim metafórica.
Este livro ilustrado é, assim, imaginado como um mar, navegável e
explorável com cores, movimentos, lugares e narrativas. Simultaneamente, a
ilustração não se restringe a ser uma tradução do texto, uma vez que, da relação estabelecida entre o texto e a ilustração, se potenciam outros significados.
Não nos oferecendo uma única interpretação, o conteúdo escrito Se eu fosse
um livro, gostava de ser uma janela aberta para a imensidão do mar, é polissémico. Tal como na cultura ocidental nos deparamos com a metáfora os olhos são
uma janela para a alma, também os poderíamos conceber como uma janela

Dupla-página de Se eu
fosse um livro (2011).
Digital. 12,5x20cm.
Pato Lógico.
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Fig. 10. René Magritte.
Le Faux Miroir (1928).
Óleo sobre tela. 54x80,9cm. MOMA, Nova
Iorque.

Fig. 11. John Holcroft.
Anger.

Fig. 12. e Fig. 13. Representações do peixe
Tetrodon Fahaka

para o mundo (Fig.10). Abre-se a hipótese de o livro também ser uma janela
para as imensas possibilidades do mundo, aqui figuradas como o mar. Deste
modo, delineia-se um retrato, não de caracterização do autor-humano, mas
da estruturação identitária do livro, através da personificação.
Se os olhos podem ser encarados como uma janela para o mundo,
não é de estranhar que o corpo no seu todo seja um espaço que habitamos.
Esta representação do corpo enquanto espaço habitacional está presente
numa das páginas (Fig.14) do livro Quebra-Cabeças ilustrado por Mariana
Rio. Este espaço adquire uma forma ou uma organização única, que não
pode ser compartilhada, correspondente à personalidade de cada um.
Esta casa, que nunca deixamos de habitar, enche-se de entusiasmo, dor e
alegria, sentimentos capazes de nos inundar completamente.
Por esta ordem de ideias, também nos parece natural pensar no
corpo, não apenas como uma casa, mas como um contentor ou um
recipiente. Se enchemos o corpo de emoções, positivas ou negativas, elas
são sentidas como efervescentes ou reativas. Ao mesmo tempo, podemos
sentir diferentes emoções com diferentes morfologias (Fig.11).
A pessoa em fúria, como o peixe, incha em momentos de emoção intensa, e reverte ao seu estado normal quando a emoção diminui. Esta
conceptualização de fúria está relacionada com a metáfora estruturalmente profunda ‘FÚRIA É CALOR’ e ‘O CORPO É UM CONTENTOR’. Como resultado do processo de calefação, os ingredientes no
contentor (i.e., o corpo humano), insufla. A descrição de uma pessoa
em fúria como ‘inchada’ de fúria é uma metáfora comum no hebreu
moderno e em alemão. [6]4

Por isso, não é de estranhar que, em certas culturas, o peixe-balão possa
ser uma metáfora para o sentimento de fúria. Tal como o peixe-balão
(Fig.12 e 13), enchemo-nos, inchamos e, depois de rebentarmos, voltamos
ao nosso estado natural ou normal.
Bruno Munari com Mai Contenti (Nunca Contente) (Fig.15) remete
para o corpo como contentor. No título, Munari parece fazer um trocadilho entre as palavras contenti (contente/satisfeito) e contenuto (conteúdo).
Em cada página é representado um animal que, no interior do seu corpo,

Fig. 14. Mariana Rio.
Se o meu corpo é o espaço
que habito, não será ele
uma casa em constante
desarrumação? Dupla
-página de Quebra-Cabeças (2012) Carimbo
e guache sobre papel.
12x24cm. Edições
Eterogémeas.

4 Tradução livre da autora a partir de: Goldwasser, 2005:107: “The angry person, like the fish, puffs up at
times of intense emotion, and reverts back to his normal state when his emotion lessens. This conceptualization of anger relates to the deep structure metaphors ‘ANGER IS HEAT’ and ‘THE BODY IS A CONTAINER.’ As a result of the heating process, the ingredients in the container (i.e., the human body), inflate.
The description of the angry person as ‘swollen’ by anger is a common metaphor in modern Hebrew as
well as in German — es schwillt der Aerger in ihm an”.
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possui uma abertura. Pelo texto percebemos que o animal está insatisfeito. Procurando descobrir a resposta à sua insatisfação, somos convidados
a abrir a aba que nos transporta para um espaço interior, evocador do
desejo em ser outro. O livro decorre, onde cada animal deseja ser outro,
esse outro que desejará ser outro ainda, alternando de contentores e de
desejos, criando uma narrativa de constante descontentamento.
Fig. 15. Bruno Munari.
L’elefante è stanco di
essere un grosso animale
pesante e sogna. Che
cosa sogna?
Dupla-página de Mai
Contenti (1945). 32 x 42

Havendo diferentes possibilidades de representação, de corpo e do seu
conteúdo, físico ou mental, apontamos como exemplo a ilustração Mangiatutto (Fig. 16) de Chiara Armellini. Nesta ilustração, com desenho linear e
vigorosos volumes negros, vemos uma criatura bípede, de bico triangular
e de olhos esgazeados, como um Kiwi ou como uma galinha. Do seu corpo
escuro, uma falha percorre o pescoço longo como um esófago. Esta falha
branca culmina numa bolsa que, pela localização e pelo fato de o bico se
encontrar aberto, supomos ser o estômago, ou qualquer outro órgão onde
se deposita o que a criatura ingere. Aqui podemos notar como a mancha
branca, que aproveita o branco do papel, remete para outro tipo de contentor. Nesta bolsa, ou neste
estômago, vemos uma
representação de realidade:
uma paisagem enriquecida
com árvores, casas, carros
e, imaginando-a habitada,
com pessoas.
Acreditando que a paisagem é mais coincidente
com o real do que a criatura o é – pois não existe
uma ave capaz de engolir
literalmente uma cidade inteira –, não restam dúvidas no nosso julgamento: a criatura deve ser um colosso (Fig.18 e 19). Este come-tudo alimenta-se
da representação da realidade. Esta realidade ora é paisagem, vida numa
civilização, ou mesmo Tempo. Note-se que o Tempo, que ainda não foi comido (Fig.17), é representado pelas fases de crescimento de um rebento.

cm. Corraini Editore.

Fig. 16. Chiara
Armellini, Mangiatutto
(2011). Impressão sobre
papel.

Fig. 17. Pormenor de
Mangiatutto.
Fig. 18. Francisco de
Goya. El Coloso (1808-

1812). Óleo sobre tela.
116x105cm. Museu do
Prado, Madrid.
Fig. 19. Martin
Baldwin-Edwards. Colossus of Rhodes (1751).
Gravura
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4. Da Ambiguidade e Indefinição
Fig. 20. Félix Gonzalez-Torres. Untitled
(Perfect Lovers) (1991).
Relógios, tinta na
parede. The Museum
of Modern Art, Nova
Iorque.
Fig. 21. André da Loba.
(In)timidade.
Dupla-página de
Bocage (2010). Digital.
31x37,5cm. Faktoria K
de Livros.

Fig. 22. Madalena Matoso, Poesia. Páginas de
O Dicionário do Menino
Andersen (2015).
225x350cm. Planeta
Tangerina

A obra Untitled (Perfect Lovers) (Fig.20) de Félix Gonzalez-Torres é
composta por dois relógios, aparentemente semelhantes, funcionais e
minimalistas, sobre uma parede pálida. Estes objetos idênticos e emparelhados lado a lado encontram-se sincronizados, com o batimento dos
segundos em passo coincidente. Essa sincronia propõe-nos um retrato de
relação interna, de união tocante de dois indivíduos idênticos.
Gonzalez-Torres aborda a problemática e a relação homossexual
sem recorrer a elementos visualmente evidentes ou imediatos. Assim,
a questão de género torna-se implícita pelo seu carácter subentendido.
Independentemente do maior ou menor grau de indefinição, o artista
constrói uma “exposição não ameaçadora para o indivíduo” [2] e a força
da obra reside nessa presença não pornográfica, que seria fácil e chocante,
e poderia suscitar um forte ataque por parte de um grupo social conservador. Retratando a sua relação através de uma representação indefinida,
mas, significante, Félix Gonzalez-Torres emprega uma característica da
ambiguidade na metáfora: a indefinição.
Para integrar um livro ilustrado de antologia poética de Bocage,
André da Loba, com (In)timidade (Fig.21), recorre à metáfora visual para
ilustrar um poema. Ao revelar duas páginas em envelope, dois pássaros
trocam olhares. A ilustração é composta por duas cores, vermelho e azul,
que delimitam o corpo das aves. Estando cruzadas, as duas manchas sobrepõem-se, como numa impressão serigráfica, criando uma terceira cor.
Anunciada pelo título (In)timidade, a relação de intimidade dos pássaros,
para além do olhar tímido, fica subentendida na sobreposição de cor,
como se o toque, invisível e privado, acusasse a intimidade ao tingir os
dois corpos. A ambiguidade de sentido na metáfora visual desta ilustração
procura definir o conceito “intimidade”, através da indefinição.

Escuta este verso do poeta Rafael Alberti: “E a mim preocupam-me muito o
silêncio, a astronomia e a velocidade de
um cavalo parado.” Qual a velocidade
de um cavalo parado? É a velocidade
dos teus olhos, da atenção que dás às
coisas imóveis. A poesia é isso (ou mais
ou menos isso). [18]
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A (in)definição da metáfora visual é uma das variáveis que cunham
uma ilustração com o seu carácter poético (Fig.22). Age, do mesmo modo
que na poesia literária, sob um pano ambíguo e indefinido, numa tentativa de definir, indefinindo, nesse “(ou mais ou menos isso).” [18] Onde
culmina, como José Saraiva apontou sobre o percurso de André Letria,
com ilustrações “fortemente simbólicas e metafóricas, visualmente
próximas do que é comummente designado de poesia visual”. [17] Assim
sendo, e como acabamos de analisar, se tanto a tentativa de definição,
como a própria indefinição, são portadoras de significado e de ambiguidade, e se ambas são utilizadas na metáfora visual, parece adequado pensar
nelas como dois fatores do mesmo sintoma, do qual possa brotar um novo
significado ou a inovação semântica.
Não existe algoritmo para a metáfora, nem pode uma metáfora ser
produzida pelos meios das instruções precisas de um computador,
não importa qual o volume de informação organizada que se ponha. O
sucesso de uma metáfora é uma função de um formato sociocultural
da enciclopédia do sujeito interpretante. Nesta perspetiva, as metáforas são produzidas unicamente com a base num rico enquadramento
cultural, na base, isto é, de um universo de conteúdo previamente
organizado em redes de interpretantes, a qual decide (semioticamente) as identidades e diferenças de propriedades. [5]5
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Abstract
A materialidade do texto no universo da ilustração é uma análise das possíveis relações estabelecidas entre as Artes Plásticas, a Ilustração e a Poesia em objetos híbridos através da produção moderna e contemporânea
enquadrada e contextualizada na Filosofia da Arte. Partindo da hipótese
de que nem tudo se diz, a análise reflete sobre a interação e a penetração do texto na ilustração. Para tal, explora-se a sua existência sensível,
espacializada e plástica que necessita, por isso, da obrigatoriedade de
leitura. Ao longo da história da ilustração – com repercussões no Ocidente
e no Oriente –, diferentes categorias de livros e diferentes tipos de leitor
foram explorados. Interessa-nos para este estudo, e apesar das funções de
comunicação inerentes à ilustração, pensar a fruição estética e a unicidade ou a diferença entre texto e imagem em objetos híbridos. O leitor
relaciona-se com o que lê e com o que vê, mas não é a mancha textual que
concede o único ritmo ao livro. Será que numa ilustração o texto é legenda
ou elemento de compreensão? Será o texto tautologia, contradição, dador,
ou amplificador de sentido face à imagem? Será o texto uma imagem? Há
outros modos de relação com o texto para lá da simples leitura.

O primado da palavra e a autonomia da imagem

Não é incomum reparar como a presença do texto se intensifica e as
imagens se rarificam nos livros que nos rodeiam à medida que crescemos.
O campo imagético é, muitas vezes, descurado, dando primazia a uma
mancha textual densa. Crer que as imagens se destinam unicamente a um
público infanto-juvenil e que procuram apenas ser um espelho do texto,
é sintoma de uma desvalorização da sua energia. Esta conceção tem-se
vindo a esbater. Contudo, ao longo da História Ocidental, em consequência do peso da palavra, a imagem foi tida como insuficiente.
O Ocidente concedeu tendencialmente primado à Palavra. A Palavra
foi sempre um modo de chegar ao outro e um modo de sistematização do
mundo. Em oposição, a Imagem comprometer-se-ia a fazer cair as sociedades na idolatria ou de se assumir pejorativamente enquanto ilustração.
Este prestígio da Palavra face às imagens apresentaria a inversão da
expressão popular: uma imagem vale mais que mil palavras.
A imagem, mesmo pensada enquanto Evangelhos de pedra no Período

1 École nationale supérieure des beaux-arts, 14 Rue Bonaparte, 75006 Paris, França. Université Paris1
Panthéon-Sorbonne, Estética, 47 Rue des Bergers, Paris, França.
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Fig. 1. Haroldo de
Campos. Teoria da Poesia Concreta (1965).
Fig. 2. Guillaume
Apollinaire. Caligramas
- Poèmes de la Paix et
de la Guerre (1926).

Medieval, como instrumento para educar, transmitir mensagens, valores
ou ideias das Escrituras, não era precisa. Talvez o campo imagético se
abrisse à conotação, à interpretação múltipla, à divagação e à suposição, e
esta investigação em direção ao equivalente da palavra justa – uma espécie de imagem justa –, não seria evidente. Talvez houvesse a crença de que
com a imagem cairíamos no que é obtuso, perecível, ilusório e hipótético.
Se Michel Foucault [8] fala da relação da linguagem às coisas, e se
Friedrich Nietzsche [15] concede importância ao corpo enquanto modo
de compreensão do humano, René Descartes [6] e, anteriormente, Platão
[17] desvalorizaram o corpo e o mundo sensível. Se a tradição filosófica ocidental rejeitou o mundo sensível, porque múltiplo e mutável, na
Modernidade, Maurice de Merleau-Ponty [11] questiona esta conceção
dualista. O mundo deixa de ser indutor de erro, e existe antes da nascença
e após a morte de um sujeito participante. Porém, concedeu-se privilégio
ao Logos enquanto instrumento de acesso ao real. Jacques Derrida critica o
Logocentrismo, este privilégio da representação lógico-verbal, e o Fonocentrismo enquanto os meios de acesso à verdade, ao poder e ao controlo. A
palavra justa e a nomeação construídas pelo Logos procurariam classificar com minúcia o que não concorreria com o universo imagético. Esta
conceção mostra-se redutora se assumirmos a hipótese de que nem tudo
se diz. Se o Ocidente está marcado pela presença da palavra, Artaud [2]
concede justiça ao sensível, valorizando gestos, música ou ritmo. Charles
Baudelaire, por sua vez, havia já tomado consciência da necessidade de
articulação e de câmbio entre poetas, escritores e artistas, devido ao terreno onde imagem e palavra exploram estilo, aspeto visual, género literário
ou significação verbal. O caligrama (Fig. 1 e 2) e, num sentido mais lato, a
poesia experimental (Fig. 3, 4, 5 e 13) são exemplos pertinentes do modo
como se manipula a intimidade entre conteúdo escrito e forma expressa.
Na combinação de formas de expressão verbal e não-verbal, pensa-se a
espacialização do texto no suporte sem que esta forma de poesia se defina
como unicamente visual.
Fig. 3. Bob Cobbing.
Beethoven Today (1970).
Fig. 4. Leonel Moura.
ISU, Série Cordoba
(2009).
Fig. 5. Ana Hatherly.
Escuta o conto profano
(1998).
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Coexistência e materialidade:
A palavra e a imagem na ilustração

É mediante o público para o qual os produtos artístico-culturais se destinam que conteúdo e vocabulário plástico se constroem. Apesar de os livros ilustrados apresentarem dissemelhanças e singularidades em estrato
interpretativo verbal e imagético, há aproximações rítmicas e formais pois
o mundo e a vida são referências- -base.
Na ilustração de carácter poético para a infância, sublinhamos Pê de
Pai (Fig. 6) de Isabel Minhós Martins e de Bernardo Carvalho. Neste livropoema, evidencia-se a cumplicidade entre texto-verso (registo caligráfico)
e imagem (formas simplificadas e coloridas). Nesta comunhão, o livropoema é intimamente alusivo à relação pai-filho.
Fig. 6. Bernardo Carvalho. Pê de Pai (2006).
20.2x22.6x1.1cm.
Fig. 7. Valerio Vidali.
Um dia, um guarda-chuva… (2011).
20.2x22.7x1 cm. Planeta
Tangerina.
Fig. 8. A. da Loba.
OBSCÉNICA: Contos
d’Escárnio & Textos
Grotescos (2014). Orfeu
Negro. Lisboa.

Todavia, os livros não se destinam somente a um público infanto-juvenil
(Fig. 7). Diferentes conteúdos podem ser desenvolvidos: do subentendido,
ao retrato histórico-social (Fig. 24), passando pelo explícito (Fig. 8). OBSCÉNICA: Contos d’Escárnio &Textos Grotescos, de Hilda Hilst e de André da
Loba, endereça-se a um público adulto e experimentado. Não só o conteúdo – prosaico e poético – apresenta uma certa crueza e justeza vocabulares,
como as imagens partilham e estimulam o respectivo conteúdo.
O tratamento e a presença do texto apresentam, neste livro, diferentes naturezas. O texto ora ocupa prosaicamente ou em forma de verso –
sobre fundo branco – as páginas; ora se inscreve formal, cromática e quase
Fig. 9. Henri Matisse
e Stéphane Mallarmé.
Le guignon (1930-1932).
Gravura. 33x24.8 cm.
Fig. 10. A. da Loba. Bocage - Antologia Poética
(2010). Faktoria K de
Livros. Matosinhos.
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pornograficamente no espaço da imagem.
Na interação poesia-ilustração, podemos refererenciar Bocage –
Antologia Poética (Fig. 10) enquanto espaço de coexistência entre uma
obra poética do século XVIII e um de registo expressivo do século XXI, e a
abertura experimental de Henri Matisse. Tal o testemunha Le guignon (Fig.
9). A interferir com as forças libertadas do poema, os desenhos, de leveza,
sensualidade e economia, acompanham a elegância do espaço vazio.
Jean-François Lyotard [10], opondo-se à submissão do visual face ao
linguístico, propõe o conceito de Figural a fim de defender uma lógica própria à produção artística. Se tudo se pudesse dizer, poderíamos traduzir
uma imagem num texto, o que sugeriria que funcionaria como cópia pouco fiel da palavra. Se o texto não for tido como o único motor para a experimentação, abre-se um espaço de relação com a imagem. Deste modo, a
imagem não se converte em decoração, em legenda, em semelhança ou
em correspondência visual, uma vez que se potencia a experimentação de
um objeto híbrido. O campo textual e o imagético operam, assim, como
continuidade um do outro, dialogando e articulando os seus constituintes

Fig. 11. Madalena
Matoso. Páginas de
Trava-Línguas (2008).
19.5x22 cm. Planeta
Tangerina.

físicos e a sua densidade semântica.
Através da disposição no espaço do papel, da materialidade, das sobreposições dos planos de cor, das letras que formam objetos e da coexistência
de múltiplas línguas, Trava-Línguas (Fig.11) denuncia o contacto do sensível e do visível com o legível. Cada elemento que compõe o livro tem a sua
poesia, intrínseca, […] que provém do modo como ela se combina com outros
modos de expressão...2 Não podemos olvidar a componente tipográfica, tátil
e sensorial deste conteúdo textual que se abre ao mundo, ao espaço e à
imagem (Fig.15, 19, 24, 26 e 27). As páginas de Madalena Matoso propõem
novos modos de pensar o real no qual as letras convocam o sensual e o
sensorial sem que isso seja sintoma da produção de objetos com o desejo
de verdade.
A problemática enunciada incita: a conceder justiça ao sensível, à
compreensão de uma tradição ocidental alicerçada na Palavra; à consciência que a linguagem se encontra em transformação e que o Figural
não se submete ao modelo lógico-verbal. Sugerimos, assim, o trabalho experimental proposto pelo artista-ilustrador relativo às relações estabelecidas e à profundidade da miscigenação entre palavra e imagem. Quer isto

2 ARTAUD, 2013: 58. Tradução livre a partir de: …chacun de ses moyens a sa poésie à lui, intrinsèque, […] qui
provient de la façon dont il se combine avec les autres moyens d’expression…
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dizer que os dois se contaminam e que nem a palavra nem a imagem se
assumem sempre como uma legenda. A dicotomia entre os dois dissolvese e não estamos no domínio da dominação, da imitação, da tradução, da
paráfrase, nem da transposição (Fig.11 e 20).
Victor Chklovski [3] demonstra como as palavras, em consequência
da repetição, vão perdendo vitalidade e força, deixando de se experimentarem, para se reconhecerem. Torna-se, então, importante criar uma rutura com a perda de novidade. O papel do artista-ilustrador é o de promover
uma certa radicalidade para que se renove e recupere força e vitalidade
entre palavra-imagem. Propõe-se ao leitor-fruidor a experimentação do
outro, do diferente, do novo, promovendo a ativação de imagens mentais,
a experiência sensorial, a relação ética com o objeto e não somente a
simples identificação referencial.
Se para Luigi Pareyson [16], há uma relação entre Forma e Conteúdo,
o texto não transmite apenas uma mensagem concetual ou uma imagem
mental. Há uma expressão e uma existência no sensível: pela sua materialidade, cromatismo, textura, sonoridade e gestualidade. No universo artístico, a miscigenação não visa a submissão ou anulamento de géneros. Este
contacto promove, sim, um aumento do potencial poético na produção de
um objeto estimulado por qualidades diversas. A utilização do texto pode,
assim, adquirir uma força poética graças ao espaço, às linhas, às formas
Fig. 12. Marcel Broodthaers. Atlas (1975).
Litografia sobre papel.
Dimensões variáveis.
Fig. 13. Fernando
Aguiar. Ensaio para
uma nova expressão

ou aos ritmos (Fig. 6).
O Atlas de Marcel Broodthaers (Fig.12) é um bom exemplo da relação que
o texto, em écriture anglaise, e a mancha estabelecem. Numerado, ordenado alfabeticamente e de mancha uniforme e recortada, Atlas pensa o
controlo dos mapas. A condensação da vastidão geográfica numa imagem
relaciona-a com as restantes formas-países, esbatendo--se a noção de hierarquização. Sendo que palavra e imagem se comprometem no pensar a

da escrita Nº155
(1982/1983).

Fig. 14. Fra Angelico.
Anunciação (14331434). Têmpera sobre
madeira. 175x180 cm.
Museo Diocesano.
Cortona.
Fig. 15. Bernardo
Carvalho. Página de
Coração de mãe (2008).
20x20 cm. Planeta
Tangerina.
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Fig. 16. A. da Loba.

OBSCÉNICA: Contos
d’Escárnio & Textos
Grotescos (2014). Orfeu
Negro. Lisboa.
Fig. 17. Hokusai.
The Dream of the
Fisherman’s Wife (1814).
19x27 cm.

homogeneidade geográfica, a pertinência da Anunciação de Fra Angelico
(Fig.14), deve- -se à inscrição das palavras no espaço. A mensagem existe
e atravessa os interlocutores. Contudo, o fruidor não tem o total acesso,
porque o texto é cortado por uma coluna e porque uma das linhas do texto
surge invertida. Curiosamente, e pensando em Aby Warburg a propósito
das sobrevivências e vidas póstumas das imagens, [1] podemo-nos aperceber das relações que a pintura do século XV estabelece com a ilustração
de Bernardo Carvalho (Fig.15). Tal se deve ao modo como as três linhas de
texto se inscrevem em ambos os espaços, relacionando-se com os personagens, e ao conteúdo alusivo à oralidade e à maternidade.
Na prevalência de traços, reencontramos vizinhança formal [7] entre
Hokusai e André da Loba através da referência ao polvo e ao cariz sexual.
Contudo, é de ressalvar que a ocupação de texto nestes dois casos ocorre
diferentemente: em Hokusai o texto inscreve--se no espaço pictórico
enquanto o texto de Hilst acompanha a página vizinha.
A combinação da imagem e da palavra – num livro ilustrado (Fig.7),
num Livro de Horas (Fig. 18) ou num poema concreto (Fig.2) – levanta,
imediatamente, a questão da existência de objetos híbridos. W. J. T.
Mitchell [12] concebe a hibridez de mediums e considera que mesmo a Literatura detém componente visual. No contexto de um livro que comporta
material imagético e textual, a palavra pode não ser somente entendida
Fig. 18. Pinturas do
Mestre François. Livro
de Horas de René II
da Lorena (c. 1480).
Manuscrito sobre
pergaminho. Museu
Calouste Gulbenkian.
Lisboa.
Fig. 19. Saul Bass.
Detalhe de dupla
página de Henri’s Walk
to Paris (1962).
21.6x28.5cm. Universe.

enquanto significação, uma vez que tem, deveras, uma presença sensível.
Ludwig Wittgenstein [19] está consciente das diferentes formas e contextos de usar as palavras. Por isso mesmo, tece uma analogia com uma
caixa de ferramentas, uma vez que as palavras são escolhidas mediante a
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necessidade e o contexto. Ora o ponto de partida para pensar a sinergia da
palavra e da imagem reside numa utilização das mesmas que se afasta das
funções utilitárias para adotar uma força poética e um potencial crítico.
Lyotard [10] aborda dois tipos de espaço - textual e figural - e
procede a uma distinção entre linha e letra. A letra, o traço inscrito no
espaço textual, é um suporte de significação convencional e imaterial, que
indica a presença de um fonema que procura tornar-se reconhecido. Um
texto é, portanto, formado por letras nesse espaço gráfico que permite
o reconhecimento de significações. Para o autor, o texto encontra-se
diante daquele que lê e neste confronto com o grafismo (forma, energia,
tamanho, espessura ou peso da letra), o texto cessa de se apresentar como
algo a ver, mas a reconhecer. Por isso mesmo, as palavras, as letras, as
frases e os paragráfos são compostos por espaçamentos tipográficos, por
intervalos particulares de pontuação que não têm valor plástico e que,
numa leitura em voz alta, se dissolvem numa entoação significativa onde
a força métrica e melódica gera, sentido. Para Lyortad, a ambiguidade da
letra aparece, porque esta se posiciona entre duas exigências contraditórias: a significação (que requer legibilidade) e o sentido poético (a energia
expressa na forma gráfica). Em objetos híbridos, existe unidade entre
figura e texto, gerando confronto e imbricamento (Fig.8) e o livro ilustrado é um organismo de combinação destes mesmos meios expressivos
[14]. Através de Trocoscópio percebemos como as formas verbais ocupam
plasticamente espaço da capa do livro, não estando apenas presentes para
serem reconhecidas – já que foram produzidas com os mesmos carimbos
que construíram as páginas, sem texto, do interior do objeto.
Fig. 20. Bernardo
Carvalho. Trocoscópio
(2010). 21.5x19.5 cm.
Planeta Tangerina.
Fig. 21. Madalena
Matoso. Trava-Línguas
(2008). 19.5x22 cm.
Planeta Tangerina.

Fig. 22. Marc-Antoine
Mathieu. Páginas de
Sens (2014). 17.6x23.8
cm. Delcourt.
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Um livro composto e pensado por imagens permite-nos folheá-lo,
quebrando uma leitura direcional que, tendencialmente, ocorre com um
livro no qual a componente textual constrói integralmente a experiência.
Assim, Sens (Fig.22) e Trocoscópio (Fig.20), não apresentando elementos
textuais no interior, potenciam um deslocamento espacio- -temporal, por
Fig. 23. Valerio
Vidali. the journey of
Miss Timothy (2012).
Hankyoreh Childrens
books.
Fig. 24. Shigeru
Mizuki. Vie de Mizuki
(2012-2014). Éd. Cornélius. Bordeaux.
Fig. 25. Abner Graboff.
A Tail is a Tail (1962).
E.M. Hale and Company.

Fig. 26. Tiziana

vezes narrativo, unicamente através da relação e combinação das páginas.
Podemo-nos, finalmente, questionar sobre qual a natureza das
palavras que ocorrem em certas páginas de livros híbridos. Jean-Paul
Sartre [18] considera que a poesia se posiciona no campo das artes como
a pintura, a escultura, ou a música. Se havíamos referido Wittgenstein a
propósito da utilização das palavras, para Sartre, a poesia não se relaciona com as palavras do mesmo modo que a prosa, pois esta não tem a
pretensão de as utilizar para nomear as coisas, nem de ser instrumento de
procura de verdade. Por isso mesmo, o poeta escolheu de uma vez por todas
a atitude poética que considera as palavras como coisas.3 Para o autor, esta
palavra-coisa, esta palavra poética é um microcosmos4 que se agrupa e se
associa por proximidade e diferença a outros microcosmos.
Na ilustração, produz-se um espaço onde a palavra também ocorre
como imagem, como objeto, como esse microcosmos com o potencial
evocatico de Sartre pronto a articular-se com outros microcosmos na
materialidade do suporte.

Romanin. Página de
C’est l’Histoire (2002).
40x20cm. Grandir.
Fig. 27. Saul Bass.
Henri’s Walk to Paris
(1962). 21.6x28.5cm.
Universe.

Em O Elefante (Fig.26), é possível perceber que o animal quer o que não
tem – asas para se sentir leve e voar. O texto insurge pelo desejo em adquirir o peso, a forma e o corpo de um elefante, que dificilmente se inscreve
no espaço da ilustração. Tal como na página de Henri’s Walk to Paris
(Fig.27) onde figura um autocarro com pessoas cujo corpo se desenha pela
palavra, o texto conta a história desse corpo que delineia e que habita. Em
3 SARTRE, 1985: 18. Tradução livre a partir de: il a choisi une fois pour toutes l’attitude poétique qui considère les mots comme des choses
4 Idem: 22. Tradução livre a partir de: …le mot poétique est un microcosme
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ambos os exemplos, é pelo texto que o corpo dos personagens é desenhado. No entanto, a página de Romanin, não se limita a uma descrição
do animal, uma vez que o texto e que o desenho das asas no elefante
representam o sonho.
Sumariamente, podemos reforçar que a interferência entre conteúdos textuais e imagéticos promove sentidos diferenciados e altera a experiência dos mesmos. A imagem não procura representar precisamente o
tudo do texto nem se anuncia como um mero espelho do mesmo. Simultaneamente, a imagem não se reduz à vertente sensorial, pois detém estrato
semântico tão denso quanto o das formas verbais. Separando os microcosmos, a experimentação seria forçosamente diferente. Contudo, na
sinergia potenciada, explora-se a legibilidade e a ilegibilidade, o implícito
e o explícito, o literal e o não literal, o aparente e o expresso, o cromatismo
e a escala, a poesia e a crítica.
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Abstract
A literatura de potencial recepção infantil contemporânea tem vindo a
sobressair pela pluralidade de forma(tos) verbo-icónicos e gráficos dos
objectos que a compõem. Com efeito, a exploração das possibilidades
estéticas, muitas claramente experimentais, que este universo criativo
tem proporcionado resulta na publicação de volumes que se distanciam
do modelo tradicional do livro. Começa a ser cada vez mais frequente a
edição de livros pop-up, livros pull-the-tab, livros-túnel, livros-escultura
ou livros-jogo, por exemplo. Esta tendência, coincidente com a composição de livros-objectos, tem motivado a própria reflexão teórica (por
exemplo, na tentativa de clarificação de conceitos e de estipulação de
tipologias). O presente estudo, seguindo a linha investigativa sugerida,
centra-se no livro-jogo e tem como objectivo equacionar a proximidade
deste objecto do habitual gesto/acção lúdica de jogar e/ou do próprio
jogo, bem como do texto narrativo, enquanto modo literário seminal,
que se distingue por uma série de singularidades compositivas, conteudísticas e do âmbito da expressão.

1. Introdução

Nas últimas décadas, a literatura de potencial recepção infantil, um
“fenómeno historicamente recente” [1], tem vindo a demarcar-se pela
pluralidade de manifestações estéticas, em muitos casos, transpondo
fronteiras, denegando modelos ou (pré-)conceitos ou assimilando/assumindo traços de outros objectos associados não apenas às vivências da
criança, mas também à arte. A produção de livros graficamente muito
atraentes e inovadores representa um fenómeno editorial que, de certo
modo, veio despertar o interesse de um público que superou o universo
infantil, atraíndo, em concreto, a atenção de especialistas em design ou
apreciadores de arte, bem como de investigadores da área da literatura
para a infância, por exemplo, que procuram, agora, estudar o livro-objecto, perscrutando as especiais e plurais sinergias que, entre o texto verbal
e a componente visual e gráfica, aí se concretizam. Também a exploração
das possibilidades (estética, lúdica e pedagógica) do livro como objecto
material tem constituído motivo de reflexão. Simultaneamente, a investigação tem intentado discernir e singularizar objectos tão distintos como
1 Universidade do Minho, Instituto de Educação, Campus de Gualtar, 4710-Braga, Portugal.
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os livros pop-up ou os livros às tiras/mix-and-match, os livros pull-the-tab,
os livros-túnel ou os livros-escultura, por exemplo. É, pois, neste contexto
que situamos o presente estudo, um ensaio que, a partir de uma breve
abordagem teórica, aliada a uma análise empírica, se centra no livro-jogo,
género editorial claramente em emergência, embora, no nosso país, ou
melhor, de autoria nacional, não possamos assinalar, ainda, a publicação
de nenhum exemplar, facto que justifica também o carácter restrito do
corpus textual deste trabalho.
Com efeito, assumir uma designação como a de livro-jogo, além de
espelhar, antes de tudo, uma tentativa de contribuir para a estipulação de
uma tipologia que clarifique o universo no qual este objecto singular se
integra, distinguindo-o, assim, de outros livros, parece reclamar a problematização prévia do conceito/noção de jogo.
Para conceber esta sucinta conceptualização, importa não perder
de vista as formulações teóricas seminais de Johan Huizinga (2000) [2],
estudioso que enfatiza o facto do jogo se identificar com uma prática livre,
naturalmente assente no divertimento, prendendo e absorvendo profundamente o jogador. Além disso, o jogo consiste numa actividade balizada
por regras de ordem, de tempo e de espaço. Roger Callois [3], numa linha
similar, acentua a existência de um sistema de regras ou de limites e de
uma certa temporalidade inerente ao jogo, pois a sua acção permanece ou
dura enquanto houver/gerar divertimento. Acrescenta, ainda, o carácter
fictício e a consciência que o jogador deste possui.
No Dicionário de Estética, Gianni Carchia elenca três características
singularizadoras do jogo ou do espaço lúdico: “Em primeiro lugar, o jogo
possui a sua própria e autónoma dimensão, distinta do real. É uma actividade que se desenrola no mundo, mas que ignora as condições do real,
porque prescinde delas intencionalmente. Em segundo lugar, o jogo tem
em si a própria finalidade. Não serve para nada e apresenta-se como conjunto de formas cuja intenção não é a utilidade. Em terceiro lugar, o jogo
é sistema, regra. Desenrola-se dentro de limites e condições rigorosas,
constituindo uma totalidade.” [4].
Ora, curiosamente não será difícil proceder a uma aproximação
destas singularidades definidoras do espaço lúdico àquelas que balizam o
próprio sistema literário e, em especial, a literatura que tem na criança o
seu destinatário extratextual preferencial. Com efeito, também a literatura se pauta por normas e convenções de ficcionalidade muito particulares,
recriando um “mundo possível” e configurando-se como “um mundo
contrafactual” [5], alicerçado numa visão/concepção que prescinde dos
referentes reais. Distinguindo-se como um discurso semanticamente
orgânico e autónomo, o texto literário “fecha-se sobre si próprio” ou, por
outras palavras, é autotélico, ou seja, cria um universo, um mundo com
referência a si próprio e, por conseguinte, a sua significação também
funciona dentro dos limites que aí se encontram implicitamente previstos.
Objecto artístico ou estético, ele não serve “para”. A literatura, devendo ser protegida de qualquer e de toda a instrumentalização (escolar,
política ou ideológica, por exemplo), é um espaço de fruição estética – e
de diversão, obviamente, como o próprio jogo, porque este também é uma
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“actividade em si mesmo e não instrumental” [6]. Além disso, rege-se por
um policódigo ou por um conjunto de signos, normas e convenções que,
compondo um sistema, regula as macro e as microestruturas da forma, do
conteúdo e da expressão do texto.
As similitudes entre o texto literário, substantivado diversamente, e
o jogo não são, de facto, difíceis de reconhecer. Retome-se, por exemplo,
a este título, a reflexão de Adam e Revaz, que, detendo-se na “infinita
diversidade” das narrativas ou da narração, notam que “com o desenvolvimento da informática, dos jogos de simulação e das gramáticas da
narrativa, aparece a narrativa arborescente, na qual se inserem os “livros
em que o leitor é o herói” (…). A origem deste género narrativo encontrase certamente no princípio do “conto ao gosto de cada um” (…).” [7].
No caso concreto desses textos e, em particular, dos que possuem a
criança como seu destinatário extratextual preferencial, torna-se, pois,
fundamental, na sua análise, a associação ou a articulação de pressupostos teóricos da ludologia [8] e da narratologia, sendo inevitável um
questionamento do ver/ler o livro, porque, na realidade, a palavra e o
acto de ler ganham aí novos significados e novas materializações. A
literatura para a infância nunca/não pode ser, pois, concebida como um
unissistema, mas como um sistema onde uma pluralidade de textos –
verbais, ilustrativos, performativos e interactivos [9] – converge para um
complexo polissistema:
“The idea of structuredness and systemicity need no longer be identified with homogeneity, a semiotic system can be conceived of as a
heterogeneous, open structure. It is, therefore, very rarely a unisystem but is, necessarily, a polysystem – a multiple system, a system of
various systems which intersect with each other and partly overlap,
using concurrently different options, yet functioning as one structured
whole, whose members are interdependent.” [10].

Assim, na fronteira ou até ultrapassando, em certa medida, os limites
da literatura para a infância, o livro-jogo representa, quanto a nós, uma
singular corporização do texto literário, em geral, e da narrativa, em
particular. É o que, de seguida, se pretende atestar a partir da análise das
duas obras que compõem o corpus textual exemplificativo/representativo
do género editorial em apreço neste sucinto estudo, um conjunto naturalmente restrito, dada a escassez destes objectos no universo/mercado
português preferencialmente destinados aos leitores mais jovens.

2. Análise do corpus seleccionado

O Cavaleiro Coragem!, originalmente editado em 2010, com a chancela
da Hélium, da autoria de Delphine Chedru, demarca-se, desde a capa e a
contracapa e, mesmo, desde as páginas que antecedem o texto, designadamente a página da ficha técnica (na qual se incluem, além das informações habituais, um agradecimento e a referência verbo-icónica a duas
personagens que surgirão, depois, integradas no próprio enredo) e a folha
de rosto, como um livro com uma forte componente lúdica. Trata-se de
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um volume que se situa intencional e explicitamente no universo do livrojogo. Assim, à expressão “Um livro-jogo em que o herói és tu”, patente na
capa e na folha de rosto (aqui com a omissão do vocábulo jogo), junta-se,
na contracapa, “um livro-jogo cativante para ler e reler”, bem como o
seguinte paratexto, fortemente apelativo, próximo do potencial receptor,
convidando-o a participar e já a avançar alguns gestos que a ele serão
reclamados:
“Ajuda o cavaleiro a reencontrar a coragem! Infelizmente, ele perdeu
-a algures numa curva do caminho… Estás preparado? / Vais depararte em cada cena com um jogo de observação. Da misteriosa árvore
oca ao duelo com o terrível dragão verde, terás sempre de fazer uma
escolha para prosseguir a Aventura. Amigo inseparável do cavaleiro, a
tua missão é ajudá-lo na sua busca!” [11]

Jogo de observação e de decifração de enigmas/busca de respostas (que
surgem “escondidas” nas próprias guardas do volume), a narrativa em
análise conta com uma composição visual profusa que favorece o exercício lúdico aí proposto. Com efeito, nesta obra, multiplicam-se os aspectos
próprios dos jogos, por exemplo, de tabuleiro, que possuem uma narrativa
na sua génese. Note-se, por exemplo, que existem vários obstáculos e
perigos a superar antes de se passar a uma etapa diferente e, até, antes de
se triunfar. Termos como jogador, movimentos (ir de A para B) e regras,
associados às teorias sobre o jogo, podem igualmente combinar-se com
esta obra de Delphine Chedru.
Em síntese, ainda que não assumindo aqui cabalmente o sentido que
Silvina Rodrigues Lopes atribui à expressão a «leitura como decisão» [12],
consideramos que esta é, na verdade, muito apropriada para explicitar
a essência da O Cavaleiro Coragem, bem como aquilo que se espera do
próprio destinatário preferencial.
Em A Grande Corrida, de Madeleine Deny e Didier Balicevic [13],
as similitudes com os jogos de tabuleiro são mais ostensivas. Note-se,
por exemplo, que o livro abre com a oferta/inclusão de onze “peões”
destacáveis, pequenos objectos em formato de veículo, com o respectivo
condutor, que possibilitam a participação de onze jogadores-leitores.
Além disso, o volume é composto por uma sucessão de cenários desenhados ou por vários “mundos” detalhadamente mobilados [14], imprescindíveis à construção ficcional, ou seja, de percursos em espaços físicos
distintos – a floresta, a montanha, pântanos e a beira-mar – que incluem
um itinerário a percorrer, composto pelos locais ou “casas” de partida e de
chegada, bem como por uma sucessão de outros cuja descrição é apresentada em pormenor. Acresce, ainda, o facto da própria composição visual
da obra, muito rica em detalhes, como mencionámos, se destacar como
um estimulante espaço de (busca e) descoberta de figuras/personagens
ou figurantes muito variadas/os, apelando, assim, à atenção e solicitando
uma especial capacidade de concentração por parte do leitor.
Este livro-jogo é composto por um texto verbo-icónico que substantiva uma narrativa, na qual se apresentam várias acções, nas quais partici-
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pam diversas personagens (duas protagonistas, que dialogam no início de
cada circuito, e inúmeras figurantes, regra geral, personagens-tipo), que
percorrem diferentes espaços físicos. Esta narrativa distingue-se também
pelas peripécias em que se vêm envolvidas as suas figuras, muitas delas
recriadas visualmente de forma caricatural e marcadas pelo humor. O
efeito cómico produz-se não apenas pela recuperação de personagens
célebres facilmente reconhecidas pelo preferencial leitor deste volume,
como Dark Vader, o Pai Natal ou o Abominável Homem das Neves, por
exemplo, mas também pelo recurso a um registo muito vivo e estimulante
para os participantes nesta aventura.
Nos dois volume analisados, observa-se que “O jogo tem as suas
próprias regras, uma seriedade própria que envolve o jogador e exige
uma suspensão das leis e costumes da vida pragmático-quotidiana.” [15].
Entrar no jogo é aqui proceder a uma leitura que não se cinge à decifração
do código verbo-icónico, mas que convida à gestualidade, ao movimento
ou à participação, porque o contacto com estes livros apenas se realiza em
pleno se o receptor/leitor assumir também o papel de construtor da narrativa, ou, por outras palavras e também, a função actancial de sujeito que,
lançando-se numa aventura desde a “casa” da “Partida” tem como objecto chegar à “Meta”. Trata-se, em última instância, daquilo que poderá
ser designado como um “acontecer de sentido” [16], uma vivência e uma
construção nas quais o leitor – enquanto jogador – participa activamente.

3. Considerações finais

As obras analisadas testemunham a estrutura dinâmina e polifórmica
que subjaz quer o jogo quer a própria narrativa. São também exemplos
das similitudes destas duas manifestações, na medida em que em ambas
o uso metafórico emerge como matriz e como prioridade metodológica.
Outro aspecto similar reside na ideia de cooperação. Por outras palavras,
jogo e narrativa ou narrativa-jogo, substantivados no livro-jogo, pressupõem uma acção ou um gesto que os active, que ponham a funcionar um
mecanismo de desligamento do mundo empírico e histórico-factual e de
ingresso num mundo possível que é, na verdade e em última instância, o
universo da ficção e o universo do próprio jogo.
Nos livros-jogo, o jogo e a literatura, actividades autotélicas, mesclam-se. Experiência lúdica e experiência estética aproximam-se, dando,
assim, origem a um objecto material interactivo, que corporiza “o fascínio
habitualmente ligado à ideia de jogo: o horizonte de possibilidades que ele
consegue oferecer à variação imaginativa do eu enquanto movimento em
que se joga a algo” [17] e, no caso dos livros-jogo analisados, o processo de
leitura e de manuseamento de um livro que proporcionam essa construção criativa pela mão/sensibilidade/envolvimento do próprio leitor. Estes
leitores-protagonistas que o livro-jogo cria interactuam com este objecto
físico e este seu gesto performativo redunda na (re)composição da/de
uma narrativa.
Em síntese, os livros-jogo e o exercício lúdico que oferecem, não se
esgotando numa única utilização, numa leitura ou apenas num encontro,
como, aliás, sucede com a leitura do texto literário, sobressaem, portanto,
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como importantes objectos no âmbito do desenvolvimento de faculdades
criativas, imaginativas e intelectuais.

4. Referências bibliográficas
[1], [4] SILVA, V. A. (1981). «Nótula sobre o conceito de literatura infantil» in SÁ, Domingos Guimarães. A Literatura Infantil em Portugal. Braga: Editorial Franciscana, pp. 11-15.
[2] HUIZINGA, J. (2000). Homo ludens: o jogo como elemento da cultura. São Paulo: Perspetiva (4ªed.).
[3] CAILLOIS, R. (1990). Os jogos e os homens. Lisboa: Portugal, 1990.
[4], [6] CARCHIA, G. (1999). «Jogo» in CARCHIA, Gianni e D’ANGELO, Paolo. Dicionário de Estética. Lisboa: Lexis/Edições 70, pp. 219-221.
[7], [17] ADAM, J.-M. e REVAZ, F. (1997). A Análise da Narrativa. Lisboa: Gradiva.
[8] FRASCA, G. (1999). «Ludology meets narratology» - disponível em http://web.cfa.
arizona.edu/art435a/readings/frasca_ludology.pdf (consultado no dia 06/03/2015).
[9] BERNAL-MERINO, M. A. (2009). «Video games and children’s books in translation»
in The Journal of Specialised Translation. Nº 11, Janeiro de 2009, pp. 234-247 – disponível
em http://www.jostrans.org/issue11/art_bernal.pdf (consultado no dia 05/03/2015).
[10] EVEN-ZOHAR, I. (1990). «The literary system» in Polysystem Studies. Poetics Today.
Nº 11/1, pp. 27-44.
[11] CHEDRU, D. (2011). O Cavaleiro Coragem!. Lisboa: Orfeu Mini.
[12] LOPES, S. R. (1994). A Legitimação em Literatura. Lisboa: Edições Cosmos.
[13] DENY, M. e BALICEVIC, D. (2013). A Grande Corrida. Lisboa: Edicare Editora.
[14] Eco, U. (1985). Lector in fabula. Paris: Grasset.
[15], [16], [17] SILVA, M. L. P. F. (s.d). «Jogo (2)» in CEIA, C. (coord.). E-Dicionário de Termos Literários – disponível em http://www.edtl.com.pt/business-directory/6235/jogo-2/ /
(consultado no dia 25 de Fevereiro de 2016).

431

432

CONFIA . International Conference on Ilustration & Animation
Barcelos. Portugal . June 2016 . ISBN: 978-989-99465-6-9

Associations between traditional graphic art and
contemporary illustration in books for children
Karolina Kornek1
karolinakornek@gmail.com

Keywords

Graphic art, illustration,
book for children,
lithography, relief printing,
planographic printing,
intaglio printing, silkscreen
printing, Polish School
of Illustration, “A well
designed book – lets start
with children”.

Abstract
This study aims to show the new dimensions of the relationship between
traditional printmaking and children book illustration beyond the obvious
reproductive role of the former. Following the chosen examples, it analyses various forms of this particular symbiosis, in order to fully understand
its reasons, mutual advantages and possibilities in the future. The items
mentioned depict the phenomenon in all traditional graphic techniques,
especially relief, planographic, intaglio and silkscreen printing, often
supported by modern, digital media. Giving a profound view into the
used mediums, the difficulties met and the results achieved, the article
discusses both the international stage and the context of the Polish School
of Illustration, including books already published as well as unreleased
student projects. The materials used in this study case were collected and
researched by the author within the past five years.

1. Introduction

The association of traditional printmaking with book illustration has
always been unquestionable, mainly because graphics serve as a tool
for printing and distribution. The sequential graphic techniques have
been improved on simply because of the quest for better, easier, more
efficient, faster, and more durable printing methods. Nowadays, as photography, offset and digital printing play the reproductive role fully, one
may expect a natural recession in interest and use of traditional graphic
techniques in book illustration.
However, particularly in the field of contemporary illustration for
children, we can now observe a growing trend in the use of manual,
traditional graphic techniques such as woodcut and linocut (relief printing techniques), intaglio printing (based primarily on the metal matrix),
planographic printing (mostly lithography and monotype), as well as silk
screen printing. It should be noted that these techniques usually appear
as digital derivatives obtained through scanning, digital photography or
imitative graphic software tools, such as brushes, stamps or textures.
This particular “marriage” between illustration and traditional
techniques may be surprising, considering that illustration’s impressive

1 Academy of Fine Arts, Graphic Design and Multimedia Department, ul. Komisji Edukacji Narodowej
8/36, 37-450, Stalowa Wola, Poland.

ASSOCIATIONS BETWEEN TRADITIONAL GRAPHIC ART AND CONTEMPORARY ILLUSTRATION IN BOOKS FOR CHILDREN
Karolina Kornek
karolinakornek@gmail.com

·

arsenal of digital tools has the potential to create its own graphic language. Many of these resources are harnessed simply to imitate handmade graphic effects, and numerous studies on the faithfulness of that
recreation have been conducted. This has taken place in artistic centres as
well as in laboratories dedicated to digital printing.
Digital printing is now approached in the same way in which it was
previously used to address traditional graphic techniques originally created to copy drawing and painting effects.
On the other hand, the techniques of printmaking, although they lost
their role as means of printing, are not considered useless and forgotten
for all their technical intricacies, but have gained a second life and new
value as a mean of artistic expression beyond the categories and functions
of reproduction. Thus, graphic technology transforms itself into graphic
art, and a printing method transforms into a creative one. A new chapter
has opened in its existence.
In this context it is recommended to verify what the advantages
of symbiosis between illustration and graphic art are for the former. To
achieve this one needs to determine a few factors.
Firstly, if it concerns all, or at least a few, of the techniques.
Secondly, to which extent graphic art norms influence the final form
of illustration, if they constitute restrictions or if they help in defining style
and artistic expression. And, according to that, whether editions of such
books are printed with those techniques or with digital ones.
Consequently, one needs to analyse whether the group of illustrators
and authors that use traditional graphic techniques, and also the readers
to whom those books are addressed, is specific or broad and diverse.
Finally, if the recipients reflect the creator’s fascination with graphic
art, why is that so? Is it because of the attractive visual effects? Or because
its uniqueness gives illustrations the character of work of art, and through
that allows one to be in contact with art in the comfort of their own home?
Never before were graphic art techniques used in such an unconventional way. It is worth considering if this phenomenon has a chance
to develop. Also, since picturebooks are one of the first windows to the
world for children, how can they influence their perception of art and,
more importantly, of the world?

2. Technics overview

Traditional techniques of making graphics seem to fascinate not only
illustrators, book graphic designers, and creators, but also publishers and
readers all over the world.
This has been confirmed by many examples of books that received
awards in various international competitions, exhibitions and fairs, such
as: The Bologna Children’s Book Fair, the IBBY Honor List and Hans
Christian Andersen Award), The Biennial of Illustration Bratislava (BIB),
and Ilustrarte in Portugal.
To verify the extent and diversity of the use of graphic art in books,
I have decided to analyse examples from The Bologna Children’s Book
Fair, because of its prestige and versatility.
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The fair, with 50 years of tradition, focuses entirely on books for
children. It attracts hundreds of publishers and thousands of visitors
annually. This fair highlights both the commercial and artistic aspects
of books and portrays how the creative efforts of writers, illustrators and
publishers are reflected by the supply and demand for a given book, thus
determining certain standards of publishing along with several other
similar events worldwide.
The Bologna Ragazzi Awards, the Fundación SM International Award
for Illustration, and participation in the prestigious Exhibition of Illustrators
are testimonies of the highest quality both in terms of content and graphic
form. We can find examples of every manual graphic art technique in
many of the books distinguished with these honours.

2.1. Planographic printing

One of the most beautiful of the books mentioned is Aesop’s Fables2,
awarded in 2011 in the Fiction category. The illustrations handmade by
Jean-François Martin are original, multi-coloured lithographs, which have
been reproduced flawlessly thanks to perfect scanning, optimally selected
paper and high quality digital printing.
Their genuine crop results from the shape of the lithographic stone,
as do all of the original flaws such as a bit of spilled paint in Bat and
Weasel3, the slightly displaced colour solids in Field Mice and City Mice4,
or small coloured mora in Goat and Donkey5 – all contribute to preserving
the effect of the original lithographs in detail. This edition, although not
signed with a specific number of copies, can be treated as a graphic arts
impression.
It is also worth mentioning The Inventor6 by the same illustrator,
which (although not having won awards) refers to lithography to a lesser
extent. This earlier realization resigns from the outlines of the lithographic stone, but keeps the characteristic structure of the stain colour, grain,
and colour transitions built on the principle of covering brighter (earlier)
layers with successive darker ones.
Another illustrator clearly inspired by traditional lithography is
André Letria, whose Sea7 was awarded in the 2014 Non Fiction category.
The graphics found in this book, as well as the smaller If I were a book8,
although created digitally clearly refer to traditional multi-coloured
lithography - especially considering the layered colours (again, covering
lighter colour with darker), digital abrasion imitating print on thick and
fleshy structural graphic paper with distinctive lithographic grain, and occasional thinner lines with traces of lithographic crayons.

2 Text: Jean-Philippe Mogenet, illustrations: Jean-François Martin, Fables, Editions Milan, Milan (2011)
3 ibidem, pp. 31
4 ibidem, pp. 41
5 ibidem, pp. 55
6 Text and illustrations: Jean-François Martin, L’inventeur, Éditions Thierry Magnier, Paris (2010)
7 Text: Ricardo Henriques, illustrations: André Letria, Mar, Pato Lógico Edicões, Lisbon (2012)
8 Text: José Jorge Letria, illustrations: André Letria, Se eu fosse um livro, Pato Lógico Edicões, Lisbon (2011)
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2.2. Relief printing

Directly inspired by relief printing, Urszula Palusinska’s book Majn Alef
Bejs9, received awards not only in 2014 in the Non-Fiction category but
also in the Portuguese Ilustrarte 2014 and the Polish IBBY Section for
graphics. The illustrator, drawing on her experience with linocut, developed an original set of digital tools (mainly brushes and stamps) that successfully replace traditional relief printing techniques while allowing for
the perfect refinement of composition and colour detail, and also bringing
the pictures to life in interactive animations and game10.
Palusińska based three books on the same technique in the A Majse
series: Majn Alef Beis, which is a collection of nursery rhymes presenting
the Jewish alphabet, and the counting rhymes A Majse11 and Jontew Lider12,
which is about the most important Jewish holidays.
Digital imitation of these techniques may be more or less faithful to
the manual model. An example of taking a step further from the original
work is In what will you grow up?13, awarded a Non Fiction prize in 2011,
where the two authors refer to the traditional linocut using straight, closedform shapes cut off from the neutral white background by firm, colourful
contour. The colour in the figures is flat, without tonal gradation, while the
neutral background is filled with thick and decorative typography.
Looking at the digital interpretation (not imitation) of linocut,
Robinson Crusoe14, awarded in 2009 in the Fiction category, stands out.
The illustrations by Alberto Morales Ajubel are fully digital, but the nature
of its lines brings to mind precise chisel cutting, which forms a dense
crosshatching. The sharp edges of the vivid-coloured shapes, lack of tonal
gradation, and high contrast with white solid backgrounds refer to multicolour relief printing.
However, this does not mean that there are no examples of faithful
imitation of relief printing. In fact, quite the opposite occurs. One could
argue that this technique (probably due to being relatively simple) is the
most popular among illustrators.
One of the finest examples are the award-winning (Opera Prima
category 2013 and 2014) books from Korean micro-publisher Some books,
printed in limited and numbered editions, e.g. The Thorn Mountain15,
The Hair16 or La la la17. The items from this publisher are handmade with
great attention to detail and printed in woodcut on rice paper. Synthetic
silhouettes of the characters are enhanced by dynamic cuts forming faces,
9 Text: Jehoszue Kaminski, illustrations: Urszula Palusinska, Majn Alef Bejs, Czulent Jewish Association,
Cracow (2012)
10 Czulent Jewish Association, http://www.majse.czulent.pl
11 Text: Ida Maze, Kadia Molodowska, illustrations: Urszula Palusinska, A Majse, Czulent Jewish
Association, Cracow (2010)
12 Text: Ida Maze, Szmuel Cesler, illustrations: Urszula Palusinska, Jontew Lider, Czulent Jewish
Association, Cracow (2010)
13 Text and illustrations: Aleksandra i Daniel Mizielinscy, Co z Ciebie wyrośnie?, Dwie Siostry, Warsaw
(2010)
14 No text, illustrations: Alberto Morales Ajubel, Robinson Crusoe Una Novela en imágenes inspirada en la
obra de Daniel Defoe, Media Vaca, Valencia (2008)
15 Text and illustrations: Park Sunmi, The Thorn Mountain, Somebooks, Seoul (2012)
16 Text and illustrations: Sooyoung Kim, The Hair, Somebooks, Seoul (2013)
17 Text and illustrations: Cho Sunkyung, La la la, Somebooks, Seoul (2006)
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mouths, hair, and other details. They contrast with the delicate background even more due to the colour being opaque and flat, and the used
paper having a specific transparency. Books sometimes combine a limited
range of colours, for example in La la la, which is almost monochromatic
with individual colour accents. The minimalist aesthetic harmonizes with
technical perfectionism – the result is so clean and well cropped, without
any trace of reflection, dirt, fingerprints, or folds of paper, that it is hard to
believe it to be a handprint.
What the previously mentioned relief printing illustrations have in
common are the similarly treated figures, clearly cut off from the neutral
background. This technique, however, also operates with tonal gradations
(e.g. traditional Far East woodcut) and multifarious compositions with extensive backgrounds, which we can find in Isidro Ferrer’s monochromatic
illustrations in the Jungle Book story - Rikki-tikki-tavi18. The individual
elements are built of traces of different matrices, mainly natural ones, but
also traditionally cut, and in part intaglio-based, printed on a fully grey
background. The white colour, in turn, no longer belongs to the background but to the foreground, and consequently constructs not so much
a chiaroscuro but only selected figures. Any fading of the paint unevenly
distributed on the matrix (referring to the monotype) and remaining
specks on the images has been accepted as a graphic quality. Together
they build a rich and multifarious image.
The original graphics for Rikki-tikki-tavi can be found in the collections of the Museu de la Valenciana il-lustració y de la Modernitat19, whereas
they have been reproduced digitally (although without computer processing) in the book itself.

2.3. Intaglio printing

In Isidro Ferrer’s illustrations we can see an interesting detail in the form
of printed fragments from the metal matrix (most likely sugar-lift aquatint). While it is difficult to find examples of illustration completely made
in the intaglio printing techniques, pieces of such graphics are willingly
used in illustrative collages.
One example of this can be noticed in the work of Sara Fanelli, who
often uses drypoint prints cut in pieces. These can be found in her book
Mythological Monsters20, for instance in the heads of the Harpies21 or the
background of the Sirens22.
In the playful collages of Fanelli’s one can find numerous traces of
other types of graphics besides the drypoint, such as lithographic spots
in creatures turned into stone by Medusa23 and the hellish Cerberus24,

18 Text: Rudyard Kipling, illustrations: Isidro Ferrer, Rikki-tikki-tavi, Kalandraka, Pontevedra (2011)
19 Isidro Ferrer, http://www.isidroferrer.com/index.php?/novedades/kipling/
20 Text and illustrations: Sara Fanelli, Mythological Monsters of ancien Greece, Walker Books, London (2002)
21ibidem, pp. 13
22ibidem, pp. 12
23ibidem, pp. 8
24ibidem, pp. 20
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or sugar-lift aquatint in the head and feet of Scylla25. The illustrator also
often uses fragments of old copper engravings from outdated reference
books, anatomical atlases, encyclopaedias, and other scientific studies.
By deconstructing plants, animals and the human body, she creates new
entities such as Harpies, in whose bodies the trained eye of an ornithologist can certainly recognize the individual species used in this humorous
transplantation.
In Sobral’s collages we also find natural matrices and frottage, with
different “density”, thanks to which she manages to obtain a wide range
of grey (from full, deep blacks to subtle, pale pastels). This visual effect
is further emphasized by the very limited range of colours, combining
full-scale grey with beige and brownish shades of yellowed, old papers.
Occasionally there are also rasters borrowed from silkscreen printing.

2.4. Silkscreen printing

When referring to offset one should definitely draw attention to the
unique book The Night Life of Trees26, which is entirely hand-printed using the silkscreen technique in a limited and numbered edition, just like
in graphic impressions. Its illustrations consist of multiple rasters and
cross-hatchings and are based on drawings of three artists from the Indian
Gond tribe: Bhajju Shyam, Durga Bai, and Ram Singh Urveti. These prints
were created in only a few colours, without gradients (some illustrations
are monochromatic, others bicolour, and a few multi-coloured with a
maximum of five colours) on black paper that, combined with multiple
details (eyes, feathers, seeds, leaves and roots among which are hidden
animals and ghosts) create a unique, mesmerizing whole.

3. Polish School of Illustration

Many of the publications awarded in Bologna are Polish. Going back to the
roots of Polish book graphics, one can find even more Polish publications
which received recognition at great events, such as the Slovak Biennale
of Illustration (BIB), Biennale of Graphic in Brno, the fair in Frankfurt am
Main, and the international exhibitions of illustration in Tokyo and Buenos
Aires27. Most of them are from the 30-year post-war period up to the early
80’s. They were so characteristic and highly regarded in the international
arena that they were officially defined as the Polish School of Illustration.
This phenomenon was characterized by its superior artistic capabilities and at the same time by tragically poor printing quality. The first
aspect was due to the fact that, because of the prevailing political system,
children’s books in Poland at that time were very often illustrated by
outstanding artists who were educated in one of the two existing Academies of Fine Arts at that time (located in Cracow and Warsaw). Being
constantly inhibited in other areas by oppressive censorship, these artists
25ibidem, pp. 14
26 Text: Gita Wolf, Sirish Rao, illustrations: Bhajju Shyam, Durga Bai, Ram Singh Urveti, The night life of
trees (72/3000), Tarabooks, Chennai (2015)
27 Anita Wincencjusz-Patyna, Stacja ilustracja. Polska ilustracja ksiazkowa 1950-1980, ASP Wroclaw,
Institute of Art History at the University of Wroclaw, Wroclaw (2008), pp. 9
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found a specific valve for their need of expression in the field of illustration for children.
This inferior standard of printing was, on the other hand, the result of
a shortage of materials and machines, and along with the lack of information found in books about commonly used illustration techniques (which
was common practice in publications before the war) they significantly
impeded formal analysis and the possibility to find proper examples, even
among the originals28.
The Polish School of Illustration was a rich and complex phenomenon and its wealth wasn’t solely based on traditional graphic techniques
but it was a noticeable tendency in many of its books. Their authors
shared exactly the same attitude as the modern illustrators previously
mentioned; an attitude which Anita Wincencjusz-Patyna described as
“traditional techniques that were often accounted by illustrators only as
a kind of inspiration, and their visual effects and the kind of expression
brought a model to imitate (woodcut, lithography, engraving), although
some of them still used the linocut, xylography, etching and drypoint in
developing illustration projects.”29.
Among the artists who most willingly resorted to traditional techniques, which constituted the originality of their style of expression, are
Bohdan Zieleniec, who used linocut to illustrate Mystery Island Aotea30 and
Wandered Wanderers31, Zbigniew Rychlicki linocut Tatras my, Tatras32 and
Jozef Wilkon, who brought lithographic and painting experiments with ink
to his illustrations in The rustle of Trees33, Peacock Poems34 or Sir Thaddeus35.
Unfortunately, due to the change of regime in Poland, its great traditions ended. For the Polish publishing market, the 90’s were a time of
low quality, cheap reprints from Western Europe. It wasn’t until the XXI
century that Polish illustration began to return to its previous standard.
The new generation pursued the heritage of the masters of Polish illustration and gradually restored superior quality to publications for children
after the crisis of the 90’s. Inspired by the experience of the best, the new
generations look back at these graphic techniques in search of an original
artistic language. In addition to the aforementioned award-winning projects in the international arena, it is worth mentioning Agata Dudek, the
illustrator of Gdansk Trilogy36, who skilfully combines silkscreen printing,
lithographic scraps, old gravure prints, and vector graphics; Marianna Sztyma, who typically uses punches and stencils in which transparency and
28 ibidem, pp. 437-443
29 ibidem, pp. 446
30 Text: Stefan Majchrowski, illustrations: Bohdan Zieleniec, Tajemnice wyspy Aotea, Nasza Ksiegarnia,
Warsaw (1963)
31 Text: Adolf Branald, illustrations: Bohdan Zieleniec, Wedrowali Wedrownicy, Nasza Ksiegarnia,
Warsaw (1962)
32 Text: Jadwiga Gorzechowska, illustrations: Bohdan Zieleniec, Tatry moje, Tatry, Nasza Ksiegarnia,
Warsaw (1967)
33 Text: Leopold Staff, illustrations: Jozef Wilkon, Szum Drzew, Nasza Ksiegarnia, Warsaw (1961)
34 Text: Tadeusz Kubiak, illustrations: Jozef Wilkon, Pawie Wiersze, Nasza Ksiegarnia, Warsaw (1961)
35 Text: Adam Mickiewicz, illustrations: Jozef Wilkon, Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie, Nasza
Księgarnia, Warsaw (1962)
36 Text: Anna Czerwinska-Rydel, illustrations: Agata Dudek, Gdansk Trilogy, Muchomor, Warsaw (2012)
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merging is reminiscent of lithographs, e.g. Shameful History of Panties37;
and finally Marta Ignerska who recently published the book Everything
Plays38 (awarded in Bologna in 2012 in the Non-Fiction category) in which
hand drawings on tracing paper remind us of monotype.
The rich tradition of the Polish School of Illustration is also now
influencing the current system of education for young illustrators, whose
fascination with manual graphic techniques is evident.
A more complete overview of current trends and the artistic capacity
of young, debuting illustrators from across Europe is present (but not
only) in the international contest dedicated to illustration for children A
Well Designed Book – let’s start with children, which has been organized every two years since 2008 by the Academy of Fine Arts in Katowice. Among
the submitted works are masterpieces such as Evelyn Uyter Hoeven’s
(Royal Academy of Fine Arts Antwerp, Belgium) project Alice/Evelyn in
Wonderland, in which a number of natural matrices are connected with
handwritten drawings; linocut Green Riding Hood by Aneta Lewandowska
(Academy of Fine Arts in Warsaw, Poland), Foundling by Roxana Robok
(University of Opole, Poland), Ene, due, rabe by Monica Grubizna (NCU
Torun, Poland) and Count with Misha by Tatiana Kuznetsova (Högskolan
för Design och Konsthantverk, Sweden); based on lithographic spots
Apache runs away from home by Patrycja Juszczak (Academy of Fine Arts in
Katowice, Poland) and 1, 2, 3... you are counting by Anna Czech (Academy
of Fine Arts in Katowice, Poland).39

4. Summary

As depicted by the examples above, of which more could be mentioned, all
conventional printing techniques are used in modern illustration for children.
Creators find free artistic expression through graphic art, in contrast
to the reproductive roots of it. Illustrating in this way, they move away
from realism, become bolder and more open-minded in their proposed
compositions, colour combinations, as well as the general graphic expression of the book, which is moving towards greater abstraction, allusions,
metaphors and illusions, thus making the resulting book into a small
independent work of art with a strongly defined style.
In most cases, illustrators use these techniques to create original
artwork, which is then digitally reproduced.
According to the examples, one can safely say that illustration based
on printmaking is appreciated by both debuting and mature artists (of no
particular nationality, age or cultural background), as well as by publishers
and consumers: namely children, but also adults who buy and read them.
Among the latter we can even find collectors for who beautifully published books for children are simply small works of art. So, as they have
always been tools of education, they imperceptibly teach us about art,
often of the highest quality, and bring it into our everyday lives.
37 Text: Iwona Wierzba, illustrations: Marianna Sztyma, Wstydliwa historia majtek, Albus, Poznan (2015)
38 Text: Anna Czerwinska-Rydel, illustrations: Marta Ignerska, Wszystko gra, Wytwornia, Warsaw (2011)
39 A well designed book – lets start with children (exhibition catalogue), ASP Katowice (consequently 4
editions: 2008, 2010, 2012, 2014)
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The general relationship of illustration and art would be a topic for
a separate study and many authors have already written about it, e.g.
Sandra Beckett, who wrote: “One of the most striking trends in contemporary picturebooks is the frequent, and often highly sophisticated, visual
allusions to artworks. Many of today’s picturebook creators are master
recyclers of art”.40
Does fascination with printmaking in children’s illustration come
from the fact that it challenges us due to its unavailability and technical
requirements? Is it a secret “spell” of crossing the border between art and
utility? Or is it an unusual aesthetic value? Perhaps all or none of them,
and the reason is not as important as the result - beautiful, richly illustrated, engaging books that we want to create, illustrate, read and experience.
Although the number of such books is relatively small in terms of the
publishing market, it is still impressive when considering difficulties such
as the lack of adequate technical resources, technological proficiency, timeconsumption and relatively limited editions; and yet these books are distinguished by the international publishing environment for their high quality.
Traditional printmaking gives a new dimension to book illustration
for children, and vice versa, as they complement each other.
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Abstract
Este trabalho descreve uma experiência didática, no domínio da ilustração, com alunos do ensino secundário profissional. A partir dos conceitos
da hermenêutica de Gadamer propôs-se aos alunos a realização de um
projeto coletivo de ilustração das obras Lusíadas, de Luís de Camões, e
Mensagem, de Fernando Pessoa. Em reflexão sobre o passado das obras,
os alunos deveriam incorporar elementos do presente das suas identidades individual, tribal e nacional, bem como do conturbado contexto de
crise que era vivido pelo país na altura. As atividades propostas ao longo
da unidade procuraram explorar a tomada de consciência dos diversos
níveis de identidade dos alunos, bem como, enriquecer a cultura visual
dos alunos. O ilustrador, como sujeito reflexivo de si e do seu mundo, dá
relevo à ilustração não só como outra forma de contar histórias, mas de
conter história e fazer história.

1. Introdução

Desde os primeiros anos, que a ilustração é uma área a que os professores
do ensino básico e secundário, recorrem com frequência para explicitar
conteúdos relacionados com a comunicação. Na maior parte das vezes
a ilustração no ensino serve para transpor visualmente a interpretação
de um texto, construindo assim pontes de interdisciplinaridade com a
disciplina de Língua Portuguesa. Os professores de artes visuais também
recorrem à ilustração para explicitar determinadas convenções da linguagem gráfica, como é o caso da banda desenhada e da especificidade do
vocabulário que lhe é característica.
Em qualquer um dos casos citados, o trabalho que é requerido ao
aluno é o de ilustrar o texto escrito, no sentido de o elucidar e, pela visualidade, o tornar claro. Defendemos que a ilustração deve conter uma marca
de identidade e de posicionamento histórico do seu autor, pelo que, para
além da capacidade de interpretação, deve ser requerida ao aluno uma
treinada capacidade de reflexão sobre estes temas, que lhe permitirá concretizar leituras visuais sincréticas e, por isso, ampliáveis em significado.
A experiência aqui relatada releva de um estudo de caso realizado com
alunos do 12º ano do ensino profissional, na escola secundária de Santo André (Barreiro). A investigação decorreu entre novembro de 2012 e abril de
1 Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes - CIEBA, Lisboa, Portugal.
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2013, no âmbito de prática supervisionada, integrada no Mestrado em Ensino das Artes Visuais do 3º ciclo e secundário, onde lecionámos o módulo de
Ilustração, integrado na disciplina de Desenho e Comunicação Visual.
Como abordar então a ilustração de modo a requisitar uma capacidade reflexiva por parte dos alunos, que transcendesse o domínio dos
conteúdos e da técnica e se constituísse como um marco significativo da
sua aprendizagem?
As atividades propostas aos alunos culminaram num projeto final de
ilustração coletiva das obras Lusíadas, de Luís de Camões, e Mensagem,
de Fernando Pessoa. Para o efeito servimo-nos da teoria hermenêutica
de Hans-Georg Gadamer, cujos princípios ensaiámos tanto ao nível da
pedagogia em sala de aula, como na construção de uma didática possível
para a ilustração.

2. A questão da múltipla autoria de um texto ilustrado

A introdução do tema da ilustração foi feita com a referência à obra
de Lewis Carrol, Alice no país das maravilhas. A escolha da obra não foi
inocente: além de ser do conhecimento geral dos alunos, esta obra tinha
a particularidade de ter sido, inicialmente, escrita e ilustrada pelo próprio
autor do texto. No entanto, pela popularidade que veio a atingir, a história
foi constantemente recontada por inúmeros ilustradores que dela se
apropriaram. Por essa razão, tínhamos todo o interesse em demonstrar
aos alunos que a ilustração vive do estilo e do contexto do ilustrador, tanto
quanto do texto que lhe dá origem.
Burke defende que nem as imagens criadas sob a égide de arte documental podem reinvindicar aquilo que ele designa por “’innocent’ eye
in the sense of a gaze which is totally objective, free from expectations or
prejudices of any kind” [1], pois o contexto cultural e histórico, tal como
todas as experiências de vida formadoras e enformadoras dos artistas, intervêm nas imagens por eles criadas. Não sendo nem um reflexo límpido
da realidade social, nem sendo a ela completamente alheias, as imagens,
segundo Burke, não se polarizam nestes dois extremos, ocupando nele
uma variedade de posições neste intervalo. Nesse sentido as imagens
não são evidências puras que aspiram a ser Verdade, mas construções a
partir de um ponto de vista e que, por isso, funcionam como testemunhas
oculares de uma realidade.
Numa visão mais ecológica do que determinista, Gombrich também refere a influência da realidade histórica e cultural nos produtos
artísticos, no sentido em que aquela cria condições para promover
determinadas formas de representação, ressalvando do mesmo modo
o quanto o papel dos artistas pode ser determinante na construção do
espírito do seu tempo [2].
É com base nestes argumentos que se cria com a ilustração um lugar
de fala, no sentido expresso por Marc Augé, que define o lugar como
“identitário, relacional e histórico” [3]. José Luiz Braga cria o conceito metodológico de ‘lugar de fala’ para a abordagem dos produtos culturais, nos
quais aqui incluímos a ilustração. Citando este autor, Amaral explicita que
o lugar de fala não remete para um contexto, mas para o lugar de sentido
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criado por um discurso num determinado contexto, onde se enfatiza uma
forma particular de ver o mundo [4].

2.1. A dupla autoria de Lewis Carrol

Lewis Carrol havia criado a história numa tarde de verão de 1862, numa
viagem de barco, para deleite de três irmãs. A mais nova, Alice, acabou
por pedir-lhe que passasse a narrativa a escrito, o que Carrol veio a fazer
em 1864 num manuscrito, também por ele ilustrado, denominado Alice’s
Adventures Under Ground, o precursor da obra que viria a ser publicada
apenas em 1865, com o título que a tornou célebre.
No ato de ilustrar o seu próprio texto, Lewis Carrol deixou uma dupla
marca de autoridade, não só na história que ele próprio cria, mas também
na leitura visual que ele propõe nas suas ilustrações. Ser-se assim condicionado pelo autor do texto é tarefa exigente para um ilustrador, mas
nem John Tenniel, que iluminou a publicação original de Alice no país das
maravilhas, nem todos os ilustradores que se lhe seguiram se intimidaram
na expressão das suas versões.

2.2. Os “eus” do discurso

A palavra autor deriva etimologicamente do latim auctor, como aquele que
dá origem, e decorre de augere que significa aumentar, pelo que o sentido
de fomentar a multiplicidade de versões se impõe em relação ao peso da
autoridade sobre a palavra [5], e no caso de Lewis Carrol, sobre as imagens.
A grande mais-valia da ilustração não está em refletir o sentido
original que se poderia imaginar ser a intenção de Lewis Carrol, mas em
iluminar esse texto sob um ponto de vista que reflita o posicionamento do
próprio ilustrador no tempo e no espaço. Deste modo a ilustração funciona como uma das interpretações possíveis que atualizam o texto à luz de
um olhar histórico, que inevitavelmente denuncia indícios do seu tempo
e da sua identidade, em verificação da expressão atribuída a Espinosa: “o
que Pedro diz de Paulo, diz mais de Pedro que de Paulo”.
Pode-se assim dizer que quando um texto é ilustrado é iluminado por
um determinado foco, num determinado ângulo, com uma determinada
temperatura de cor. O diálogo que a imagem estabelece com o texto reflete esse posicionamento da luz. Repare-se que não se utiliza a metáfora do
espelho, que reproduziria fielmente os contornos do texto e reforçaria a
dupla autoridade de Carrol. Pelo contrário, o que se pretende é enriquecer
os sentidos do texto, com as diferentes posturas e posicionamentos que
subjazem às ilustrações que com ele dialogam. Nessa perspetiva, a ilustração, nos seus diversos cambiantes e autores, enriquece o texto porque
amplia, refrate e multiplica os significados ditos originais.
Por esse motivo, as primeiras ilustrações de Lewis Carrol não se devem sobrepor às de John Tenniel, nem às de qualquer outro ilustrador que
se tenha debruçado, ou venha a debruçar, sobre a obra de Alice no país das
maravilhas. A questão da autenticidade é, por isso, irrelevante. Até porque,
como Foucault denota, a função do autor pode desdobrar-se em diversos “eus”: o “eu” histórico que delimita o texto pela biografia do autor; o
“eu” do discurso, que pode ser ocupado por qualquer outro indivíduo que
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assuma esse texto; e o “eu” do metadiscurso, que reflete sobre o próprio
discurso [6]. Neste sentido, podemos entender o ilustrador como um desses “eus” que constituem a função do autor, nomeadamente, aquele que
assume um texto para dele criar um discurso visual. Pouco importa então
dissecar quem fala num discurso que é construído entre texto e imagem, já
que os autores de um e de outra são a vozes de uma classe, uma cultura, e
um tempo próprio. Como Barthes nos recorda, citando Mallarmé, “é a linguagem que fala, não é o autor”[7]. Barthes desvia a ênfase do autor para
a linguagem e relembra que dela não detemos nenhum direito, visto que
a linguagem é como uma moeda de troca que se cambia, no duplo sentido
da palavra que expressa troca e mudança. A linguagem, porque vive da sua
atualização permanente, sofre mutações como um vírus que se transmite,
propaga e, inevitavelmente, evolui por adaptação [8]. O que importa aqui
descobrir são os discursos que podem ser construídos a partir do texto
original através do binómio texto-imagem e de que forma o ilustrador
consegue atualizar um texto à luz do seu tempo.
O autor, no sentido do proprietário, daquele que impõe um texto
original, apaga-se para destacar um discurso que é articulado entre a
palavra e a imagem e que, não sendo uníssono, deve revelar algum tipo
de harmonia. A autoridade do discurso assim partilhada num hipertexto
retira a ênfase do autor para o texto (seja visual ou escrito), onde o ilustrador assume os papéis de leitor e de coautor na leitura visual que propõe.
Na pluralidade de leituras que podem decorrer de um texto, o ilustrador
torna-se assim uma figura central na ampliação dessas leituras.

3. A inevitabilidade da interpretação

Se a ilustração fosse um reflexo límpido do texto não haveria versões
diferentes. Interessava-nos, por isso, mostrar aos alunos como diferentes
pessoas, de diferentes países produziram diferentes leituras visuais de um
mesmo texto.
Nesse sentido, tomámos como ponto de partida para o projeto a
exposição de ilustrações Um chá para Alice, patente na Fundação Calouste
Gulbenkian, entre 1 novembro de 2012 e 10 de fevereiro de 2013, a propósito da comemoração dos 150 anos da narrativa original que daria origem
à obra Alice no país das maravilhas.
A exposição apresentava ilustrações da obra de Carrol, pela mão de
21 autores2 oriundos de 15 países. Como o título indicava, a exposição centrava-se no célebre episódio do chá do Chapeleiro Maluco e, em alusão a
isso, os trabalhos de cada autor surgiam expostos em mesas de diferentes
cores, tamanhos e características, o que reforçava a sua individualidade.
As ilustrações mais sombrias e enigmáticas conviviam com as mais
coloridas e entusiastas, e através de diferentes técnicas, que variavam do
gestualismo dos pastéis até ao rigor dos processos fotográficos e digitais,
apresentavam-se diferentes mundos a partir de um mesmo texto.
2 Alain Gauthier, Lucie Laroche, Nicole Claveloux e Rebecca Dautrement (França), Anthony Browne,
Helen Oxenbury e John Vernon Lord (Reino Unido), Chiara Carrer e Lisa Nanni (Itália), Anne Herbauts
(Bélgica), Dusan Kallay (Eslováquia), Iban Barrenetxea (Espanha), Joanna Concejo (Polónia), Klaus
Ensikat (Alemanha), Lisbeth Zwerger (Áustria), Maggie Taylor (EUA), Narges Mohammadi (Irão), Nelson
Cruz (Brasil), Suzy Lee (Coreia do Sul), Teresa Lima (Portugal) e Vladimir Clavijo (Rússia).
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3.1. Os mundos do ilustrador

Como se pôde observar pela exposição Um chá para Alice, um ilustrador paira sempre entre vários mundos. Por um lado, temos os mundos
que constituem a sua individualidade e que dão corpo a uma expressão
visual idiossincrática das suas ideias. Para a construção deste mundo de
identidade própria contribuem as suas experiências de vida, a infância,
as relações familiares, mas também o local onde vive e trabalha, as
escolas que frequentou, os grupos a que pertenceu, ou as tendências que
incorporou na sua formação. O mundo do ilustrador é constituído de
múltiplas referências, e por isso mesmo, não se pode alienar do mundo
em que vive: o contexto, os acontecimentos, no fundo, as vivências de
um outro mundo que chega até nós pelos meios de comunicação, às
vezes à distância de um dedo.
À altura desta experiência didática, Portugal passava por um momento particularmente difícil em termos financeiros. A crise, que em
2011 motivou uma intervenção externa a nível financeiro, confrontou os
portugueses com uma austeridade severa, que acabou por desencadear
inúmeras manifestações por todo o país. Interessava-nos perceber até que
ponto este momento crítico, que era vivido dramaticamente por todos,
teria impacto na leitura dos textos propostos. Ou vice-versa: que impacto
teria a leitura dos textos para a construção de uma visão da crise?
Neste jogo entre o seu mundo e o mundo em que vive, o ilustrador
tem ainda o mundo do texto para se debruçar: o espírito em que foi escrito, os cenários que mentalmente se constroem decorrentes da sua leitura,
o fio condutor da narrativa que traça a essência e o propósito do texto.
É neste enquadramento que surge esta abordagem didática da
ilustração que, passando sempre por uma leitura interpretativa, deveria
focar o texto sem perder de vista os mundos dos alunos. Para esse efeito,
recorremos à teoria hermenêutica de Hans-Georg Gadamer [9], pela relevância que é dada ao papel ativo do leitor na aproximação a um texto.

3.2. A ilustração como abordagem hermenêutica do texto

A partir da teoria hermenêutica de Gadamer destacamos quatro conceitos
fundamentais que passamos a aprofundar.
Sendo uma teoria que questiona o método científico como única
abordagem epistemológica, ela revoluciona a noção de método quando
nele propõe incorporar os chamados pré-conceitos3.
Em Gadamer o pré-conceito é uma premissa e não um fator de contaminação do conhecimento. Os nossos pré-conceitos são fruto da nossa
cultura, do contexto histórico, das nossas vivências e experiências, e é a
partir deles que desbravamos o texto que temos perante nós, num processo de validação ou refutação dessas ideias pré-concebidas. Há sempre
uma expetativa de um texto, uma antecipação: mesmo que nunca o tenha3 Optamos pelo termo pré-conceito em detrimento do termo preconceito, pela carga negativa que este
acarreta. Da mesma forma os pré-juízos, que dão origem às palavras de origem anglosaxónica e espanhola,
prejudice ou prejuicio, respetivamente, mantêm essa mesma conotação imprimida pela tradição iluminista,
que visava isentar o sujeito de todas as suas pré-compreensões erróneas.
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mos lido há sempre uma ideia que construímos acerca dele. Essa ideia diz
muito acerca de nós próprios e do nosso posicionamento histórico-cultural, que Gadamer designou por horizonte e que mais não é do que delimitação do que nos é possível alcançar com a vista num determinado ponto,
e em determinado momento. Gadamer utiliza o conceito de horizonte
como tudo aquilo que enforma o nosso pensamento dando origem aos
nossos pré-conceitos. A obra sobre a qual nos debruçamos também detém
o seu horizonte, que pode distanciar-se de nós no espaço ou no tempo.
Naturalmente, uma obra que é fruto de uma cultura longínqua, escrita
no passado, será mais difícil de ler na sua plenitude, isto é, de conhecer
no sentido epistemológico do termo, do que uma obra cujo horizonte é
relativamente comum ao nosso.
Nesta relação de compreensão que se estabelece entre o sujeito e o
texto tem de haver um esforço para ampliar o nosso horizonte de modo a
atingir a fusão dos horizontes de ambos. É através de um jogo de linguagem,
de sucessivas aproximações ao texto, que também põem em jogo todas as
nossas pré-conceções acerca dele, que poderemos validar ou adequar a précompreensão que temos desse mesmo texto. Note-se que neste jogo de linguagem, a ampliação do horizonte do sujeito de forma a abarcar o horizonte
do texto implica uma compreensão não só do texto, mas do próprio sujeito.

4. Os mundos da ilustração

As primeiras aulas do módulo de Ilustração iniciaram-se com exercícios
práticos de desenho, uma vez que os alunos revelavam algumas lacunas a
este nível, fruto da falta de investimento na necessária prática extra-aula.

4.1. O diário gráfico como histórico visual individual

Consideramos que o diário gráfico é um recurso importante, de construção da identidade e da visualização de um histórico pessoal, até pela
forma como evidencia um estilo muito próprio nessa acumulação quotidiana de registos. Trata-se de uma excelente forma de visualizar o nosso
horizonte, e as ampliações que ele pode sofrer no tempo. No entanto, o
diário gráfico foi um objeto que nunca foi assumido pela generalidade
destes alunos, com exceção daqueles em que se verificava um claro interesse pela área artística e que, em consequência também dessa dedicação,
melhor demonstravam as suas capacidades.
As tentativas de promover o uso recorrente deste instrumento em
sala de aula e fora dela contaram com duas aulas para personalização
da capa deste objeto, para que os alunos o sentissem como seu. De igual
modo, os alunos eram incitados a registar e a explorar as suas ideias no
diário gráfico, mas à hesitação em sala de aula aliava-se a falta de iniciativa nos tempos extra-aula, o que nos levou a propor à turma temas para
registos gráficos. Apesar dos nossos esforços, a implementação do uso
recorrente deste instrumento nunca se efetivou, em parte, por motivos
que bloqueavam a prática mesmo em contexto de sala de aula, e que se
prendiam mais com a autoconfiança e com o receio de se verem confrontados com os seus falhanços no desenho, do que propriamente com a
desconfiança em relação ao diário gráfico em si.
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4.2. A visualização dos níveis de identidade

Depois de algumas aulas de um aprofundamento da técnica do desenho
aplicada à ilustração, procurámos trabalhar um pouco da tomada de consciência da identidade dos alunos nos seus três níveis: individual, tribal e
nacional [10]. Optámos por solicitar a realização de um quadro temático
onde os alunos pudessem reunir elementos que congregassem aspetos
destes níveis de identidade, e pelo manifesto interesse que revelavam
nas novas tecnologias, sugerimos a colagem digital de imagens. Não se
pretendia despender muito tempo com este exercício, pelo que a edição
das imagens não era requerida. O objetivo era apenas a recolha numa coleção mais ou menos organizada de imagens diversas, que explicitassem
a identidade do aluno nos três níveis citados, no fundo, os seus mundos: o
mundo em que cresceram, o mundo em que vivem, os amigos, as influências, os gostos, etc.
A apresentação dos quadros temáticos revelava as particularidades
de cada um, a ponto de ser possível reconhecer cada aluno pelas imagens
que haviam sido escolhidas para se identificar.
Fig. 1. Estudo de feto
no útero, Leonardo da
Vinci, 1511, Royal Collection, Reino Unido.

4.3. O mundo do segredo que é dado a ver

Em sequência deste trabalho de revelação e progressiva tomada de consciência da individualidade e dos horizontes dos alunos, introduzimos os
tipos e as especificidades de cada tipo de ilustração, permitindo posteriormente que desenvolvessem um exercício na tipologia com que mais se
identificavam.
Antes disso, e numa aula de caráter aparentemente expositivo, os
alunos refletiram e comentaram imagens de diversos tipos de ilustração,
muitas vezes em confronto de realidades e tempos históricos, donde
destacamos alguns exemplos para suportar a nossa argumentação. O
primeiro está relacionado com a explicitação da infografia através de um
desenho de Leonardo da Vinci (Fig. 1), em contraponto com uma infografia do assalto para captura de Osama Bin Laden (Fig. 2).
Hoje em dia com a produção massiva de imagens, onde se contam todas
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Fig. 2. Infografia
Asalto al complejo de Bin
Laden, Antonio Alonso,
Mariano Zafra, Tomás
Ondarra, Rafa Ferrer
e Rodrigo Silva, jornal
El País (Espanha), 2 de
maio de 2011. Fonte:
http://elpais.com/
elpais/2011/05/02/media/1304302211_
720215.html

as formas de imagens médicas de diagnóstico, o desenvolvimento de um
feto não tem qualquer mistério. Sem acesso a ecografias, raios-X, ressonâncias magnéticas ou tomografias axiais computorizadas, Leonardo da
Vinci trouxe à luz o segredo do desenvolvimento humano in utero através
dos seus desenhos, não obstante a prática de dissecações ser proibida pela
Igreja. Leonardo servia-se do desenho para compreender uma realidade que lhe estava vedada até então, e para tal recorreu a manobras de
desdobramento da imagem para acedermos visualmente ao interior da
placenta, e mostrar de que forma o feto nela se aconchegava. A referência
a este desenho de Leonardo pretendia alertar os alunos para a dificuldade
de acesso ao conhecimento, que para eles nos dias de hoje está apenas
à distância de um clique, tal é a profusão de imagens e a sua divulgação
pelos meios de comunicação, novas tecnologias e redes sociais.
Da mesma forma, quando apresentámos a infografia do assalto para
captura de Bin Laden, estávamos indiretamente a convocar um momento crucial da história contemporânea, onde as câmaras de televisão
filmavam em direto o avião que atingiu a segunda torre do World Trade
Center, e onde o fotógrafo Richard Drew captou a imagem aterradora The
Falling Man. Apesar dessa torrente de imagens decorrente do ataque de
11 de Setembro de 2001, a captura de Bin Laden pertencia ao domínio do
segredo, tanto quanto o feto representado por de Leonardo da Vinci. Num
momento que não foi seguido em direto pelo mundo, e em que a noite não
permitiu a fotografia vingar como registo de memória, foi a infografia que
explicitou todo o aparato da operação secreta: as características do local,
os momentos do assalto, os equipamentos e os veículos utilizados.
Dar visibilidade e esclarecer sobre todos os aspetos de um conceito
era o objetivo de ambas as ilustrações. Embora respondendo a diferentes necessidades, estas ilustrações demonstram que a visualização de
um conceito ajuda a cimentá-lo nas nossas mentes, a torná-lo real e a
resgatá-lo da abstração opaca da imaginação do que é uma gravidez, ou
da captura do homem mais procurado do mundo. Nada torna mais real e
palpável a célebre frase “We got him!”, do que a visualização da mise-en-scène desta operação.
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4.4. A genealogia do mundo presente

Consideramos que as ilustrações do passado têm o potencial de reposicionar os alunos no presente. Foi, por isso, deliberada a opção de recorrer a
ilustrações dos séculos XIX e XX para explicar tipos de ilustração como a
caricatura ou a ilustração para crianças.
Em contraponto com uma caricatura de Bono (vocalista dos U2), da
autoria de André Carrilho, apresentámos uma imagem de Zé Povinho
pela mão de Rafael Bordalo Pinheiro (Fig. 3). Se o primeiro foi facilmente reconhecível, o segundo só foi identificado por um aluno, o que nos
causou alguma estranheza, dado o uso massivo da figura de Zé Povinho
nos cartazes das manifestações que aconteciam quase diariamente por
todo o país. Os alunos já tinham ouvido falar nele, mas a sua utilização
recorrente na ilustração da crise não era completamente compreendida. A
explicação de que a boca aberta, o ar impávido e sereno personificam uma
certa passividade que se atribui ao povo português, ao aceitar sem grande
contestação o sofrimento a que é submetido pelas decisões da classe política. Esta figura caricaturada do povo português, criada e publicada em
1875 na “Lanterna Mágica”, continua a ser um ícone atual, tanto que a sua
utilização se perpetua até aos dias de hoje. Ainda que do ponto de vista da
técnica os alunos pouco se venham a inspirar nesta figura incontornável
da cultura portuguesa, é no domínio dos significados que entendemos
ser um marco no ensino da ilustração. Isto porque entendemos que se
devem disponibilizar imagens do passado, que possam ser apropriadas
no presente com referências semânticas a esse passado. Este jogo de
significados que relaciona tempos históricos diferentes e que auxilia ao
reposicionamento presente, bem como um entendimento mais amplo da
situação de crise vivida à data, apoia-se na teoria hermenêutica e na fusão
de horizontes, através do jogo da linguagem encenado pela ilustração.
Fig. 3. O soberano! (Zé
Povinho), Rafael Bordalo Pinheiro, Álbum
das Glórias, n.º 32,
setembro de 1882.

Na apresentação da ilustração para crianças, retomámos as gravuras de
Alice no país das maravilhas, de Sir John Tenniel, em alusão à visita de estudo que motivou esta unidade didática. No entanto, foi ao apresentar uma
imagem de um livro de leitura da 3ª classe do Estado Novo que nos depa-
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rámos com a perfeita ignorância de um vocabulário profusamente aplicado em favor de uma propaganda política. Ao descreverem a imagem, os
alunos assinalaram as bandeiras e identificaram-nas como bandeira de
Portugal e a bandeira da monarquia, quando em boa verdade, esta última,
apesar das semelhanças com a bandeira de D. João I, representava a bandeira da Mocidade Portuguesa (Fig. 4). Esta organização do Estado Novo
era do desconhecimento de todos os alunos, no entanto, algo tão simples
como uma ilustração pode condensar tantos significados, desde a história
das bandeiras, às organizações juvenis fruto de uma retórica de propaganda e de uma visão normalizadora de um povo, o que colide violentamente
com os desejos de liberdade e afirmação individual que são tão caros aos
adolescentes. O que os alunos de hoje tomam como garantido, era algo de
impensável há mais de quatro décadas atrás.
A importância de relacionar o passado com o presente foi levada
ao ponto de apresentar livros originais do Estado Novo, com as páginas
deterioradas e puídas do tempo, com exemplares fac-simile de edição
mais recente.
Fig. 4. Livro de leitura
da 3ª classe, Editora
Educação Nacional de
Adolfo Machado, 1969.

5. O projeto de ilustração como reflexo dos mundos dos alunos

O projeto final do módulo de Ilustração consistia em realizar uma
ilustração que evocasse o espírito de duas obras literárias do passado:
“Os Lusíadas” de Luís de Camões e a “Mensagem” de Fernando Pessoa,
textos que os alunos se encontravam a estudar na disciplina de Português. A nossa proposta, reconhecemos, era ambiciosa, pois requeria um
bom conhecimento das obras para os alunos conseguirem destacar as
suas semelhanças e optar, eventualmente, por uma das versões. Além
disso, era-lhes solicitado que incorporassem referências ao presente:
das suas identidades individual, tribal e nacional, bem como da vivência
coletiva da crise da altura. O esforço era por isso de condensação de
significantes e significados, em resultado de uma densa reflexão sobre o
que foi Portugal, como foi pensado no passado, a identidade individual
dos alunos, as identidades culturais que os compunham, e que Portugal
era esse em que viviam?
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Fig. 5. Ilustração
coletiva do grupo I,
alunos do 12ºK, Escola
Secundária de Santo
André, Barreiro, 2013.

É interessante notar que os dois grupos que se formaram optaram
por soluções muito semelhantes, onde ambas retratam em comum uma
embarcação, um mar agitado, um aglomerado de nuvens, uma praia e
uma sereia (Figs. 5 e 6). Houve a preocupação em retratar um momento
atribulado onde os portugueses se debatiam com a adversidade, fosse nos
textos, fosse na vida real, mas apesar do esforço e sacrifício despendido,
nem por isso os alunos deixaram de vislumbrar uma saída idílica, muito
ao jeito da Ilha dos Amores de Camões.
Dificilmente os alunos se distanciaram do passado para atualizar as
ilustrações. No entanto, numa delas há que assinalar uma singela tentativa
de incorporar elementos do presente da cultura dos alunos, representada
pela sereia a ouvir música com uns auscultadores. Na generalidade, os alunos
ficaram muito satisfeitos com os dois painéis coletivos, não só pelo prazer que
tiveram em trabalhar em grupo, mas pelos resultados finais terem excedido
as suas expetativas iniciais. Um dos alunos, porém, referiu na sua autoavaliação que apesar de considerar o projeto bem-sucedido, muito do que havia
sido planeado ficara por fazer. Lamentava assim não terem tido tempo para
representar as figuras de Cavaco Silva (à data, Presidente da República), que
ficaria no alto das nuvens “a apontar para baixo a rir, como se fosse mais que
as outras pessoas”, e de Zé Povinho, “que iria estar no mar, a afogar-se, representando o povo português” (T. B., 2013, ficha de autoavaliação).

Fig. 6. Ilustração
coletiva do grupo II,
alunos do 12ºK, Escola
Secundária de Santo
André, Barreiro, 2013.

As leituras visuais produzidas pelos alunos a partir das obras literárias
estudadas retratam por um lado o desafio das adversidades e a esperança
acalentada em Camões, mas por outro a expetativa de cumprir um desti-
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no que em ambas as ilustrações não é efetivado pela chegada à praia. Há
a concentração de toda a ação naquilo que é ainda o sofrimento, porém, a
representação da praia e das sereias deixa antever um objetivo por cumprir, que, tal como em Pessoa, não vai além da expetativa.
Curioso é que diferentes alunos com diferentes mundos e em dois
grupos diferentes, tenham chegado a um resultado tão próximo, que bem
se pode resumir no comentário que um aluno realizou ao seu painel: “À
procura de um país sem crise, criar um novo país para que exista liberdade
sem corrupção, representado pela ilha” (R. N., 2013, comentário na ficha
de autoavaliação).

6. Considerações finais

Deparámo-nos com a parca cultura visual dos alunos relacionada com a
cultura portuguesa, o que a nosso ver é um obstáculo a qualquer reflexão
visual sobre o presente, porque limita os jogos de significado que podem ser
explorados nas imagens, seja com recurso a um vocabulário icónico bem
conhecido por todos, como a figura do Zé Povinho, seja pelas apropriações e
duplos sentidos que podem ser criados a partir destes referentes.
Apesar da sensibilização dos alunos para horizontes passados, literários e culturais, não quisemos deixar de trabalhar com os alunos a consciência do presente, das identidades que os moldam e do contexto em que
vivem, o qual não podem nem devem ignorar no momento de ilustrar.
É esta consciência de si, do seu perfil, da sua individualidade, do
seu tempo, que deixa uma marca indelével, no fundo, um contributo
para a construção de um novo sentido do texto ampliado pelo horizonte
histórico do ilustrador.
Seguindo a teoria hermenêutica de Gadamer, devemos ampliar os nossos horizontes para compreender o passado e pensar o presente em jogo com
o passado. As próprias obras literárias que serviram de mote às ilustrações
coletivas evocam um passado retido na memória, para idealizar o futuro.
Os resultados finais dos dois painéis coletivos acabam por ser uma
confirmação de que o contexto de crise acabou por dar relevo às imagens
de esperança dos textos, em vez de se resumir às dificuldades, já redundantes na vida real. Julgamos que a leitura das obras de Camões e Pessoa,
numa época de crise, influencia a leitura visual que a partir delas se criou
porque fez emergir uma leitura de esperança e antecipação, mesmo que
remetida para um futuro que se queria próximo.
É nesse sentido que entendemos que a ilustração conta histórias,
contém história e ela própria faz história. A ilustração precisa tanto de
técnica quanto de engenho, o que exige um sujeito reflexivo que ponha
a técnica em prática em prole não de uma tradução fiel do texto, mas de
uma versão com uma marca de individualidade histórica. Um sujeito
pensante que, afinal, serve à ilustração, à escola e à sociedade.
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Abstract
O artigo discute as relações da materialidade do vidro na obra “Transparência, Translucidez e Opacidade” desde a sua elaboração física até as
aplicações em diferentes suportes de linguagem. Em 2015 participamos
de uma seleção de trabalhos para o evento denominado Vídeo Guerrilha na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, Brasil, produzido pela
Visualfarm. O evento contou com projeções no Largo do Rosário e seus
arredores quando vários artistas enviaram suas propostas com o objetivo
de ressignificar os espaços públicos através da intervenção artística. Após
uma seleção os vídeos participantes foram apresentados ao público com
projeções distribuidas em sete prédios. Nosso trabalho foi um vídeo utilizando o vidro como persona e o enredo foi construído nas relações físicas
desse material abordando o poder de reciclagem e suas características
de transformação de formas e cores, produzindo uma narrativa digital
que envolve o espaço específico de sua projeção, e propõe uma dinâmica
sobre a sua materialidade. Abordaremos neste texto questões que passam
pela estrutura física do material vidro e seu posicionamento enquanto
“corpo-persona” dentro da narrativa digital. O vídeo foi elaborado na Universidade Presbiteriana Mackenzie, com apoio do Laboratório de Vidro,
estúdio de fotografia e produzido no LHUDI – Laboratório de Humanidades Digitais.

1. Introdução

Iniciaremos esse texto abordando as características matéricas do vidro,
elemento este que aqui nomearemos de “corpo-persona” por ser o
personagem principal da narrativa digital do vídeo que apresentamos no
evento Vídeo Guerrilha (LINK do Vídeo). O vidro tem como característica
de composição material a possibilidade de proporcionar muitas opções de
representação estética, as quais utilizaremos como representações visuais
deste corpo. Com relação ao seu comportamento físico, de fragilidade
construtiva, de dureza e resistência, também estas características são consideradas formadoras desta persona e enfatizadas na atuação em cena da
narrativa digital.
1, 2 e 3 Universidade Presbiteriana Mackenzie, Brasil, Programa de Pós-Graduação Educação Arte e Historia da Cultura.
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Contamos esta história narrativa revelando a ação do movimento de
quebra do vidro, que pode ter materiais aplicados como tintas, esmaltes
a quente, bem como a colocação de objetos estranhos durante a queima,
promovem reações de quebra com diferentes perfis visuais que aqui
apresentamos como “corpos-personas”. Esta analogia pretende contemplar uma narrativa abstrata em que os personagens são objetos (vidros),
que revelam em seu movimento corporal de quebra uma ação narrativa,
como se cada um percorresse uma trajetória singular, visualizada numa
linguagem própria. Ao vermos no vídeo o vidro em movimento, temos a
não quebra, a quebra em alguns pedaços e a quebra em inumeros pedaços
pequenos. A mesma intensidade do martelo quebrando os vidros ou a
mesma altura de onde são arremessados promove comportamentos diferentes em cada objeto de vidro: consideramos esta ação como a linguagem de cada objeto em cena (corpo-persona).

2. A Materialidade do Vidro e a sua Ressignificação.

A materialidade do vidro nos proporciona pensar a construção de diferentes significações. Na composição do vidro temos a sílica, ou dióxido de
silício, carbonato de cálcio e sódio ou potássio. A sílica é um dos óxidos
mais abundantes no mundo e é o principal componente da areia, possui
um número variado de formas cristalinas entre elas o quartzo, o topázio e
a ametista. O cristal de chumbo que os ingleses descobriram usando óxido
de chumbo na massa de vidro possibilitava a queima a uma temperatura
mais baixa, conseguindo brilho e transparência excepcionais na peça produzida. Os vidros podem ter diversos graus de resistência mecânica, ser
densos ou leves, impermeáveis ou porosos. A transmitância do vidro é a
relação entre a intensidade do feixe de luz emergente e a do feixe incidente. Por isso os vidros mais densos, como os vidros ao chumbo, apresentam
a característica de serem mais brilhantes e são empregados na produção
de lustres e peças mais nobres. [1]
Entre as possibilidades expressivas experimentadas desenvolvem-se
linguagens artísticas, em meio à estética do aprisionamento de elementos
metálicos no vidro. Essa técnica proporciona nas artes plásticas a junção
de elementos de diferentes materialidades que dialogam através dos
comportamentos químicos - durante a absorção de calor pela queima com temperatura semelhante entre dois ou mais materiais. Essa técnica é
Fusing Glass, fusão do vidro, e baseia-se na junção de placas ou pedaços de
vidros em sobreposições com outros materiais, vidros de diferentes cores
ou somente com vidro transparente e tinta, colocando-os em queima até o
ponto de fusão, formando uma única peça. Quando utilizamos um molde
para a transformação com textura ou volumes diferentes, não planificados, chamamos slumping.
Segundo o escritor argentino Alberto Manguel:
“... para aqueles que podem ver, a existência se passa em um rolo de
imagens que se desdobra continuamente, imagens capturadas pela
visão e realçadas ou moderadas pelos outros sentidos, imagens cujo
significado (ou suposição de significado) varia constantemente, confi-
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gurando uma linguagem feita de imagens traduzidas em palavras e de
palavras traduzidas em imagens, por meio das quais tentamos abarcar
e compreender a nossa própria existência. As imagens que formam o
nosso mundo são símbolos, sinais, mensagens e alegorias. Ou talvez
sejam apenas presenças vazias que completamos com o nosso desejo,
experiência, questionamento e remorso. Qualquer que seja o caso, as
imagens, assim como as palavras, são a matéria de que somos feitos.” [2]
Fig. 1 – Foto Ângelo
Dimitre e Rita Varlesi
– Técnica Fusing Glass
em objetos da obra “InFinitude”, esculturas
em vidro Rita Varlesi.

Essa materialidade a que se refere Manguel os leva a pensar o material vidro como um corpo, que através da intervenção humana juntamente com
a sua potencialidade de mutação física, constrói “personas”4 variadas,
que no nosso vídeo são apresentadas na linguagem de uma narrativa digital. Ampliando esta metáfora podemos imaginar que desde a descoberta
da matéria vidro, por volta de 4.000 anos a.C. pelos fenícios no Egito,
passamos a criar “personas”com as possibilidades físicas do vidro. Conforme o manuseio da matéria junto a outros elementos químicos, como
óxidos metálicos obtiveram-se diversas cores. Do oxido de ferro produzir
o vidro verde, do óxido de ouro produzir o vermelho, do óxido de titânio
produzir o branco, do óxido de cobalto produzir o azul e outros. Também
pelas técnicas que determinam as texturas e formatos dos vidros como a
técnica do sopro inventada em 1.400 a.C. pelos egípcios, a patê de verre,
um processo inventado na França no século XIX que permite gradações
sutis de cor e textura, e outros mais que podem incorporar características
ao corpo-persona do vidro.
Na prática do ateliê, experimentamos a quantidade de óxidos que
pode determinar a opacidade do vidro e sua relação com a coloração final,
identificando assim algumas características visuais que podem ser alteradas de acordo com os materiais colocados no vidro e também com o nível
de temperatura de queima.
Fig. 2 – Foto Ângelo
Dimitre - Persona da
obra “In-Finitude”,
escultura em vidro Rita
Varlesi.

4 Persona refere-se à construção de características físicas e psicológicas de uma personagem.
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3. A Linguagem Digital

O roteiro visual para a narrativa desenvolvida conta com uma abordagem de captação em vídeo sob ângulo plongê11 e câmera lenta, o objetivo
era captar o impacto do vidro de diversas formas, com a participação do
objeto martelo, vidro sobre vidro, objeto vidro sobre placa de vidro, etc.
Utilizamos os softwares Final Cut Pro e iMovie para a edição e transformação do vídeo em uma animação. Fazendo um paralelo entre a matéria
vidro e uma materialidade histórica de reutilização sustentável. Os efeitos
visuais propõem uma textura e coloração que juntamente com a animação
do texto poético compõem o corpo do vidro, na medida em que é esfacelado e depois reciclado, mostra-se sempre vivo acompanhando a atmosfera
retrô de uma historicidade contemporânea.
Roland W. Fleming, Henrik Wann Jensen & Heinrich H Bülthoff, do
Max Instituto Planck para Cibernética Biológica, e do Laboratório Gráfico 2
Computer, da UCSD desenvolveram um modelo de computação gráfica da
luz de transporte subsuperficial para estudar os fatores que determinam a
característica de translucidez nos objetos. Um dos pontos avaliados foi de que
a direção da luz incidida pode alterar a aparente translucidez de um objeto, e
os objetos iluminados por trás são percebidos com maior translucidez. [3]
Fig. 3 - Fotos do video
-ilustração “Transparência, translucidez e
opacidade”.

Pensando na questão da luz do vídeo desenvolvemos a narrativa visual
trabalhando os conceitos de iluminação para buscar a translucidez do material, juntamente com a coloração, quando em alguns takes quebrávamos
o vidro no ar próximo a câmera e e noutros a quebra acontecia no chão ou
por impacto, jogando o vidro ou pelo impacto direto do martelo em solo. A
dinâmica visual dos movimentos e formas do vidro propõem uma narrativa
em que os pedaços adquirem vida num roteiro de interpretação abstrata.

4. Corpo, Espaço e Tempo
“Não é sólido nem líquido, deixa passar a luz, mas nem sempre deixa
passar o olhar. O vidro quebra, estilhaça em cacos de múltiplas formas
que saltam à procura de recantos invisíveis. A janela explode a noite
em plena praça, cores mistas e brilhos intensos surgem e se desmancham, no instante seguinte novamente íntegros, revelando a peculiar
característica de ser totalmente reciclável.” [4]

Consideramos aqui a materialidade do vidro como um corpo que contempla a fragilidade da sua matéria, porém reforça também a sua dureza.
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Sua origem maleável e a sua constante transformação trabalham em uma
metamorfose continua da estética do seu corpo que se ressignifica a cada
reciclagem com a possibilidade de encontrar em novos formatos, texturas,
cores e outros elementos, uma renovação corpórea.
Fig. 4 - Fotos do video
-ilustração “Transparência, translucidez e
opacidade”.

“A metamorfose é um estado permanente de transformação, ligando
partes e momentos. É uma estratégia produtiva: um devir permanente
em direção a ‘outra coisa’.” [5]

O artista e prof. Dr. Lúcio Agra coloca a metamorfose como um estado do
corpo performático que aqui intitulamos o corpo-vidro. Essa análise pode
considerar dois estágios do vidro; o seu estado corpóreo iniciático e o seu
estado de transformação através da reciclagem e novas queimas, ou seja,
a metamorfose estará sempre presente no ciclo de vida do vidro, reestruturando os seus átomos e decodificando a matéria para a construção de
novas personas.
Um sopro de vida e o movimento de experientes mãos que modelam
a corporeidade do vidro transformam através do movimento a dinâmica
corporal que se expande no espaço. O tempo também é o modelador
desta técnica produzida há milênios.

5. O meio

O vídeo que realizamos revelando a narrativa poética do vidro se desconstruindo e recompondo foi projetado em uma empena de edifício
na Praça do Rosário, a mais antiga e tradicional no coração da cidade
de Campinas. A ampliação das imagens em movimento intensificou a
sensação visual, cacos de vidro foram transformados constantemente,
como se estivessem em mutação constante. A empresa Visualfarm
criada em 2003 por Alexis Anastasiou desenvolve eventos de projeções
urbanas e criou em 2010 o Vídeo Guerrilha, com o objetivo de propor
intervenções visuais na cidade através de projeções artísticas. Inicialmente o foco de atuação foi na cidade de São Paulo, que apesar de ser
uma metrópole há tempos necessitava de ações culturais populares em
seu enviroment e o Vídeo Guerrilha pode suprir essa necessidade com
o comando dos VJs Alexis e Dudão Melo compondo um novo cenário
cultural. Hoje a atuação do evento abrange várias cidades brasileiras
além de outros países.
Projetar em grandes formatos produções artísticas de novos autores
e de artistas consagrados no âmbito das artes, faz do Vídeo Guerrilha um
evento que envolve a cidade ampliando os referenciais estéticos para
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todos de forma gratuita e educativa. Para o evento em Campinas no qual
apresentamos o nosso trabalho, “Transparência, translucidez e opacidade”, foram utilizados projetores Barco HDX W20 flex, de 20 mil lumes
para as projeções nas empenas, no total foram sete espaços projetivos
iluminados por uma média de 14 projetores.
Fig. 5 - Fotos de Rita
Varlesi e equipe do
Video Guerrilha apresentação projetiva
na Virada Cultural de
Campinas.

As projeções em grandes formatos apresentam várias modalidades
de expressão artística, algumas interativas como pintura de luz, ou
agigantador para envolver o público local e outras de grafites virtuais,
cenografia projetiva e projeção mapeada 3D, que ilustram a cidade
em gigantes telas arquitetônicas da cidade. Em Campinas os prédios
históricos foram mapeados em 3D para a projeção com reservas e as
empenas de prédios nos arredores pulsavam imagens videográficas.
Nosso trabalho foi projetado em uma empena de um prédio juntamente com outros projetos e apresentado em looping. Utilizando as mais
modernas tecnologias de projeção e criação de imagens de maneira
fluida, interativa e divertida, o Vídeo Guerrilha apresenta as ferramentas de urbanismo da próxima década.
Em 2011 o projeto do Vídeo Guerrilha ganhou um prémio, concedido pela Associação Paulista dos Críticos de Arte – APCA, como
a “Melhor iniciativa cultural em artes visuais de 2011”. Conforme
comentou Miguel Petchkovsky5, o vídeo guerrilha expressa a necessidade do discurso contemporâneo em propor a criação de linguagens
artísticas que contemplem o público de modo amplo através das novas
tecnologias de projeção e imagens videográficas. Esse evento é uma
atitude criativa, inclusiva, urbana e de sustentabilidade, a qual nos
orgulhamos em contribuir.
5 Curador artístico internacional do Vídeo Guerrilha.
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Fig. 6 - Fotos do video
-ilustração “Translucidez, opacidade e
transparência”
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Abstract
The rapid evolution of animation technology has transformed production
methods in animation, games and movies. In pre-digital times movies were
considered an ‘authentic’ medium, a medium that accurately reflected
the event recorded. Over the last twenty years animation techniques have
gradually become important tools in film production and the quality of
animation has reached a stage where it is very difficult to distinguish from
recorded events in a movie. With these changes have come technologies
such as motion capture new production techniques. real-time previsualisation or ‘previz’ has become a valuable tool for performance based animation. Virtual cameras are used, enabling the director to see animation the
moment it is being recorded from the perspective of the camera.
Previz can be adapted as live digital performance. The liveness of the
medium lends itself to interactive theatrical approaches, such as improvisation and audience participation, but this has been little explored. This
study draws from previous work with live animation to create scenarios
for an interactive movie that has moments of liveness and spontaneity, where an audience can engage with the character and the screen
environment, focusing particularly on the social mechanics of digital
interaction.
Previsualisation and previz are terms applied broadly to a range of preproduction techniques. In this study it specifically refers to live visualisation
environments that typically use motion capture and virtual cameras.
The terms, real-time and live also need to be differentiated. Real-time is a
processing attribute whereas live refers to instantly transmitted media.
Previz, for instance can be live but involves two real-time processes- the
motion capture of a performance, and the assignment of this data to the
screen environment. For this reason, terms traditionally used with motion
capture, such as performance capture, typically refer to one part of a process, or to processes that are not necessarily live. Performance animation
is animation where the movement of the screen character is derived from
the motion capture data of an actor. Mocap performance refers to performance animation presented live as performance.

1 Queensland University of Technology, Film, Screen & Animation, Cnr Musk and Victoria Park Rd
Kelvin Grove QLD 4059, Australia.
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1. Introduction

While watching a movie, sometimes there’s an urge to talk to the
screen, maybe to point out the hooded ogre with the axe in the shadows or the book on the bookshelf that opens the secret trapdoor in the
attic. Through creative practice, the research uses real-time processes,
in particular 3D motion capture and compositing, to explore improvisation and audience participation in live animation, developing ways
in which this approach can engage an audience, and assessing how
theatre techniques fit theoretically and practically into the broader
media landscape.
The objective of the creative practice is determine whether and
how well interactive theatre techniques work with live previz as performance. This objective includes:
1. To identify audience participatory scenarios that blend well with a
movie narrative.
2. To compare different real-time previz processes in order to
determine which work best and have the most potential for further
creative development.
3. To assess the effectiveness of linking internet enabled mobile
wifi to a live
animation environment as a controller, as a pipeline for capturing,
creating editing and accessing media assets.

2. Practice

3D motion capture, or mocap is “the technology that enables the
process of translating a live performance into a digital performance”
(Menache, 1999: 1). One form, inertial motion capture, is a particularly
suitable for live use. It is portable, easy to set up and is not prone to the
line-of-sight or ‘occlusion’ problems associated with the more common
optical systems. Inertial motion capture uses an array of micro-electromechanical sensors distributed in key places around the body to record
orientation changes (Pascu, 2015: 36).
My work with mocap began with the Gypsy Gyro inertial suit in
2006 at VRS Visualisation Studios South Brisbane, focusing on the live
performance potential of motion capture as the basis of Masters by
Research (Performance Studies) (2009). This research led to the live
animation installation, A Brush with the Real World, performed at The Judith Wright Centre of Contemporary Art (2009). The work was adapted
to stage with Australia Council Digital Culture funding and performed
at The Edge, South Brisbane, and The Brisbane Powerhouse (2010). This
adapted version, Life on the Wall, ran for a season at The Queensland
State Library Space (2011) and later at Sydney Children’s Festival. In
2014, the inertial technology was used to run multiple onscreen sock
puppets which were used in a series of motion capture workshops for
children where groups were able to devise and perform digital stories
live in animated scenarios.
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3. Background

There are fundamental differences in the way people relate to liveness
and live media as compared to media that is re-presented. Theatre is
live and has developed interactive forms that can form a performative
structure for mediated liveness onscreen. By carefully examining live
interactive theatre techniques and the attributes of previz one can look
for areas of compatibility and draw on the strengths of both to create
socially interactive digital theatre.
The study explores the live use of animation and motion capture as
a bridge between live performance and film, creating a form that can
draw on some of the strengths of both. In early days movies were seen
as a social leveller. What the camera recorded was authentic; it happened.
‘The camera that doesn’t lie’ (Sontag on Nicoll, 1966: 29). In fact, movies
are the medium of illusion, striving and succeeding to appear authentic.
The earliest pioneers of film, such as Georges Méliès, explored the illusory qualities of film before film was narrative (Dewdney, Ride, 2013:
361). Movies are independent of time and place, transitioning with ease
between one year and another, between open space and intimacy, points
of view and shifting locations. With cinema the framing of a shot has an
evolved semiotic relationship with the viewer. Zooming in to a close up
suggests a crisis or emotion. A shot to reverse shot indicates conversation.
Slow motion can indicate beauty or significance (Turner, 2012: 71). This
language of the lens, unachievable in theatre, can add another dramatic
variable to the liveness of interplay.

4. Mocap Performance

The use of 3D motion capture in live performance has decades of heritage in dance, with the pioneering work of Troika Ranch in the late
eighties and the motion capture generated visuals used in the works of
Merc Cunningham (Birringer, 1999: 365) and Riverbed in the late nineties. David Saltz’s theatrical production of The Tempest (2000) was the
first documented production to use 3D motion capture live onstage. The
actor was fitted with electromagnetic trackers to control the movement
of the character, Ariel. The virtual Ariel’s movements, mannerisms and
responses were inherently humanlike, accommodating unanticipated
variations onstage. Saltz concludes, “an age of interactive, live media is
upon us.” (Saltz, 2001: 21)
There are several reasons why previz is not more widely used as performance. The technologies have been exclusive and expensive
• Inertial motion capture was only introduced in 2005 and has
only recently become more widespread.
• It has not been used in a way that exploits its unique set
of attributes as performance.
• It needs an evolved performative framework.
With improvements in technology Motion capture is now making
a comeback, such as in Royal Shakespeare Company’s collaboration with
Intel and Imaginarium in the upcoming production of The Tempest. To
be successful as interactive performance or more broadly as a form
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of social media, all attributes that together make previz unique as a
medium need to be taken into account. Previous focus has been on previz
as a live character environment, but it can also be a communications
medium and, with 3D motion capture, can be used to intercommunicate, not just through words and images, but through body language. It
can also draw on the many capabilities of an animation environment.
Fig. 1. Mocap driven
character, Rupert.

5. Animation
“Animation is not the art of drawings that move, but the art of movements that are drawn.” (Hoffer quoting Norman McLaren, 1981: 5)

This quote is set in a time long before 3D animation but McLaren’s emphasis on movement still applies. Animation has developed a language of
‘squash and stretch’, cues that emphasise movement and are familiar to
anyone who has watched animation. Motion capture creates unembellished character movement, it is at is captured. With animation presented
live, this is how it stays; there are no render or post production workflows.
The conventional role of the animator is to create an illusion that the
character lives and thinks (Thompson and Johnston, 1995). As performance this “illusion of life”, is tempered by the liveness of the animation;
life in live animation is no illusion. The limitations of performing animation live are compensated by the fact that the audience focus is on interaction more than presentation. This ties in with McLuhan’s ‘hot’ and ‘cool’
media, where cool media are lower definition, engaging and socialising
whereas hot media, such as a movie, are higher definition, immersive and
individualising.
In this study, animation is used both as the screen environment and as
invisible infrastructure that sits under film, forming an interactive bridge
between the actor and the film. Preproduction processes, draw from both
animation (Selby, 2013) and theatre workflows. To bring film characters
to life, the same process of modelling, skinning rigging and constructing
blend shapes are used, augmented by video compositing. Animation endows the scene and characters with spatial qualities a movie does not have.
The lighting, sound, the point of view, recorded sequences, effects,
scene changes, speech are all controlled in an animation environment.
These and all other events, controls and triggers are created in Relations
Constraints, a graphic interface for linking simple functions to create anything from simple constraints to complex processes.
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6. Improvisation

Improvisation in theatre is used for actor training, for character and
script development and as performance. Improvised performance has long
roots in Europe. Acclaimed directors, such as Stanislavsky, Copeau, Dario Fo,
Boal and Checkov attribute the origins of modern improvisation to Commedia Dell’ Arte, Italian improvised mask performance used by traveling
troupes in the Middle Ages (Frost, A., Yarrow, R., 2007). The characters are
highly developed archetypes who improvise in structured and rehearsed
performances, a form that is adaptable to changing circumstances and audiences. This structure is used as the basis for the study. With theatre and live
performance generally there is one space, the time is now and the audience
is here. It is this combination of unrepeatability (Phelan), bodily co-presence
(Fischer-Lichte, 2008) and liveness (Auslander, 1999) that enables live
performance generally to be an in-the- moment reciprocating experience.
Mocap performance is live and visually co-present and, with two way communication between audience/actors and screen, can enhance live interplay.
With improvisation, scenarios are not necessarily scripted but
framed. Framing enables a participant to instantly recognise the parameters of their role and so in improvisation the interaction is framed by
the circumstances set up in the narrative. According to Canadian social
anthropologist, Eric Goffman, we make sense of the world and enable
interaction with each other through frames. We place our experiences
into frames to help us recognize contexts from previous experiences. So,
with audience participation, using scenarios that are familiar enable a
volunteer to participate without the need for explanation.

7. Creative practice

In this action research study, the creative production, The Picture Machine, is used to explore digital forms of improvisation, using mocap
performance in a live previz environment controlled using mobile wifi.
The performance is set in a musty old Art Deco cinema where much of
the technical equipment harks back to the dawn of movies. The theatre
still retains much of its charm but is dilapidated. Above the screen
amid the masonry is the name, ‘The Ritz’ but the tail of the ‘R’ has
broken off so it looks more like ‘The Pitz’. The cinema was closed for
many years and recently the owner, Ms. Chasity Blase, has been working to resurrect it.
With the technical inventiveness of her longtime friend Morton,
has reopened. The audience are locked in to the strange world of a very
eccentric pair, as the gulf between the world of screen and the physical
world gradually closes. The Picture Machine is experiential and narrative.
Interactive scenarios are built into the pre-movie trailers, the cartoon and
the feature movie and the improvisation and audience participation is
facilitated by the actors.
The project also uses mobile wireless to trigger, control, source and
network, as well as to interactively add images, sounds, animations, video
or online information into the movie scene, making it a more personalised experience for an audience. Assets are drawn from local databases,
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Fig. 2. Examples of the
midi wifi controls

accessed online or created at the time. For instance, an image of an audience member taken with a mobile phone can be altered in software and
quickly loaded onscreen as a picture on the wall in a room. Mobile wifi
is also used as a control device to trigger events such as scene changes,
cameras or to control the movement of objects. It is also used to edit images, to access databases, and to source and integrate online assets such
as sound, video, maps, photos or text.

8. Scenarios
Portrait painting:
In the pre-feature cartoon, Truffles Underground, the character, Rupert, is
an artist and chooses someone in the audience to model for him. Rupert
‘paints’ a portrait of the person. When he turns the canvas around there is
a perfectly painted picture of his model. Rupert is controlled using mocap
live. While he is painting a portrait of the audience member, a photo is
discreetly taken and the image is sent via wifi to the canvas. The process
is repeated, this time producing a more interpretive painting with features
added based on their conversation.
Participation: This is the most complete improvisation. People
instantly recognise their role and there’s been some memorable comic
exchanges between participant and Rupert.
Fig. 3. Painting of
audience member
on canvas, Sydney
Children’s
Festival.

Fixing the title:
The title of the movie is misspelt and the character onscreen tries to fix
it by rearranging the letters but instead makes it worse. The audience is
drawn in to assist, resulting in some absurd results.
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Participation: Mixed at first, from enthusiastic gameplay to the occasional cul de sac. With ongoing alterations to the interplay and title the
response has become consistently successful.
Trouble in Space:
Two astronauts are travelling through space. The mocap performer
is the captain and a participant is the trainee pilot, operating the controls
and steering the space ship through a range of obstacles. Along with
buttons for forcefields and missiles, the controls include windscreen wipers, ejector seat and airbags These help to drive the interplay. Using auto
lip-synch software, the voice of the audience member drives the mouth
movement of the pilot and movements are controlled backstage. The
participant is handed a joystick which control the spaceship.
Participation: Participants had too much to do at first so the plot
was stripped back and exchanges between crew took a stronger focus.
Fig. 4. Captain is
driven by mocap while
the participant’s voice
drives the trainee pilots
mouth movement.

Chasing Shadows:
This is a 1940’s film noir ‘whodunnit’ which is still in development
but a five minute trailer from Casablanca was used to test two workflows
with audiences in a short film environment. Firstly, in an airport scene,
Bogart and Bergman are talking when at a key point they both look to the
audience, annoyed about noise coming from the audience. Here the two
characters have been carefully mapped to a rigged 3D mesh with blend
shapes and so begin a live exchange with the audience. The second was
using video shot as people came in to the venue against a green backdrop.
This footage was chromakeyed and composited into the same scene, so as
the characters are talking to the audience, audience members are wandering across the scene in the background or sitting in the nearby car.
Each scenario is framed in a familiar setting, enabling members of
the audience to be able to join in without the need for explanations. The
mocap performer uses Keith Johnston’s (1981) tenets of structured improvisation to drive the interplay- being affirmative, focusing on the story/
interplay rather than the comedy and making the participant ‘look good’.

9. Feedback and Conclusions

In key performances the audiences were videoed to gauge responses,
and the attention and engagement was across the entire audience. Showings of the first iteration of The Picture Machine, mostly adult audience,
were followed by a 20 minute question time and follow-up feedback from
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key industry people. The absurd world of Chasity and Morton in their old
decaying cinema drew the audience into their chaotic reality. “I loved the
Madcap Collage. You just join it, buy into it from early on and go with
it.” “It was like living in a Vaudeville world. I was fully expecting at any
moment to see a whole bevy of jugglers and fire eaters pouring into the
aisles.” Key arts administration attended and the showing was followed
up with openings to stage the completed work. about the completed.
Videos of audiences testify to the success of this style of performance. Each performance also expose areas that can be improved by
more structure, better gameplay or more familiar framing. In some
situations children need a little preparation before commencing, as in
a targeted warmup. In general, if the concept works then, as with any
improvisation, the rest is in the hands of the actor. By their
reflexive nature performances using improvisation generally grow with
with each performance.
Fig. 5. Technical setup
using mobile wifi

From the first moment of the character’s appearance onscreen
children took naturally to interacting, almost certainly recognising the
reality of the character’s behaviour as authentic, a real person, and so the
responses were as if it were a physical actor. Video of four performances
consistently show their sustained attention, and excited responses and
energetic participation during the forty minute children’s version.
It was important that every scenario worked technically but
inevitably at showings there are technical hiccups. However, this was a
patch-up steam driven world and the unpredictable, the hiccups, added
to the improvised theatricality. This was true of the animation where
the audience were absorbed by the improvisation and participation over
and above the integrity of the animation which was rarely mentioned in
feedback. As a consequence, it seems, the quality of the animation are
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not as important as the role they played in framing each scenario. To use
McLuhan’s term again, the response to the improvisational, participatory
approach was ‘cool’; people related to a live animated character sociallyas a person. Probably because of this and also in line with McLuhan,
there was no ‘uncanny valley’ effect (Mori, 1970).
Using real-time previz technologies such as motion capture and
compositing, enable new forms of digital theatre that can combine the
liveness, the co-presence and the interplay of theatre with the illusionary capabilities, the shifting camera perspective and unbounded locality
and temporality of animation. This study points to the pre-eminence of
a socialising structure in devising this type of production. The animation
becomes theatre.
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O presente artigo apresenta uma investigação sobre relações entre o cinema
de animação e crítica social, que serve, por sua vez, de sustentação para um
projeto de investigação prático em desenvolvimento, focado em torno de temáticas de carácter intervencionista. Este projeto é um curta-metragem que
pretende salientar temáticas políticas, culturais e sociais que não são abordadas pelos meios de comunicação mainstream, explorando o seu potencial
como forma de questionamento da ordem atual e predominante. Neste projeto, que está a ser realizado no âmbito do mestrado de Ilustração e Animação
do IPCA, pretende-se também explorar, compreender e analisar o impacto
que o cinema de animação desempenhou no avanço e questionamento de
transformações políticas, culturais, ideológicas e sociais, ambições essas que
se refletem na estruturação narrativa, conceptual e formal das obras. Este
projeto pretende não só abarcar questões de cariz sociopolítico, como irá
também englobar e abordar todo um espectro da experiência humana, que
vai desde o plano mais concreto (sociedade, ideologia, cultura e sistema) ao
plano mais abstrato (psicologia, espiritualidade, filosofia e humanismo).

1. Introdução

Este projeto pretende ter um carácter ativista e transformativo, que leve
ao questionamento do “status quo” e de toda a atualidade política, social
e cultural, alimentando no público uma vontade de mudança e transformação. A experiência de “suspensão da descrença” na criação de realidades imersivas e visualmente poderosas dentro do cinema de animação
são elementos que propiciam a subversão e um expandir da consciência
necessários para uma efetiva transformação na mentalidade do público
e posterior motivação para uma ação social e política coerentemente
activa. Ao verificarmos o Estado da Arte e as importantes intervenções do
cinema de animação no tratamento de questões sobre a diversidade de estruturas políticas, sociais e culturais que conduziram e ainda conduzem a
nossa sociedade, podemos claramente verificar o potencial desse medium
na sua capacidade em criar realidades capazes de abalar mentalidades
e de romper com convenções e ideias profundamente instituídas. As seguintes obras foram analisadas como casos de estudo essenciais para um
desenvolvimento coerente do projecto e sua respectiva fundamentação
conceptual, sendo casos que influenciaram de forma decisiva a estruturação de toda a narrativa.
1, 2 e 3 Escola Superior de Design 4750-810 Barcelos, Portugal.
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2. Babylon (1986) Aardman Studios
Fig.1. Screenshot de
Curta-Metragem Babylon (1986) Aardman
Studios

“Babylon”(1986) é uma curta-metragem realizada por David Sproxton
e Peter Lord nos estúdios Britânicos “Aardman” que aborda de forma
intensa e corrosiva questões políticas, recorrendo a fortes metáforas que
conduzem o espectador nesta narrativa. As obras do estúdio “Aardman”
também se destacam pela sua incisão em diversas questões de cariz social
que se encontram em produções como “Sales Pitch”, “On Probation”
e “Early Bird” realizadas em 1983 para a uma compilação de episódios
intitulada de “Conversation Pieces”. É importante considerar que a fase
inicial do respectivo estúdio concentrou-se em produções para a BBC
e o Channel 4 fora do horário nobre e do mainstream, dirigidas a uma
audiência limitada que demonstram também o investimento do próprio
estúdio na reinvenção estética e experimentação de novas metodologias na animação. Desta forma, as primeiras obras do estúdio Aardman
divergiram da forma convencional de se produzir cinema de animação e
na construção trivial de narrativas fechadas no seu imaginário particular
e circunscrito, ao incluírem gravações de entrevistas e conversas diárias
com pessoas que faziam parte do dia à dia dos realizadores – esta simples
prática revela-nos a importância do realismo social e do lado documental
que se reflete nas primeiras produções desenvolvidas [1].
A curta-metragem “Babylon” faz parte de uma compilação de episódios chamada de “Sweet Disaster”, desenvolvida para o Channel 4, no
Reino Unido, série esta que consiste em várias reflexões sobre o apocalipse e a sua iminência. Uma das obras incluída também nesta compilação,
“Death of a Speech Writer”, destaca-se pela sua simplicidade e linearidade em termos de construção da narrativa ao mesmo tempo destacando-se
pela sua natureza cáustica, tétrica e introspetiva. Toda esta simplicidade
se reflecte na forma como a história se desenrola de uma forma fria
e estática, em que os únicos vestígios que conduzem o espectador na
narrativa são o corpo morto e inerte de um político / orador, vitimado por
um aparente desmaio enquanto escrevia um discurso e os elementos do
espaço envolvente. Os movimentos de câmara travelling lentos, bruscos
e inconstantes, juntamente com a iluminação melancólica, salientam
de alguma forma a frieza, o cálculo e a obscuridade que nem sempre
testemunhamos no planeamento político, demagógico e suas respetivas
conveniências. Toda a narrativa gira em torno dessa mesma atmosfera
criada através das movimentações de câmara e da voz-off do discurso
proferido que se prolonga até ao fim da curta-metragem. E é tendo em
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conta a dureza de assimilação desta mesma realidade que temos de
abordar a obra: “Babylon” revela-nos uma realidade bastante obscura e
de difícil confrontação. Uma reunião secreta e jantar da aristocracia reúne
magnatas e indivíduos de grande influência para a discussão de importantes tópicos sobre política, estratégias bélicas e relações internacionais.
Durante a intervenção do cabecilha da reunião, confrontamo-nos com um
discurso dominado por uma natureza sanguinária, pela ganância e pela
sede de poder que se reflete nas suas visões sobre a guerra e o “statusquo” que conduz a sociedade. À medida que o seu discurso se desenrola,
temos um indivíduo imponente e de feições cruas e rígidas que geme
como um animal e que vai crescendo progressivamente, acabando por
dominar e destruir o salão. Esta personagem é uma poderosa metáfora
da guerra, as suas consequências irreversíveis e malefícios infindáveis.
Também é importante salientar que a modelação das personagens se destaca particularmente nesta produção, pela forma como a fisionomia das
mesmas é elaborada de maneira a conferir um realismo maior ao mesmo
tempo preservando o seu carácter caricatural – conferindo à narrativa
uma seriedade mais elevada [1].

3. Breaking the Law of Silence

A Amnistia Internacional é uma das organizações mundiais que recorre
ao cinema de animação para divulgar de forma eficaz as suas mensagens
e projetos humanitários. A curta-metragem de um minuto “Break the
Law of Silence” mostra-nos uma exemplar animação sobre a necessidade
de um romper com o silêncio global, divulgando casos sérios de violência (ligada a conveniências políticas): Valentina Rosendo Cantú, uma
mexicana que após ter sido violentamente agredida por soldados procura
fazer justiça: Natalia Estemirova, um ativista de direitos humanos russa
que acabou raptada e assassinada; os cinquenta mil prisioneiros do campo
de concentração de Yodok (Coreia do Norte) cuja existência é negada e
direitos são insistentemente violados. Cada um dos casos merece peculiar
atenção, já que todos estes foram minuciosamente abordados pela mesma
organização, sendo eles representativos de uma falta de transparência que
é cada vez mais global e que é responsável por pactuar com o silêncio em
redor de um sucessivo infringir de direitos essenciais humanos.
Fig. 2. Screenshot de
Curta-Metragem – Amnistia Internacional:
“Breaking the Law of
Silence”

O caso de Valentina Rosendo Cantú está intimamente ligado ao de Inés
Fernandez Ortega, ambas de ascendência indígena Me’phaa (Tiapaneca).
No México, mulheres indígenas que são violadas raramente apresen-
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tam queixa, pelo simples facto de terem que enfrentar os mais variados
obstáculos de carácter cultural, social e económico. A história destas duas
mulheres mostra-nos um caso de coragem em que ambas revelaram a audácia de denunciar a situação em tribunais nacionais e internacionais. Os
investigadores militares tentaram refutar as respetivas queixas apresentadas ao mesmo tempo que as instituições civis não davam um tratamento
adequado às denúncias que foram apresentadas. Só em Agosto de 2010,
após sucessivas intimidações dirigidas às famílias das duas mulheres
indígenas, a Corte Interamericana de Direitos Humanos apresentou duas
sentenças contra o México e ordenou uma investigação intensiva por
parte das autoridades civis, ao mesmo tempo que exigiu a concessão das
reparações às duas mulheres juntamente com a reforma do sistema de
justiça militar.
Natalia Estemirova (1958-2009) era uma jornalista russa e professora de história que trabalhava desde 2000 no Memorial Human Rights
Center no Cáucaso Norte. Raptada perto do local onde morava em Grozny na República da Chechénia, acabou posteriormente assassinada. O
seu corpo foi encontrado na cidade vizinha de Ingushetia. Tinha sido baleada à queima-roupa. Estemirova foi responsável por reunir depoimentos
de testemunhas que assistiram a crimes contra a humanidade cometidos
durante o segundo conflito da Chechénia, como, por exemplo, o massacre
da Aldeia de Novye Aldy. Estemirova trabalhou juntamente com a jornalista Anna Politovskaya em muitas das suas viagens à Chechénia, o que a
ajudou a recolher os relatos das várias vítimas do conflito e das mesmas
violações de direitos humanos. Politovskaya foi assassinada no prédio
onde morava no dia 7 de Outubro de 2006. Perante o ambiente atribulado
da Chechénia, onde a cobertura dos meios de comunicação e o ativismo
das organizações de direitos humanos enfrentavam sérias ameaças,
Estemirova manteve-se firme e continuou a publicar informação sobre a
violação de direitos humanos, mesmo aquela em que oficiais de governo
pudessem estar envolvidos. As suas declarações causaram mau-estar e
turbulência às autoridades chechenas, acabando por ser comunicada pela
provedoria dos Direitos Humanos da Chechénia que se teria colocado em
risco ao fazer tais denúncias.
Em relação aos campos de concentração de Yodok na Coreia do
Norte, a Amnistia Internacional difundiu imagens obtidas por satélite e
um conjunto de testemunhos que denunciam a forma desumana como os
prisioneiros políticos são tratados– as imagens revelam a localização dos
campos e suas condições e os testemunhos reunidos permitiram à instituição ter uma perspectiva geral sobre a forma como se vivia dentro desses
espaços. Yodok concentra uma rede de campos que albergam cerca de
20.000 pessoas. Nesse território, os prisioneiros são forçados a trabalhar
em condições semelhantes a escravatura, ao mesmo tempo que são sujeitos às mais variadas formas de tortura e tratamentos degradantes. Todos
os prisioneiros de Yodok presenciaram execuções públicas: “A Coreia do
Norte não pode continuar a negar o inegável. Durante décadas as autoridades têm-se recusado a admitir a existência de grandes campos para
presos políticos,” afirmou Sam Zarifi, Director da Amnistia Internacional
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para a Ásia-Pacífico. A natureza hermética de um país como a Coreia do
Norte torna difícil a afirmação de direitos humanos num regime fortemente baseado na autocracia e fechado sobre si mesmo. A luta direitos
humanos dentro da Coreia do Norte é uma luta que se prolonga há mais
de sessenta anos. Acredita-se que os campos de concentração em Yodok
estão ativos desde a década de 50 e só três pessoas conseguiram escapar
das zonas do controlo com sucesso. Ao verificarmos detalhadamente os
três casos descritos anteriormente e a ligação da campanha “Breaking
the Law of Silence” em relação a estas mesmas situações, verificamos
também o potencial do cinema de animação ao tentar aliar o impacto
emocional que a imagem pode ter perante o espectador com a urgência de
sensibilização e intervenção de um público amplo em relação às situações
que são expostas nessa mesma curta-metragem.

4. Hotel E (1992) Pritt Pärn
Fig. 3. Screenshot
de Curta-Metragem
“Hotel E” (1992) Pritt
Pärn

“The Death of Dark Animation in Europe: Pritt Pärn and “Hotel E” é um
artigo escrito por Andreas Trossek que reflete sobre o estado do cinema
de animação após a queda do Muro de Berlim, a desintegração da União
Soviética e posterior ascensão do Capitalismo e do “Sonho Americano”.
“Hotel E” (1992) apresenta-nos várias narrativas caracterizadas pela
sua diversidade técnica sendo também conhecido por ser o último filme
crítico do Sistema Soviético cujo colapso foi fruto das reformas levadas
a cabo pela “Perestroika”. Ao mesmo tempo, também se afirma como o
primeiro filme de animação que nos revela uma postura crítica em relação
à ascensão do capitalismo especificamente na Estónia, país que restaurou
a independência em 1991. Filmes realizados dentro dos países da “cortina
de ferro” com uma pretensão político-social, especialmente durante a permanência de Mikhail Gorbatchev no poder, culminaram exatamente com
a curta- metragem “Hotel E”. Foi com a implementação da “Perestroika”
que foi admitido um discurso moderadamente crítico em relação à ordem
social e política dos regimes soviéticos, pois, outrora, a adopção dessa
mesma postura nas várias produções artísticas e culturais seria vista como
uma forma de dissidência e oposição a ser travada. Com a flexibilização da
censura, houve um maior investimento na produção cultural e artística de
carácter crítico, destacando-se obras como “Breakfast on the Grass” (1987)
de Pritt Pärn, “Papa Carlo’s Theatre”(1988) filme negro e anti-autoridade
de Rao Heidmet e “Culture House” (1989) filme que troça do totalitarismo
realizado por Riho Unt. Estas realizações artísticas e culturais resumiram-
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se a uma audiência limitada, nunca se propagando para públicos de maior
dimensão. Na curta-metragem “Hotel E”, temos a auto-representação do
realizador sob a forma de um alter-ego, ilustrando a realidade totalitária
no Leste da Europa e o Ocidente Capitalista. O seu alter-ego, dentro da
realidade soviética, tem o desejo incessável de ir para o Ocidente, enquanto que dentro do sistema capitalista ocidental as suas obrigações parecem
infrutíferas e sem sentido. O que lhe permitiu reunir conhecimentos suficientes para a realização deste filme, foi o facto de a sua obra “Breakfast on
the Grass” ter sido premiada em vários países europeus, o que lhe permitiu
viajar dentro e fora das fronteiras da União Soviética e reunir informação
sobre essa disparidade de culturas, algo que não era possível para o cidadão comum de um país sob domínio soviético [2].
É importante salientar que “Hotel E” é uma obra que surge como
fruto de toda uma confusão que surge com a queda do comunismo e o
desmantelamento da União Soviética, fase em que a Estónia pós-soviética
se confrontava com uma crise de identidade e procurava respetivamente
a sua integração num panorama Europeu novo e desconhecido (o “E”
presente no título referindo-se exatamente à Europa). A curta-metragem captura esse sentimento de alienação sentido em grande parte pela
sociedade estoniana e a sua adaptação a um novo contexto económico,
social e cultural. Nesta produção, temos uma narrativa caracterizada por
duas realidades fortemente antagónicas, um mundo dividido em dois: um
dominado por uma aura onírica, colorida, descontraída que caracteriza
um ambiente faustoso, repleto de Pop Art e completamente desvinculado de preocupações materiais ( a representação nua e crua do Sonho
Americano, a dimensão ocidental); o outro apresenta-nos uma realidade
taciturna onde reinam o caos, o desespero, a pobreza e a incerteza, um
mundo onde dominam os tons de preto e que é repleto de ansiedades e
negativismo (dimensão soviética). Victor, o protagonista de “Hotel E”
e habitante da dimensão soviética, descobre uma forma de viajar entre
estes dois mundos, tornando-se uma espécie de intruso no mundo oposto
ao seu, tentando inserir-se e adaptar-se a toda a estranheza de um novo
contexto. Victor, naquela dimensão recheada de fausto e prazer, surge
praticamente como um alienígena, acabando por gradualmente se inserir
em todo um novo estilo de vida e contexto cultural, adaptando de forma
progressiva a estética e aparência elegante dos habitantes desta mesma
dimensão. Mas mesmo sofrendo esta transformação gradual, Victor
nunca é suficientemente galante em comparação com os personagens integrantes da dimensão ocidental, acabando por não se ajustar totalmente
a esse novo contexto. Apesar de toda a atmosfera paradisíaca que domina
a dimensão ocidental, é de salientar que todo o enredo é caracterizado
por uma considerável melancolia. A dimensão ocidental, na sua essência,
acaba por não divergir assim tanto da dimensão soviética, se tivermos em
consideração que toda a aura boémia de conforto, fausto e consumo se
assume como uma máscara que camufla um enorme vazio e frustração.
A parede que separa as duas dimensões acaba por ruir pouco antes do
final da história, conduzindo ambos os mundos a um futuro incerto [3].
Portanto, “Hotel E” acaba por desmascarar uma crise identitária que, no
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exato período histórico desta mesma produção, se podia encontrar tanto
nos países do ocidente como nas nações que acabavam de se desvincular
do regime soviético, conhecendo assim uma profunda renovação no seu
contexto cultural e político.

5. Persepolis (2007) Vincent Paronnaud e Marjane Satrapi
Fig. 4. Screenshot de
Longa-Metragem “Persepolis” (2007) Vincent
Paronnaud e Marjane
Satrapi

“Persepolis” (2007) é a longa-metragem e adaptação da banda desenhada autobiográfica de Marjane Satrapi. Para abordarmos este filme, teremos que analisar a revolução islâmica de 1979 e a considerável proeminência que teve na cultura iraniana. A mesma revolução foi acompanhada
por uma galvanização de massas que englobou a classe trabalhadora e o
clero, forças que se opuseram ao regime monárquico sob o domínio de
Xá Mohammad Reza Pahlavi, regime este que tinha o apoio dos Estados
Unidos e Reino Unido e que se encontrava fortemente influenciado pelas
políticas ocidentais, de uma forma geral. Sendo assim, o mesmo regime
tentou conduzir-se em direção à modernização e secularização, posteriormente gerando dissidência e instabilidade. Este mesmo assunto mereceu
uma grande exploração académica, mas foi pela primeira vez explorado
na banda desenhada e cinema de animação por Satrapi. Nesta longa-metragem, assistimos à turbulenta adaptação da protagonista em relação ao
conflito ideológico entre as ambições seculares do estado monárquico e
as instituições religiosas. A narrativa inicia-se com a sua infância no clima
atribulado do Irão, salientando a emigração para a Europa em adolescente e sua adaptação a um novo contexto cultural. Durante a mesma,
testemunhamos assim o conflito de Satrapi em se adaptar ao uso do véu
e à abolição da educação secular, sendo ela de uma família moderna e de
horizontes alargados. Satrapi reconhecia o seu potencial como uma possível rebelde, estando consciente da opressão do regime do Xá, ao mesmo
tempo que era influenciada por diversas personalidades (Trotsky, Fidel
Castro, Che Guevara, Descartes e Marx) e suas transformações políticas e
sociais na história. É de salientar que a Revolução Islâmica foi responsável
por profundas reformas sociais e culturais na sociedade iraniana, cujo
núcleo é essencialmente de carácter religioso, englobando um conjunto
de ensinamentos e valores provenientes do Islão. Esta foi movida em
grande parte pelo povo, acabando por se instalar uma república islâmica.
Durante a dinastia Pahlavi, o Irão tornou-se uma das maiores potências
militares e económicas do Médio Oriente, mas todos estes progressos
enfureceram as ordens religiosas dominantes e seus respetivos líderes –
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reação e descontentamento que conheceu plena unanimidade dentro das
organizações islâmicas. Segundo as organizações religiosas, os sucessivos
processos de modernização a que o Irão se estava a submeter simbolizavam a desobediência em relação a leis de cariz sagrado da ordem islâmica
– sendo esta desobediência profundamente associada à decadência
moral. Tudo isto gerou jogadas contra aquilo que as organizações religiosas consideravam uma instalação iminente do capitalismo, originando
assim movimentos de esquerda e pró-islamismo que se concentraram em
aliciar as massas (especialmente a classe trabalhadora) que tinham como
visão estender o poder político para os vários bazares e estabelecimentos
religiosos [4]. Na realização desta obra, temos que ter em consideração
as diversas especificidades da animação e a sua capacidade inerente em
estabelecer ligações entre memória, fantasia, sonho e experiência. A
abordagem de eventos históricos caracterizados por considerável carga
traumática (eventos relacionados com guerra, revolução e genocídio)
dentro da própria arte está sempre sujeita a controvérsia – até que ponto
é que o artista está apto a representar o que é inconcebível. Esta problemática conduziu diversos realizadores, escritores e artistas a recorrerem
ao cinema de animação como forma de incidir em temas particularmente
sensíveis e traumáticos. Isto porque esta mesma prática artística oferece
formas de abordar histórias densas e pesadas sem haver presente uma
negociação direta com a realidade e sua respetiva reconstrução. Esta mesma longa-metragem oferece-nos um estilo visual e narrativo dominado
por simplicidade e austeridade, estilo este responsável por alimentar um
sentimento de universalidade construído em redor das idiossincrasias e
vivências de Satrapi [5].

6. Mononoke Hîme (1997) Hayao Miyazaki
Fig.5. Screenshot de
Longa-Metragem “Mononoke Hîme”(1997)
Hayao Miyazaki

A longa-metragem “Mononoke Hîme” (1997) mantém-se como uma das
produções com maior significância cultural no Japão da última década do
século XX. Também terá que ser salientada como uma obra caracterizada
por uma carga crítica que abarca uma grande diversidade de tópicos de
carácter político, social, cultural e que, acima de tudo, nos obriga a repensar todas as nossas dinâmicas de relacionamento humano e a forma como
interagimos com o próprio planeta Terra.
O conflito civilizacional entre homem e natureza é dissecado e abordado em grande profundidade, ao mesmo tempo sendo resolvido numa
narrativa e mundo enriquecido por uma variedade de alegorias e um
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romantismo sagrado que se reflete no fado trágico de animais e entidades
antropomórficas que habitam as florestas virgens. A longa-metragem
inicia-se com Ashitaka, o último princípe da tribo oculta de Emishi, a
proteger a sua aldeia de um “Tatarigami” (Deus Demónio), uma entidade
maligna que consiste numa massa de sanguessugas parasitárias que se
apodera de um javali e que não conhece qualquer tipo de misericórdia
perante os humanos. Ashitaka elimina com sucesso a criatura e defende
a sua aldeia, apesar de sair da batalha com o seu pulso atingido e infetado
por uma substância negra proveniente do “Tatarigami”, contraindo assim
uma doença terminal. Em vez de se manter na aldeia correndo o risco
de infetar os restantes aldeões, Ashitaka aceita o conselho e a bênção da
Shaman de Emishi e inicia uma jornada até ao sudoeste para encontrar
a raiz da loucura que fez sucumbir o “Tatarigami”. Entretanto Ashitaka
conhece San, uma guerreira humana acompanhada por Lobos Deuses
e que toma o lado dos espíritos e das florestas. Ashitaka, movido pelos
sentimentos que tem por San, investe a sua energia em fazê-la reconhecer
a sua humanidade. Do outro lado, temos o outro eixo do conflito, a tribo
da Dama Eboshi cujo objetivo é a decapitação do “Shishigami”, Deus
supremo da Floresta e das Montanhas, objectivo este que servirá o único
interesse de obter uma colossal oferenda de ouro vinda do Imperador do
Japão em troca da cabeça do Deus decapitado que consiste numa chave
para a imortalidade.
Nesta história, Ashitaka surge como um mediador entre as duas faces
do conflito, tendo como objetivo primordial o equilíbrio dos ecossistemas
e da relação entre humanos e espíritos, neutralizando assim tanto a ambição da tribo de Eboshi como as forças enraivecidas da Natureza. Como
recompensa pela devolução da cabeça do “Shishigami”, Ashitaka obtém a
purificação e é curado da doença que gradualmente o conduzia à morte.
A hipertrofia maligna no pulso de Ashitaka que o matava lentamente, além de simbolizar o ódio instalado no seu organismo e alma,
também poderá assumir-se como uma metáfora alusiva à sua transição da
adolescência para o existencialismo da idade adulta. Sendo assim, todas
as situações atribuladas a que a personagem principal se sujeita poderão
assemelhar-se a ritos essenciais de passagem e evolução. Além deste tipo
de simbologia, também teremos que verificar que a infeção mortal de
Ashitaka poderá surgir como uma alegoria sobre a forma como Japão terá
que ultrapassar a catástrofe dos bombardeamentos nucleares de Hiroshima e Nagasaki para, posteriormente, se comprometer a contribuir para a
construção de um mundo mais harmonioso e com maiores considerações
espirituais e ecológicas. E perante esta perspetiva, teremos que ter em
conta que as temáticas nucleares abordadas nas obras de Miyazaki têm
sempre a presença de mensagens que incluem um forte cariz ecológico,
a oposição em relação ao estado e a barbárie e a recuperação de valores
tradicionais japoneses na contemporaneidade. Valores estes que se encontram profundamente vinculados às tradições Budistas e Shintoístas – é
importante ter em conta o Shintoísmo como uma das tradições espirituais
dominantes no Japão, tradição que envolve a veneração da natureza,
rituais de purificação e o estabelecer de um continuum entre a dimensão
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profana e divina (o dualismo entre poluição/purificação é um tema que
domina esta mesma tradição). É de salientar também que toda a tradição
cultural e histórica japonesa é dominada por uma grande carga espiritual
/ mitológica que neste caso não pode passar despercebida. Sendo assim,
também é importante definir a importância dos “Yokai”, termo que se
refere a seres mitológicos e espíritos capazes de mudar de forma e que
habitam todo o folclore japonês e cuja definição ainda se mantém ambígua. Segundo as diversas lendas, nos arquipélagos do Japão habitam cerca
de oito milhões de Deuses e “Yokai”, caracterizados pelos mais diversos
traços e personalidades (tanto existem Deuses benevolentes e protetores
como existem entidades dominadas por raiva e maquiavelismo) – politeísmo que em nada se assemelha aos cultos monolíticos presentes nas
tradições judaico-cristãs. Este tipo de seres, não habitam numa dimensão
metafísica e inatingível para o ser humano, mas sim podem ser encontrados em todos os elementos de um ecossistema e do mundo físico,
assumindo as mais variadas formas [7].
O estilo narrativo de “Mononoke Hîme” reflete um dinamismo
histórico e ficcional semelhante à das produções do género “Jidageiki”,
traçando na sua história posturas com carácter ideológico e ambiental
que se orientam segundo matrizes históricas, mitológicas e lendárias.
O género “jidageiki” revela-se pouco convencional dentro da animação
japonesa, sendo o seu grande percursor Akira Kurosawa que define esse
estilo cinematográfico como decisivo na caracterização da realidade do
Japão feudal e de toda a sua aura heroica dentro do cinema, revelandonos realidades definidas por hierarquias rígidas, pela imponência dos seus
samurais e uma classe camponesa vitimizada. Miyazaki foi responsável
por reinventar o género “Jidageiki” no cinema de animação japonês, afastando-se exatamente das metodologias utilizadas por Kurosawa no desenvolvimento deste mesmo estilo cinematográfico. Toda essa reinvenção
nota-se essencialmente na forma como Miyazaki enfatiza o próprio papel
das mulheres, dos jovens, leprosos, classes e minorias socialmente ostracizadas, catapultando-os assim para papéis de relevância, muitas vezes
representados em papéis heroicos responsáveis pela defesa e preservação
do meio natural, mostrando-se assim dissidentes perante a barbárie do
Império. Só neste simples facto há já um profundo repensar do próprio
género “Jidageiki” sendo de salientar o facto de esta obra cinematográfica
se encontrar fortemente influenciada pelo trabalho histórico e de investigação de Amino Yoshihiko e as suas perspetivas sobre o Feudalismo
japonês, perspecivas estas que relativizam as linhas imperiais dentro da
estrutura hierárquica e feudal japonesa para conferir importância ao papel
da mulher, do cidadão comum, artesãos, marginalizados e sua posição
nas estruturas geopolíticas que, com pouca frequência, se encontram
patentes no plano principal histórico do Japão. Sendo assim, é importante
também ressaltar o facto de que, dentro desta narrativa, todos os conflitos
estão despidos de um conceito rígido de dualidade, ou seja, a presença linear de bem e mal e a trivial disputa entre heróis e vilões. As personagens
principais e secundárias são assim definidas por forças e fragilidades,
complexidades e conflitos internos que tornam a sua caracterização densa
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e muito mais propensa a criar empatia com a densidade interior de cada
um dos espectadores.
A realização desta longa-metragem rejeitou qualquer tipo de
nostalgia histórica, tirando assim partido de um passado que se projeta
claramente no presente e nas suas mais diversas problemáticas. Apesar
de tudo, as produções dentro do género “Jidageiki” não surgem somente como artefactos que promovem uma visualização ficcionada sobre
determinado período histórico , surgindo também como uma forma de
redefinição e (re)imaginação da forma como a sociedade encara a sua própria história, a atribuição de uma aura. E desta forma, “Mononoke Hîme”
afirma-se como uma reinvenção histórica, sem nunca apelar a uma evasão
reconfortante do presente para o passado, ou do presente para o futuro.
Temos perante nós uma apropriação do passado japonês que engloba uma
grande diversidade de temas e que ao mesmo tempo subverte uma quantidade de símbolos e cronologias com significado histórico e atual, como
ao mesmo tempo constrói uma nova base ideológica com fins de formar
uma visão do futuro mais equilibrada, harmoniosa e em plena conexão
com o meio natural. Esta obra impõe-se como uma urgente reinvenção
das construções históricas tradicionais, oferecendo uma representação
alternativa ao presente “status-quo” e atualidade [6].
É importante detectar na longa-metragem “Mononoke Hîme”, as claras similitudes entre os vários planos das florestas exuberantes povoadas
pela multiplicidade de criaturas antropomórficas e entidades mitológicas
e respectivo significado com o conteúdo abordado nas práticas artísticas visionárias – práticas estas que surgem exactamente das culturas
shamânicas e que ainda hoje servem de inspiração para vários artistas
contemporâneos (Alex Grey, Robert Venosa, Martina Hoffman, Anderson
Debernardi, Pablo Amaringo).
Fig. 6. (à esquerda)
“Misterio Profundo”,
obra pictórica de Pablo
Amaringo.
Fig. 7. (à direita)
Screenshot da LongaMetragem “Mononoke
Hîme” (1997) Hayao
Myiazaki.

A obra “O Shamanismo e as Técnicas Arcaicas de Êxtase” do antropólogo
e historiador romeno Mircea Eliade (1907-1986), surgiu como uma forma
de reação e dissidência perante o sistema estabelecido de valores cartesianos e materialistas dentro do paradigma ocidental, sendo este autor
influenciado por toda uma academia / disciplina que dominou a Roménia
nas primeiras décadas do século XX – disciplina esta altamente inspirada pelo tradicionalismo, romantismo e esoterismo Europeu e toda uma
busca espiritual que se afirmou como uma forma de rebeldia perante a
modernidade (capitalismo, Iluminismo e materialismo). Daqui surgiu um
interesse genuíno pelo primitivismo e por toda uma investigação centrada

Relação entre a arte
shamânica de Pablo
Amaringo e a exuberância espiritual das
florestas e do meio
natural em “Mononoke
Hîme”
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na espiritualidade antiga. Toda esta dissidência de Eliade não era particular a ele, mas comum a uma comunidade alargada de intelectuais que se
sentia traída pela ideologia progressista do Ocidente, dissidência esta que
não se deixou ficar somente por círculos culturais e académicos, mas que
se expandiu também em movimentos sociais e políticos. A este movimento dissidente do século XX concentrado no revivalismo das culturas
primitivas, suas mitologias e espiritualidades arcaicas, juntam-se também
autores como René Guenon, Julius Evola e Frithjof Schuon – antes da
Segunda Guerra Mundial, estes valores encontravam-se essencialmente
associados a movimentos conservadores de direita. Só a partir da década
de 60 é que estes mesmos temas foram incluídos em movimentos contraculturais de cariz ambientalista (especificamente, o movimento Hippie)
altamente dissidente perante o rumo que o Ocidente tomava perante problemáticas como a Guerra Fria e a invasão do Vietname. É exatamente
na segunda metade do século XX que Mircea Eliade é apreciado como representante de um modernismo radical e não como um convencional conservador. A corrente tradicionalista de onde Eliade absorve importantes
influências, também tinha em si a ambição de desvendar raízes primitivas
para descobrir formas de espiritualidade pura que ainda não tinham sido
subjugadas / substituídas pela tradição judaico-cristã. Grande parte da
espiritualidade presente, nestas culturas tinham práticas ancestrais que
permitiam o contacto direto com a “fonte da criação”, neste caso os rituais
e estados de transe (induzidos pelo tratamento e ingestão de determinadas plantas, danças ou até diversas formas de abstinência) orientados pelo
Shaman que não conheciam ainda qualquer tipo de instituição, autoridade
ou burocracia [10]. Todo este ressuscitar de valores de carácter essencialmente não-linear e imaterial são assim uma reação contra a incapacidade
da perspetiva iluminista / capitalista na solução de problemáticas que
ainda são atuais: “the Western Civilization with its Enlightenment and
capitalism is not a blessing but a curse, which should be overpowered
by the return to traditional roots that should help to spiritually anchor
disenchanted humankind. Thus, Guenon begins one of his major works,
“Orient et Occident”, with an accusation: Western Civilization appears in
history as an anomaly. Among all known civilizations this is the only one
that moves fast forward toward materialism.”[8] A perda de valores espirituais e a incapacidade de reconhecer o belo e transcendente naquilo que
aparentemente é vulgar e fruto de processos naturais e terrestres é uma
problemática nuclear que é abordada em “Mononoke Hîme”, dinâmica
esta que conduz exatamente à separação entre homem e natureza dando
posteriormente lugar à violação irascível e exploração descontrolada de
recursos de ecossistemas. Na disparidade entre as culturas primitivas e a
modernidade ocidental, podemos também traçar um desvincular progressivo entre homem e natureza que se vai acentuando ao longo de séculos
até atingir quase o seu potencial máximo. Esta desvinculação encontra-se
ilustrada na relação das tribos de Eboshi com toda a vitalidade das florestas que avizinham o seu território, desta forma tornando-os incapazes de
estabelecer uma relação empática e cooperativa com as diversas formas
de vida e entidades de cariz divino [9].
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Toda a trama de “Mononoke Hîme” tem em si latente todo um
restauro intencional de valores primitivos e sua apropriação como uma
forma de apresentar uma alternativa ao paradigma capitalista ocidental.

7. Contributo para o desenvolvimento da Curta-metragem
de Carácter Interventivo

A partir da pesquisa e análise feita deste grupo de filmes seleccionados
e de um conjunto mais vasto de filmes também consultados, partiu-se
para a construção de uma narrativa que pudesse reflectir, por um lado
uma realidade com uma problemática sócio-polítca dominadora e por
outro princípios de carácter interventivo em oposição a essa dominação.
A construção da narrativa é baseada em cinco seres de poder reúnem-se
para debater várias temáticas sobre dominação e controle da sociedade
e do status-quo: Mr.Tactus, Mr.Olfactus, Mr.Paladaris, Mr.Auditivus e
Mr. Visionarius. Este último é o cabecilha com projetos megalómanos e
desumanos, que acaba por entrar em conflito com Auditivus, o elemento
seráfico que revela o despertar espiritual presente em várias camadas da
sociedade Ocidental.
Fig. 8. Screenshot da
Curta-Metragem em
desenvolvimento: A
Reunião entre os cinco
elementos: Mr. Visionarius, Mr. Auditivus,
Mr. Paladaris, Mr.
Olfactus e Mr. Tactus

Uma das preocupações primordiais neste projeto residiu na exposição
nua e crua do funcionamento das estruturas ideológicas que conduzem
o “status-quo” e as transformações ténues e progressivas presentes nas
sociedades ocidentais. Desta forma, foi necessária a análise de diversas
problemáticas de cariz político, social e cultural. É importante também
salientar que este processo de trabalho também consistiu num processo
de aprendizagem, onde se exploram as potencialidades do desenho, da
ilustração e do cinema de animação como possíveis formas de catalizar a
ação social, política e cultural. Isto claro, salientando também a crescente
importância da união construtiva, empatia e cooperação entre indivíduos
que se tem vindo a perder com a promoção da individualidade, da competição e de uma cultura centrada no ego e na acumulação de diversos
tipos de capital. E, acima de tudo, fazer um apelo às gerações mais jovens
cuja vitalidade é necessária para se impulsionar um movimento que abale
práticas e hábitos paradigmáticos. E as questões que surgem são: como
abordar questões tão significativas, salientes e debatidas de forma original
e inovadora? Como construir mundos e situações habitadas por personagens que ilustram a urgência de ação reformadora no âmbito político,
social e cultural? Uma das prioridades seria evitar cair em ideias gastas e
repetidas. E poderá a imersão e o suspender da descrença levar o especta-
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dor a um aguçar e expandir da consciência necessários? Houve uma variedade de questões que foram colocadas de forma a que o projeto pudesse
avançar no rumo correto, questões estas que foram sendo esclarecidas
progressivamente, resultando de um processo paralelo de investigação.
Mas também é de salientar a importância de construir uma linguagem visual e de simbolismos adequados à narrativa e às mensagens
a difundir. Neste caso, tirando partido de uma linguagem visual que tem
sido solidificada e construída através de um reunir consistente de influências. Influências estas provenientes da banda desenhada, do cinema
e das artes plásticas: a corrosão e o lado negro, idiossincrático e crítico
presente nos autores Norte-Americanos do movimento Underground da
BD; o imaginário Japonês caracterizado por universos com grande carga
espiritual e fantasias intensas e exuberantes, salientando artistas como:
Osamu Tezuka, Yoshihiro Tatsumi, Shigeru Mizuki, Hideaki Anno, Hayao
Miyazaki, Satoshi Kon, Isao Takahata; a linguagem cinematográfica de
David Lynch caracterizada pelo pictorialismo das imagens e a presença da
associação livre de ideias no cinema; o Surrealismo e a importância das
dimensões do sonho na criação e na autodescoberta (psicanálise). Tendo
como base este imaginário estético individual e as influências dos autores
referidos, passou-se à primeira fase do projecto consistiu em sucessivos
brainstormings, a compilação de diversas ideias e sua respectiva análise.
Durante estes, a ideia que ganhou mais prevalência e mais consistência
conceptual foi a criação de uma hierarquia de personagens baseada nos
cinco sentidos, hierarquia esta relacionada com a diversidade de cargos
políticos e posições de poder. Desta forma, estruturou-se uma dimensão
sinárquica semelhante à de muitos agrupamentos secretos de relevância
internacional e política: Clube de Bilderberg, Bohemian Grove, Skull and
Bones, Clube de Roma e Comissão Trilateral. De seguida, passou-se à
modelação de personagens, em termos das suas personalidades, funções
sociais e cargas simbólicas. Tactus (personagem relacionada com o tato)
é o elemento da reunião, representante da classe política que se encontra
à superfície, visível e acessível aos povos e seu julgamento e divulgada
em massa pelos meios de comunicação. Utilizando uma expressão mais
direta, os “líderes políticos que entregam o rosto e o corpo às balas”.
Tactus é a personagem mais vulnerável e submissa, cujo poder é frágil,
superficial e facilmente influenciável, representando a hipersensibilidade
de determinados órgãos políticos à pressão externa de interesses institucionais e financeiros provenientes de grandes grupos macroeconómicos.
Tactus assemelha-se de alguma a forma à personagem Gregor da obra “A
Metamorfose” de Franz Kafka, no sentido em que certas figuras de poder
acabam inevitavelmente por sofrer uma metamorfose angustiante, um
processo de perda da alma para ser possível a inserção na complexidade
de um sistema.
Olfactus (personagem relacionado com o olfato) fica em quarto
lugar nesta hierarquia, destacando-se pelas suas narinas grotescas, dilatadas e chaminés fumegantes no topo da sua cabeça. Esta personagem,
vestido num fato e gravata gasosos, aparece a ruminar constantemente
os fumos que emanam das suas compridas chaminés. Em termos de
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construção, esta personagem foi inspirada em Jean Baptiste Grenouille,
o assassino da obra “O perfume” de Patrick Süskind, a sua obsessão em
odores e na idealização do aroma perfeito. Esta personagem teve pouca
relevância na narrativa e irá consistir num elemento auxiliar ao conceito e
atmosfera que se pretende estruturar dentro desta narrativa.
Paladaris (personagem relacionada com o paladar), colocada em
terceiro lugar na pirâmide hierárquica, é caracterizado por um vestuário
“bondage” e de práticas sado-masoquistas, banhas grotescas e um livro
entalado na sua boca. O seu rosto é pouco expressivo e na sua testa está
uma segunda boca de lábios bem desenhados que se impõe como um dos
elementos dominantes no seu rosto. O aspeto sinistro desta personagem
revela-nos lúxúria e a utilização do conhecimento como um instrumento
de dominação e consolidação do poder. O conhecimento é como o alimento que é devorado e ocultado de forma a não sobrar uma única réstia
aos seus “subjugados”.
Auditivus é a personagem mais humanizada dentro do círculo,
apresentando uma fisionomia elegante e seráfica. Esta personagem representa a audição e, dentro do grupo, é o único elemento que se apresenta
com um discurso dissidente. O conceito da personagem Auditivus é baseado no papel de Anjo Gabriel como mensageiro de Deus. A presença de
um elemento de cariz divino dentro deste círculo representa também uma
perda de espiritualidade por parte das sociedades modernas.
No topo da pirâmide situa-se Visionarius, o símbolo mais alto,
a megalomania e a sede de poder. O olho central na sua testa, de certa
forma ilustra a célebre frase de Miguel Ângelo: “desenhar é ter a régua e o
esquadro nos olhos”, neste caso num sentido substituindo o desenho pelo
poder sendo a expressão - dominar é ter a régua e o esquadro nos olhos.
O olho apresenta uma íris central rodeada de pequenos círculos perfeitos
(assemelhando-se quase ao símbolo da União Europeia), um símbolo de
supremacia, aparente perfeição, controle e estratégia.
Esta narrativa irá acabar por retratar metaforicamente a “Mandala”, que em sânscrito significa círculo, a roda da vida. Este círculo é
caracterizado por várias dimensões da existência humana, por diversas
formas de ser e existir. Uma das dimensões é a dimensão animalesca, que
abrange todos os seres humanos escravizados pela fome e pelo desejo
sexual, todos os instintos básicos de sobrevivência, aquilo que Sigmund
Freud define como “ID”. As dimensões do Inferno são caracterizadas por
extrema ansiedade e fúria, enquanto que as dimensões de Deus concentram em si a transcendência do ego e da complexidade através da vivência
estética e sensual que esta dimensão permite. Mas a dimensão mais relevante nesta narrativa é a dimensão dos fantasmas esfomeados, caracterizados por pescoços finos, bocas pequenas, estômagos grandes e vazios.
Estas cinco personagens são como fantasmas esfomeados, no sentido em
que todas elas, de alguma forma, são caracterizadas pela sede de poder
que preenche o vazio e o medo da diminuição e insignificância. Segundo
Gabor Maté, escritor e médico canadiano, esta dimensão é na sua opinião
a que mais caracteriza a realidade vivida atualmente no panorama cultural, institucional e social do Ocidente.
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Para preservar a linguagem de ilustração e banda desenhada cultivada nos últimos anos e transportar a sua dimensão para o cinema de
animação, técnicas tradicionais de desenho com tinta-da-china e canetas
Micron com o auxílio de desenho digital foram a melhor escolha para o
fim especificado. O fulcral na preservação desta mesma linguagem está
na transição da imagem estática para imagem em movimento, ou seja, a
transição de todos os universos criados em banda desenhada e ilustração
para a animação, dando vitalidade a todo esse vocabulário visual inerente.
Tanto o guião e o storyboard foram elementos condutores do projeto,
mas que nunca o cristalizaram totalmente. Muitas das imagens e conceitos idealizados durante a pré-produção sofreram várias reformulações,
mesmo após esta etapa ter sido, em teoria, encerrada. Para evitar que
o processo de trabalho se tornasse estático e inflexível, tanto o guião e
o storyboard consistiram em elementos orientadores, organizadores de
planos e ideias-chave.
Num dos primeiros storyboards desenvolvidos, a ação envolvia já as
cinco personagens reunidas, num ambiente trivial de uma sala de reuniões onde cada elemento retirava a respectiva pasta que correspondia a
uma especialidade (Economia, Relações Internacionais, Finanças, Meios
de Comunicação). Mas a formulação deste espaço não correspondia à natureza bizarra das personagens, cada um caracterizado segundo o sentido
que representa. As duas hipóteses que surgiram em relação a formulação
do espaço onde decorre a ação e que correspondiam ao tipo de narrativa
que se pretendia foram os seguintes: O interior de uma máquina industrial – se entendermos um sistema político, económico e cultural como
uma máquina cujas rodas dentadas consistem em crenças, hábitos e
ideologias, é na profundidade da máquina que se encontram as estruturas
nucleares e essenciais para o seu funcionamento; os bastidores de um
teatro - isto salientando o facto de Tactus se encontrar manietado pelos
restantes membros da assembleia como uma espécie de marioneta. Outro
aspeto a considerar é a dinâmica de “mise en scène”, tão típica dos jogos
políticos e oligárquicos, que é concebida de forma a ludibriar os povos. A
máquina/laboratório industrial foi o espaço mais indicado para a reunião
dos cinco elementos, o local principal da ação. A carga metafórica que
pode estar presente neste espaço é imensa, a máquina como símbolo do
funcionamento de sociedades e estruturas hierárquicas que desta forma
se encontra harmoniosamente ligada ao conteúdo da narrativa.
O storyboard inicial foi feito essencialmente para a deteção de problemas, brainstorming e colocação de hipóteses e conflitos. Os desenhos
ainda não tinham as personagens já com a sua caracterização definitiva,
o aspeto físico de personagens como Auditivus e Tactus sofreu entretanto
profundas alterações. O cenário também não se encontra igualmente
definido. Só depois de finalizado este storyboard e estudadas as hipóteses
é que foi possível a elaboração de um mais rigoroso e em sintonia com o
que se pretendia com este projeto.
A ação nesta narrativa pode ser dividida em quatro momentos-chave: introdução; discurso distópico de Visionarius; discurso utópico de
Auditivus; final e colapso do ideal distópico. Estes quatro momentos são
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Fig. 9. Screenshot de
Curta-Metragem em
Desenvolvimento:
Rapariga com chama
em plena metrópole

caracterizados por diferentes intensidades, as imagens formuladas teriam
que ter um impacto consoante o momento em que se inseriam. O início,
para além da introdução do título da curta-metragem, caracteriza-se pela
apresentação do cenário e de cada personagem e respetivo nome. Inicialmente também se colocou a hipótese de acompanhar a introdução com
momentos icónicos de cariz social e político do século XX (hipótese esta
que acabou sendo abandonada).
Os planos seguintes, após a apresentação de cada um dos personagens, salientam as dinâmicas de relacionamento presentes dentro da
reunião. Era importante caracterizar a reunião com um ambiente tenso,
conspirador e silencioso. As hierarquias também teriam que estar presentes, pois isso também iria ter influência na forma como as personagens se
relacionavam. Estando Visionarius no topo, ele seria o grande responsável
em dominar grande parte da conversação.
O discurso de Visionarius é acompanhado por planos alusivos às
suas palavras: as grandes metrópoles dominadas pelo capital; a opressão;
a alienação do indivíduo em relação a si próprio e ao mundo; a censura;
a supressão da consciência e do espírito; o vício; consumo/produção/objectificação. Os planos aqui são caracterizados pela sua natureza cáustica,
crua e perturbadora. Após o finalizar do discurso de Visionarius, Tactus
é eliminado da reunião após ser esmagado pelas palavras do cabecilha.
Após o sucumbir desta personagem, inicia-se uma onda de silêncio e intriga. Durante estes momentos de estupefacção, Auditivus é a personagem
que se envolve menos nesta situação, pois é nesta altura que ele prepara
a sua revelação. Os restantes elementos parecem tirar satisfação do sucumbir de Tactus, mas estranham a indiferença de Auditivus perante este
evento. Após a abordagem do indivíduo seráfico pelos restantes membros, este despe completamente a roupa e solta as asas auditivas que se
encontravam aparentemente sufocadas pelo “blazer” que tinha vestido.
Auditivus aproveita esta libertação para descoser os olhos e abandonar
a sua cegueira. É neste momento que o anjo se prepara para enfrentar as
crenças de Visionarius e apresentar a sua dissidência. Auditivus é o grande responsável pelo discurso utópico que é acompanhado por planos relacionados com a utopia e as reformas necessárias no Ocidente: valorização
da espiritualidade e da natureza como partes inseparáveis da existência
humana; a importância da cooperação e plenitude; a eliminação do Ego
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e a expansão da consciência; o desmontar do status-quo; o espírito como
forma de emancipação e verdade; as práticas shamânicas e a valorização
das raízes primitivas da humanidade. O discurso termina com a disputa
de olhares entre Auditivus e os restantes três elementos, apreensivos após
o assumir de um discurso completamente antagónico por parte de um
dos membros da assembleia. Mas após esta ousada atitude, Visionarius
retoma a sua calma e insiste na sua perspetiva. Mas ao persistir em ser
arrogante e ambicioso, não se apercebe do enorme lobo fantasmagórico
que aproveita a sua invisibilidade para se colocar em cima dele com as
mandíbulas prontas a devorar. No final, Visionarius acaba de se “meter na
boca do lobo”. Também se colocou a hipótese de que o filme, além do seu
final se desencadear com o plano de conjunto do lobo e do Visionarius,
se prolonga com um “zoom out” que origina um plano de uma rapariga
rebelde que estoura uma matrioska no chão, elemento este que é uma
metáfora dominante em todo este enredo.

8. Conclusão

Ao verificarmos os casos de estudo anteriores, podemos concluir que
dentro do universo da animação, de um modo geral a arte política se caracteriza não só pela exposição de factos sociopolíticos caracterizantes de
determinada realidade, como também é reconhecida pelo romantismo,
intensidade e escatologia com que essas mensagens são formuladas: “ A
arte só pode dignificar-se e ultrapassar o estado de barbárie civilizada em
que se encontra se se apoiar sobre o grande movimento social dos nossos
dias”[11]. Desta forma, um objeto de arte política não poderá prescindir de um carácter poético e imaginativo, responsável pela vitalidade
da obra e também pelo princípio de abertura absoluta na formulação
e interpretação da mensagem. No interior da arte política detetamos
uma problemática de radicalismos e de conflitos nas relações entre arte,
política, sociedade e imaginação, estando estas relações carregadas de
antagonismos e contradições na sua essência. A abordagem do “statusquo” político e social pelo artista inicia-se essencialmente através da
sua legitimação e reconhecimento, só posteriormente é que ele poderá
desconstrui-lo e exercer radicalidade através da eficácia de linguagens e
metáforas que solidificam a sua mensagem. Linguagens estas construídas por um imaginário determinado e caracterizado por símbolos que o
tornam particular. A formulação desse imaginário pretende então romper
com a natureza estática do “paradigma”, oferecendo assim uma representação alternativa a essa mesma realidade: “Como me parece que o disse
algures Jacques Derrida, não existe desconstrução sem radicalidade (nem
sem conflitualidade, nem sem loucura), e, dir-se-ia por outro lado, que
em primeira e última instância toda a arte política implica uma actuação
de radical desconstrutividade. Ainda que paradoxal e contraditório)”[11].
Sendo assim, a radicalidade expressa na arte interventiva assume-se
como polimórfica, capaz de assumir as mais diversas formas e conteúdos.
Tanto o revolucionário como aquele que assume a postura arqueológica
e a busca do tradicional podem ser caracterizados por radicalidade: “
radical é tanto aquele que quer romper com o passado (o futurista que
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deplora o amor como humano demasiado humano e detesta a “Vitória
de Samotrácia” por ser uma imagem incompreensível) como aquele que
regressa ao passado, paradoxalmente, recalcando-o enquanto julga celebrá-lo”[11]. Mas também será importante salientar que todo este projeto
/ investigação não pretende só abordar e analisar tópicos e problemáticas
sociais, políticas e ideológicas, como também abarcar todo um espectro
geral da experiência humana de carácter cultural, espiritual, humanista e
psicossocial.
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Abstract
Os mundos virtuais são um meio de crescente relevância. Oferecem
possibilidades únicas para criação e interação, sendo por isso objeto de
utilização e investigação em numerosas áreas. Este artigo estuda a prática
artística em mundos virtuais. Através da discussão de projetos artísticos
selecionados pela sua abrangência e pertinência, são definidas tipologias
de arte em mundos virtuais. Estas tipologias identificam um conjunto de
funcionalidades indispensáveis à realização desses projetos, que no seu
conjunto, evidenciam as três affordances fundamentais para o conceito de
Ambiente Virtual Colaborativo Criativo: criação, colaboração e distribuição. Definindo as fundações necessárias a uma plataforma criativa, aberta
à colaboração e partilha, este estudo contribui para o futuro de mundos
virtuais enquanto local para a co-criação de conteúdo e significado, por
comunidades artísticas e pelo público geral.

1. Introdução

Os mundos virtuais são frequentemente designados como Ambientes
Virtuais Colaborativos (AVC), onde pessoas interagem através das suas
manifestações digitais, os avatares. A espacialidade é a sua característica
diferenciadora, pois fornecem uma experiência imersiva onde nos movemos através de um mundo simulado quase infinito, por oposição à metáfora
bidimensional de uma secretária com pastas e um cesto de lixo. Tom
Boellstorff (1) avança três propriedades fundamentais de mundos virtuais:
são lugares, habitados por pessoas, e ativados por tecnologias de rede.
Churchill, Snowdon & Munro descrevem-nos como locais de ação e interação (2), espaços virtuais onde pessoas se podem conhecer e interagir entre
si, assim como com agentes e objetos virtuais. Estes ambientes promovem
os utilizadores de meros espectadores a participantes ativos, capazes de se
envolver proativamente entre si e com o mundo virtual. Esta perspetiva,
contudo, não manifesta particular preocupação com affordances3 criativas
em mundos virtuais, necessárias para converter participantes em criadores.
1 Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu, Departmento de Comunicação e Arte, R.
Dr. Maximiano Aragão, 3504-501 Viseu, Portugal.
2 Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, R. Dr. Roberto Frias s/n, 4200-465 Porto, Portugal.
3 Ao longo deste texto, o conceito de affordance refere-se ao espectro de ação possibilitado pelo encontro
entre utilizadores e interfaces de plataformas de ambientes virtuais. De acordo com a perspectiva funcionalista de Donald Norman, possibilidades de ação relevantes e desejadas devem ser percetíveis para
o utilizador. (33)
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Existem inúmeros ambientes digitais colaborativos. Enquanto um
espaço colaborativo permite diálogo e intercâmbio entre utilizadores, isso
não é condição suficiente para suportar a criação de conteúdo. Alguns
permitem um grau limitado de auto-expressão, através de opções de
personalização (combinando blocos habitacionais, modificando vestuário, alterando cores e proporções em objectos e avatares). No entanto,
a auto-expressão através de um conjunto limitado de opções não é suficiente para que os utilizadores possam criar ou reinventar o seu próprio
mundo virtual. Para concretizar este potencial, é necessário permitir aos
utilizadores criar, modificar, transformar e redistribuir a matéria prima de
que se constitui o próprio tecido do mundo virtual.
O presente artigo evidencia a importância das características
necessárias ao desenvolvimento de projetos artísticos em Ambientes
Virtuais Colaborativos. Defende-se uma definição de Ambiente Virtual
Colaborativo Criativo (AVCC), como modelo de plataforma para criação
distribuída e colaborativa, por comunidades artísticas operando em ambientes virtuais. São descritas as affordances necessárias à existência deste
tipo de ambientes, sendo a sua importância discutida no contexto da criação e co-criação de conteúdo artístico. Esta definição identifica benefícios
na continuação do uso e desenvolvimento de ambientes virtuais, enquanto plataformas para novos modelos colaborativos, capazes de acolher e
suportar processos criativos. A reflexão aqui conduzida é especialmente
relevante para plataformas tecnológicas emergentes.
Plataformas como o Second Life (SL) e as baseadas em OpenSimulator (OS) são neste momento as que apresentam mais affordances criativas
para os seus utilizadores (designados habitualmente como residentes)
interagirem entre si e com o mundo virtual, através de um avatar. É-lhes
possível construir novos ambientes e objetos, bem como fazer upload dos
seus próprios conteúdos, produzidos externamente às plataformas, entre
os quais imagens, modelos 3D, sons e animações. Estes mundos, criados
principalmente pelos seus residentes, favorecem assim o nascimento
das mais diversas formas artísticas. No entanto, as obras de arte aqui
criadas resistem a categorizações taxonómicas, tendendo a ser instáveis
e fluidas, frequentemente com uma natureza aberta à participação do
público. A dimensão lúdica do ato criativo, característica relativamente
comum à generalidade dos processos artísticos, é ainda mais prevalente
em ambientes virtuais colaborativos criativos (3). Esta dimensão lúdica
estende-se aqui à fruição, contribuindo para a transformação tendencial
da experiência estética da obra num ato criativo (4).
Existem atualmente comunidades artísticas ativas em ambientes
virtuais, organizadas em torno de novos modelos de fluxo criativo e colaborativo. A sua prática oferece campo fértil para o avanço da investigação
crítica sobre criação e colaboração em ambientes virtuais, como será
evidenciado na discussão dos exemplos em seguida.

2. Tipologias Artísticas em AVCC

Não é possível uma categorização rígida de práticas artísticas em
ambientes virtuais. Contudo, é necessário começar por compreender as
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possibilidades criativas em causa. Nesse sentido, segue uma descrição
simples e breve das várias formas de arte encontradas nestas plataformas.
Note-se que os projetos apresentados como exemplo de cada tipologia
podem ser abrangidos por mais do que uma das categorias descritas, pois
desenvolvem-se frequentemente de forma assíncrona, variando tanto os
seus processos como as suas manifestações.
Esta categorização começa por dois grupos principais: as obras
baseadas no metaverso (desenvolvidas e construídas no metaverso) e as
derivados do metaverso (realizadas a partir de mundos virtuais, consistindo em práticas artísticas que se extraem do metaverso, mas não necessariamente construções desse mundo). Dentro do primeiro grupo, podem
identificar-se ambientes e objetos, avatares, e performance. No segundo
grupo, os trabalhos derivados incluem fotografia virtual e machinima (5).

2.1. Obras Baseadas no Metaverso
2.1.1. Ambientes e objetos

Os ambientes e objetos digitais compreendem desde regiões artísticas
(com a dimensão de ilhas ou cidades inteiras) a objetos digitais inteiramente autónomos. Estes incluem modelação topográfica, arquitetura,
instalações e dioramas, esculturas digitais, objetos e design de equipamento, modelos externos (desenvolvidos em plataformas específicas de
modelação 3D) e som.
O artista italiano Livio Korobase começou a usar ambientes virtuais
em 2012. Para além dos projetos que tem levado a cabo no SL, optou por
criar a sua própria Grid4 OS, a Radiola5, que é por si própria um projeto
artístico, iniciado em 2015, mas que se mantém em constante mutação.
Radiola é aberta ao registo de novos utilizadores6, mas também pode ser
visitada a partir de qualquer Grid baseada em OS que suporte ligações
Hypergrid.7 O conceito da Radiola é particularmente interessante também
pela forma como se associa ao som do stream audível na região — a Radio
CiBiGiBi, também uma criação de Korobase, onde são reproduzidas
músicas aleatoriamente a partir de uma lista prévia. A aleatoriedade é
também um conceito querido ao artista, mas aqui no sentido de um fluxo
cleromântico. Korobase refere-se especialmente ao livro clássico chinês, o
Livro das Mutações ou I Ching. Livio Korobase considera-se um criador de
paisagens emocionais e, para ele, as coincidências fazem sentido8.
À data de redação, visualmente, Radiola é uma imensa paisagem
povoada por gigantes e pequenos seres surreais, com um ambiente climático nebuloso, que diminui drasticamente a saturação das cores com a
profundidade de campo.

4 O OpenSimulator é uma plataforma de código aberto para implementar servidores de aplicações 3D
multi-plataforma e multi-utilizador (26). Cada rede construída a partir deste código é uma Grid, um mundo virtual, grande ou pequeno, aberto ou não a utilizadores externos (27).
5 https://www.flickr.com/photos/liviokorobase/24143287661
6 http://vps228543.ovh.net:9000/
7 Hypergrid é uma extensão para OS que permite ligar diversas Grids na Internet, permitindo o teleporte de
residentes de uma Grid para outra sem perda dos ficheiros armazenados ou configurações do seu avatar.
Esta é uma das grandes vantagens das plataformas baseadas em OS.
8 Trata-se aqui de uma referência direta e deliberada à música de Bjork, Joga, de 1997.
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No caso da obra Reflexive Assembly 0019, de 2015, do artista americano DC Spensley, a interação é de facto o aspeto mais importante. Trata-se
de um objeto totalmente autónomo, um paralelepípedo gigante, que
Spensley descreve como uma “escultura tímida”. O bloco vai-se quebrando conforme o residente se aproxima, tornado aparente a esfera de
influência do avatar no espaço. Para ser mais do que um gigante paralelepípedo brilhante, este trabalho depende totalmente da participação do
público (6). Spensley cunhou o termo Hiperformalismo para descrever a
abstração formalista criada num híper meio, como o espaço digital 3D, por
sua vez parte significativa de um fenómeno cultural mais amplo (7). O Hiperformalismo relaciona-se, de uma forma geral, com obras em ambiente
virtual que não tentam simular, de forma mimética, os formatos habituais
e reconhecíveis do espaço quotidiano. Um ambiente virtual não tem necessidade de obedecer às regras físicas da realidade tangível, permitindo
a criação de experiências estéticas totalmente novas e impossíveis noutro
ambiente, livres da simulação metafórica do espaço tangível. Spensley
tem vindo a desenvolver o seu trabalho em AVCC neste sentido desde
2006, inicialmente no SL, onde é conhecido como DanCoyote Antonelli.

2.1.2. Avatares

Nesta categoria cabem todos os aspetos relacionados com a concepção de
avatares: texturas visuais de pele e vestuário, modelação corporal, além
de quaisquer objetos passíveis de serem acoplados ou integrados em avatares: roupa, cabelo, complementos de vários tipos e animações.
A marca alpha.tribe10 é desde 2009 uma referência de originalidade
no que toca ao design de avatares no SL, recusando-se a adotar os estereótipos mais correntes nos mundos virtuais, que sublinham a representação
normativa de corpo idealizado e sexista. Este é um grupo experimental de
avatares, que fundou o seu próprio negócio de moda no SL (8). Os vários
designers são, todos eles, diferentes incorporações da designer Elif Ayiter,
vulgarmente apelidados no jargão dos AVCC como Alts (de alter - outro). São cinco os designers de alpha.tribe: Grapho Fullstop, que explora
texturas complexas e sombrias; Alfa Auer, mais interessada num precisão
geométrica; Xiamara Ugajin, mais romântica e floral; Amina Diavolo, com
um design mais desestruturado e fluído; e Alpho Full Stop, especializado
em criaturas híbridas, construídas pela fusão de diferentes tipos de componentes biológicos (8).
Em 201 (num projeto diverso da marca alpha.tribe) Ayiter desenvolveu avatares intrinsecamente ligados às suas animações. Imago Anatopism11 foi uma colaboração entre a story-teller Mimesis Heidi Dahlsveen
e Elif Ayiter , uma imensa instalação onde se conta a história de Volund
e onde, passo a passo, os residentes vão obtendo as partes necessárias
para criar o avatar do herói completo. Esta é uma história de transformação, uma viagem de auto-conhecimento e auto-construção, através de
9 http://www.dcspensley.com/art/
10 http://alphatribe.tumblr.com/
11 https://vimeo.com/94270588
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diversos encontros. A personagem de Volund podia ser incorporada pelos
residentes, usando um avatar que ia mudando de aparência, através de
objetos que se podiam progressivamente anexar-lhe. Essa aparência não
era apenas constituída pelo aspeto visual de cada artefacto, mas também
pelas animações criadas por Dahlsveen, que lhes estavam associadas,
influindo sobre o comportamento e expressão corporal.
Esta obra demonstra a importância da expressão corporal do avatar,
para além da sua configuração visual, lembrando que os avatares têm
também uma dimensão performativa por si próprios.

2.1.3. Performances

Atividades artísticas realizadas por avatares podem considerar-se no subgrupo de performance. Aqui incluem-se simulações de formatos artísticos
convencionais, como teatro, ópera, dança, circo e performance musical,
mas também acção performativa exploratória de novas possibilidades
oferecidas pelos mundos virtuais.
Um dos exemplos mais interessantes deste tipo de prática tem sido
desenvolvido, desde 2008, pela dupla de artistas portugueses Kikas
Babenco e Marmaduke Arado12, que explora a possibilidade de anexar ao
avatar todo o tipo de objetos (muito para além dos vulgares acessórios).
Estes objetos podem animar o avatar e/ou o próprio objecto, produzir
sistemas emissores de partículas13, ou ter qualquer outro efeito possível
de gerar nestes ambientes. Babenco e Arado criam desta forma as suas
próprias instalações efémeras, que podem chegar a ocupar uma região inteira, sem precisar de colocar objetos no ambiente. A dupla de artistas usa
esta estratégia performativa de forma extremamente dinâmica, criando
instalações em rápida mutação, geralmente improvisadas e participativas, já que os artistas muitas vezes oferecem seus artefactos ao público,
convidando-o a participar na performance. Os conteúdos utilizados contemplam frequentemente uma componente satírica, relativa ao mundo da
arte e/ou aos códigos sociais do metaverso, podendo mesmo considerarse obras de Crítica Institucional14.
A performance The Mask: a synchronicity15, da americana Jo Ellsmere
(aka Jane Leffler), do australiano Pyewacket Kazyanenko (aka Daniel
Mounsey) e do colombiano Kai Steamer, foi inspirada no poema da italiana Carmen Auletta A Maschera, e interpretada no Museo del Metaverso
durante o Art and Poetry Project, em 2011. Neste projeto, em lugar de avatares, foram usados SL-Bots, figuras visualmente semelhantes a avatares
que não são controladas diretamente por humanos, mas por instâncias
de inteligência artificial. Foram programadas sequências de animação
12 https://youtu.be/Npbx99Eu-QA
13 Uma partícula é um modelo 3D extremamente pequeno. Um sistema de partículas reproduz e move
estes modelos em número, frequência e dispersão variáveis, conforme a sua programação. Pode simular
uma explosão, neblina, pirilampos ou qualquer configuração inteiramente abstrata.
14 A Crítica Institucional é uma corrente artística que remonta ao final da década de 60. Confronta as
instituições artísticas com a sua normatividade, e a contradição inerente entre as propostas estéticas
inovadoras muitas vezes exibidas e defendidas teoricamente, com as práticas operacionais das próprias
instituições Alberro, A., & Stimson, B. (2009). Institutional Critique: an anthotlogy of artists’ writings. Cambridge: MIT..
15 https://vimeo.com/45939055
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personalizada de SL-Bot utilizando o programa DanceMaster Pro (DM Pro)
para criar coreografias automatizadas (9). Na performance, três SL-Bots
de cores e texturas diferentes (um negro, um branco e um vermelho) envolvem-se numa dança em que os seus corpos se intersetam e misturam,
chegando mesmo a fundir-se completamente, rodando a vez de cada um
mascarar os outros.

2.2. Obras Derivadas do Metaverso
2.2.1. Fotografia Virtual

Os diversos programas de software que permitem a visualização (viewers)
de plataformas como o SL e as baseadas em OS, permitem a captura de
imagens estáticas dos mundos virtuais. Por hábito, o ícone que assinala
esta funcionalidade no viewer remete para uma câmara fotográfica. É
prática comum entre os residentes dos ambientes virtuais designar essas
imagens como fotografias. Os diferentes viewers disponíveis têm, ao longo
do tempo, melhorado substancialmente esta funcionalidade, aproximando-a metaforicamente cada vez mais ao processo fotográfico do mundo
tangível, sem, no entanto, prescindir das características específicas do
meio, como por exemplo a possibilidade que o fotógrafo tem de alterar
toda a atmosfera, podendo mesmo produzir ambientes que seriam impossíveis no mundo tangível.
A captura de imagem no metaverso pode servir as mesmas finalidades que lhe são atribuídas no mundo tangível: fixar memórias, reportagem noticiosa ou de moda, publicidade e, claro, finalidades artísticas.
Nur_Moo é uma artista italiana que trabalha em ambientes virtuais desde 2007, sendo também fotógrafa no mundo tangível. Moo
usa possibilidades específicas de luz e cor no SL, manipulando o clima
e reflexos na água virtual através do interface do viewer, e posicionando
novas fontes luminosas criadas por ela. A artista joga com o seu avatar e
com a instalação de objetos. Sometimes not_*16, de 2011, faz parte de uma
série de sete fotografias onde Moo usou o seu avatar como meio de dar
corpo a sentimentos de perda e desintegração na vida real. Quebrada por
dentro, tentou renascer a partir do seu avatar, colocando a dor fora de si,
mostrando o interior do seu avatar fundindo-se com o mundo em redor.
Mesh avatar17, de 2013, a técnica utilizada foi, como sempre, uma criação
muito específica de ambiente climático, juntamente com a utilização de
projetores luminosos, construídos por Moo dentro da plataforma, usando
as suas próprias imagens como textura para a projeção.
A artista inglesa Ariel Brearly (aka Kerry Wimpenny), trabalhando
em ambientes virtuais também desde 2007, utiliza mais a técnica de fotomontagem, recorrendo intensamente a meios digitais externos às plataformas. A história e a literatura são inspirações frequentes para Brearly. A
sua obra Three men in a tub18, de 2009, é inspirada numa canção de embalar do século XVIII, que descreve três comerciantes que se fazem ao mar
16 https://www.flickr.com/photos/sobbingchimera/5357771030/
17 https://moovintage.wordpress.com/2013/05/14/nurnude/
18 https://www.flickr.com/photos/14405515@N03/3383230793/
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numa banheira. Toda a cena foi composta e capturada no Second Life,
desde a paisagem aos avatares, vestidos com trajes da época. Tudo foi em
seguida recomposto num editor de imagem. Noutra obra mais recente de
Brearly, Immersion19, de 2016, a figura foi inteiramente captada no Second
Life, contra um fundo muito simples. A sua intenção geral foi literalmente
“imergir” a figura em algo quase irreconhecível, mantendo-a muito vaga,
talvez apontando para outros lugares emocionais. As suas capturas iniciais
são habitualmente cruas, já que prefere manipulá-las usando vários tipos
de software, experimentando depois com sobreposições e texturas. O seu
trabalho percorre a fotografia digital, a colagem e a fotomontagem.

2.2.2. Machinima

Machinima é o nome dado a peças audiovisuais criadas a partir de
capturas, efectuadas em tempo real, em ambientes digitais gerados por
plataformas de renderização tridimensional (10). Grande parte destas
plataformas são motores para jogos de computador, o que conduz a
uma associação comum de machinima ao contexto de videojogos (11).
Contudo, embora resida aqui a sua origem, a evolução e disseminação
de machinima estende-se hoje muito além da cultura e comunidade de
videojogos, sendo a sua criação e distribuição favorecidas por uma crescente disponibilidade de diversas plataformas online orientadas para esta
prática (12), tais como as plataformas SL e OS. Os machinimas concebidos
nestas plataformas, ao contrário dos derivados de videojogos, não dependem de ambientes estéticos restritos ou temáticas preestabelecidas (13).
Tal como na fotografia virtual, o machinima torna-se um meio ideal tanto
para documentação (tutorial, de reportagem, de memórias, etc.) como
para desenvolvimento de trabalho artístico.
É disto exemplo o trabalho do artista francês Iono Allen (aka Bernard
Capitaine), que considera que o machinima enfatiza tanto a imaginação
do artista, que cria obras de arte virtuais, como também a do realizador
que desfruta da liberdade para filmar e compor nesta tipologia (14). De
facto, se atentarmos ao seu machinima de 2016, This is not a nightmare20,
que descreve como uma evocação onírica da crueldade humana, vemonos perante uma construção narrativa e fílmica da total autoria do realizador, incluindo a construção de toda a cenografia. Utilizando adereços e
animações da autoria dos mais diversos residentes, Allen recorre a estes
artefactos para criar uma obra inteiramente nova.
No seu machinima de 2015 Let Me Out21, Erythro Asimov, outro artista
francês, leva-nos a uma evocação do parque de diversões de Pripyat, na
Ucrânia, uma estrutura hoje abandonada. O parque deveria ter sido inaugurado no dia 1 de Maio de 1986, durante as celebrações do Dia do Trabalhador. No entanto, no dia 26 de abril de 1986 deu-se a terrível catástrofe
ambiental que foi o acidente da Central Nuclear de Chernobil, demasiado
perto de Pripyat. A mensagem de áudio em russo que se ouve no machini19 https://www.flickr.com/photos/14405515@N03/24307561253/
20 https://youtu.be/CjlhUO0v90Q
21 https://vimeo.com/124368200
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ma é uma gravação da mensagem original de evacuação da cidade que se
mantém-se até hoje abandonada. As imagens foram capturadas na região
de Everwinter – A Post Apocalyptic Theme Park22, no SL, concebida por Lauren Bentham e inspirada no parque de Pripyat.

2.3. Processos de Hibridização

Na sua maioria, as obras desenvolvidas no metaverso não cabem em
apenas uma destas categorias. Pelo contrário, normalmente apresentam
características híbridas, atravessam várias tipologias e circulam através de
várias instâncias da realidade, intersetando diferentes contextos, online e
em ambiente tangível.
Quase todos os projetos descritos ao longo deste texto estão ligados,
de alguma forma, a outros projetos e momentos criativos. Dependem
também de processos criativos precedentes, desde a própria conceção
dos mundos virtuais e das suas affordances, até à utilização de scripts,
modelações, sons, animações e mais componentes realizados por outros
criadores. Por sua vez, despoletam também novas criações a jusante. Dependendo do grau de abertura da sua distribuição, podem originar novos
objetos ou mesmo instalações, avatares, performances , fotografias virtuais
ou machinimas. Alguns atravessam inclusivamente várias instâncias de
realidade. Os machinimas e as fotografias virtuais, por exemplo, recorrem
habitualmente a plataformas de distribuição independentes das plataformas dos AVCC. Uma boa parte do trabalho performativo, principalmente
de story-telling, pode passar pela utilização de redes sociais. Mas não é só
com outras dimensões do mundo digital e da Internet que estes projetos
se cruzam.
Senses Places23, um projeto iniciado pela coreógrafa portuguesa Isabel
Valverde em parceria com o engenheiro neozelandês Todd Cochrane,
constitui-se como um exemplo inovador da prática da performance, em
mundos virtuais e não só. O projeto de dança experimental e participativa
de Valverde combina o desempenho físico e o virtual, usando para isso
sensores que estabelecem canais de comunicação e interação entre os
dois mundos. Artistas e público participam, quer no ambiente tangível,
quer no mundo virtual, animando avatares em tempo real. Durante a
performance é também transmitido vídeo em tempo real, no ambiente
virtual, do desempenho físico no mundo tangível. Clara Gomes referese a Senses Places como “um projecto de ciberformance participativa em
ambiente de realidade mista visando desenvolver a corporalidade, a
consciência corporal e a amplificação dos sentidos através da cinestesia
que perpassa a convergência entre virtual e real” (15).
Uma das mais interessantes artistas a combinar várias instâncias
de realidade é Saskia Boddeke, conhecida no metaverso como Rose
Borchovski. Bodekke é uma artista holandesa multimédia, encenadora
e realizadora. Combina nas suas peças em ambiente tangível aspetos
produzidos eletrónica e digitalmente, com cenas diretamente extraídas de
22 https://sylviaolivier.wordpress.com/2015/03/02/everwinter-post-apocalyptic-theme-park/
23 http://sensesplaces.org/
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AVVC, onde é também uma reputada artista, especialmente no que toca à
criação de ambientes e instalações imersivas (16). Em 2014 concebeu, em
colaboração com Peter Greenaway, a exposição The Golden Age of Russian
Avant-Garde24, no Manege de Moscovo, sobre a ascensão e queda das
vanguardas históricas russas, entre o período revolucionário e a tomada
do poder por Estaline. Quadrado negro sobre fundo branco, de Kazimir
Malevich, inspirou o conceito central da exposição, que incluiu doze ecrãs
principais e seis laterais, por onde as histórias se repartiam, misturando
dramatizações representadas por atores com imagens de obras das vanguardas russas, elementos do SL, animação e tecnologia 3D (17)25.
Integrada nesta exposição, constitui referência significativa a instalação concebida na plataforma SL, numa das regiões da Linden Endowment for the Arts26, onde diversos artistas reinterpretaram, em ambiente
virtual, algumas das principais obras das Vanguardas Russas (18)27.
Estes projetos expõem uma ampla diversidade de artefactos, suportes, plataformas, canais de atuação e modalidades de colaboração, que
se estendem no tempo e no espaço (tangível e virtual). Mostram também
como um projeto pode ser multimodal na sua essência, adotando várias
tipologias ao longo do seu desenvolvimento. Comum a todos é um patamar de possibilidades, apenas oferecido por mundos virtuais, onde seja
possível criar e colaborar de forma livre e aberta.

3. Affordances de um Ambiente Virtual Colaborativo Criativo

Como é evidenciado pelos projetos discutidos, para que um mundo virtual
possa realmente ser um meio artístico – isto é, para que um Ambiente
Virtual Colaborativo possa ser considerado também criativo e albergar as
tipologias anteriormente descritas, deve então possibilitar ação e participação criativa. Para que possa haver criação colaborativa, os residentes
devem ser livres de distribuir e modificar conteúdo do próprio mundo
virtual. Isto requer que a plataforma tecnológica apresente funcionalidades para colaboração, criação, modificação e distribuição de conteúdo, ao
ponto de permitir que os residentes possam recriar o seu próprio mundo
virtual, em todos os seus componentes. A seguir são descritas as funcionalidades necessárias às affordances essenciais para que se possa, de facto,
considerar um mundo virtual como um Ambiente Virtual Colaborativo
Criativo: criação, colaboração e distribuição.

3.1. Criação

A primeira affordance a observar é a criação. Num ambiente virtual
criativo, os utilizadores devem poder participar na realização do próprio
24 http://www.luperpediafoundation.com/the-golden-age-of-the-russian-avant-garde/
25 https://youtu.be/w8aYpzEAgIc
26 A Linden Endowment for the Arts é um programa oficial da Linden Community Partnership com o
objetivo de desenvolver a arte no SL, principalmente através do seu programa de bolsas: a LEA AiR Land
Grant, em que a Linden Lab distribui 20 regiões, durante um período de seis meses, através de um programa de candidaturas entre propostas artísticas; as LEA Theatre Grant, atribuídas por ordem de candidatura, sendo programadas em eventos de uma a duas horas, que podem envolver música, teatro, dança,
reuniões, aulas e projeção de filmes; a LEA Core Sim Application, que de certa forma é idêntica à LEA AiR
Land Grant, mas por períodos de apenas três meses e envolvendo menos regiões.
27 https://vimeo.com/129486623
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mundo, mas o espectro de participação criativa varia com as características específicas de cada plataforma. Se uma gama de opções criativas mais
ampla oferece maior potencial criativo, isto pode tornar as plataformas
excessivamente complexas. Dificultar aos utilizadores menos experientes
a concretização desse potencial criativo pode conduzir à profissionalização da atividade criativa. Um bom equilíbrio entre a complexidade da
ferramenta e a sua acessibilidade criativa é difícil de alcançar, sendo este
problema muitas vezes contornado com o upload de conteúdos externos
para a plataforma. Conteúdo complexo pode ser construído externamente
em aplicações especializadas, permitindo que a plataforma do mundo virtual permaneça mais simples e acessível. A capacidade de criar conteúdo
pode, assim, ser dividida entre a criação e construção com ferramentas
do próprio mundo virtual, e/ou o upload de conteúdo criado em recursos
exteriores ao mundo.
As plataformas podem possibilitar internamente a criação. Esta
relaciona-se, em primeiro lugar, com a criação de conteúdo e implica as
seguintes funcionalidades: personalização de avatares, o mais pormenorizada possível; modelação 3D; aplicação e mapeamento de texturas
(diffuse, specular e normal); modelação topográfica; controle da luz e clima
do ambiente; controlo da reprodução de som; criação e aplicação de
código para modificar o comportamento do ambiente, objetos e avatares.
Adicionalmente, para que a plataforma seja verdadeiramente criativa
deve admitir a modificação de conteúdos próprios ou partilhados, como
avatares, terrenos, objetos, som, matéria visual, variáveis ambientais e
comportamentos dinâmicos. Estas funcionalidades devem ser acessíveis
nos interfaces dos próprios viewers e de utilização o mais intuitiva possível.
Para além disto, a affordance de criação também se relaciona com a
ligação que é possível fazer entre as plataformas e programas externos,
importando e exportando conteúdo. A importação de conteúdo implica a
transferência de vários tipos de ficheiros de armazenamento local para a
plataforma online. Estes conteúdos compreendem texto, imagem (incluindo mapas dos vários tipos de texturas), vídeo, objetos 3D (modelos 3D, os
seus esqueletos e rigging), animações e som (note-se que nem todos estes
tipos de ficheiro são aceites para upload em todas plataformas referidas).
É também necessária a possibilidade de exportar conteúdos construídos nestas plataformas para edição em outras plataformas, através de
funcionalidades como: transferência de dados da plataforma online para
armazenamento local; exportação de ficheiros de texto, imagem, vídeo,
objetos 3D e som, em formatos standard. Nas plataformas aqui discutidas,
estas funcionalidades apresentam-se muito aquém do desejado.

3.2. Colaboração

Outra affordance essencial é a possibilidade de colaboração criativa entre
utilizadores. Para que haja interação colaborativa, as atividades de cada utilizador devem poder ser observadas e percebidas por outros, o que implica
negociação. A investigação de Churchill e Snowdon (19) sobre processos
de negociação aponta alguns aspetos necessários a ações colaborativas
bem-sucedidas em ambientes mediados. Em primeiro lugar, é necessário
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compreender a transição entre acções comuns e individuais. Isto requer
comunicação, a qual deve ser explícita e tácita entre colaboradores, bem
como a capacidade de perceber o que está a ser feito ou em curso.
Para isso são necessárias funcionalidades que implicam canais de
comunicação verbal e/ou oral, diferida ou em direto, mas também canais
de comunicação não verbal, como expressão facial e gestual. Churchill e
Snowdon (19) referem estudos que sugerem a expressão facial, postura
corporal e gestualidade, como veículos de 60% a 90% das informações
transmitidas na comunicação interpessoal. Este é um desafio conhecido,
enfrentado também pelos atuais mundos virtuais: embora haja gestos
predefinidos disponíveis, sendo também possível fazer upload de animações para mover um avatar de forma intencional, ainda não foi atingida a
espontaneidade necessária à comunicação casual. Estão atualmente em
desenvolvimento diferentes dispositivos que procuram colmatar algumas
destas lacunas.
Esta espontaneidade na comunicação está diretamente relacionada
com a perceção dos outros no ambiente virtual. Isto implica funcionalidades que permitam a observação da posição relativa de outros no espaço
virtual, assim como a compreensão das ações que outros estão a desempenhar. Para este efeito é imperativo um contexto partilhado, para o que
estas plataformas deverão apresentar funcionalidades que permitam uma
experiência partilhada do mesmo local e ambiente em simultâneo.
Múltiplos pontos de vista orientáveis são também importantes em
atividades compartilhadas, permitindo por exemplo a rotação em torno
de objetos ou a mudança entre visão geral e de pormenor (deslocamento,
varrimento, rotação, inclinação, zoom). Outro aspeto avançado pelos
autores é a possibilidade de texto multilíngue. Um contexto compartilhado é provavelmente o aspeto mais importante, exigindo ambientes e
artefactos compartilhados, mas também conhecimento ou entendimento
compartilhados (19).

3.3. Distribuição

A distribuição é a terceira affordance essencial a um Ambiente Virtual
Colaborativo Criativo, expandindo o círculo da criação e colaboração para
uma esfera de ação e significado. Distribuição aplica-se aqui a todos os
tipos de artefatos e experiências em mundos virtuais: objetos, espaços,
imagens, sons, histórias, evocações, multiplicados pelo número de utilizadores que os experimentam. Para isto é necessário que as plataformas de
mundos virtuais forneçam recursos adequados, permitindo aos utilizadores: trocar arquivos e armazená-los; apresentar conteúdos audiovisuais
e objetos em espaços comunitários, incluindo a possibilidade de ação
performativa; armazenar bens obtidos no ambiente virtual; e partilhar a
propriedade e o acesso a conteúdos mediáticos. Eleva-se assim a participação para além da observação, facilitando a colaboração entre pares. Ao
transformar conteúdos e experiências em matéria-prima para trabalho
derivado, a distribuição conduz a processos que visam uma inclusão mais
abrangente de participantes equipotenciais (20). Desbloqueia-se assim
um potencial transformador não limitado a características técnicas, que

CRIATIVIDADE E ARTE EM MUNDOS VIRTUAIS
Catarina Carneiro de Sousa e Luís Eustáquio

· csousa@esev.ipv.pt; up199303494@fe.up.pt

configura novos programas de governação, modos de produção e regimes
de propriedade. Os residentes de mundos virtuais podem então substituir
um “valor de mercado” por um “valor de uso para uma comunidade de
utilizadores”, criando um “modo de propriedade comunitária”, fundamentalmente diferente da propriedade privada ou pública (20) pois
permite gestão direta e coletiva. Criação, difusão e fruição tornam-se
universalmente autónomas.
A distribuição também diz respeito à autoria, uma vez que a criação
em mundos virtuais beneficia inevitavelmente de ligações antecedentes,
internas ou externas à plataforma em uso. Agregações deliberadas de
múltiplas ligações constituem cenários de criatividade e autoria distribuída, convergindo em direção ao conceito de produtilização, de Axel
Bruns (2007). Este conceito emerge de uma interseção entre redes sociais
e conteúdo gerado pelo utilizador (21), caracterizando projetos que mobilizam a criatividade de um grande leque de participantes para ampliar e
construir sobre um manancial de material artístico (21). A produtilização
é prevalente nas comunidades criativas online, onde corpos de trabalho
massivamente distribuídos emergem de processos em que os participantes alternam entre produtores e utilizadores, originando papéis híbridos
(22). Um participante torna-se produtilizador ao inscrever-se num processo criativo onde os artefactos e os seus ciclos de produção são abertos,
permitindo que qualquer ponto de chegada se torne o ponto de partida de
uma nova intervenção, reconfigurando consumidores e utilizadores como
co-criadores e participantes ativos (23). Como exemplo, uma imagem
pode ser aplicada numa paisagem, que pode ser filmada e editada, depois
projetada sobre outra superfície e fotografada, permitindo uma crescente
repetição ou desvio. Em cada um destes momentos levanta-se a questão
de quem é o autor – mas mantendo o foco sobre a natureza dos mundos
virtuais como ambientes colaborativos de criação, este exemplo demonstra como a autoria pode ser partilhada, em várias etapas e resultados
produzidos ao longo do processo. Para que isto se torne possível, as plataformas devem prever funcionalidades para que os residentes possam gerir
um repositório de conteúdos, com autonomia de permissões para dar,
trocar, emprestar ou vender conteúdos entre si.
A apresentação de conteúdos em espaços partilhados também deve
ser considerada uma forma de distribuição. Em primeiro lugar, porque
permite a outros residentes a fruição desses conteúdos, seja por renderização de objetos, reprodução de som ou por ação performativa e/
ou interativa. Em segundo lugar, porque permite desde logo, através de
uma apropriação criativa, conceber obras derivadas do metaverso, como
fotografia virtual e machinima. Nas plataformas referidas, esta forma de
distribuição pode tornar-se universalmente inclusiva, pois cada objeto
pode ter associada uma variável que permite a qualquer residente copiar,
armazenar e transformar esse mesmo objeto, convertendo-se assim o próprio ambiente virtual num imenso repositório aberto. Em qualquer caso,
faltam atualmente repositórios partilhados fáceis de navegar e pesquisar,
que não sejam apenas mercados onde os residentes têm cotas a pagar e se
torna difícil partilhar artefactos gratuitamente.
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4. Conclusão

Atualmente, novas plataformas e comunidades virtuais continuam
a surgir, a investigação académica e industrial nesta área continua a
intensificar-se, e empresas de grande escala competem ferozmente para
definir um standard de realidade virtual. Os mundos virtuais amadurecem e evoluem em conjunto com novo software e hardware. Maior poder
computacional permite ambientes de maior resolução e movimento mais
fluido. Redes de comunicação com maior largura de banda permitem
que ambientes mais complexos sejam partilhados online em tempo real.
A investigação experimental dedicada ao hardware procura interfaces
mais intuitivos e expressivos para humanos. Este panorama configura um
potencial apreciável para o futuro dos mundos virtuais, onde a acessibilidade, imersão e ubiquidade se tornam metas viáveis. A rápida aproximação deste futuro proporciona novas linhas de investigação, considerando
novos paradigmas de interação, novas modalidades de experiência
estética, bem como novas estruturas organizacionais para comunidades
virtuais. Estes fatores são de grande relevância para a prática artística,
coletiva e individual.
Porque os mundos virtuais são maioritariamente construídos pelos
seus residentes, a prática artística contribui significativamente para a
génese de ambientes que em breve poderão ter um grande impacto social,
cultural e económico junto de um público geral vasto. Para que esse impacto seja positivo e benéfico, é preciso que as plataformas contemplem
a possibilidade de colaboração, criação e distribuição. Caso contrário,
poderão tender para experiências passivas, orientadas para espectadores,
em lugar de estimular participantes a tornar-se criadores interventivos
seu mundo, livres de controlo editorial ou corporativo sobre o acesso às
ferramentas criativas.
Além das possibilidades oferecidas pela criação num mundo liberto
das restrições do mundo tangível, os Ambientes Virtuais Colaborativos
Criativos abrem o acesso a novas possibilidades de co-criação e autoria
distribuída, conduzindo a diferentes e imprevisíveis formas de organização rizomática. Como é demonstrado pela hibridização das obras
apresentadas e pela dificuldade do seu enquadramento a uma taxonomia restritiva, os AVCC permitem o nascimento de obras e processos
metamórficos que resistem à ideia de finalização (24), tanto por intenção
(na autoria partilhada), quanto por extensão (em plataformas abertas).
As tipologias aqui descritas enquadram-se nos modelos colaborativos
definidos por Sousa (4), consonantes com as características específicas
dos ambientes virtuais em que se baseiam, conforme demonstrado
pelos projetos descritos. Para que os mundos virtuais concretizem o seu
potencial no encontro com os residentes, é condição necessária que as
suas funcionalidades suportem affordances que os tornem colaborativos e
criativos, sem alienar novos utilizadores, nem limitar o potencial criativo
para artistas e profissionais. O conceito de Ambiente Virtual Colaborativo
Criativo define os fundamentos de uma plataforma capaz de albergar
processos de criação distribuída colaborativa, contribuindo assim para a
evolução dos mundos virtuais enquanto locais para co-criação de conteú-
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do e significado, em práticas criativas colaborativas levadas a cabo não só
pelas comunidades artísticas já existentes, mas também pela participação
do público numa nova experiência estética que se transforma, ela própria,
num ato criativo.
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Bringing Life to Illustration and Illustrating the World in
Movement through Visual Literacy
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Abstract
“If a picture is worth a thousand words” as Arthur Brisbane said, journalist of the New York Times in 1911 Fig.1 How many words would equal
the hundreds of frames containing in an animation? In this equation
as any other, illustration and animation are complex visual expressions, full of shapes considered as symbols, characters of stories, real or
fantasies which have strong links that increasingly intermingle thanks
to the new technologies and applications that the transmedia world allows. Through visual literacy, either as still images or in movement, we
learn to see, to feel and re-think our reality by playing with images, full
of emotions. These ones are extremely relevant in the learning process
and interpretation of experiences which produce our thoughts and feelings. Emotions affect our decision making, problem solving and focus
attention, features which we work on during the creative process of an
animated movie or making illustrations. We present animation, including illustration as part of the process, as a social emotional learning tool
and media to enhance wellbeing and work neuroplasticity; by means
working on aspects from cognitive neuroscience, such as attention,
transportation or emotional simulation.
There are numerous scientists such as Richard Davidson, Paul Ekman
or Dan Siegel, who study the effects of our emotions in our behavior and
brain functions; unfortunately there are almost no existing references
regarding how the creative process of images or animated movies help our
emotional brain to develop and learn to perceive or re-create data. The
closest attempts are the studies from professors Uri Hasson, Paul Zack
or Jeff Zacks, who acknowledge the impact of storytelling and live action
movies on our brains and behaviors.
Thanks to the emerging CrossMedia, Transmedia and Multiplatform;
together with books, video games and digital applications; we can easily
combine illustration and animation, learning more about their common
aspects and differences. Under this perspective it doesn’t seem so different illustrating the animated world, as animating the world that we try
to illustrate.

1 The Animation Workshop/VIA University College, Kasernevej 5, 8800 Viborg, Denmark, and University Polytechnic of Valencia, Camino de Vera, s/n, 46022 Valencia, Spain, and University Polytechnic of
Valencia, Camino de Vera, s/n, 46022 Valencia, Spain.
2 University Polytechnic of Valencia, Camino de Vera, s/n, 46022 Valencia, Spain.
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1. Introduction

Fig. 1. Book of Kells,
c.800. Trinity College.
Dublin.

Since the beginning of Humanity, men have left evidence of the visual
expression of concepts and emotions through storytelling, long before the
invention of Gutenberg’s press or the appearance of digital platforms and
media, which have helped to impulse and disseminate worldwide illustration and animation.
Starting from the paintings of the Mesolithic and Neolithic caves,
through the Mesopotamian Art Standard of Ur, S. XXVI B.C. or the ancient
Egyptian Book of the Dead , S . XV B.C., this need to tell stories visually
continued in the High and Late Middle Ages: in illuminated manuscripts
and illustrated books, to accompany texts. The Book of Kells, Fig.2; Genesis
of Vienna, Fig.3; or Dante ’s Divine Comedy S. XIV, exemplified among
other works, a legacy of illustrated narratives containing an implicit temporal sequencing , which would correspond with the current graphic script
known in animation as a storyboard.
That assessment of the spatiotemporal
division is evident in various paintings such as
in the ceiling of The Sistine Chapel (Michelangelo, 1512), generating different readings for
each frame and in turn, a sense of canvas as
a page that contains a fragmented sequence,
similar to the use of narration and illustration
in comics or current graphic novels, such as
Persepolis (Marjane Satrapi, 2000) or Wrinkles (Paco Roca, 2007), both brought to the
big screen as animated feature films. This
transition from a fixed illustrated format to the
animated action, is the subject of study of this
article, in which we appreciate and expose visual literacy, as the link and
root of the commonalities that nowadays make possible their combination
and interaction with the new technologies.
The technological advances have allowed the use of still or animated
images to communicate visual information, constituting the basis of a visual language. They have developed their own specifications to the present
day, depending on the field they’re applied to: as we will discuss in the first
section in relation to the educational context and audiovisual communication. We also emphasize some of the main contributions on visual perception from Rudolf Arnheim for a better understanding of reading images.
Once the common ground on which the images are built is established, we will review the main similarities and differences between
animation and illustration through some artists who experienced both
fields: Mary Blair, Tadahiro Uesugi, Carlos Porta, , Isidro Ferrer or Paula
Sanz Caballero; are nearby examples from the illustration world to help
us to understand the logic and interest for what the use of illustration is
being increasingly more present in the animated world and vice versa. We
need to make sense of what we live and by expressing ourselves through
visual arts, we learn about ourselves and others, over all, we communicate
valuable information at the same time that we may entertain an audience.
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“I would rather entertain and hope that people learned something
than educate people and hope
they were entertained” Walt Disney

2. Relating Visual Perception with Visual and Emotional
Literacy

At the Animated Learning Lab we understand
that the image in movement unites the mind
with the body through the thinking process
and the sensory perception. Our brain would
become the camera which edits the reality
perceived in temporal sequences, editing
and filling gaps; while our mind would be the
director, the sense of self, who gives meaning
based on the information extracted by the
senses, influenced by our cultural background and upbringing. The brain is the organ
built to change in response to experience
(R.Davidson, 2009). Animation can be an artistic expression binding the perception of the
external world in motion with the inner world of personal interpretation,
expressed in graphics, games or/and movies; it combines science with
arts. Furthermore we use animation as a media of learning in order to promote critical thinking and cultivate a sensitive mind with a wise feeling.
To make this cultivation flourish, first, it is important to understand
how we perceive the world, everything starts with perception. Beau Lotto
is an artist and neuroscientist whose research at Lotto Lab (UK) has a
great impact with his experiments to show how we build our reality based
on perception, in his own words: “we create our history, our meaning”
(Understanding perception. Lotto. 2015). Meanings which are encoded
in elements which compose visual representations, Rudolf Arnheim
(1904-2007) helped us to comprehend those elements and how artists
meet sciences with the application of the Gestalt to visual arts. In his
work Visual Thinking (1986) he proclaims that all reasoning comes from
observation without existing separation between them; in the same way
there shouldn’t be a separation, either we shouldn’t underestimate the
perception of the reality of the physical or real world.
Secondly, we must be careful how we respond to these external stimuli to create meaning of the visual information that our brain captures,
in order to express it clearly and be understood. Visual literacy provides
a common language which instructs us to read images, we can communicate and decode the messages, independently if they’re a fixed images
or in movement; while cognitive neuroscience gave us some answers to
understand how our brain make sense of that reality to be more open
minded and expand our creative horizons.
“We found ourselves saddled with a popular philosophy that insists on
the division. Not that anybody denies the need of sensory raw mate-

Fig. 2. Scketch
watercolor children.
McBean. Easter Africa.
1976.
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rial. The Sensualist philosophers have reminded us forcefully that
nothing is in the intellect which was not previously in the senses.”3

The definition of Visual literacy still in dispute between audiovisual
professionals and the linguistic world. The term is attributed to John
Debes, founder of the International Visual Literacy Association in 1969.
Dr Anne Bamford contributed it to the studies with “The Visual Literacy
White Paper” (Adobe, 2003), which is probably the most clear explanation
and exposition of this visual language and the relevance to learn it. Fig.5 .
From our educational and creative perspective, we corroborated her study
and the words of the Scottish illustrator George McBean: “Visual literacy
is what we understand of the images and in this case, what we learn from
them-.”(Viborgs Animation Festival, 2012)
Through observation and the production of illustrations and movies we can learn visual literacy, arguing with trained experts, technical
and formal aspects of composition : color, shape, line , texture, internal
rhythm , transitions, camera angle etc. The designer Donis A. Dondis
(1924-1984) published in this regard the syntax of the image, “A primer of
visual literacy” (1973), which became an essential book and bibliographic
reference to any visual artist. She explains with valid arguments the
importance of learning the visual language to communicate since:“to see
has come to mean understanding” (A.Dondis.1973.pp7). Dondis exposed
not just the basic elements of composition with a bit of art history but the
arguments behind the artists mind when creating a picture, this implies
to expand our ability to see means in order to enhance our ability to both
understand a make a visual image. Creation in order to communicate requires knowledge, self-awareness and it has to have a functional purpose.
Good artists able to communicate are as skilled in crafts as in visual
and emotional literacy, they have the capacity to attach a meaning to the
art work. As we mentioned before animation is a visual thinking and feeling media, meaning we need both, the technical skills and the language
that facilitates the understanding of the thinking and feeling. Understanding our feelings corresponds to the area of emotional intelligence
(Daniel Goleman, 1995) and what it’s called emotional literacy. “Emotional literacy—intelligence with a heart—can be learned through the practice
of specific transactional exercises that target the awareness of emotion
in ourselves and others, the capacities to love others and ourselves while
developing honesty and the ability to take responsibility for our actions.”
(Claude Steiner, Book 1, 2002).
Visuals representations, as any other artistic representation, have
an emotional content besides the conceptual idea to connect us and
make an impression. These are valid reasons to value during the creative process the knowledge of visual and emotional literacy without
forgetting that our readings will depend on our perception.

3 ARNHEIM, Rudolf. Visual Thinking. University of California Press. 1972.
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3. Moving from Illustration to Animation

Despite of sharing a common ground and literacy, animation and illustration differ in details that matter when one artist intend to transfer his work to another form of visualization. Thus we see illustrators
and directors of animation as Dylan White, who finds the timing and
design, as specific skills that one illustrator has to consider to train if
he wants to try animation.

The animation pioneer , illustrator and cartoonist , Winsor McCay
(1869-1934) , in his creations he experienced, both still image and in movement, using sequencing actions, camera movements , the use of keyframes
and animation cycles ; until he finally produced Gertie the Dinosaur (1914 ).
Whose first screening was on a stage where he interacted with the audience.
It is considered the first animated film whose character had a personality that would influence future animators and production studios as: the
Fleisher brothers or Walt Disney, all of them excellent artists and innovative in how to make the leap from the cartoon to the animated image.
It was in Disneys company where a great illustrator Mary Blair was
forged, she characterized the productions of the 50s, such as Alice in
Wonderland (1951 ) Fig.6 , Peter Pan ( 1953 ) or Cinderella ( 1950 ). Mary
Blair achieved a great style that is still influencing many new artists and
animators , by the simplicity and harmony of its forms, an exquisite use
of color and very dynamic compositions , in which the liveliness of his
characters was notorious. She has great knowledge of how to compose
images visually.
The big premise that animation and illustration share, based on the
strong personalities of the visual images and sometimes complex composition, is the invitation to the audience to reflect, to immerse in a universe
of fantasy, translate themselves to an imaginary world full of color and
movement, with characters whom they feel identify and situations which
they may learn from or get inspired.
A great illustrator, animator such as Carles Porta, doesn’t only
stands out for his short films, Francesc lo Valent (2001), or his very
recognizable graphic style, which has been representing some of the
latest teasers of the animation festival Animac (Barcelona, Spain), but
he is also an educator who has been inspiring people,with his travelling
workshop Puck Cinema Caravan, to learn a bit more about filmmaking
and visual literacy.
Puck shows animation films of those who are not used to be shown on
TV. It select films from all over the world looking among the endless
artistic talents that have produced the medium over time . The menu
is diverse but selected . It is dedicated especially to the spirit . The aim
is to awaken the passion for animation films. Or simply retrieve the
cinema experience in a particular way .And enjoy a moment of a great
little audiovisual work.4

4 Fragment of the presentation online of Puck Cinema Caravana. http://www.tombscreatius.com/doc/
puck_esp.pdf.
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Fig. 3. Puck Cinema
Caravana.

Paco Roca, great cartoonist and
Paula Sanz Caballero, a fashion
illustrator, have inspired with their
respective styles aswel moderm
films with difficult topics like
Alzheimer’s, such as Wrinkles (2012
) or more juvenile animated shorts
as Needle (2008 ).
The idea of communicating
a message is the mainstay of the
creation of illustrations and animated films full of ironies, reports or even
personal perceptions of the same reality. They offer an invitation to the
audience to reflect, to be immersed in a universe of fantasy, translating
themselves to an imaginary world full of color and movement, with characters whom they feel identified and situations which they may learn from or
get inspired by. In illustration, animations usually are simpler, graphical and
sometimes very rigid or somehow limited. Contrary in the animated world
these appreciations become more visible when working the physical laws
of weight, gravity and transformation along with other aspects that Disney
studios developed under the 12 principles of animation, The Illusion of Life
(1981). Animation can also be done with a few snappy keyframes giving the
impression of coarseness or certain rigidity that can work, depending on the
purpose and style of the project. As it happen with the graphic artists Becky
Bolton and Louise Chappell, Good Wives and Warriors5, which style has
been carried by Adidas, Swatch and MTV for their advertising campaigns.
Both artists see animation as a new dimension to experiment with illustration and installations for their future exhibitions.
These are just some of the many illustrators who are increasingly daring to explore their limits through animation, as they find an arena where
they can expand and play with the impossible, especially with the new
apps and technology. Nevertheless formal aspects of animation like character design, the study of movement, the 12 principles of animation and
observation, are skills that an illustrator has to implement in his learning;
in the same way, that an animator would need to pay more attention in the
plastic treatment of an illustration, with a bigger focus in the elaboration
of details and polished look, considering aswel the treaty of typography
with the image, when is required.

4. The World of APPS, Animating Illustrations

Technology has influenced and facilitated the transition and mix of media
among different artistic disciplines, creating a space of infinite possibilities to experiment with.
Currently with the use of the Internet, traditional media such as
press, television and printed books, have been digitized and incorporated
more assiduously animations and illustrations to attract new readers and
consumers, from emoticons to advertising. Reason enough why learning
5 Good Wifes and Warrios http://www.goodwivesandwarriors.co.uk/.
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visual literacy is crucial for a better understanding and correct use of information to avoid manipulation and misunderstandings. The old written
letters on paper and greeting cards have become emails and digital cards
where illustrations are animated. Companies like Blue Mountain or Hallmark have developed special cards playing with augmented reality; others
as Cuentosinteractivos.org uploads stories of illustrations and simple
animations for young audiences. The LIM platform offers the possibility
of creating an interactive book for educational purposes, which you can
share and download for free.
The current market ranges from comics, for example, Murat (Motiv,
2014), children’s books or graphic novels, like Choose Your Own Adventure, which appeared in the late 80s and still can be found in the original
English web Choose your own Adventure. The use of movement in all these
formats enriches the experience of the reader.
The field of video games and apps is the great gold mine to explore all
the possibilities for the interactive world. In Animated Learning Lab, Denmark, we developed a philosophy based on Lev Vygotsky (1896-1934). We
incorporate the use of apps in animated workshops, where we learn by playing as a natural and effective way as when it happens when we are children.
Behind all these formats, a new software Draco, from Autodesk
Research, studies the possibility to animate illustrations in a very simple
way. Another example where entertainment, education, illustration
and animation find each other, are the puzzles-games such as Amphora,
Moondrop Studio6.
Throughout this study we
have seen how the artistic visual
representations emerge from the
need to transmit information, to
communicate ideas and feelings
on paintings, illustrations, comics
or animated films. All converge
towards playing, interactivity and
merging formats, creating new
solutions and alternatives of visual
communication.

5. Results and Conclusions

• Both animation and illustration are visual representations that
complement each other and together constitute a learning tool of great
visual strength, motivation and effectiveness for teachers and students .
The demands of users in the digital market have produced new forms of
learning, such as E -learning7 .
• Illustrations, static or developed in sequences like comics or graphic
novels, are a means to develop imagination and autobiographical memory, becoming a great cultural and historical media to preserve legacies.
• Animation offers another way to read illustration, re-producing the
6 Moondrop Indie game studio http://moondrop.no/.
7 European Distance and E-Learning Network. http://www.eden-online.org/.

Fig. 4. Lay out “Shrug
Island” APP. Alina
Constantin.
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spectator’s movement that, initially he could create in his mind, to visually
imagine the actions represented at that precise instant sequenced on paper.
• To adapt illustrations into audiovisual productions and vice versa,
we must be aware of the formal and specific technical aspects of each
means for a proper integration.
• The use of animation and illustration together offer a great alternative to the traditional education methods to nowadays incorporate visual
literacy in the curricula.
• Animation and Illustration are educational and entertaining tools
for an informative and therapeutic use. CrossMedia, Transmedia are the
new platforms, whose holistic view not only integrates various artistic
forms, if not viewers, presenting us a new way of conceiving visual communication and learning.
To finalize we encourage, on one hand, educators and creatives to investigate what social and communicative aspects improve with the application of visual storytelling and audiovisual productions in various field work.
On the other hand, we hope to promote the integration of visual literacy at
early age in educational institutions. We believe that if we make a good use
of new developments and acquire greater awareness of how we perceive
and communicate information, we can create a more pleasant and tolerant
environment in a world which every day is more mixed; facilitating integration and resilience. Animating the thinking of illustrators, and illustrating
the states of the “anima”, we enrich our social and intellectual life, awakening with new eyes to observe an illustrate a world in constant movement.
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Abstract
The main focus of this research will be on the role that Illustration, Animation and Art might play in raising awareness of Environmental Issues with
a particular emphasis on Climate Change and will highlight creative events
that took place in December 2015 to coincide with COP 21 in Paris. Through
research undertaken using a range of sources including books, films,
animations and the Internet, the aim is to identify individuals and collectives involved in creative practice that highlights Connected Communities
of practitioners working individually and collectively, globally, towards the
common theme of Climate Change. The research will include the work of
the organization ‘ Forever Swarm ‘ and ‘ Cape Farewell ‘and other Collectives and individuals working towards an exploration of this theme.

Introduction

The issue of Climate Change evokes powerful emotional responses, both
from those who are convinced of it’s reality and by those who deny it’s
existence and potential severity. Interest in the theme has gained momentum over the last decade in response to ever increasing evidence, based
on scientific fact, that unless we alter certain practices, including the use
of fossil fuels and certain types of farming, the future of our planet will be
irreparably endangered.
‘ How can we be so irresponsible, so wasteful with the lives of our
children? It is so unnecessary; we now have the technological and
economic skills to produce the energy we need without threatening
the beauty of the place we inhabit, the beauty and the very possibility
of life itself. ‘[I]

There is considerable evidence supported by extensive scientific research
that although there have been major changes in climate at key points
throughout history, from the late eighteenth century to the 21st century
(that is, from the onset of industrialization in the Western World) and that
humans have continued to have a detrimental impact on the environment
with the outcomes being manifested in Global warming which conse-

1 Falmouth University, Illustration Department, Woodlane Campus, Falmouth, Cornwall TR11, United
Kingdom.
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quently creates problems including increased carbon emissions. Consumption of Fossil Fuels is a large contributor to the problem of warming
and both consumption and increasingly high levels of production make
huge demands on the environment. Calls for renewable energies to
replace Fossil Fuels continue, despite the reluctance of those in power to
address the seriousness of the issue.
In Paris, December 2015, during a two - week period of events related
to the theme, COP 21 again drew attention to the seriousness of this issue
by hosting a series of conferences and events to highlight a theme that
continues to divide countries and individuals alike. Globally, Leaders
were asked to take immediate action to change the harmful practices that
continue to contribute to the problem – including the burning of fossil
fuels, fracking, drilling for oil and a number of other practices that are
scientifically proven to create devastating outcomes. A series of proposals for action were drawn up and it will be the implementation of these
actions and resultant changes to the ways in which we live that will dictate
the future of our planet. These outcomes will hopefully increase the likelihood of our and future generations survival.
Forever Swarm, an Arts Collective founded by Climate Change lawyer David Holyoake and Creative Director of Good Pilot, Chris Aldhous,
travelled to Paris in December 2015 having organized a number of events
designed to coincide with COP21. Creative workshops were delivered by
Artists , Illustrators Designers and Filmmakers that were designed to develop new and visionary ways to respond to the issue of Climate Change.
A number of Activist groups, including those involved in the arts, set up
shop in the area known as Le Bourget. The outcome of Cop 21 and as
reported by Joelle Thomas of the Kennedy School Review, highlights the
urgency and necessity for change, which is reflected in her comments:
‘ The Paris agreement gives us many reasons to celebrate. After
nearly two decades of little movement on the climate front, negotiators
in Paris have shepherded in a breakthrough deal that signals to the world
that the era of fossil fuels is waning. Among its many victories, the Agreement holds nations to 2 degrees Celsius of warming, and calls for nations
to “pursue actions” that limit warming to 1.5 degrees. ‘ [2]
For almost three decades the issue of climate change has been dividing opinion and since the formation of IPCC (the Intergovermental Panel
On Climate Change) in 1988, calls to action by Environmentalists, Activists and Governments have failed to halt the impact of Capitalism and
human impact on the planet. Interest in the issue has waxed and waned
since then but currently seems to have reached fever pitch, with books
such as Naomi Klein’s ‘ This Changes Everything ‘, films like Franny Armstrong’s ‘The Age Of Stupid ‘, The Guardian Newspaper’s ‘ Keep It In The
Ground ‘ campaign (including a series of striking, conceptual, climate themed online animations) and children’s books, including ‘ The Problem
Of the Hot World ‘ by Pam Bonsper and Dick Rink and the ‘ Cape Farewell
‘ project. The focus of these works is on highlighting the issue by disseminating information and creating a call for action on an individual and
national level. The heightened activity and increased numbers involved in
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various forms of activism suggest the situation is grave. As Harvard’s Dr.
Paul Epstein stated:
‘ We are seeing impacts now that we didn’t expect to see until 2085’. [3]

Within the context of this research, the intention is to identify the relevance of a range of creative practices, with the main focus on Art, Illustration and Animation and including film, Blogging and poetry by questioning their validity as forms of communication suitable for the purpose of
disseminating information related to the theme of Climate Change and
furthermore to identify how these practices might bring about meaningful change. As Illustrators and Animators are influenced by a variety of
art and media, it is of importance that both historical and contemporary
influences are also given credence.
Using a search engine, one can find a plethora of material available
on the theme of Climate Change, from children’s books, to comic books,
editorial content, animations and films, art and sculpture that reinforce
the narrative of one of the most vital issues of our times.
The research will provide examples of mainstream publications that
feature articles tackling the theme of Climate Change. Also discussed are
collectives of independent Illustrators and Artists who have published
anthologies and individual Graphic Novels as a means to expressing their
concerns by communicating their perspectives to a range of audiences, in
particular the young, who will be living with the effects of the irresponsible practices that contribute to the problem.
The main focus of this investigation will be on the recent work of ‘
Forever Swarm ‘ and ‘ Cape Farewell ‘ another Climate Change collective,
consisting of research undertaken by artists and Scientists in 2003, 2004
and 2005.
‘First, you have to convince people that climate change is happening, second, what we can do about it and finally, how long have we
got? ‘ [4]

In her book ‘This Changes Everything ‘ Naomi Klein stated that 97% of
Scientists involved in Climate Change research confirm that the reality
of the problem is severe and that we are currently on the verge of a crisis.
According to Klein, oppositional research has been undertaken by Scientists employed by those with a vested interest in cover - ups. She makes
connections between Multi National Oil and Energy companies and their
relationships with political powers worldwide and highlights the Heartlands Think Tank in the US as a major offender.
‘ …The concept of anthropogenic climate change actually upended
the long-held belief that the Earth’s atmosphere is a stable and
self – regulated system that humans could not affect. Pioneering
scientists like Svante Arrhenius and Guy Stewart Callendar, who
were among the first to introduce the connection between carbon
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dioxide emissions and global warming, are the ones who could
justifiably compare themselves to Gallileo. Climate skeptics are
actually pushing to restore an outdated view – and one in stark
disagreement with the facts. ‘ [5]

Art Activists and Climate Change

Throughout twentieth century history, there has been a legacy of
Artists engaging in political activism, socio political commentary
and resistance that have been communicated through images, words,
performance and interventions. Goya and Picasso both created powerful imagery in response to the atrocities of war and poets Siegfried
Sassoon and Wilfred Owen contributed to the theme through the
medium of words. The impressive large - scale social and political
commentaries created by the Mexican Muralists such as Diego Rivera,
contained narratives that told of oppressive forces and inequities. The
Photo Montage Artist John Heartfield created a powerful new visual
language using the then relatively new technology of photography to
integrate disparate visual elements using methods that made the final
montages appear stylistically seamless. He created these images to
provoke powerful emotional responses and to communicate complex
ideas in a single image that would shock and through this new visual
language provide commentary on the practices of key political figures
including Hitler.
In a similar way, Feminist artist Barbara Kruger re appropriated photographic images of women that were sourced from vintage
advertising and by adding captions that were contradictory to the
original intention, further subverted the original messages to highlight
feminist perspectives. Contemporary artists such as Banksy, used
the visual language of Graffitti to convey political messages in public
spaces. The medium of Graphic Novels has also been harnessed by a
number of young contemporary Illustrators to communicate themes
that are political in nature, for example, Catherine Anyango with her
evocative and atmospheric interpretation of Joseph Conrad’s ‘ Heart
Of Darkness and Marjane Satrapi’s striking Graphic Novel ‘ Persepolis
‘, that recounted her early years growing up in Iran (the narrative was
also produced as an animation).
The relationship between Activism, the environment and climate
change is not new, although collectives and individuals working on
the theme currently appears to be increasing in numbers. For example, in 1974, the Collective of Artists and Architects ‘ Ant Farm’ began
producing radical work in response to the boom of 1950s America, the
pursuit of ‘The American Dream ‘ and the onslaught of Capitalism and
excessive consumption. ‘ Cadillac Ranch ‘ is site specific and consists of
ten Graffiti adorned Cadillacs upturned and embedded in the earth, ‘
literally put out to pasture ‘. [6]
The work reflected the group’s dislike of and their protest against
what they termed ‘ car culture ‘.
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Forever Swarm
‘New truths need to be revealed. Fresh narratives and powerful
counter-arguments conceived, articulated and mobilized to a more
mainstream audience so that the world at large can embrace an alternative vision of the way things can be.’ [7]

Forever Swarm is a creative collective founded in 2015 by David Holyoake,
an expert in climate change law and policy and Chris Aldhous, Creative
Director of Good Pilot. Aldhous is also one of the founders of ‘ Ghosts Of
Gone Birds ‘, the ongoing project addressing the plight and conservation of
endangered species of birds. Under the direction of Aldhous and Holyoake,
hundreds of Creatives gathered with the intention of creating a strong presence to coincide with COP 21 in Paris 2015. The aim was for them to deliver
creative workshops, write, film and blog in response to events during the
two - week period, to enable them to document the events and raise awareness with a view to encouraging the public to take action.
The organization has a visually rich online presence, with the front
page of the website illustrated with striking illustrative collages and Design by ‘ Poetry ‘. The positive and uplifting images reflect the intentions
of the collective. Their Manifesto is outlined below:
‘Swarms of artists are not unusual in Paris in any era, but the prospect
of artists gathering in the city in one concentrated place, to make
work, discuss politics and comment on economics, during the 2015
Paris Climate Conference (COP21) in December is one that international climate arts activist collective Forever Swarm are making
a reality ..Place to B and Forever Swarm are working collaboratively
on a provocative series of artistic interventions in the city of Paris
for COP21, and bringing together artists with experts to generate
a fresh approach to climate communications – a new climate story.
Intervention themes include taking a look in the mirror at our hyperconsumerism, sparking a step change in more inspiring and creative
communication on climate change, re-visioning a radically better future worth fighting for, and calling on artists, musicians and creatives
across the globe to join this call to arms.’ [8]
Figure 1:
Forever Swarm
Poetry 2015

In addition to building
networks and collectives, with both an off
and online presence,
one of the aims Of Forever Swarm is to impact
on public perceptions
of the issue and encourage people to take
action, in whatever way
they can.
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Climate Change Deniers

In opposition to the politically ‘hot ‘ theme of Climate Change, there exist
oppositional groups who dedicate themselves to the denial of the issue.
The ‘ Heartlands Institute’ (founded in 1984) in the US, funded by powerful corporations, has commissioned scientists to provide evidence that
contradicts the findings of 97% of Scientists investigating the issue.
‘ …The concept of anthropogenic climate change actually upended
the long-held belief that the Earth’s atmosphere is a stable and self
– regulated system that humans could not affect. Pioneering scientists like Svante Arrhenius and Guy Stewart Callendar , who were
among the first to introduce the connection between carbon dioxide
emissions and global warming , are the ones who could justifiably
compare themselves to Gallileo . Climate skeptics are actually pushing
to restore an outdated view – and one in stark disagreement with the
facts. ‘ [9]

Naomi Klein in her book ‘ This Changes Everything ‘also flags up the
worrying claims of the Climate Change denial movement. Klein makes
connections between Capitalism and ever increasing growth and makes
references to supposed visionaries such as novelist Ayn Rand who, in her
novel ‘ Atlas Shrugged ‘ proposed that individualism and the pursuit of
selfish desires were highly desirable goals that should be satisfied regardless of their wider impact and possible consequences.
In his article ‘ Clouds’ Effect on Climate Change Is Last Bastion for
Dissenters ‘ published in the New York Times By Justin Gillis April 30,
2012, Gillis states:
‘ For decades, a small group of scientific dissenters has been trying to
shoot holes in the prevailing science of climate change, offering one
reason after another why the outlook simply must be wrong. Over
time , nearly every one of their arguments has been knocked down by
accumulating evidence and polls say 97 per cent of working climate
scientists now see global warming as a serious risk. Yet in recent years,
the climate change skeptics have seized on one last argument that
cannot be so readily dismissed. Their theory is that clouds will save
us. ‘ [10]

The Editorial and Narrative Illustrator Bjorn Lie’s intentionally playful
and naïve aesthetic complements the article nicely, with its simplistic
depiction of a scientist with his head ‘ literally ‘ in the clouds. The overall
impression is of a hapless character, with his back turned against the
ominous backdrop of industrial chimneys, spewing grey smoke into the
atmosphere. The seemingly simplistic visual language reinforces messages communicated in the text about the folly of denial.
Despite the obvious environmental disasters that occur with increasing frequency globally, there remain pockets of ‘ deniers ‘ who resist the
reality of Climate Change and it’s severity. According to Naomi Klein,
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within the US and UK these tend to be Republicans and Conservatives
and those who would be required to make the greatest changes to their
lifestyles if policy was introduced to restrict the uses of our energy and
other resources. Those who stand to lose the most are the wealthy and
powerful. The think tank Heartlands Institute in the US opposes the findings of much contemporary scientific research on Climate Change and
according to Klein there is much evidence that the scientists they employ
to back up these theories of denial have been underhandedly funded by
oil companies.
‘At gatherings of climate change skeptics on both sides of the Atlantic,
Dr. Lindzen has been treated as a star...during a debate in Australia
over carbon taxes, his work was cited repeatedly. When he appears at
conferences of the Heartland Institute, the primary American organization pushing climate change skepticism, he is greeted by thunderous
applause. ‘ [11]
Figure II:
New York Times
Bjorn Rune Lie
May 2012

The political illustrator William L Brown,
created a sequential narrative for ‘ Magic
Bullet ‘ Number 5, an anthology of visual
musings from a range of Artists, published
by cartoonist’s group DC Conspiracy, based
in Washington DC. The narrative is satirical in nature and was created in response
to a brief from DC Conspiracy to interpret
the theme ‘ The End Of The World ‘. The
book is described in an Amazon review as
containing a ‘ polite message ‘ to Climate
Change Deniers.
Brown is a political cartoonist with clients including The Wall St Journal. His Visual Language mimics the traditional technique of woodblock
printing, often used in poster design of a political nature and follows a
visually expressionistic tradition that conveys drama and atmosphere
whilst conveying visual messages with a directness often lost with other
media. His technique is achieved by creating Scraper - Board images
that are digitally enhanced with tone and colour. The anthology contains
artwork that has been produced in response to scientific research and
interviews with experts on the theme of Climate Change and could be
seen as a call to action.
The anthology reinforces a concern that has been expressed by Artists, Activists and Scientists alike - the truths can no longer be denied and
as elucidated here by the reporter Ross Gelbspan, at The Tipping Point
Conference in 2006, it is of the utmost importance to expose the denial:
‘ I actually got into this issue because I learned the coal industry was
paying a couple of scientists under the table to say climate change isn’t
happening. And I said to myself, ‘If there’s this cover-up going on, what
are they covering up?’ And there went the next 10 years of my life. ‘ [12]
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Cape Farewell

The project Cape Farewell, directed by David Buckland, consisted of three
expeditions to the Arctic that were funded by NESTA and which took
place in 2003, 2004 and 2005. Buckland selected Artists with a diverse
range of skills, to be part of a collaborative team consisting of scientists,
educationalists, film - makers and sailors to respond to the theme of
climate change. Buckland, frustrated at the time by the lack of meaningful
responses to scientific research in the field of climate change, had a vision
of creating a collective of researchers, including artists, to be part of a
series of expeditions to the High Arctic. His rationale was that as artists
were very creative communicators, they might be able to persuade where
the scientists had not - through the use of powerful imagery - the gravity
of the issue.
‘ It has been Cape Farewell’s ambition to inform young people about
climate change, it is they who will be most affected by it.’ [13]

Participating Contemporary Artists included amongst others, Sculptor
Antony Gormley, Rachel Whiteread, Heather Ackroyd and Writer Ian Mc
Ewan. The outputs from the expeditions consisted of works that oppose,
cause us to reflect upon and confront us with the devastating realities of
Climate Change. Ideas that had been seeded in the Arctic were the catalyst for new work once back in the UK and out of these expeditions came
images and forms that were exhibited globally. Educational programmes
were also created to disseminate information to as broad an audience
as possible and embedded in the school curriculum within geography
modules.
Creative outputs were conceived as a result of participation in the
expeditions and these were exhibited in both the UK and abroad, with the
intention of reaching a wide range of audiences. On reflection, the artists spoke of the impact the experiences they had in the High Arctic and
how these affected them on an individual level. Outputs in the form of
exhibitions such as ‘ Ice Towers at the Ice Garden ‘ at the Bodelian Library
in Oxford during 2005 and others including venues such as The Natural
History Museum in London, 2006, The Liverpool Biennial in 2006 and at
The Eden Project in 2007/2008 ensured that the work was seen by a wide
audience.
‘ We have experienced the front line of climate change. In the High
Arctic it is possible to witness just how fast the ice is melting and the
balance of our planet is changing ‘. [14]

Keep It In The Ground
‘Keep It In The Ground ‘ is an ‘award-winning campaign on climate
change, fossil fuel divestment and how humanity can solve the climate
crisis..with this campaign, the Guardian is making a direct appeal to
a pair of what might seem like unlikely targets, the Bill and Melinda
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Gates Foundation and the Wellcome Trust, the biggest and second
biggest charitable foundations in the world, respectively. Keep It In
The Ground is calling on them to remove all of their current investments from the top 200 fossil fuel companies and to freeze any future
financial deals with them. It might seem like a strange tactic: Why
target charitable foundations, rather than say, the coal or petroleum
industries directly? …This kind of move is known as divestment, the
systematic and deliberate removal of funds from specific companies
or industries ‘ [15]
Figure III:
The Guardian
Keep It In The Ground
2015

Keep it in the Ground is an online resource
that was launched by The Guardian newspaper in March 2015. The front page is richly
illustrated with photographic content and
includes a short animated film embedded
within the page. The Visual Language of the
animation is conceptual in nature, with an aesthetic that is graphically
bold and reminiscent of Lino prints. The Animator makes use of limited
colour palettes that has the effect of harmonizing and simplifying the
visual message. There are several of these animations within the site, each
exploring various aspects of Climate Change and they are also viewable as You Tube videos. The animation represented by the Illustration
above uses props such as the cufflinks of the leaders to communicate that
they are Chinese and US leaders and the inclusion of other conceptually
playful elements are embedded into images throughout the animation.
The soundtrack has a distinctly 1960s ‘ spy thriller ‘ quality to it and the
aesthetic is reminiscent of Illustrators such as Saul Bass.

Narratives / Climate Change
Figure IV:
Harry N. Abrams
Phillippe Squarzoni
April 08 2014

The Village Voice described the manner in
which Philippe Squarzoni’s Graphic Novel
Climate Changed:
‘ Delineates the true horror story of our coming
weather apocalypse through crisp illustrations.’ [16]

In a feat of investigative journalism that brings
together important but complex and often
conflicting evidence from a range of important experts on the topic, Squarzoni adopts a
representational style using black and white
linear images and communicates with a visual
clarity that is engaging and understandable and communicates these
complexities through a medium that simplifies the message. The narrative
has a film like quality in terms of the design and layout and uses of techniques such as cropping and panning in and out of the action .The striking
aesthetic of the front cover suggests the influence of Russian Constructiv-
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ist Poster Design and this is reflected in the use of montage and drawing
with strong typographic elements, limited colour palettes and the use of
the compositional diagonal to emphasize the dramatic implications of the
theme. The colour has been carefully selected to reiterate the contrast
between the temperature opposites of ‘ hot ‘ and ‘ cold ‘.
‘ As the World Burns ’ is a satirical interpretation of Environmental Policy as told in the format of a graphic novel. Using humour and satire to provoke and question those still in denial
about the reality of Climate Change, Radical
cartoonist and campaigner against capitalism,
Stephanie Mc Millan and ‘ Environmentalist ‘
Derrick Jensen have collaborated on this book.
Mc Millan employs a simplistic, naïve aesthetic to communicate ideas that suggest an
acerbic wit but which also convey important
messages about the dangers of ignorance.
In 2012, a collective of New Zealand
comic book artists contributed to an anthology titled ‘Highwater ‘ edited by Amie Maxwell and Damon Keen. Chris
Slaney, an editorial Cartoonist working for clients including The Wall
Street Journal and novelist Sarah Laing, were both eager to contribute as
a way of making their voices heard on a theme that has such gravitas attached to it. Sarah in particular wanted to get the message into the public
arena as she feels so strongly about ensuring the survival of the planet, to
pass onto her children and future generations. Editor Damon keen stated,‘
we go into it aware that we’ve got to do our part as a tribe. We represent a
community of communicators and it’s our job to do that.’
Amie and Damon were keen to use the format of the Comic Book to
provide narratives that have strongly educational value in addition to their
capacity to entertain, but point out that not all of the stories within the
anthology present a ‘ heavy ‘ interpretation of the theme.

Collaboration

The theme of Climate Change continues to
inspire Image makers working in a range of
mediums.
A collective of Illustrators, Designers
and Artists calling themselves ‘ Just Seeds
‘set themselves the brief of creating posters
and other formats in which they tackled the
theme.
The Illustrator Katie Drew was commissioned by the Royal Society For The Encouragement Of The Arts to work on an animation
in response to the theme, with a soundtrack
created by the award nominated ‘ George the

Figure V: Seven
Stories Press Derrick
Jensen, Stephanie Mc
Millan November 06
2007

Figure VI: Just Seeds
Cesar Maxit
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Figure VII: RSA
Katie Drew

Poet ‘. The animation is available to view on You Tube. The illustrations
were animated by Rory RT. George’s rap style poetry, hard hitting and
emotive, is complemented beautifully, by Katie’s lyrical and dream like
images, with a quirky hand lettering that reinforces messages conveyed
through George’s poetry.
The Age of Stupid (2009) is a 90-minute film
about climate change, directed by Franny
Armstrong and set in a Dystopian future. Embedded between film footage are animations
by Passion Pictures (who created animations
for the ‘ Gorillaz ‘ videos). The Visual Language was constructed of collaged elements,
maps and old wood engravings and in places
reminiscent of the work of animator Terry
Gilliam. The animations are complementary
to the narration and show depictions of the devastating human impact
on the environment. The actor Pete Postlethwaite, the main protagonist
in the story, who is introduced as an archivist and the only human left,
threatened to give his OBE back when the film was first screened unless
significant changes were made:
‘ During the post show discussion, President Mohamed Nasheed
received a standing ovation for announcing that the Maldives would
be the world’s first carbon neutral country.’ As Harvard’s Dr. Paul
Epstein said, ‘ We are seeing impacts now that we didn’t expect to see
until 2085’. [17]

Conclusion
‘ The subversive gesture in art and culture is mostly frivolous. Play
is not action. Action can be playful, but it should remain action: a
political activity, gesture or statement in the public sphere. Work is not
play either. Work as play is the ultimate phantasmagoria of labour in
the creative economy. The artist is the classic paradigm of this fantasy
..only when the artist or academic becomes a public intellectual and
takes real action (via petitions, manifestations, organizations etc)
,speaks out in newspapers against the state of affairs, or protests and
mobilizes , does their work …their study or their artistic practice ( in
the cultural sphere ) become politics :action. ‘ [18]

In 2008, The ‘ Great Rebel Raft Reggata ‘ experiment was organized by
The Laboratory Of Insurrectionary Imagination members in an attempt
to disrupt the functioning of the Coal Fired Power Station at the estuary in
Kingsnorth, Kent. One of the home made rafts managed to block the water intake pipe and consequently shut down one third of the power station
.The flotilla of 123 rafts managed to set sail on their mission despite a large
police presence, on land and water. John Jordan states:
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‘ To deal with climate change you need a culture change .. green
technologies, green economies ..still based on growth , still based on
coercion ,hierarchy and all the things that capitalism does …let us use
climate change to rethink our entire culture and the entire system.’
[19]

Chris Aldhous and David Holyoake, founders of Forever Swarm, believed
that by creating a critical mass of Creative Thinkers who participated in
and responded to events connected with Climate Change, it would be
possible to create positive change and build visions of an environmentally
cleaner future that would educate, inform and change minds. Aldhous
cites a number of Creative Practitioners whose participation in the COP
21 events had a profound impact on their practice – this echoes the experience of members of the collective ‘ Cape Farewell ‘ who also spoke of being affected by events in the High Arctic and how this had, in some cases,
influenced themes they subsequently explored in their artworks. Aldhous
and Holyoake suggest that creating public events with an interventionist element can and does have an impact and can be seen as a catalyst
for change. Rather than merely preaching to the converted, those Arts
Activists who operate in the public realm, whether that happens through
publications, films, online sites, animations or interventions, aim to create
disruption, open up dialogue and ultimately, instigate a call for action.
Holyoake outlines the historical legacy of Arts activists who made an
impact and brought about change -from Nina Simone with her powerfully
emotive songs including ‘ Strange Fruit ‘, Singer - Songwriter and Activist
Pete Seeger and the Mexican Muralists including Diego Rivera, who confronted the public with images and words that told stories of the inequities
of power and wealth.
The organization Forever Swarm encourages Creative Practitioners
to take up arms and become part of a positive collective:
‘ Intervention themes include taking a look in the mirror at our hyperconsumerism, sparking a step change in more inspiring and creative
communication on climate change, re-visioning a radically better future worth fighting for, and calling on artists, musicians and creatives
across the globe to join this call to arms. ‘ [20]

Naomi Klein, whilst presenting her reader with some very alarming facts
about the potential future of our planet, also sees the current Climate
situation as an opportunity for creating radical changes in the ways in
which we use our resources and she calls for the balance of power to be
readjusted globally and for wealth to be distributed with more equity and
for new, cleaner technologies to replace the old. Forever Swarm proposes
using creativity to imagine a more positive future and their manifesto
also echoes ideas proposed in Naomi Klein’s analysis of Climate Change.
Both see the possibilities of the issue as containing new directions for
positive change. John Jordan’s vision also mirrors that of Naomi Klein and
Chris Aldhous - all see the possibility of a new world and opportunities
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for change within the potentially devastating theme of Climate Change.
Aldhous, Jordan and Buckland claim that creative thinkers can be catalysts for change through the work they produce and through the public’s
exposure to this work.
The Guardian, a politically powerful British leftfield newspaper harnessed it’s online presence to reinforce the message of Climate Change
with the campaign ‘ Keep It In the Ground ‘ which was created to address
the issue and this included the use of animations and Illustrations to
draw attention to the copy and elucidate themes underpinned within the
articles. The newspaper delivered its online campaign capitalizing on
the use of technology to disseminate information on a wider scale than
it could hope to through its printed formats. The interconnectivity of the
web enables researchers to locate material more swiftly than other forms
of physical archiving and the ‘reach ‘ is on a much wider scale than the
traditional newspaper could hope to achieve.
Several months after Cop 21, Chris Aldhous of Forever Swarm
reflected upon the intended collaborative activism of Forever Swarm in
Paris 2015 as having been impacted upon by the terrible events which left
a significant number of people dead as a result of bombings in an area
that was coincidentally minutes away from the location in which Forever
Swarm were housed. This resulted in the planned staging of a number of
public events being halted, although workshops were still delivered, albeit
on a smaller scale.
One of the more positive outcomes of the event , was the location
of the Forever Swarm artists, the work they produced and its visibility to
the general public. Having been housed in a building with one wall made
of glass and overlooking the Gard de Nord station, the activities would
have been witnessed by large numbers of commuters passing by each day
during the two week period of the Forever Swarm events. Aldhous also
commented on the power of collaboration in its intention to bring a range
of differing perspectives and practitioners together to create potentially
‘alchemical ‘ changes.
In an email interview conducted with Chris Aldhous received on May
2, 2016 he comments on one of the outcomes of the events in Paris,‘ So for
me, that was the modest triumph of the Creative Factory we created during COP21. It conjured up the strange chemistry of such potent collaborative thinking that we could start building bridges, opening doors into that
other world. Breach the indifference. Break through the blank reactions. ‘
Unexpectedly, and as communicated through email exchanges as
part of this research, the working relationship between Aldhous and
Holyoake was breached by a fissure that resulted in the pair deciding to
take separate paths in their continuing exploration of the theme of climate
change. Chris explained in his email on May 2, 2016:
‘As a result, David is now moving forward more closely with the French
organizers as Swarm Dynamics, whilst I have set up a fresh creative network with some of the workshop attendees called THE POND to find
ways to implement our concepts practically in the real world. ‘
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Moving forward with this evolving concept, Aldhous plans to specifically
target young people with his latest project THE POND and continue to educate about and encourage the implementation and use of clean energy.
Aldhous concludes in his email of May 2, 2016:
‘These projects will deliver what we call
‘life-sized solutions’ – as they advocate
behavior-change that is understandable
and manageable for the majority of the
population.’

In response to the expeditions to the High
Arctic and the resulting work that was
created, Buckland and others involved
in the Cape Farewell project introduced
educational modules that were embedded in curriculums throughout schools in the UK and in 2004 the theme
‘Extreme Environments ‘ was added into the geography GCSE.
As this research has concluded, Arts Activism can take a variety of
forms, all designed to create the maximum of impact. Social media and
online publications have the power to reach ever - expanding audiences
at the click of a mouse. Some projects have wider reach than others, but
one might expect that the cumulative effects of many collectives, major
organizations, media and individuals all working together towards the
common theme of addressing Climate Change and creating imagery to
reinforce the message, cannot go unnoticed. It is difficult to measure with
any real accuracy the impact of any of these individual and collective
activities, but it is clear that certain projects have been the catalysts for
real change and that sustained action will continue to deliver powerful
messages through a variety of creative actions.
‘It is a time for ‘ affirmative action ‘, as social life implodes, as solidarity is under threat, art and culture feel compelled to take on a role
in the sphere as community work….it is a time to defend democracy
,defend legality …defend the ecosystem and defend the planet against
rogue capitalism..’ [24]
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Abstract
O artigo aqui apresentado expõe o processo de adaptação entre uma
peça de teatro popular português – o “Auto da Floripes” - para ilustração,
mais precisamente, o formato de álbum ilustrado interativo. A adaptação
do “Auto da Floripes” é analisada e trabalhada não só através das suas
componentes imagéticas e textuais, mas também através da exploração da
interatividade, que se assume como um ponto-chave que permite não só
um estudo das características formais do álbum ilustrado enquanto objeto,
como também potenciar a relação entre peça/espetador e álbum ilustrado/
leitor. Enquanto o teatro popular se concretiza através de uma interação
voluntária e ativa com os membros da comunidade, também o álbum ilustrado interativo convida o leitor a assumir uma posição ativa para conseguir
experienciar na totalidade a leitura do livro.

Introdução

Quando se fala em álbum ilustrado, o duelo entre imagens e palavras é,
quase sempre, um dos tópicos que incita mais reflexão. Esta dualidade
inspira o autor Peter van Lindok (2011), a refletir: “who inspires more?
A picture or a text? Stupid question, of course – sometimes a picture and
sometimes a text. But almost everybody thinks that a picture always wins.
(...) the picture has the potential of winning in all its simplicity from a
torrent of words, but that does not mean that it is always the case. (...)”.
A comparação entre imagens e palavras centra-se, então, na qualidade
intrínseca de comunicação com o público que cada um apresenta. Numa
primeira aproximação, tanto o teatro popular, como o álbum ilustrado,
possuem narrativas cujo desencadeamento assenta tanto na componente
visual como na componente escrita. Contudo, como refere Uri Shulevitz
(1985): “A picture book is closer to theater and film (…) than to other kinds
of books”. Este paralelismo provém da tónica que tanto o teatro popular
como o álbum ilustrado atribuem à imagem, sendo este o principal veículo de comunicação com o recetor (espetador/leitor). O presente artigo
parte do estudo da relação que o “Auto da Floripes”, enquanto peça de
1, 2 e 3 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Escola Superior de Tecnologia, 4750-810 Barcelos, Portugal.
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teatro popular, mantém com o espetador, e de como essa relação pode ser
transportada e abordada no formato do álbum ilustrado e do seu leitor.
Esta investigação, ainda em desenvolvimento, enquadra-se no âmbito de
projeto do Mestrado em Ilustração e Animação (IPCA).

O álbum ilustrado e a interatividade

O álbum ilustrado é um objeto que, quando disposto numa prateleira, lado
a lado com os seus pares, apresenta uma imensa variedade de tamanhos, cores e materiais. Nesta pluralidade de formas e feitios reflete-se
também a própria terminologia associada a estes objetos, que se altera
conforme o autor e/ou a região em que é abordado. O “álbum ilustrado”
resulta de uma natureza híbrida, cujo processo de construção assenta, em
suma, numa relação de diálogo entre texto e imagem. Ao leitor é exposta
uma narrativa em que ambos os discursos – textual e imagético – não se
procuram reproduzir, ou seja: um não atua num exercício de mimetização
dos conteúdos do outro, encetando-se antes a exploração da narrativa
com ênfase na natureza ontológica de cada um deles. O resultado final – o
álbum ilustrado – é enriquecido através da relação complementar das
duas linguagens.
Este movimento de exploração leva a que o domínio dos álbuns ilustrados seja, então, um campo de experimentação por parte dos seus autores, refletindo-se na existência de vários modelos nos quais a narrativa se
pode concentrar mais em elementos textuais, imagéticos ou até mesmo
inovar através dos elementos paratextuais (o material, o formato, a capa,
guardas, etc) que constituem o livro. Este aspeto leva à difícil categorização dos álbuns ilustrados, sendo que no presente artigo assumiremos
o termo “álbum ilustrado” para designar os livros cuja narrativa dá um
especial destaque à imagem.
A interatividade atribuída aos álbuns ilustrados apresenta-se de diferentes modos, seja através do conteúdo ou da forma. O projeto aqui exposto
concentra-se na exploração de um álbum ilustrado com pop-ups, que podem
ser aplicados de acordo com vários mecanismos diferentes. Tal como como
Sara Reis da Silva (2007, p.2) aponta, referindo-se aos álbuns ilustrados
“dado o carácter híbrido inerente aos álbuns, observa-se, não raras vezes,
algumas imprecisões quanto à filiação de determinados textos num universo literário, várias hesitações decorrentes, muitas vezes, como sugerimos,
dessa simbiose entre as palavras ou o discurso literário – quando o é, realmente – e o discurso pictórico.”. Também no domínio dos pop-ups, falar de
definições, é um processo de alguma complexidade, que entende nomenclaturas variadas e onde a experimentação e proliferação de novos formatos
parece tornar frequente a necessidade de adição de novas categorias.
Segundo Jacques Desse (2012),“If you want to talk about or taken
an interest in movable books, you need to come up with a definition for
them. However, such a definition doesn’t really exist.”. Tal facto contribui
para que a forma como estes objetos são referidos se modifique conforme
quem os aborda. Contudo, a maneira como são descritos é, geralmente,
muito semelhante, parecendo haver um acordo na consideração da interatividade como o ponto-chave que destaca a natureza destes livros.
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Segundo Guylain Desnoues (s. d.) que, em “De l’interêt du livre
animé”, utiliza as terminologias de origem francesa livres animés ou livres à
systémes, estes livros apresentam-se sempre como um objeto lúdico, transmitindo a sensação de surpresa ao leitor. A surpresa entende-se aqui como
uma estratégia para despertar a atenção do leitor bem como para potenciar
os aspetos visuais, verbais e rítmicos de um livro, tal como Martha L. Carothes vem reforçar: “One of the most effective ways of providing rhythmical
accents in a verbal book with imagery is by the use of novelty devices. (...)”.
Carothes entende o termo novelty devices como um dispositivo concessor de
novidade, dando como exemplos “pages or pictures that fold out, revolve,
slide, move, slat-dissolve, pop up, or are die-cut in special shapes”. A autora
explica que através destes dispositivos, a relação de envolvimento que se estabelece entre leitor e livro é diferente, no sentido em que a experiência de
leitura instiga à participação mental combinada com a manipulação física
dos dispositivos por parte do leitor. Desta forma, Ellen G. K. Rubin refere
que “whether intended for teaching, entertainment, or aesthetic sensibility, the use of movable paper devices demands the reader interact with the
book’s content and makes the experience more memorable.” Assim sendo,
o livro interativo torna-se num objeto lúdico, que apela ao jogo e ao divertimento, e cujos diferentes mecanismos utilizados, para serem plenamente
realizados, necessitam de uma interação ativa por parte do leitor, que
folheia as páginas, puxa linguetas, levanta abas, etc.

Mecanismos interativos de leitura: casos de estudo

Os livros pop-up são dos mais populares exemplos de livros que possuem mecanismos interativos. O seu funcionamento abrange diversas
estratégias, que podem ir desde jogos de encaixes, estruturas que permitem a mobilidade de certos elementos das páginas, podendo também
haver estruturas dotadas de tridimensionalidade que se erguem com o
folhear das páginas.
A técnica de levantar abas, também conhecida como lift-the-flap,
possui uma estrutura formal bastante simples: tal como o nome indica,
trata-se de uma aba que, quando levantada, revela, novos detalhes. “The
Toilet Book” (1820), da autoria de William Grimaldi, é um dos primeiros
exemplos desta técnica. A temática é inspirada em objetos que podem ser
encontrados em dressing tables (penteadeiras), que surgem ilustrados ao
longo das páginas do livro. Cada ilustração, possui uma aba recortada de
acordo com o seu formato, e que, quando levantada, exibe uma pequena
frase ou palavra relacionada com valores morais.
Ao levantar a aba, a ilustração
sofre uma mudança, o que permite
então criar jogos com a narrativa.
Este jogo com o conteúdo das histórias é também explorado com a
técnica turn-up, que pode também
ser designada como harlequinade.
Esta técnica foi popularizada por
Robert Sayer, e lembra-nos uma

Fig. 1. “The Toilet
Book” (1820), William
Grimaldi
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versão mais complexa da técnica lift-the-flap, consistindo numa folha
de papel ilustrada, com vários cortes que podem ser individualmente
levantados, o que permite visualizar novas ilustrações que se encontram
por baixo. “Queen Mab or Tricks of the Harlequin” (1771), de Robert
Sayer, e “Metamorphosis or a Transformation of Pictures: With Poetical
Explanations, for the Amusement of Young Persons” (1816) de Benjamin
Sands, são dois exemplos da técnica harlequinade, onde cada aba levantada implica uma transformação na imagem, estando esta em constante
metamorfose conforme mais abas vão sendo levantadas.
Fig. 2. “Queen Mab
or Tricks of the Harlequin” (1771), Robert
Sayer

Fig. 3. “Metamorphosis or a Transformation
of Pictures: With Poetical Explanations,
for the Amusement of
Young Persons” (1816),
Benjamin Sands

Fig. 4. “Bestiário
Pop-Up” (2011), Iris de
Vericourt

O livro “Bestiário Pop-Up” (2011), da autora Iris de Vericourt, também
aplica, de uma outra forma, o conceito de abas, ao dividir cada página do
livro em três abas, que podem ser folheadas individualmente. A temática recai sobre animais, e cada dupla página é então constituída por seis
abas, que organizam o espaço em três partes diferentes: cabeça (ou parte
superior), tronco e cauda (ou parte inferior) de cada animal. Estas partes
podem então ser combinadas de forma diferente, dando origem a um
grande número de combinações de animais híbridos. Este livro apresenta também a particularidade de cada parte de cada animal possuir uma
estrutura em pop-up tridimensional, que se ergue conforme o folhear
de cada aba, o que permite dar um maior ênfase e dinamismo às várias
características particulares de
cada espécie, como por exemplo
as pinças da lagosta ou o focinho
pontiagudo da raposa, traduzindo-se também numa maior tónica
dada às combinações diferentes de
características de cada híbrido.
O “Animalário Universal
do Professor Revillod” (2011) de
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Miguel Murugarren e Javier Sáez Castán, segue uma linha formal e temática bastante parecida com o exemplo anterior: cada página apresenta
um animal diferente, estando dividida em três abas para que possa haver
combinações entre cada parte dos animais. Contudo, uma das páginas
finais do livro apresenta uma lista de atividades que o leitor pode concretizar, consistindo na procura de determinados animais que só se encontram
através de uma combinação específica. Ao todo, este livro apresenta uma
totalidade de 4096 animais diferentes (resultantes de todas as combinações possíveis), sendo que o desafio da procura de um animal específico
permite adicionar também novos complementos de desafio ao ato de
leitura.
Fig. 5, Fig. 6 , Fig. 7.
Páginas do “Animalário
Universal do Professor
Revillod” (2011),
Miguel Murugarren e
Javier Sáez Castán.

No que toca aos pop-ups que apresentam estruturas tridimensionais, “Astérix, As Zaragatas Álbum Pop-up” (2015), de René Uderzo e André Goscinny , é um exemplo de como complexas estruturas se erguem através
do movimento de virar as páginas. Quando este movimento é accionado,
as ilustrações passam a ser compostas por diversos diversos elementos a
três dimensões que se organizam em vários
planos de profundidade. Estes elementos, que
podem até estravazar os limites das páginas,
conferem à acção da narrativa uma sensação
mais realista de movimento.
“ABC3D” (2008) de Marion Bataille
apresenta, ao longo das suas páginas, as
várias letras do alfabeto. Várias letras são
aprendidas através do recurso aos pop-ups
tridiomensionais, que são accionados com o
movimento do folhear das páginas. Contudo,
este livro contém outras soluções que recorrem a várias estruturas e estratégias, sendo
que a totalidade desta obra transmite ao leitor
a sensação de uma pluralidade plástica que
contribui para potenciar o efeito de surpresa
e curiosidade. Por exemplo, no caso da letra
K, o folhear da página faz com que partes da
sua estrutura desapareçam, formando então a letra L, ou a letra V, que se
forma a letra W através da superfície espelhada da página ao lado.

Fig. 8. “Astérix, As
Zaragatas Álbum Popup” (2015), René Uderzo, André Goscinny

Fig. 9. “ABC3D”
(2008) , Marion
Bataille
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Também os livros “Charlie e a Fábrica de Chocolate, Livro Pop-Up”
(2011), de Robert Dahl e Quentin Blake, ou “O Principezinho, O Grande Livro Pop-Up” (2009), de Antoine de Saint-Exupéry, seguem esta
diversidade de estratégias contidas num mesmo objeto. Ao longo das suas
páginas, estruturas montam-se e desmontam-se, sendo o leitor convidado a interagir com diversos mecanismos que o obrigam a levantar abas
(segundo a estratégia lift-the-flap), puxar abas escondidas no interior das
margens das páginas, accionando diferentes mecanismos que conferem
um caráter animado a determinados acontecimentos ou cenas da história.

Fig. 10, Fig. 11 , Fig. 12.
Páginas de “O Principezinho, O Grande
Livro Pop-Up” (2009),
Antoine de Saint-Exupéry

Tal como acontec e nos últimos dois exemplos, também neste projeto se
procuram aplicar vários mecanismos diferentes no álbum ilustrado. Esta
multiplicidade de mecanismos interativos contidos num só livro revela-se
estratégia eficaz não só ao nível da exploração formal da ilustração, como
também na exploração de diferentes ritmos no modo como a narrativa
é contada. Conforme a acção que se desenrola em cada dupla página,
os mecanismos interativos permitem acentuar certos momentos ou personagens, e, a natureza formal variada de cada mecanismo ajuda também a
criar uma distinção entre eles. Simultaneamente, esta variação de mecanismos ajuda a renovar o efeito de surpresa e curiosidade que se desperta
no leitor, pois, a cada folhear da página, cria-se a sensação de antecipação
e adivinha de como será a estrutura da próxima interação.

Fig. 13, Fig. 14 , Fig. 15.
Páginas de “Charlie e a
Fábrica de Chocolate,
Livro Pop-Up” (2011),
Robert Dahl e Quentin
Blake

O “Auto da Floripes”: do palco para as páginas

A premissa que deu origem a este projeto foi o “Auto da Floripes”. Datado
com mais de quatro séculos, e anualmente representado na Festa da
Nossa Senhora das Neves, no concelho de Viana do Castelo, esta peça
figura como um ícone do teatro popular português. Todavia, à semelhança
do que acontece com as áreas do álbum ilustrado e dos livros interativos,
também o teatro popular, e consequentemente esta obra, apresentam
uma natureza híbrida que resulta da associação de vários domínios. Sen-
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do esta peça de teatro um auto, os seus espetadores são presenteados com
uma mescla de representação, dança, música, literatura e história, que
deixam perceber a natureza complexa desta peça. Contudo, o seu enredo
e apresentação são difíceis de apreender na sua totalidade, especialmente
para as camadas etárias mais baixas. Então, criou-se aqui uma oportunidade de trabalhar a relação de comunicação entre a a peça e o seu
espetador/leitor através da ilustração, transportando o “Auto da Floripes”
do palco para o álbum ilustrado. Este processo de adaptação exigiu uma
análise profunda de várias características do “Auto da Floripes” e do teatro popular, de forma a que se conseguisse explorar ao máximo os traços
próprios dos vários domínios envolvidos neste projeto – o teatro popular,
o álbum ilustrado e a interatividade – e de forma a que o produto final
resultasse da combinação de todos eles.
Tanto no que diz respeito ao teatro popular como ao álbum ilustrado,
a relação que as obras estabelecem com o espetador e o leitor passam,
pelo menos numa primeira instância, pela componente visual, sendo este
aspeto de grande relevância em ambas as áreas. Sendo um evento anual,
o “Auto da Floripes” detém um reportório visual muito próprio, bem
conhecido pela comunidade, como por exemplo as cores fortes dos trajes
típicos dos personagens. Contudo, o “Auto da Floripes” possui uma parte
literária de grande peso. A escrita manifesta já uma grande componente
imagética, invocando na imaginação do leitor as suas próprias formas.
Esse texto faz parte de um processo que tem em vista a sua materialização
visual através da representação teatral. Desta forma, também o processo
de adaptação do “Auto da Floripes” para álbum ilustrado começou pelo
texto, visando que a sua análise e re-estruturação permitisse também trabalhar o ritmo e desenvolvimento da própria história, bem como adaptar
outras características da encenação.
Fig. 16. (à esquerda),
Fig. 17. (ao centro).
Brutamontes com a
cacheira (pormenores
de ilustrações)
Fig. 18. (à direita).
Brutamontes na representação do “Auto da
Floripes” (2013)

Por exemplo, a cacheira de Brutamontes é um dos símbolos do “Auto da
Floripes” mais conhecidos. A cacheira, no masculino, pode ser entendido
como “que ou aquele que se esconde, que é ardiloso, astuto, enganador”.
Estas palavras descrevem bem o carácter de Brutamontes, sendo que a
cacheira, objeto que na encenação possui as suas próprias feições, pode ser
entendida como uma extensão deste personagem, um prolongamento dos
traços da sua personalidade. Como tal, na adaptação para o álbum ilustrado, a fisionomia da cacheira ganha vida, e serve como meio para reforçar a
atitude de Brutamontes em cada momento que este aparece na história.
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O texto do “Auto da Floripes” distingue-se pela sua extensão, com longos
diálogos que intercalam verso e rima, destinando-se umas partes a serem
declamadas e outras cantadas. O texto não possui divisões assinaladas entre
atos ou cenas, o que na encenação se traduz numa duração contínua de
duas horas. Contribuindo ainda mais para a sobrecarga do espetador está a
ausência de intervalos, a utilização de um único cenário e a disposição dos
personagens que se mantém quase a mesma durante toda a peça. Além destes fatores, o ritmo da narrativa, à medida que se vai desenrolando, torna-se
mais complexo devido à própria trama da história. O “Auto da Floripes” faz
parte da literatura carolíngia, ou seja, é uma das obras cuja história trata a
vida do Imperador Carlos Magno. O universo carolíngio pode ser equiparado
a uma série, que possui vários volumes ou episódios que contêm uma história
própria, mas que se encaixam (até cronologicamente através dos eventos que
descrevem) numa trama principal. Desta forma, o início da história no “Auto
da Floripes” é desencadeado por eventos que decorrem noutras obras, a par
da multiplicação de personagens conhecidos desses outros episódios, mas
com apenas uma ou duas intervenções no “Auto da Floripes”.
O teatro popular possui também como característica intrínseca, segundo Maurício Guerra (2011), a “liberdade relativa (por parte dos atores)
para fazer evoluir a forma de representação e o texto das peças, respeitando sempre a tradição”. Esta é, provavelmente, uma das razões que
permite que as peças de teatro popular se adaptem a cada época específica
conseguindo sobreviver até aos dias de hoje, mas que por vezes contribui
para o aparecimento de inconsistências na história. Por exemplo, em
encenações de anos anteriores, a personagem de Floripes começava por
questionar o paradeiro de Guy de Borgonha, que não aparece no “Auto
da Floripes” mas faz parte da literatura carolíngia, apaixonando-se por
Oliveiros mas casando com Roldão. Esta sucessão de pares para Floripes
tornava a trama confusa, sendo que se optou recentemente por manter a
referência a Guy de Borgonha, mas depois surgindo o amor entre Floripes
e Oliveiros, terminando a história com os dois juntos.
No processo de adaptação aqui exposto, instava a necessidade de
re-adaptar o texto e o seu volume ao formato desta obra, tornando-o não
só mais curto como também com um conteúdo mais “leve”, mostrando-se mais acessível aos jovens leitores. Começou-se pela exclusão de
partes do texto mais repetitivas, resumindo-o às frases mais marcantes
e essenciais. De seguida, num estudo da estrutura da narrativa, que teve
várias tentativas e opções, retiraram-se também porções da história que
não afetavam o seu eixo. Continuamente, mudaram-se algumas partes da
história, transformando ou acrescentando outros pormenores, de forma a
que esta se desenrolasse num ritmo do álbum.
Esta etapa decorreu com o auxílio de um storyboard. Perry Nodelman (1998, citado em Gonçalves, 2012) refere que ler um álbum ilustrado
“implica “ler” ao mesmo tempo o texto e a imagem (…) duas formas de
olhar e de percepcionar a mensagem e duas formas de narrativa que
têm ritmos únicos, (...) que ficam presentes num único corpo de técnicas
narrativas, o livro em si”. A “dança” entre texto e imagem oferece, uma
espécie de raciocínio único que Lawrence R. Sipe descreve através do
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conceito de “Sinergia”, falando de uma relação “in wich the total effect
depends not only on the union of the text and illustrations but also on
the perceived interactions or transactions between these two parts”. Se
o álbum ilustrado resulta da relação entre imagem e texto, da mesma
forma também pode ser descrito o teatro popular e o “Auto da Floripes”.
O storyboard apresenta-se então como uma ferramenta preciosa que permite no processo de adaptação trabalhar a componente imagética já em
consonância com a componente textual.
Além do que está escrito no texto, a imagem pode ser uma oportunidade para ampliar as possibilidades narrativas da história, permitindo,
como menciona Teresa Colomer, “desdobrar el hilo argumental incluyendo une historia dentro de outra. El texto cuenta entonces la narración
principal, mientras que la imagen incluye la narración que cuenta uno
de los personajes. (..)”. Aqui, cria-se então um espaço para que o álbum
ilustrado possa trabalhar a narrativa de outra forma, acrescentando à
história novos pormenores de cariz fantástico que, não só contribuem
para um enriquecimento da narrativa, como também para sustentar a sua
individualidade, afirmando as possibilidades intrínsecas de representação
que o álbum ilustrado enquanto medium oferece.
Por exemplo, Ferrabrás, um dos personagens principais, tem no dicionário a definição do seu nome como “valentão, bravateador” descrevendo
na perfeição o seu caráter. Deste modo, no álbum ilustrado, Ferrabrás começa a história com um corpo de gigante, tendo a sua língua como principal
arma (pois não tem medo de desafiar os seus inimigos aos gritos e de se
vangloriar). Mas, com o decorrer da acção, o seu tamanho vai diminuindo à
medida que deixa a sua vaidade e se torna humilde pela derrota.
Fig. 19. (à esquerda),
Ilustração de Ferrabrás
e Brutamontes contida
no miolo do livro
Fig. 20. (à direita). Ferrabrás e Brutamontes na
representação do “Auto
da Floripes” (2013)
Fig. 21. (à esquerda),
Fig. 22. (à direita).
Ilustrações contidas no
miolo do livro

Na Fig. 19, Ferrabrás, com um ego tão grande que mal cabe na página,
desafia Carlos Magno para uma batalha, com o ardiloso Brutamontes a
incitar também os inimigos ao mesmo tempo que se esconde atrás de si.
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Na Fig. 21, Oliveiros, que assume o lugar de Carlos Magno, duela com
Ferrabrás, e é sempre representado com um tamanho menor que o seu
adversário. Os movimentos dos dois personagens repetem-se por cima da
lâmina da espada de Ferrabrás (parte esta que se inspira na dança característica que os personagens fazem durante a encenação).
Fig. 23. (à esquerda).
Fig. 24. (ao centro).
Ilustrações contidas no
miolo do livro
Fig. 25. (à direita). Oliveiros na representação
do “Auto da Floripes”
(2013)

A enorme língua de Ferrabrás está prestes a engolir Oliveiros (Fig. 23),
que está a perder a batalha. Mas Guarim, o fiel companheiro de Oliveiros,
cede-lhe uma nova arma. Este gesto inspira Oliveiros a uma “ressurreição”, por isso, a sua personagem que estava caída no chão, ergue-se, num
último fôlego de forças (Fig. 24). O leitor, com o gesto de virar a página,
impulsiona este movimento vertical de Oliveiros, contribuindo para que
este se desprenda da horizontalidade da superfície do livro (Fig. 24).
Esta estratégia de contradição do plano horizontal permite destacar os
principais momentos chave da história, sendo também repetido aquando
do aparecimento da princesa Floripes (Fig. 26), personagem esta que
permitirá resolver todo o conflito que deu moção à narrativa.
Fig. 26. (à esquerda).
Ilustração contida no
miolo do livro.
Fig. 27. (à direita)
Floripes na representação do “Auto da
Floripes” (2013)

O processo de adaptação do “Auto da Floripes” ao álbum ilustrado procura, além da exploração já mencionada ao nível da relação texto-imagem,
estudar outros aspetos de renovação visual e rítmica da narrativa através
do formato. Pelas características já enumeradas anteriormente, percebemos que o “Auto da Floripes” abraça um ritmo com feições pouco definidas. Esta situação faz-se notar ainda mais, na encenação, pelo acréscimo
do único cenário em palco e da disposição das personagens que pouco
muda durante a encenação, o que contraria, de certa forma, o texto, uma
vez que apresenta acções que se passam em locais diferentes, apontando a deslocação espacial de vários personagens. O modelo de códex do
álbum ilustrado vem contrariar este aspeto ao possuir naturalmente um
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dispositivo mediador de tempo: para que o leitor consiga acompanhar a
história, torna-se necessário folhear as páginas, o que por si só implica já
pequenos momentos de pausa entre as viragens da folhas.
O teatro popular possui várias características que o distinguem de
outras formas teatrais, sendo que uma das suas máximas será, provavelmente, a interação que este estabelece com a comunidade que o rodeia.
Tal como Maurício Guerra (2011) afirma: “Os actores saem das classes
populares, reúnem-se por iniciativa própria e ensaiam as peças que lhes
transmitem os seus maiores”. Assim, são os populares que assumem
voluntariamente a tarefa de dar corpo e vida às obras de teatro popular,
assumindo, independentemente da sua ocupação, o papel de atores, encenadores e demais organizadores. Para que a característica tão particular
de mediação entre o teatro popular e o seu público seja, de alguma forma,
abordada no álbum ilustrado, é necessário analisar também os tipos de
relação que este suporte impresso pode manter com o seu leitor.
Existem, em todo o mundo, vários formatos de livros que utilizam
diferentes materiais e expõem os mais diversos conteúdos. Não obstante, independentemente desta variedade de aspetos, o ato de leitura de
livro exige uma ação que se “inicia no momento em que tiramos o livro
da estante, o abrimos e passamos página após página, até o fecharmos.
(...)”, segundo Mariana Sampaio (2013). Durante essa ação, Keith A.
Smith (2000) refere que devemos tomar consciência do livro enquanto
objeto físico, senti-lo e analisá-lo, não através de um gesto mecânico
mas fazendo um esforço para perceber o movimento das mãos e dos
olhos. Todos estes fatores influenciam a atmosfera que o livro cria na
imaginação do seu leitor. Além da cadência da narrativa em si, o livro
expõe o leitor a vários compassos rítmicos apenas através da relação
entre texto e imagem. Do que já foi referido, percebeu-se que texto e
imagem possuem um nexo que vai além do que é estritamente visível e
representado. A linearidade e temporalidade da narrativa vai além do
folhear das próprias páginas, sendo desdobrada também, em sentidos
opostos, no texto e na imagem: “Because of the primarily spactial
nature of the pictures and our drive to form “unified atemporal structures”, our tendency is to gaze on, dwell upon, our contemplate them. In
contrast, the primarily temporal nature of the verbal narrative creates
in us a tendency to keep on reading, to keep going ahead in what C. S.
Lweis termed “Narrative Lust” (Lawrence R. Sipe, 1998). Sendo assim,
as imagens apresentam uma narrativa não linear, é a “Narrative Lust”
que, instintivamente, nos faz mudar de página e folhear os livros.
Mas, além do jogo com todos estes fatores, o ato de leitura pode
ser influenciado e potenciado de forma diferente e mais dinamizado,
incluindo outro tipo de movimentos, através do recurso a estratégias
interativas, neste caso, os pop-ups. Estes meios permitem acrescentar ao
álbum ilustrado uma dimensão de “animação” e movimento reais e físicos que vão além do simples folhear das páginas ou do movimento dos
olhos enquanto percorrem as imagens e o texto. O leitor toma uma atitude de ativa e, para poder experienciar plenamente a narrativa que um
álbum ilustrado interativo oferece, terá de interagir diretamente com os
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vários mecanismos: terá de levantar abas para ver partes escondidas ou
cuidadosamente virar as páginas para sentir e observar uma estrutura
em três dimensões a erguer-se.
É esta exigência de uma participação ativa do leitor para com o
álbum ilustrado interativo que nos permite traçar um paralelismo com os
populares que voluntariamente dão vida ao teatro popular. A adaptação
do “Auto da Floripes” é assim enriquecida ao conseguir manter esta atitude de interação que a história tem com o seu público enquanto encenação
em palco e nas páginas de um álbum ilustrado.
Ao mesmo tempo, as estratégias interativas permitem um alargamento da exploração dos aspetos formais do álbum ilustrado enquanto
objeto e também da própria maneira como a história é contada. Existe
uma enorme variedade de estratégias interativas diferentes que, aqui
aplicadas, permitem realçar, por exemplo, gestos característicos de
alguns personagens (na encenação) ou ajudar a colocar tónica em
alguns momentos mais importantes da narrativa. O ritmo de leitura
pode também ser trabalhado através da diferenciação entre estratégias, que ajudam a renovar o efeito de surpresa em cada página junto
do leitor, bem como a melhor demarcar o desenrolar dos momentos
que constituem a história.
Uma parte da história é dedicada à realização de embaixadas para resolver o conflito entre o Imperador Carlos Magno e o Rei Balaão. No álbum
ilustrado as embaixadas são apenas duas, mas a sensação de demora na
resolução do conflito é reproduzida através das páginas divididas em duas
tiras, o que faz com que, junto do leitor, a sensação de passagem do tempo
se prolongue, pois terá de folhear metade da página de cada vez. Para que
essas páginas não se misturem, ou seja, o folhear de cada dupla página de
mantenha linear, os cortes que as tiras possuem são diferentes, o que não
possibilita a sua conjugação com outras páginas além da que vem a seguir.
Fig. 28. Algumas ilustrações representativas
das embaixadas

O “AUTO DA FLORIPES” DO TEATRO POPULAR PARA O ÁLBUM ILUSTRADO INTERATIVO
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As ilustrações desenvolvidas para o álbum ilustrado narram então a
história com o auxílio de diversas estratégias interativas, recorrendo à
técnica de desenho com aparo. As vestes das personagens foram inspiradas pelo reportório visual já existente da encenação do “Auto da Floripes”,
e pelo contexto histórico onde decorre a ação da narrativa. O desenho é
construído através do traço negro – de tinta-da-china preta- e de variações
na sua espessura, possibilitadas através do aparo. Estas variações dentro
do próprio traço permitem melhor trabalhar a modelação do volume e
do jogo de luz e sombra de cada personagem. De acordo com a carga de
tensão de cada momento da história, a constituição do desenho pode ir
de um trabalho com mais pormenor e delicadeza – exprimindo situações
mais calmas – como de traços mais carregados – invocando mais emoção.
Está ainda aberta a possibilidade de incluir, posteriormente, alguns apontamentos de cor que venham reforçar os gestos dos personagens.

Conclusão

O “Auto da Floripes”, à luz do processo de adaptação aqui desenvolvido,
é alvo de uma nova abordagem à sua narrativa, tendo em vista a sua simplificação para uma melhor compreensão por parte do público, especialmente crianças e jovens. As estratégias interativas enunciam-se como um
recurso que permite não só um paralelismo entre o leitor que é colocado
numa posição de participação ativa na leitura do livro, como da comunidade que participa ativamente na concretização da encenação do “Auto
da Floripes”. A interatividade apresenta-se também como um recurso de
auxílio à narração, possibilitando a acentuação, através de diversos mecanismos, de vários momentos com diferentes cadências dentro do ritmo
da história. Estes mecanismos introduzem também uma atmosfera de
cinesia que vai muito além do movimento do folhear das páginas, como
por exemplo, as personagens cuja estrutura se ergue verticalmente. Estes
elementos cinéticos permitem também traçar uma aproximação com a
natureza teatral da própria história, em que as personagens se mexem
no palco, agora metaforicamente simbolizado pelas páginas do álbum
ilustrado. Através da utilização de estratégias interativas diferenciadas,
procura-se garantir a renovação do efeito de surpresa junto do leitor,
aumentando a sua atenção e divertimento no ato de leitura.
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Abstract
Autism Spectrum Disorders (ASD) are neurodevelopmental disorders
with genetic and environmental causes, and increasing incidence in the
population; their core features include repetitive behaviours, communication difficulties and social impairments. Recent research work has started
to unveil the biological underpinnings of ASD, and to point directions for
therapies. It is urgent to raise awareness about the incidence and characteristics of ASD, as well as to inform about the efforts underway to cope
with these disorders.
Art and science have long been linked to convey scientific knowledge and raising awareness. This article documents the collaboration
between animation professionals, science communicators and neuroscientists, aiming at producing an animation for communicating the
neurobiology of autism.
We propose that interdisciplinary and mutual learning play key roles
in the creative processes to communicate mental disorders, including the
day-to-day in science and efforts impacting mental wellbeing. Ultimately,
the animated narrative provides a communication medium, which can be
used for other pathologies and represents a strategy to raise awareness in
society as well as inform citizens.

1. Introduction – About the Project

Autism Spectrum Disorders (ASD) are neurological disorders that are
manifested during early years of childhood and accompany the subject
his/her entire life. These disorders are organized in a set – the spectrum –
that encompasses a wide degree of variation in the way it affects individuals. The main characteristics are related to shortcomings in communication skills and social interaction. It is relevant that the population in
general has access to basic information that will help everyone understanding and coping in a better way with individuals that suffer from an
Autism Spectrum Disorder.
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4750-810 Vila Frescainha S. Martinho Barcelos, Portugal.
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The main goal of this project is to create an animation that gives
people general information about Autism Spectrum Disorders. This will
be materialized as a 2D animation that allies biological underpinnings of
ASD and a fiction story of child with autism. The animation will convey
the neurobiology of ASD and expose symptoms / abilities / behaviour
associated to ASD. We propose that the interdisciplinary approach during
the creative process contributes to better understanding mental disorders
and raising awareness. The short film does not have a specific target audience, but instead aims each and every spectator driven by curiosity or who
might have direct contact with a person with an Autism Spectrum Disorder, whether in the family context, at school or in any other social group.
The aforesaid investigation is being performed in the context of the
a Master Degree in Illustration and Animation (Mestrado em Ilustração
e Animação), at IPCA − Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, in collaboration with CNC – Center for Neuroscience and Cell Biology, of the
University of Coimbra. The use of a narrative aims not only to guide the
spectator throughout the short film, but also to allow him/her the opportunity of studying further the information contained in the short film.

2. Collaboration between Art and Science – the Different
Inputs to the Project

This interdisciplinary approach originates from a collaborative work
between animation professionals, science communicators and neuroscientists. Yet, the early interaction with multiple players became important
for constructing the script, in particular to select and document accurately symptoms / abilities / behaviours of a child with autism. To this
end, we have established contact with the kindergarten of the University
of Coimbra (JISASUC - Jardim de Infância dos Serviços de Ação Social da
Universidade de Coimbra) for their experience with children with ASD.
The JISASUC brings the possibility of collecting information about daily
routines and collaborating with children and adults who interact with
ASD in an inclusive context. Alongside this collaboration, we intend to
reach other institutions that contact with ASD at early childhood, either
kindergartens or associations.
Autism Spectrum Disorders have in most cases a genetic component,
and many genes associated with ASD encode proteins implicated in the
communication between neurons. Defects in these proteins, resulting
from alterations in the genes that codify them, lead to changes in neuronal communication and in the formation of neural circuits during development. The behaviour alterations which are characteristic of ASD are
thought to occur as a result of the interaction between genetics and environment. It is nowadays possible to model some forms of autism in cellular and animal models, which has allowed scientists to study how genetic
defects lead to defects in neuronal communication and in the formation
of neural circuits and in behaviour, as well as to test novel therapies. Some
of these studies bring hope as they propose that even though ASDs are
developmental disorders some of the circuits and behaviour alterations
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can be reverted in adults. This art and science collaboration will provide
the opportunity to produce an animated narrative to communicate the
general processes associated to genetic disorders to better understanding
the neurobiology of autism.
Fig. 1. Scheme illustrating the intervenients
collaborating in the
project so far.

3. Animation as a Medium to Communicate and to Raise
Awareness

Animated short films with the purpose of delivering information have first
started to appear in the beginning of the 20th century (Ceccarelli, 2012). It
is possible to observe a wide range of examples with different approaches
and purposes, combining techniques and technological evolution, as time
goes by. For example, The Sinking of Lusitania, 1918, by Winsor McCay,
allows the spectator to understand how the ship RMS Lusitania was sunk
by a German attack during World War I. The data used was collected in
witnesses’ reports. However, the author’s opinion about the events is very
stressed. Another animation presented is Skin, 1926, by the Department
of Biology and Public Health of MIT, that is a schematic animation about
the components and the functions of the skin. The animation would work
here as a tool to explain and present especially microscopic or under
the skin phenomena, maintaining a very objective position during the
entire film. On the other hand, Stop That Tank!, 1942, by Disney Studios,
explains how to use a new riffle – the anti-tank Boys MK-1, by combining
real footage with animation used to demonstrate dangerous situations
on its use, to turn visible internal components of the weapon and some
situations impossible to capture with a camera at the time. Although this
animation intended to be some type of instruction manual, subjectivity
about World War II was also integrated, either by deriding the relation
men – weapon, or by satirizing the image of Hitler (Ceccarelli, 2012).
Considering these examples, it is possible to identify different postures of the animator when presenting scientific facts (that don’t involve
society) and historical events (which are left to all type of inputs by society). In the latter case the animator is also an individual with a position
in society, an intervener who is positioned to influence other individuals’
thinking, by providing information and tools that the spectator can use to
build his/her own position.
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4. Short Films about Autism Spectrum Disorders

Several films focusing Autism Spectrum Disorders have been made in
the last years, even though they present variations in purpose and approach. Animations like What is Autism?, 2015, by the Scottish Autism
organization, within the Project Ability, brings the active participation of
individuals with ASD. This animation explains some limitations of ASD
and how people surrounding Autism patients find strategies to overtake
these limitations. The animation also tries to raise a call for our common
responsibility to that adaptation.
Among animated short films created with the purpose of raising
awareness about Autism Spectrum Disorders, the spectator can find The
World of Autism, 2015, a series of public service advertisements (PSA),
created by the Autism Speaks – the world’s leading autism science and
advocacy organization – in collaboration with Ad Council and BBDO
New York, a long-time volunteer agency. Through the imaginary world
of a child the 3D and stop motion animation explains some signs of the
disorder and why they exist, as an encouragement for early diagnosis and
its benefits. The World of Autism’s is introduced by a narrative – a story
which main goal is to get the spectator to be acquainted with the world
of the Autistic child. However, when the connection with the spectator is
achieved, he/she is promptly returned to reality in form of a video – there
is a parallelism established between the character in the animation part of
the short film and a child with an Autism Spectrum Disorder that reports
his own story in the video part, giving emphasis to the message carried
by the short film. The use of three-dimensional animation techniques
strengthens the transition into the real world in the end of the short film,
contributing to a better assimilation of the specificity of the ASD in this
particular child and his ASD features by the spectator.
Fig. 2. The World of Autism., 20015, by Autism
Speaks organization Ad
Council and BBDO
New York.

Amongst Autism Spectrum Disorders, specifically Asperger Syndrome
is expounded in a much more pronounced manner and interlaced with
the narrative in the feature film Mary and Max., 2009, by Adam Elliot.
The animation, based on real life events, tells the story of a friendship
settled by mail between Mary, a 8-year-old girl from Australia, and Max,
a 44-year-old man from United States of America. Although Max only
explains that he has Asperger’s Syndrome in the middle of the feature
length and through a letter, the disorder is noticeable in his behaviours
and attitudes since the beginning of the film. The spectator can easily
identify the character’s repetitive behaviour to cope with difficult and
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new situations, the inability to express and describe feelings correctly, the
shortage of comprehension about some personal situations that can be
uncomfortable for people around and the obstacle that a simple conversation between two people can represent. Besides the representation of an
Autism Spectrum Disorder, other issues are approached as alcoholism,
social phobia, bullying, obesity and motor impairment.
Fig. 3. Mary and Max.,
2009, by Adam Elliot.
Stop motion animation, 92’.

In addition to those short films, the English organization Spectrum
proposed an innovative project: the creation of a set of animated short
films which communicate the work done by the organization, from de
curator Art&Graft. The project resulted in five animations, each one of
them characterized by the singularity of each individual chosen to be
the main character of one of the short films – Steven, Martyn, Ian, Claire
and Michelle. The short films are guided by the same narrative axis: each
individual’s personal imaginary world, their daily struggles, how Spectrum
has contributed to the improvements in the lives of those individuals and
the results of that support. The short films were named after the individuals chosen: Steven, 2013, by Mikey Please, Martyn, 2013, by Art&Graft,
Ian, 2013, by the French artistic collective UFO, Claire, 2013, by Matthias
Hoegg and Michelle, 2013, by Kristian Andrews. Just as each individual
with an Autism Spectrum Disorder has him/her own peculiarities (as a result of different intensities and variations of the spectrum), the short films
resulting from this project match their own based-on characters, making a
parallelism with the graphic specificities of each animation [some resulting in differences, others resulting in rules that hold similarities: different
sets of colours, different framing (in the case of Martyn, the mixing with
video), the use of graphic repetitions regarding each individual interests,
different approaches regarding each imaginary world (some making a
passage between the different types of reality, others using different drawing techniques to create that gap)].
Snack and Drink, 2000, by Bob Sabiston and Tommy Pallotta,
presents itself as an approach similar to the previous cases, although its
only purpose is to present the Autistic individual himself: the short film
is an animated documentary that follows Ryan Power to a convenience
store, as he goes to buy something to eat. The animation stresses some of
the autistic behaviours and reactions, either by the different colours and
techniques used and their repetition or by the approach made regarding
Ryan’s figure and posture.
From the short films about Autism Spectrum Disorders analysed, it
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is possible to recognize a main approach: animation regarding the clinical
features which people can easily identify by paying careful attention.
These leave a gap where it is possible to position this project: a liaison between clinical features and biological causes that allow the public to shape
ideas about what happens in the brain that leads to actual behaviours
which can be observed in a person with an Autism Spectrum Disorder.

5. Narrative in Animation

Both in entertaining animation and informing animation, storytelling
plays an important role in capturing the spectator’s attention. However,
there is a remarkable difference between creating a narrative for one or
for the other. In entertaining animation, the narrative can be the purpose
on its own, providing the information which the spectator needs to understand and absorb the whole of the animation.
On the other hand, narrative in an animation that intends to deliver
facts to the spectator; plays a much more dissimulated part. Nonetheless,
it is expected of the narrative that it can delight and enlighten – a combined form of mesmerizing the spectator and simultaneously giving him/
her information that will bring him/her to comprehend better and place
self conscientiously before an issue.
Short films like Dandelion, 2014 and Daisy Chain, 2015, both created by
Galvin Scott Davis with illustrations by Anthony Ishinjerro, present a narrative of fiction that brings to discussion Bullying. Besides that, authors have
created a sequence relation between both short films: in spite of the possibility of watching the animations separately and without a specific order,
it is possible to recognize that the main character of Dandelion became an
adjuvant character in the sequel Daisy Chain. The narrative places Bullying
as something to be concerned about, though the characters are presented as
heroes – the storytelling idealizes the best outcome. The implicit message is
that Bullying is a real issue that the victims should be helped with.
In a different way, short film Cuerdas, 2014, by Pedro Solís Garcia,
presents a context closer to reality than Ishinjerro and Scott Davis animations, by approaching the social interaction between people with physical
disabilities and people with no motor impairments: a boy with cerebral
palsy arrives to an orphanage and he is cooperatively welcomed by a girl
from the institution, who looks for strategies to help her new friend play
with her, despite his disability.
Shira Avni’s John and Michael, 2004, appears delivering a different
balance between information and narrative. The short film tells the story
about two men with Down Syndrome who the author met in a previous
event, about their relationship and about how one of the characters copes
with the loss of the other. Although being based on a true story, as Paul
Wells analyzes in his book Scriptwriting, the spectator receives not only
the empathic approach of the author, but also information about how individuals with Down Syndrome deal with strong feelings such as love and
loss, emphasizing their human emotions (Wells, 2007).
Regarding Syrian refugees’ crisis, UNICEF has presented a series
of animations picturing Syrian children and the consequences that this
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humanitarian crisis has on them. Unfairy Tales is composed by three short
films so far: The Story of Ivine and Pillow – a journey from Syria, 2016, by Studio 180LA in collaboration with Consulado, Malak and the Boat – a journey
from Syria, 2016, by Studio 180LA in collaboration with House of Colors
and Mustafa goes for a walk – a journey from Syria, 2016, also by Studio 180LA
this time in collaboration with Bubba’s Chop Shop and Gilles+Cecilie
Studio. The three short films present the children Ivine, Malak and Mustafa,
Syrian children forced to leave their homes in order to survive. All of the
short films are conducted by the same type of narrative: the first couple of
seconds the spectator is left with the expectation of watching a happy story,
signs brought by the choice of music and the colours of the first scene, but
quickly this sensation is dissipated by the course of the story. The narrative
brought by each child is accompanied of an animation that suggests fantasy
– contrasting with the true reality of the story.
Fig. 4. (Left) Unfairy
Tales: Malak and the
Boat – a journey from
Syria, 2016, by Studio
180LA in collaboration
with House of Colors
Fig. 5. (Right) The Story

If in some of these animated films, the narrative leads the way to how the
spectator receives the message, in others, the message is open and leaves
the interpretation and conclusions to the spectator.

of Ivine and Pillow – a
journey from Syria,
2016, by Studio 180LA
in collaboration with
Consulado

6. Learning Process towards Representation

In order to deliver information about Autism Spectrum Disorders that is
understandable by the spectator, it became necessary to firstly acquire
some basic concepts about the diseases. The interdisciplinary and mutual
learning processes with multiple intervenients play a key role for establishing a bridge between scientific knowledge and the spectator perception/comprehension, and thus the animation can result as a medium to
inform citizens and raise awareness in society.
The work process to this project requires firstly research work to
understand the external subjects: neurobiology, behaviours, clinical features, scientific research and its processes.
This has been achieved not only by basic readings regarding the
referred subjects, but also by visiting the laboratories in which scientific
research is developed and even by contacting with individuals with Autism Spectrum Disorders and those involved in their lives, as educators or
pairs in learning.
As the contact with CNC investigators and observation in their laboratories allows a more direct understanding of elements needed and what
is the current state of the research in the area, the contact with kindergarten from the University of Coimbra contributes directly to the designing
of the characters and a more accurate description of behaviours.
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The project essence is not to acquire knowledge at an expertise level,
but at least to lead the involved parts into a dialogue that can be useful to
all – only by acquiring this, the project will be able to propose itself to its
core challenge that it is to translate that information to the spectator.
Fig. 6. Sketches about
the development of
some of the possible
characters of the animation.

Fig. 7. (Left);
Fig. 8. (Right) Sketches
accompanied by some
notes about the neurobiological events that
cause Autism.

Whilst the previous contacts and observation sessions happen, there is
a parallel development of the narrative to create the story, through the
script and the storyboard – used in an interlaced mode towards a better
relation of learning by doing.
As the project intends to cross different types of information, traditional animation will allow a better use of transformations to connect
different scenes. Nonetheless, the use of digital drawing means a step up
towards the refinement of the final results and a more efficient pursuance but still allowing the presence of the process on the animation itself.
Besides a personal choice, this reinforces the idea of development that
sustains scientific research as a perpetual and evolutionary area being
stated in the animation.
Fig. 9. (Left) Sketch
about the disposition
and interaction among
neurons. Fig. 10.
(Right) Sketch about
the morphology of neurons; test with digital
drawing.
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This entire process will lead to final phases of the project: the animation itself and the processes to better deliver it to the spectator prefinalization (image editing and sound) and post-finalization (production and publication).

7. Conclusion

To conclude, this project poses as an animated short film to deliver
information about Autism Spectrum Disorders, standing as an alternative to animations that give only behavioural features of the diseases, as it
proposes an approach which primordially intends to inform the spectator
about the neurobiological and genetic origins of the diseases, absorbing the clinical features that will allow the spectator to translate the new
learning into identifiable information. It also intends to show the spectator the current status of scientific investigation in this area (stressing the
constant development) and its importance regarding new therapies.
As the project is a work in progress, this paper intended to present an
analysis of the state of art towards animation about ASD and how to use
animation to inform. Moreover, through the fieldwork done so far and
the understanding of ASD phenomenon and its physical and behavioural
impact on children, it works as a supporting written piece for the development of the operational part of the project – the animation itself.
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Abstract
Life on Earth is sustained by symbiotic interactions, beginning about
460 million years ago. In parallel, we are living some of the most rapid
changes in both nature and climate changes in the world’s history. These
nature/climate events are intimately related with human activities; it is
particularly urgent to convey the biologic basics of the beneficial symbiosis that link individuals for multi-species networks in ecosystems, and for
human wellbeing.
This article documents reflections, motivations and strategies associated
to the creative process of producing a comic book devoted to the beneficial
symbiosis between terrestrial plants and soil fungi and its importance in
the context of new healthy-sustainable paradigms. We aim to explore how
interdisciplinary between the Polytechnic Institute of Cávado and Ave
and Centre for Neuroscience and Cell Biology of the University of Coimbra have led to new dynamics and understandings of a challenging visual
communication issue; and also how the mutual work between scientistswriters and illustrator can result in comics as a catalyst for knowledge and
awareness.

1. Introduction

The beneficial symbiosis between terrestrial plants and soil fungi, called
mycorrhizas, plays a key role for life on Earth. Beginning about 460
million years ago, these multi-species networks acting below ground are
major drivers of nutrient cycles and significantly influence the above/below-ground structure and dynamics of terrestrial ecosystems. Indeed, the
mycorrhizal symbiosis regulates ecological services, biodiversity, climate
stability, and economic growth.
We are living some of the most rapid biological alterations and
climate changes in the world’s history. These nature/climate events are
intimately related with human activities. Therefore, there is a compelling
need for understanding and efficiently communicating biological mecha-
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nisms that link individuals to multi-species networks in the context of new
healthy/ sustainable paradigms.
Comics have been gaining a greater presence in science communication. Comics can be a remarkable way for introducing discourses
and communicating scientific topics in a simple and accessible manner,
without being overly simplistic. In this article, we explore the contribution
of the collaborative work between scientists-writers and illustrator in the
creative process of producing a comic book on the beneficial mycorrhizal
symbiosis, aiming at conveying its intricate biology and the multi-layered
implications for ecosystems and human wellbeing.
First, we discuss different forms of visual communication, counterpointing the varying degrees of realism in scientific illustration in relation
to authorial illustration and comics. Second, we report the interdisciplinary approach and the collaborative work in progress to construct the
script and the storyboard of the comic book directed to young adults
with some background on science and/or youths interested in science;
we introduce a synopsis of the subject, the motivations to the graphic
style by the illustrator, and the strategies to the workflow ongoing for the
scriptwriting and storyboard process. Finally, we present a page from the
storyboard – the mycorrhizal symbiosis beginning 460 million years ago
-exemplifying the scene-to-scene variation between three panels.
This work is part of a master research project in Illustration and
Animation (MIA-Mestrado em Ilustração e Animação) at IPCA- Polytechnic Institute of Cávado and Ave, in collaboration with CNC-Centre for
Neuroscience and Cell Biology, University of Coimbra.

2. Visual Communication of Science in the Comics
Context

When it comes to visually communicating scientific subjects, it’s almost
impossible not to think about scientific illustration and its intimate relation to visual interpretation/ expression dating back to ancient times [1].
Scientific illustration is defined by the production of literal images, with
exact measurements, an approach intended to be as faithful as possible
to the subject in question [2] and the information conveyed must be rigorous and objective [3]. The role of a scientific illustrator is not to draw an
example of a certain species, he draws the archetype of a specific species
[4]. The creative freedom of the illustrator resides in the selection of the
materials, composition, style and dissemination medium. Such freedom is
possible if it doesn’t compromise the scientific information conveyed [4].
Photography is another form of visual communication of science.
It can be found in scientific journals, technical books, encyclopedias,
science magazines, etc. However, photos can never replace scientific
illustration. This is due to the fact that illustration allows to focusing on
certain details or eliminating irrelevant and ambiguous information [2].
Then again, illustration can also depict something that is impossible to
photograph, such as extinct species, black holes, subatomic particles [1] or
future realities [4].
In the past few years, comics and graphic novels have been increas-
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ingly used as a narrative form for communicating science [5] and to raise
awareness [6][7]. A study conducted by Varela et al. [6] about stem cells
revealed that the comic book format not only represents an effective tool
for understanding science concepts, but is also a valuable tool to engage
and promote attitude gain.
There are several examples of comics and graphic novels to communicate science. “The Stuff of Life – A Graphic Guide to Genetics and DNA”
written by Mark Schultz, illustrated by Zander Cannon and Kevin Cannon
[8], introduces the history and science of genetics, explained by an alien
scientist. The graphic style used is black and white, with simple lines and
cartoonlike characters. The book “Evolution – The Story of Life on Earth”
[9], written by Jay Hosler, also uses the alien scientist from the previous
example to explain the fundamentals of evolution of life on earth. Being
illustrated by the same authors, the drawings also follow the same aspects
of the previous example.
The comic book “Uma Aventura Estaminal” [10] written by João
Ramalho-Santos and illustrated by André Caetano, addresses the basic
concepts of stems cells, their proprieties and possible uses. The drawings are expressive, colorful with black bold outlines and many elements,
like stem cells, have human features. Another example is “Cosmicomix”
[11] written by Amedeo Balbi and illustrated by Rossano Piccioni. This
comic book describes the story behind the astronomers who started to
unravel the origin of the Universe. The drawings have some resemblance
with reality, thin black lines and a simple use of color. Finally, there’s the
example of “The Fragile Framework” [12], written by Richard Monastersky and illustrated by Nick Sousanis, which examines the 25-year quest
for a climate treaty and the devastating realities of global warming. The
graphic language used emulates reality, with black lines, simple colors
and texture.
All of these books are pertinent examples because most of them are
written or backed by people in the world of science. Almost all of the authors worked together with illustrators to make the visual communication
happen. The graphic styles may vary, with some drawings more faithful to
reality than others, depending on the target population. Depicting human
health, the environment, society or the universe, these books are a reflection that the scientific community is willing to use this medium responsibly, in order to bring scientific concepts to the general public.
Fig.1. “Uma Aventura
Estaminal” written by
João Ramalho-Santos
and illustrated by André Caetano (2013).
Fig.2. “Climate
Changed” written and
illustrated by Philippe
Squarzoni (2014).
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But what makes comics so appealing to promote science literacy? Comics have a great pictorial versatility [13] and a great narrative potential, as a
result of the combination of sequential images with words [14]. Will Eisner
noted that these series of sequential images convey stories efficiently when
pictures are normally represented in a simple way [15]. The purpose of this
visual simplicity is to facilitate the use of images as a language. Nonetheless, the visual language of comics can range from simple drawings to more
intricate interpretation or realistic approaches. This gives the imagery a great
visual versatility with the addition of the written word [13]. Stuart Medley [16]
adds that, despite this vast pictorial range, nearly all images in comics have
simplicity in texture, color and typically employ outlines. On another article
[17] concerning realism and abstraction, the author says that the human
brain is not concerned with perfect matches or accuracy. It can understand a
more simplified representation including only the most important details and
automatically making up for any “gaps” in representation.
According to Eisner [15], stories are a tool closely linked to the human being’s social behavior. The author also adds that the narrative is an
instrument that ensures transmission of information in a simple, and easy
to comprehend, way. Joel Shurkin [7] states that this medium is effective
in engaging the reader, and that science should use comics to easily reach
out to more people in society. This visual versatility, narrative and entertainment values are what possibly make comics such an appealing way to
communicate science.

3. The Project Workflow

Life on Earth is sustained by symbiotic interactions within all living organisms. Using comics, we will explore the beneficial mycorrhizal symbiosis
beginning 460 millions years ago conveying its relevance for new healthysustainable paradigms by linking nature to human wellbeing. We aim to
produce a comic book directed to young adults with some background on
science and/or youths interested in science. We intend to bring a holistic reflection linking scientific information from multiple areas from molecular to
organism to community to memoires to innovation to advocacy to policies.

3.1 The Subject: Beneficial mycorrhizal symbiosis

Almost all terrestrial plants form symbiotic associations with soil fungi,
called mycorrhizas (from Greek “mykós” = fungus and “riza” = root). The
fungus improves the supply of water and nutrients to the host plant; in
return, the plant transfers carbohydrates to the fungus. Estimates suggest
that up to 80% of plant nitrogen and phosphate is provided by mycorrhizal
fungi; and up to 20% of the terrestrial plant-fixed carbon (nearly 5 billion
tons of carbon per year) are consumed by arbuscular fungi [18]. Ectomycorrhizal fungi may decompose lignocellulose substrates, performing a
crucial role in nutrient cycling in forests. They also represent an important
physical barrier against pathogens and improve resistance to environmental stresses, such as drought [19].
The universe of this symbiosis embraces close interactions between
c. 250 000 plant species and 50 000 fungal species [18], but also a com-
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plex interface involving multiple organisms, for example bacteria and
collembola. The mycorrhizal symbiosis plays a key role in terrestrial ecosystems as they regulate ecological services, biodiversity, climate stability,
and consequently also economic growth.
The mycorrhizal symbiosis is believed to have been a central event in
the terrestrial colonization by plants, 460 million yrs. (Myr) ago [20][21][22].
The developmental symbiosis between plant and fungi is also thought to
be determinant in the structure and diversity of the terrestrial flora. Highthroughput molecular tools have contributed to better comprehend the biology, ecology and evolution of mycorrhizal associations. We aim to depict
the mycorrhizal symbiosis traits and biological and ecological interactions.
We will also pinpoint mycorrhizal fungal traits in emergent fields of food
industry, agroforestry, biotechnology, and biomedicine.

3.2. The Graphic Style

When it comes to create a comic book, there are a great variety of graphic
styles that can be chosen. Unlike scientific illustration, characterized by
objectivity, literal images and exact measures [2], comics can range from
simple cartoons all the way to more expressionist or realistic styles [13].
The authorial style of the illustrator Rui Tavares emulates reality
with some expressiveness. The graphic style consists of thick outlines
and textured painting, with some traces of brush strokes. The illustration
process commonly starts with pencil sketches on paper. The sketches
are refined with a more precise trace varying from realist forms to a little
more simplified shapes. The drawings are then scanned and painted/
finished digitally.
We explored the perception/ engagement of the general public regarding the graphic style of our illustrator, through interviews that included the identification of three wild mushrooms: Lactarius deliciosus, Tricholoma portentosum and Cantharellus cibarius (F.3). The interviews were
conducted in the 7th edition of Míscaro, one of the the largest festivals of
mushrooms performed in Portugal (13rd-15th November 2015, Alcaide,
Fundão). Most (87%) of the people recognized visually wild mushrooms
and 77% identified the three species by the name. The interviews also included closed questions about the contribution of festivals for promoting
the knowledge about the wild mushrooms in terms of healthy/ sustainable
benefits for nature and human wellbeing. The answers were helpful in
order to select topics to be documented in the script and storyboard.
Fig.3. From left to
right: illustrations of
Lactarius deliciosus,
Tricholoma portentosum and Cantharellus
cibarius by Rui Tavares.
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3.3. Script and Storyboard

The storyboard aims to convey the beneficial effects of symbiosis between
terrestrial plants and fungi in terms of its importance to life on Earth. The
script follows a constructivism process between the scientists-writers
Anabela Marisa Azul and João Ramalho-Santos and the illustrator Rui
Tavares. The ongoing project workflow is illustrated in F.4.
The scientists-writers and the illustrator meet periodically – weekly –
to discuss the scientific information and the strategies for the script. This
dialogue encompasses a mutual learning approach in which scientific
topics and visual language are combined to construct the storyboard
panels. The appropriation of knowledge by the illustrator is then used
to complete the visual language of the comics. This is reflected by the
making of sketches that are then discussed with the writers and will serve
as a basis for the storyboard. The following discussions revolve around
making a storyboard draft so that a more detailed script can be written.
When this phase is complete, the illustrator can move on to draw the final
storyboard.
Before moving on to the storyboard, it was defined that the comic book
Fig.4 Illustration of
the workflow ongoing
between writers and
illustrator.

dimensions would be 34 cm width by 26 cm height, with 26 cm by 17 cm
pages. At the storyboard level, there can be six variations of panel (image)
transitions in comics [13][23]: 1 – moment-to-moment: one action depicted
in several moments; 2 – action-to-action: a single subject in a series of actions; 3 – subject-to-subject: transition between various subjects in a single
scene; 4 – scene-to-scene: transition between significant distances of time
and space; 5 – aspect-to-aspect: transitions of different aspects of a place,
idea or mood; and 6 – non-sequitur: a series of images with no logical relationship among them. Having the final storyboard drawn, it was observed
that the major part of the panel transitions could be placed in the type
3 and 4 variations. The main reason of this observations is the fact that,
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in the storyboard, some of the images represent different subjects in the
same scene and, most of the other images represent scenes that take place
in different times and places. To give an example of a type 4 transition:
there is a panel in which a microscopic view of a plant is depicted and,
in the next one, it is a timeline to help locate the reader in time as shown
in F.5. These two transition types are among the ones that can help tell a
story more easily [13]. Therefore, we can say that, by using these transitions in the final storyboard, we are closer to presenting the narrative in a
very concise and effective way.
Fig.5. A page from the
storyboard, exemplifying the scene-to-scene
variation between
three panels. Each
one is a result of the
interpretation of scientific articles. The first
represents a section
of a rhizoidal ridge of
the fossil plant Nothia
aphylla, with the presence of fungi in its cells
[20]; the second panel
depicts a fungal colonization by endophytes
in the aerial axis of the
fossil plant Horneophyton lignieri [21]; and the
last is a timeframe of
several geological periods [22] to demonstrate
that these symbiotic
associations between
plants and fungi happened long before the
dinosaur era.

4. Final Notes

The comic book in progress highlights the contribution of the interdisciplinary and collective construction of both panels and narrative. The
script writing and the storyboard helped to bring art and science together
in order to communicate scientific knowledge. Although we discussed
that a comic book is very different from a work of scientific illustration,
through this continuous work between art and science, we believe that
the methods used in the development of this comic book, can share some
similarities with the characteristics of classical scientific illustration.
There are several important points to consider in this work. Firstly,
there is the issue of how far the authorial graphic style can deviate from
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reality. This allowed us to research visual perception and interpretation in
comics and to test our illustrator’s graphic style a general public audience.
We arrived at the conclusion that we could deviate from reality, but not
to the point of eliminating too much details and thus compromising the
scientific information. This is exactly what has been described in scientific illustration, where the creative freedom is only flexible if it doesn’t
compromise the scientific subject.
Secondly, there is the ongoing work and discussion between scientists-writers and illustrator. This takes place not only to develop the script
and storyboard, but also to make sure that our illustrator has the required
scientific knowledge to be able to do the best work possible. The same
can be said about a scientific illustrator that must have knowledge of both
artistic and scientific fields.
These reasons led us to believe that the construction of this comic
book about science has some common aspects with scientific illustration.
Given the discussion presented, and all the work being done between
scientists-writers and illustrator, we are confident that the final product of
this project – a comic book about science – will be efficient in bringing the
science of mycorrhizal symbiosis to the general public.
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Abstract
A animação surge enquanto técnica aplicada em narrativas não ficcionais
no início do século XX, desvendando-se como um método eficaz para a
representação de acontecimentos que se desvaneceram no tempo, e dos
quais não há registo fotográfico ou vídeo. Inicialmente a animação passou
a desempenhar um papel importante na pedagogia e na propaganda, mas
mais do que representar mimeticamente situações que não tiveram a
oportunidade de serem captadas em live action, a animação demonstrouse útil na esquematização de conceitos abstratos, tais como a memória.
Este tipo de animação, enquanto representação que tem por base indícios
do real, pode-se classificar como documentário animado. É neste sentido
que foi pensado e desenvolvido o projeto Pronto, era assim consistindo
numa curta-metragem documental, que tem como temática: o valor da
terceira idade. O intuito do filme é enaltecer o contributo dos idosos na
sociedade, e para isso contou-se com a gravação áudio das suas memórias
e através da animação fez-se a sua representação. Pretendeu-se que as
imagens não identificassem os entrevistados, mas sim, as histórias por
elas relatadas e a sua personalidade.

1. Introdução

O mundo que partilhamos tem sobre nós um grande efeito afectivo, a relação com o exterior é o que torna o ser humano tão particular. Portanto,
existe a necessidade de o representar e entender, o documentário nasce
com a intenção de criar um filme que diga “respeito ao que tem existência
fora dele” (pp. 39)[1], a utilização de imagens e som in loco5, organizadas
de modo a defender uma perspectiva por parte do realizador.
Várias foram as abordagens estilísticas que se apropriaram da retórica do documentário. A animação foi uma delas, datando-se em 1918,
a primeira integração de animação como técnica em narrativas não-ficcionais a ser denominada de documentário animado, The Sinking of the
Lusitania, realizado por Winsor McCay. Este fenómeno impõe várias
objecções devido à relação antagónica que estes géneros cinematográficos mantêm. O documentário é dito como uma representação da realida1, 2, 3 e 4 Instituto Politécnico do Cávado e Ave, Departamento de Design, Campus do IPCA - Lugar do
Aldão, 4750-810 Vila Frescainha S. Martinho Barcelos, Portugal
5 In loco é uma expressão em latim, que significa “no lugar” ou “no próprio local”.

DOCUMENTÁRIO EM CONTEXTO DE CINEMA DE ANIMAÇÃO: A CURTA-METRAGEM “PRONTO, ERA ASSIM”
PatríciaRodrigues,JoanaNogueira,PedroM.Teixeira,eJorgeT.Marques {pmteixeira,jmarques}@ipca.pt;{joanaritanogueira,patrodrigues89}@gmail.com

·

de, pertencente à categoria do não-ficcional. Em oposição, a animação
caracteriza-se por criar um mundo que transporta o espetador para uma
realidade construída, mostrando algo que não a mimeses da real, assim
encaixando na categoria de ficção. Porém a relação da animação com o
nosso mundo, levanta pertinentes questões sobre a sua utilização no campo do documentário. Tais como: o carácter abstrato das imagens animadas não levarão a uma dificuldade da compreensão do real? Como é que a
animação preserva a realidade, e se relaciona com as narrativas não-ficcionais? Porque que a animação tem sido utilizada em vez da alternativa
convencionada – live action6?

2. Animação em Documentário

O documentário é um “argumento encontrado” (pp. 4)[2], que representa
o mundo que nós partilhamos, retratando situações e eventos considerados fidedignos, de três formas. Em primeiro através do tangível “vemos
o que lá estava antes da câmara capturar” (pp. 3)[3]. Em segundo temos
o ponto de vista ou perspetiva adoptado pelo realizador, que segue uma
história, uma narrativa, em prol de transmitir uma ideia. E por fim o documentário representa — o outro, aquele que está presente no filme como
interveniente, ajudando a defender uma ideia.
Assim, entende-se que o documentário, não é totalmente virtuoso,
ele é uma representação da realidade, manipulada pelo realizador com
o intuito de, através da captação de imagens e sons in loco, passar uma
perspetiva pessoal sobre determinado assunto. O que permite fazer a
ponte para o cinema de animação, em que a ilusão também nela é criada,
mas aqui assumida. Devido ao carácter estilístico da animação, o espetador não tem como se esquecer que cada frame foi encenada, por outras
palavras: estudada, esboçada e por fim fabricada. Quando a visionamos
confrontamo-nos com a questão da verdade – ver para crer, pois o realismo é compreendido com a correspondência ao que vemos no tangível.
A realidade é sensível, o cinema de animação faz a sua captura através do traço, comportando em si um carácter abstrato que pode levar o espetador a uma deturpação da mensagem. Isto acontece porque o desenho
não é dependente de um objeto fora de si, ele é um objeto em si mesmo.
O que difere na fotografia, pois esta necessita de um referente exterior
para acontecer. A imagem fotográfica comporta a sua verdade evidenciado o noema da fotografia – o isso foi (pp. 120)[4]. Comparativamente com
o desenho, temos a língua, ela vive por si só, mas necessita sempre de
um contexto e de estar ligada a signos7 que servem de referencia para a
construção das imagens mentais, que nos ajudam a decifrar a mensagem
contida nas palavras. Logo, mesmo que não haja a necessidade de existir
para ser representado em desenho, essa imagem irá sempre relacionar-se
com o seu referente, que terá um significado abarcado, remetendo-nos
para a realidade – verdade da sua existência.
Sendo assim, existem determinados assuntos, que são mais fáceis de
6 Live action é um termo utilizado no cinema para distinguir o que é filmado, do que é animação ou efeitos
gerados por computador.
7 Charles Sanders Peirce (1839-1914), semiótica – Teoria dos Signos.
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entender se recorrermos à animação, pois “permite tornar uma mensagem clara e legível para toda a gente” (pp. 104)[5]. Nem sempre o conteúdo que se pretende explicar é do foro físico, pode ser um conceito abstrato
que se torna mais simples de assimilar, se existir o recurso à esquematização por via do desenho. Como por exemplo no filme An Eyeful of Sound
(2009), realizado por Samantha Moore, explica-se a experiência visual de
pessoas com sinestesia, através dos seus depoimentos e representando-se
o seu modo de observar o mundo. Em outras situações, a animação é uma
escolha técnica, que permite criar uma nova camada ou interpretação que
oscile entre o físico e o psíquico. Como nos apresenta o filme em rotoscopia de Bob Sabiston, Snack and Drink (2000), nele acompanha-se Ryan
Power, um adolescente com autismo, na sua rotineira ida à loja 7-Eleven
para comprar doces e um refrigerante. A sequência em que Ryan está repetidamente a carregar nos dispensadores de bebida na loja, dura cerca de
30 segundos e é animada ciclicamente em diversos estilos de animação,
evidenciando o quanto uma pessoa com autismo pode ser obsessivamente focada nas suas rotinas diárias. Estes filmes de modo distinto, baseiamse no real mas declaram o ponto de vista do autor, através da plasticidade
que permite a criação de uma nova perspetiva sobre um assunto.
Para que o que é relatado no documentário animado, seja considerado fidedigno, é necessário existir um recurso à prova, elemento que
demonstre que tal fato é verídico. Existem vários métodos de o fazer: por
exemplo no filme autobiográfico de Marjane Satrapi, Persepolis (2007),
recorrendo-se à descrição de situações verídicas ocorridas durante a Revolução Iraniana de 1979, evidenciando na primeira pessoa a experiência
de viver nessa época. Já no filme Viagem a Cabo Verde (2010), do realizador José Miguel Ribeiro, a prova da veracidade é dada por dois elementos:
os diários gráficos e o som. Diários gráficos esses, que acompanharam o
autor durante toda a sua viagem e onde foi registando as suas perceções
dos locais por onde passava. Aqui a sua memória visual serve-nos de
testemunho da verdade, pois nem sempre a realidade passa por imagens
fotográficas do mundo físico. A segunda prova, o som, comporta a aura
da viagem, todo ele foi capturado in loco, numa reconstituição realizada
pelo autor com o intuito de gravar sons do “vento, do mar, das pessoas,
das guitarras e de tudo o que se ouve no filme.”[6] Desta forma, obtêm-se
a representação da experiência vivida, que pode ser retida pelo espetador
como verídica. Pois, segundo Bill Nichols, a decisão de que o filme é ou
não considerado um documentário fica ao cargo da audiência, e do modo
como a mesma o decide percecionar.
Como meio de compreender a mais-valia da animação enquanto
meio de representação, a investigadora Anabella Honess Roe expõe três
funções que a animação desempenha quando utilizada como alternativa
à imagem real em documentários. Sendo que, a enumeração e especificação destas funções ajudará: a compreender o que a animação acrescenta
às narrativas não-ficcionais; destacar quando é conveniente recorrer à
animação como estratégia representacional; e perceber como a animação
ajuda a aprofundar e a aumentar o leque de temáticas que os documentários poderão abordar. As três funções chave que a autora destaca são:
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substituição mimética, substituição não-mimética e evocação.
O recurso à animação enquanto substituição mimética da realidade,
consiste na ilustração de algo ou de um momento, que pela sua natureza
seja difícil ou impossível de mostrar por imagens captadas em live action.
A animação é construída, de forma a estabelecer uma ligação direta com
o mundo através da representação mimética, onde a imagem animada
é utilizada como substituição. Seja para representar acontecimentos pré
-históricos, dos quais há provas e evidências mas não há imagens, como
acontece na série produzida pela BBC, Walking with Dinosaurs (1999).
Ou ainda, para representar momentos dos quais não foi possível capturar
imagens, tal como acontece no filme Chicago 10 (2007), de Brett Morgen. Onde devido aos constrangimentos legais, não foi possível recolher
imagens durante o julgamento de Abbie Hoffman, recorrendo-se então à
animação para o recriar.
Se na substituição mimética a preocupação é a de imitar o que poderia ser visto, em oposição, quando a animação é utilizada como função de
substituição não-mimética, as imagens produzidas acrescentam significado pela sua forma e expressividade. Sendo comum aos documentários
animados com entrevistas recorrerem a esta abordagem, porque por
vezes há a necessidade de manter o anonimato dos seus intervenientes.
Como se verifica no filme It’s Like That (2003), realizado pelo coletivo
feminino The Southern Ladies Animation Group (SLAG), onde se apresenta
a experiência de crianças que se encontram a viver num asilo, e que por
entrevistas telefónicas expõem as suas experiências, medos e dúvidas.
Neste exemplo a representação física escolhida é a de pequenos pássaros
que apresentam uma estrutura frágil, que é adaptada individualmente.
Ao se utilizar esta estratégia de representação, para além de se mascarar
a identidade das crianças, são também ocultadas as suas características
físicas, evitando assim falsos juízos de valor associados às suas etnias ou
aparência física. O filme contribui como denúncia de uma realidade, pois
é um método de trazer à claridade evidencias perdidas, que doutra forma
não seriam mostradas.
Portanto, em animação o corpo visível é produzido por animadores,
que se inspiram nas palavras e na forma como os entrevistados se comportam, criando assim uma nova imagem que vai para além do físico.
Sendo que para além de proteger identidades, no contexto de entrevistas,
a animação também pode ser utilizada como recurso de reinterpretação
da realidade, atribuindo um novo olhar ao nosso mundo. Como se pode
verificar no filme Tiberians’ dreams (2009), de Dana Manor Cohen e Michal
Carasso, este é um exemplo pertinente de como a construção de personagens pode transpor barreiras e de como a “animação possibilita uma liberdade representativa masca-rando o que é familiar de uma forma transcendente, produzindo assim um espaço imaginário onde tudo é possível”[7].
O filme retrata a conversa de quatro anima-dores israelitas que falam sobre
assuntos inerentes à profissão, percursos profissionais e situações históricas
associadas a filmes. Aqui a intenção não é deixar os intervenientes no anonimato, mas sim, esquematizar através da aparência e linguagem corporal
o contexto das entrevistas, ligando aspetos das personagens à profissão,
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personalidade e modos de falar dos entrevistados. Neste caso, a animação
permite ocultar o corpo em prol da exposição do ser.
A última função a ser destacada por Annabelle Honess Roe é a evocativa, sendo que esta responde a um diferente tipo de limitação representacional, como as: emoções, ideias, estados de espírito e mentais. Segundo a
autora, a animação devido ao seu carácter abstrato e simbólico, permite-nos imaginar o mundo pela perspetiva de outra pessoa (pp. 25)[8].
Serve de exemplo o conjunto de curtas-metragens integradas no projeto
Animated Minds (2003 - 2009), de Andy Glynne. Neste último combinamse visualizações animadas das experiências descritas pelos entrevistados,
que nos seus depoimentos abordam os sintomas das doenças psicológicas
que os afetam, sendo esse áudio posteriormente utilizado como narração.
Em acrescento, segundo a autora Nea Ehrlich, a capacidade evocativa
demonstrada pela animação conduz à criação de diferentes mundos sobre
os intervenientes, levando a representar a multiplicidade e complexidade
das realidades contemporâneas, enquanto nos envolvemos com as suas
diferenças, explorando novas formas de expor outros ângulos de visão
sobre o assunto [7]. Contribuindo dessa forma para o desenvolvimento de
novos métodos de atribuição sensorial e de conhecimento anteriormente
desconhecidos, trazendo novas possibilidades pedagógicas.
O documentário enquanto expositor da perspetiva individual do documentarista sobre o mundo, pode surgir em diversas linguagens em proveito da temática a abordar. O importante é que a narrativa, a ele inerente,
seja baseada em fatos verídicos acompanhados de provas que sejam aceites
pelo espetador como verdades. Se numa primeira instância os termos documentário e documentário animado parecem opostos, quando analisados
lado a lado percebemos que estes se tornam parceiros na abordagem criativa sobre o real, seguindo assim o princípio do documentário declarado por
John Grierson, “tratamento criativo da realidade” (pp. 47)[1].

3. Documentário Animado: Pronto, era assim

O ponto de partida e objetivo principal deste projeto foi enaltecer os
idosos enquanto pessoas que contribuem para a memória coletiva, expondo as suas histórias e sabedoria, prestando-lhes uma homenagem.
Compreende-se que é imprescindível recordar o passado, pois é um
legado imaterial com o qual se obtém conhecimento, contribuindo-se
assim no desenvolvimento e preservação da memória social para as
gerações futuras. A ideia teve por base uma “recolha de memórias”
de histórias junto de vários idosos, de ambos os sexos, que volunta-riamente contaram episódios das suas vidas. Após o registo áudio
dessas mesmas memórias, elaborou-se a edição das entrevistas, que
consequentemente serviram de base para a criação do guião, definindo-se assim a narrativa, e abrindo espaço para o início da criação das
personagens e cenários.
A não representação física direta dos entrevistados na curta-metragem, foi uma opção consciente, posto que não existindo um rosto a quem
identificar a história, facilita a afetividade dos espetadores com as histórias
partilhadas. Para além disso, um filme documental que explora e retrata
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memórias em animação possibilita maior fluidez imagética e plástica,
permitindo objetivar conceitos abstratos através de metáforas visuais,
transmitindo assim ao público fatos reais de forma subtil e apelativa.

3.1. Conhecer as Personagens: as Entrevistas

Desde a ideia consolidada que se compreendeu a necessidade de proceder a uma parceria com um lar ou centro de dia, pois, esse seria um espaço
partilhado ao abrigo de vigia, um local neutro, onde a equipa poderia
informalmente conversar com as pessoas. Na procura da instituição
nunca houve imposições geográficas, etárias, temáticas ou sociais quanto
às histórias a gravar. A única necessidade era que aceitassem colaborar
e ajudassem na aproximação com os utentes, como se veio a verificar no
Centro de Dia do Bonfim.
Numa primeira fase a equipa deslocou-se ao centro de dia uma vez
por semana, em regime de voluntariado, mantendo um atelier de artes
plásticas onde se desenvolveram atividades para estimular a memória
e a criatividade dos participantes. Após dois meses de voluntariado decidiu-se reunir todos os utentes e apresentar o projeto, explicando que
se necessitaria gravar em áudio as memórias de algumas pessoas e que
para tal precisávamos de voluntários. Os primeiros a mostrarem interesse foram os que ficaram a colaborar connosco até ao final – Adozinda Marques, Beatriz Liberta, Cármen Carvalho, Estrela Pinto e o casal
Adão e Fátima Vieira.
A segunda fase consistiu na realização de inquéritos por entrevista com
perguntas sobre grau de escolaridade, local de nascimento, situação civil,
escolas que frequentou, profissões exercidas, hobbies, amizades, existência
de filhos e em caso positivo, qual a relação com estes. Os inquéritos foram
feitos por entrevistas verbais durante uma conversa individual e informal
com cada pessoa, à exceção do casal que teve uma entrevista em conjunto.
Este processo foi essencial para numa primeira fase as pessoas habituarem-se à presença das investigadoras e ganharem confiança com estas.
Numa terceira etapa pediu-se aos participantes que mostrassem fotografias antigas, que ilustrassem as histórias anteriormente partilhadas.
As fotografias foram uma solução dinâmica para reavivar a memória dos
participantes e para a equipa ter acesso a referências visuais importantes
na construção do universo de cada personagem. Sendo que optou-se por
gravar em vídeo as conversas com cada participante enquanto estes mostravam e falavam sobre as fotografias, para os ir habituando ao processo de
entrevista e à presença de aparelhos de gravação vídeo e áudio.
A quarta fase consistiu na gravação áudio das memórias dos idosos em
modo de entrevista, contando-se para tal com a colaboração de um técnico
de som, para que o áudio ficasse com a qualidade pretendida. Durante as
entrevistas também se fizeram registos em vídeo, com o objetivo de recolher mais referências para as etapas posteriores de criação de personagens
e animação. Para cada sessão elaborou-se um guião que continha a informação previamente organizada, um resumo das histórias assinaladas e a
sua ordem de interesse. Apesar da preparação prévia de um guião, optouse por não se fazerem perguntas concretas aos entrevistados, tendo como
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estratégia, somente introduzir os assuntos pretendidos, sugerindo que,
caso entendessem, os pudessem desenvolver. Mesmo quando as conversas tomavam outro rumo, foi-lhes deixado espaço, ouvindo atentamente e
interrompendo só em caso de extrema necessidade. Houve sempre cuidado, da nossa parte, na não manifestação de opiniões pessoais, para que os
entrevistados não se sentissem julgados e consequentemente reprimidos,
conferindo o máximo de neutralidade ao processo de modo a obter respostas o mais genuínas possíveis.
O plano de entrevistas adotado obrigou a que se dedicasse uma manhã
e/ou tarde completas a cada pessoa, para que a conversa decorresse sem
pressas, o que demonstrou ser vantajoso para a relação com os participantes, contribuindo para que se sentissem mais confortáveis e isso nota-se na
voz. A desvantagem deste método foi que, no final das gravações obtiveram-se muitas horas de entrevistas, que viria a dificultar a sua organização
e seleção. Por fim, após se ouvir todo áudio das entrevistas, organizar toda
a informação obtida ao longo do processo, e fazer uma breve triagem às
memórias recolhidas.

3.2. Escolher as Histórias

Apesar dos testemunhos por si só terem valor, para que estes fossem
melhor percecionados e cativassem a audiência, estávamos dependentes
do tom de voz e eloquência empregue pelos entrevistados para os contar.
Era ainda essencial que se mantivesse uma construção frásica coerente e
clara, que respondesse às perguntas: quem estava a desenvolver à ação, o
que estava a acontecer e onde decorria a mesma.
Posto isto, após a etapa das entrevistas recorreu-se ao Adobe Premiere
– software de edição para vídeo e som, onde por entrevista, em primeiro
se separou os testemunhos mais emblemáticos e catalogou-se cronologicamente. Em seguida, compuseram-se montagens áudio com essas
histórias, nas quais cortando palavras e juntando expressões retiradas de
outros momentos da entrevista, se moldou cada história para ser contada
em menos tempo e de uma forma mais clara, sempre mantendo a fidelidade ao originalmente dito.
Com este processo concluído, passou-se à etapa de entrelaçamento
das histórias dos vários personagens de modo a que dialogassem entre si.
Para se executar esta montagem foi importante determinar as semelhanças e diferenças entre as histórias dos entrevistados, destacando quais
as que se complementavam e quais as que se opunham. Portanto, cada
entrevistado ao relatar experiencias distintas sobre o mesmo tema, mostra diferentes perspetivas, o que enriquece a narrativa. De maneira que se
optou por dispor as histórias por ordem cronológica para que se completassem e entrelaçassem organicamente. Introduz-se a infância, passando
pela adolescência com o início dos namoros, a entrada vida adulta com
o casamento e os filhos, as relações matrimoniais, e conclui-se com o
envelhecer e a atualidade.
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Fig. 1. Esquema que
indica as principais
ligações entre as personagens.

3.3. Guião: opções narrativas, técnicas e estéticas

No projeto Pronto, era assim a técnica antecipou-se à narrativa, pois a
equipa reuniu-se com a intenção de realizar uma curta-metragem em
stop-motion8. Logo, o argumento foi criado em concordância com a
técnica, condicionando às suas especificações, limitações e plasticidade.
As restantes técnicas de animação utilizadas na curta-metragem, e a sua
aplicabilidade, foram idealizadas juntamente com o desenvolvimento do
guião de modo a responder às suas necessidades narrativas. Tratando-se
de um guião não-ficcional, a sua construção é tida após a finalização do
argumento, recolha áudio e tratamento da informação obtida na etapa
de pré-produção. O guião corresponde à fase de organização da história,
de atribuição de significados por meio de metáforas ou ações, sendo que
procura estruturar a narrativa de forma a cativar o espetador.
A seleção das histórias foi essencial para a construção do guião, já que
auxiliou a definir o perfil das personagens e consequentemente a criar as
metáforas associados à aparência física das mesmas. Assim sendo, a singularidade das memórias, os traços de personalidade e os aspetos físicos dos
entrevistados, influenciaram diretamente a construção do “objetos-personagem”. Como tal, houve o cuidado para não se criarem caricaturas, mas
sim, uma representação inspirada nas expressões faceais, corporais e nos
traços distintivos de cada um. Possibilitando-se assim, adereçar nas personagens movimentos e ações ligadas a esses mesmos traços.

8 Stop-motion é uma técnica de animação que consiste em atribuir vida a objetos volumétricos, que são
diretamente animados diante a câmara, fazendo-se pequenos incrementos entre cada fotografia/frame.
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Fig. 2. O esquema
apresenta as características que determinaram o aspecto físico de
cada personagem e os
elementos animáveis
correspondentes.

As personagens são representadas por objetos antigos depositados num
sótão, de modo a exprimirem a alegoria associada ao tema – idosos esquecidos e desvalorizados pela sociedade. Sequentemente, a instituição onde
os entrevistados se conheceram e passam os seus dias (o centro de dia), é
representada por um sótão, como referência ao lugar onde comummente
se colocam as coisas velhas e/ou antigas e as memórias são encaixotadas.
Os idosos, no centro de dia em causa, têm por hábito ocupar sempre o
mesmo lugar, devido a isso definiram-se espaços fixos no cenário para
cada personagem, pensando-se a arquitetura do mesmo em função das
relações de proximidade narrativa entre personagens, como já enunciado.
A par dos diálogos, as memórias também são representadas através dos
adereços contidos no cenário, criando para cada personagem um espaço
afetivo que no todo compõe o cenário coletivo.
A ação do filme decorre na cidade do Porto, mais concretamente
na Rua do Heroísmo, onde se situa o centro de dia (o sótão representa o
interior do centro de dia), sendo a referência geográfica introduzida no
genérico de abertura. A intenção da narrativa é separar fisicamente duas
realidades: o mundo exterior onde habitam as moscas, correspondente à
rua, e o mundo das personagens – o sótão. Ou seja, o exterior surge como
um lugar onde se pode sentir a rotina cosmopolita e a confusão matinal
da cidade. Por contraste, as moscas ao entrarem pela janela do sótão são
confrontadas com uma realidade diferente – a dos idosos, um espaço
calmo, obscuro e empoeirado. Assinalou-se essa separação através do uso
de diferentes técnicas de animação – animação 2D e stop-motion. Apesar
desta distinção técnica procurou-se que os desenhos do genérico, executado digitalmente em Adobe Photoshop, se assemelhassem esteticamente
ao ambiente construído para o sótão, pois ambas as realidades represen-
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tam o presente, a partir de perspetivas diferentes. Apesar da alteração de
técnica, as moscas fazem parte da realidade exterior, e por isso mesmo,
dentro do sótão, mantêm a sua característica bidimensional, desenhadas
num traço solto e maleável que permite transpor a sua rápida movimentação pelo espaço.
Fig. 3. Exterior, Rua do
Heroísmo.
Fig. 4. Interior do
sótão.

Por diferentes motivos, para as personagens Microfone e Jarra criaram-se
outras realidades, através da representação do seu espaço interior, sendo
que em ambos os casos utilizou-se uma técnica de animação bidimensional. No caso da Microfone optou-se por representar o seu sonho não
concretizado, colocando-a a cantar no coliseu do Porto. Aqui recorreu-se
a uma estética mais padronizada, com recortes e texturas, como se tratasse de um momento fragmentando idealizado pela personagem. Por outro
lado, com a Jarra fez-se a remontagem de uma situação traumática da sua
vida, com o flashback de um Natal destruído pela fúria do seu marido. Este
foi representado em quatro planos, que dão a ver instantes congelados na
memória da Jarra, e revelam, ilustrativamente, o interior da sua casa após
a noite de Natal.
Ainda antes do início da escrita efetiva do guião foi importante analisar a linha narrativa conseguida até ao momento e que havia sido definida
essencialmente pelas histórias de cada personagem. Detetando-se assim,
que momentos deveriam de ser realçados, enaltecendo as histórias e dando uma outra camada narrativa além das entrevistas, passando a serem
ilustradas de forma lúdica. Portanto, optou-se por representar partes das
histórias através de pequenas animações 2D, que acompanham as personagens no decorrer da entrevista e que auxiliam a dinamização da narrativa.
Estas complementam o que é dito pelos entrevistados, seja pela ilustração
enfatizada do que é descrito, ou como meio metamórfico de acrescentar dados ao que é contado pelos personagens. Exemplo disso é quando
a personagem Balança descreve a sua infância no mercado do Bolhão, ao
ter que carregar as caixas de fruta muito pesadas. Ao lado da personagem
animada em stop-motion, surge a representação em desenho 2D de uma
pequena Balança, segurando penosamente à cabeça as caixas de fruta que
acaba por deixar cair.
A animação 2D a linha branca, das moscas e dos restantes apontamentos colocadas sobre o stop-motion ao longo do filme, foram produzidos
desenho a desenho, num processo de animação tradicional em contexto
digital. Optou-se por esta metodologia devido à plasticidade que permite
instigar no traço, oscilando entre o harmonioso e a rudeza, permitindo empregar maior manualidade no desenho, o que leva a um exagerar da forma.
Assim as mutações e metamorfoses foram mais fáceis de executar, sendo
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que também estas se aproximam mais da fugacidade e maleabilidade da
memória. As moscas e as pequenas animações têm o mesmo aspeto, devido à leitura que a linha branca permite sobre o stop-motion, e para que não
se confundam as suas origens, estes dois elementos não se cruzam no ecrã
Fig. 5. Pequena
animação ilustrativa
do que é contado pela
personagem Balança,
em linha branca sobre
a imagem stop-motion;
e à direita o desenho
das moscas.

Apesar dos movimentos e ações das personagens terem sido idealizados
durante a fase de conceção e desenho das personagens, foi somente durante a construção do guião que melhor se ajustaram simbolicamente ao
diálogo. Como por exemplo: o avental da Balança voa com a brisa vinda
da janela, intensificando-se assim a melancolia e saudade que a personagem exprime pelo seu marido, enquanto diz que faria 51 anos de casada
se o seu marido ainda estivesse vivo. Para além disso, as ações também
foram determinadas tendo como base a tipologia física dos objetos-personagem, por exemplo: a Jarra que é supostamente feita de cerâmica e
encontra-se partida, com os seus cacos espalhados pelo chão. Enquanto
esta personagem conta as suas histórias, vai usando um tubo de cola
para ir fixando os vários cacos ao seu corpo. O fato de a personagem se
encontrar fraturada simboliza as mágoas causadas pelos anos de violência
doméstica, que sofreu por parte do ex-marido. Por outro lado, o fato de
se ir colando simboliza a vontade que esta tem em sarar as feridas que o
casamento doloroso lhe deixou. Contudo, tamanho trauma nunca fica
totalmente apagado e isso é representado pela sucessiva queda dos cacos,
mesmo depois de estes terem sido colados.
Portanto, o guião surge como um método de expor por extenso o que
fora delineado na timeline narrativa, tendo sido utilizado durante toda a
restante produção, como guia de ideias e do caminho a seguir. Visto que,
com uma equipa numerosa foi útil para a organização das etapas e unificação dos conceitos. O guião foi uma ferramenta em constante construção
que foi sofrendo bastantes alterações, passando de literário a técnico,
contendo as informações sobre escala de planos, tipos de corte, escolhas
estilísticas, estéticas, técnicas e de realização.

4. Conclusão

A partir da curta-metragem Pronto, era assim pretendeu-se averiguar a
capacidade da animação em articular ferramentas úteis para a representação de realidades não observáveis no tangível. Sendo que, o projeto
nasceu da vontade de desenvolver animação stop-motion e da necessidade
de falar sobre o mundo. Aliando a técnica ao documentário, focou-se uma
problemática social, que suscitou interesse e necessidade de ser represen-
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tada: o valor da terceira idade. Desta forma, foram representadas pessoas
em animação, onde a metáfora assume a sua importante presença,
relacionando vários aspetos do projeto, que vão desde a estruturação da
narrativa às ações provenientes das personagens.
Embora à primeira vista, a relação entre o documentário e a animação, seja dita como antagónica devido aos seus pressupostos. Pois, o documentário identifica-se por representar a realidade através da captação
de imagens e sons in loco, e a animação caracteriza-se por ser fabricada,
onde cada personagem e o seu mundo são minuciosamente idealizados.
Num segundo olhar, apreende-se que o documentário apesar de ser um
registo da realidade, não é totalmente virtuoso, já que este é a representação imaginativa do mundo histórico. Ou seja, ele é o resultado de uma
reflexão, que através do enquadramento e das escolhas tomadas pelo
cineasta transmite uma perspetiva particular sobre o geral, logo também
este é encenado. Nesse sentido, a introdução de técnicas de animação
no campo do documentário é valida e o resultado oferece-nos uma nova
forma de ver o mundo.
Portanto, sendo Pronto, era assim um documentário animado,
este foi concebido a partir das escolhas das realizadoras em prol de
representar a realidade dos entrevistados. Ou seja, conceber a representação da realidade a partir da criação de visualizações do inobservável, que se encontra implícito nos seus testemunhos, como traumas,
sonhos e traços das suas personalidades. O acompanhamento regular
aos participantes permitiu ganhar a sua confiança e compreender o
seu estilo de vida, preocupações, anseios e pequenas subtilezas, que
não se teria acesso com apenas entrevistas pontuais. Este método fez
envolver-nos com a problemática e assim assumir um ponto de vista
que condicionou as nossas escolhas. Por outro lado, permitiu a criação
de uma relação mais próxima com os entrevistados o que resultou
numa recolha de histórias mais ricas e profundas.
A profícua gravação de memórias dificultou a tarefa de escolha das histórias para compor a narrativa, sendo que esta etapa foi
morosa, mas essencial, porque definiu o tom do filme, a criação de
personagens e o seu mundo. Portanto, em Pronto era assim a prova da
veracidade encontra-se na voz de quem narra e na representação gráfica da informação recolhida. O desafio inicial foi a não representação
física direta dos participantes, pois pretendeu-se utilizar a animação enquanto uma camada interpretativa que através de metáforas
representasse os entrevistados a partir das suas memórias. No filme a
animação exerce uma função evocativa a partir da representação não
mimética dos entrevistados, permitindo assim estimular a imaginação do espetador e dando-lhe informação factual de forma apelativa.
Também mediante a riqueza de informação obtida compreendeu-se
que seria essencial refletir a representação das histórias dos entrevistados no espaço envolvente, como modo de expandir a sua presença.
Aliado ao stop-motion, surgem técnicas de animação 2D, tendo sido
esta junção resultante de uma procura de distinção de várias realidades
representadas. Desta forma, a linguagem global do filme tornou-se
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mais rica, quer a nível plástico quer a nível de conteúdo, uma vez que
a animação 2D, embora utilizando diferentes abordagens técnicas e de
linguagem nos seus diferentes momentos, surge sempre como um reforço e um complemento à ilustração das histórias relatadas.
Em suma, o documentário expõe a perspetiva individual do documentarista sobre o que o rodeia, podendo surgir em diversas linguagens, escolhendo a melhor em proveito da temática a abordar. Sendo
que, o importante é que a narrativa inerente seja baseada em fatos
verídicos, acompanhados de provas que sejam aceites pelo espetador
como verdades. Pois, segundo o autor Bill Nichols, a sentença final
de identificar se um filme é ou não um documentário, fica a cargo da
audiência e do modo como esta o decide percecionar.
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Abstract
O presente artigo é parte integrante de um estudo alargado das emoções
nas personagens principais de Inside Out, uma longa-metragem da parceria
Disney/Pixar. O objetivo principal é estudar as manifestações emocionais
via facial e corporal, assim como as combinações mais utilizadas em/entre
ambas. Desta forma, constatamos expressões que os autores entenderam
como universais, algo que está em constante debate na comunidade científica. O presente estudo partirá de uma recolha de fotogramas das personagens indicadas, recorrendo e comparando a estudos prévios no âmbito
social e psicológico, cujo tema principal é a comunicação não-verbal e que
atentam comportamentos típicos humanos nos mais variados contextos. As
personagens principais são cinco emoções universais e, neste caso, serão
analisadas as que surgem com maior frequência, ou seja, as emoções da
personagem Riley. Repulsa (Disgust) será a personagem investigada no
presente artigo.

1. Introdução

As expressões faciais e corporais, enquanto canais informativos não-verbais, têm um papel fulcral na comunicação. Vários autores como Mehrabian, Ray Birthwistell, Navarro, Peace & Peace, Morris, McNeil, McCloud,
Ekman & Friesen (cit. in [1]) destacam uma série de fatores nesse mesmo
sentido: Mais de 65% da comunicação presencial é não-verbal; o sucesso da
comunicação está na correta descodificação por parte do recetor; a identificação da personalidade de alguém consegue-se recorrendo à observação
do comportamento corporal e facial; manifestações emocionais ocorrem
com combinações semelhantes na face, em contraste com uma variedade
expressiva corporal, onde a principal variável é o contexto (vide – (p. 1) [1]).
A animação não é exceção para todos os aspetos acima descritos pois
as emoções, aliadas aos princípios da animação, revelam-se condimentos essenciais na receita de uma clara comunicação entre personagem e
espectador. Este último aspeto é válido para os vários tipos de personagem já que parte do processo de humanização das mesmas corresponde
precisamente à atribuição de emoções.
1, 2 e 3 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Escola Superior de Design, Campus do IPCA – Lugar do
Aldão 4750-810 Vila Frescainha S. Martinho BCL, Portugal.
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A nossa persistência e motivação, neste tipo de estudos, tem que ver
com vários aspetos que Lohmmet & Marsella (p. 3-4) [1] enumeram, principalmente a dificuldade em encontrar um método eficaz para o estudo
de manifestações naturais e fidedignas de emoções via corporal. Como
consequência, existe grande dificuldade na construção de um código de
gestos corporais universais à semelhança do Facial Action Coding System
(FACS) para gestos faciais. Adicionalmente há um estudo de Gelder,
citada pelas mesmas autoras, que revela uns pesados 95% da investigação
científica focada nas expressões faciais, em contraste com 5% dedicada a
todas as outras expressões não-verbais, incluindo corporais.
Acreditamos, a par de Ekman & Friesen [2], que as expressões faciais
revelam claramente a emoção em causa e que o corpo comunica a forma
como lidamos com essa mesma emoção. No entanto, discordamos da
ideia de que através do corpo não transparece informação emocional. O
facto de o corpo revelar como lida com determinadas emoções, pode criar
uma série de reações padronizadas, ou seja, gestos que revelam igualmente a emoção vigente.
Gostaríamos de deixar alguns alertas relativamente a estudos de
recolha e análise de expressões de emoções em animação. Para revelarmos dados estatísticos precisos e com informação coesa é necessário
ter sempre presente que existem vários tipos de gestos, nomeadamente
emocionais, emblemáticos, reguladores, adaptadores e ilustrativos (vide
– (p. 3) [3]). Quer isto dizer que, enquanto a personagem está a manifestar-se, podem ocorrer misturas entre os vários tipos de gestos, inclusive
com formatos de boca que correspondem a fonemas e não propriamente a estados emocionais. Por exemplo: Uma personagem abre a boca
pronunciando um “A”. Se, porventura, tiver as sobrancelhas subidas nesse
fotograma, não implica que a personagem esteja a manifestar surpresa,
ou seja, pode corresponder a um gesto ilustrativo das sobrancelhas subidas para dar enfase à palavra que menciona no momento. Outro exemplo:
Suponhamos que a personagem está enraivecida enquanto discursa. Se
eventualmente pronunciar um “A”, não implica que seja uma mistura de
raiva com surpresa nesse fotograma, pois o formato da boca corresponde
apenas ao fonema e não à emoção de surpresa. Para se distinguir os vários
tipos de gestos é muito importante compreender o contexto no qual esse
fotograma ocorreu para, no final, não misturar dados estatísticos de informações sobre gestos distintos. No presente estudo alargado atentamos
apenas gestos emocionais.

2. Nojo e Desprezo
2.1. Problemática

Aquando no lançamento dos teasers de Inside Out, no final de 2014, e
conforme constatado num estudo prévio (p. 8) [4], onde analisamos
os mesmos, a personagem Disgust (nojo) manifestava mais emoções e
combinações de desprezo do que propriamente de nojo. Esta situação específica abre um vasto leque de questões já que nojo e desprezo são duas
emoções universais distintas.
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Pergunta 1. Porque não atribuir o nome de Desprezo (Contempt) à
personagem?

Ekman, cientista e psicólogo cujo grupo de trabalho foi consultado [7]
para auxiliar a caracterização das personagens de Inside Out, refere que
contempt, “embora altamente reconhecível, não é uma palavra muito
utilizada na língua inglesa” (p. 58) [5]. Eventualmente, dado o cuidado
que o Marketing de uma produção deste calibre necessita, é possível que
Disgust seja uma palavra mais próxima ou mais familiar aos espectadores,
o que justificaria a opção. Reforçando esta possível justificação, temos
o exemplo da versão dobrada em português de Portugal, cujo nome da
personagem é Repulsa. Nojo ou nojenta seriam, em português, termos desadequados e eventualmente distantes do espectador devido ao seu poder
sonante negativo e simbolismo altamente pejorativo.
Por outro lado, a corrente teórica de Ekman, que defende a existência de sete emoções universais distintas [5][6], justifica vincadamente a
distinção entre nojo e desprezo há cerca de 35 anos, já que, até à data, o
próprio Ekman considerava o desprezo uma variante do nojo [2]. Com
bastante contestação por parte de céticos no que respeitava à universalidade da emoção de desprezo, Ekman e os seus seguidores viram-se
obrigados, desde então, a fundamentar a sua teoria. Os seus estudos
mereceram cada vez mais atenção e credibilidade por toda a comunidade
científica e, em 2009, Ekman foi considerado uma das 100 pessoas mais
influentes no mundo.
Pergunta 2. Depois de uma batalha de 35 anos de investigação, porque
permitiram uma personagem chamar-se Disgust que, por sua vez, age
maioritariamente com Desprezo?
Pergunta 3. Porque foram misturadas novamente estas emoções, relativizando as suas claras distinções?
Pergunta 4. Chegou inclusive a existir algum alerta, nesse sentido, por
parte da Paul Ekman Group? Se a resposta for positiva, foi opção da
produtora manter o nome Disgust pelas razões acima especuladas?

Deixamos em aberto estas questões, às quais não obtivemos/encontramos resposta até ao momento.

2.2. Características Emocionais

Prosseguindo com as particularidades da emoção de nojo e desprezo
pretendemos expor a clara distinção entre ambas.
A emoção do nojo é a sucessora do paladar malgostoso característico
dos mamíferos (Rozin cit. in [7]) que envolve a ingestão de substâncias
danosas ao organismo. O desenvolvimento da cognição permitiu ao ser
humano compreender e identificar os causadores das suas emoções e
assim procurar os mesmos quando resultam em experiências prazerosas
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ou evita-los no caso de experiências danosas. Por outro lado, a racionalidade trouxe-nos igualmente algumas distorções cognitivas, neste caso, na
emoção do nojo. Uma distorção cognitiva corresponde a uma série de:
“(…) raciocínios imprecisos que são normalmente utilizados para
reforçar o pensamento ou emoções negativas - dizendo-nos coisas
que soam racionais e precisas, mas que só servem realmente para nos
sentirmos mal a respeito de nós mesmos” [8].

No que respeita à emoção de nojo as distorções cognitivas mais frequentes são a ‘lei do contágio’, ou seja, uma vez em contacto, para sempre em
contacto, e a ‘lei da semelhança’ que consiste na manifestação de repulsa
sobre objetos inofensivos como consequência da sua semelhança com
objetos danosos [9]. A náusea e o vómito são consequências comuns na
ocorrência de nojo [9] e podem ser provocados por sabor, cheiro, toque,
ações, aspeto ou ideias de outrem [16], mas também por animais ou insetos (Rozin cit. in [7]), ou seja, pessoas, objetos e animais podem ser alvo
de uma manifestação emocional de nojo. Convém, no entanto, referir que
não pode ser considerada uma emoção universalmente negativa, pois há
pessoas que procuram e têm prazer nos mais variados tipos de experiências repulsivas [2].
O desprezo é uma emoção de exclusão e superioridade por parte
de quem é alvo e de quem a manifesta, respetivamente [10]. É frequentemente direcionado a um outro ser humano embora o preconceito
que o caracteriza, ironicamente, transforma o alvo numa “não pessoa”,
sem valor e indigno de qualquer tipo de atenção [11] [12]. Preocupações
emocionais são as principais causas de manifestação de desprezo [2] [10].
Essas mesmas preocupações:
“(…) envolvem a autoestima e valores no âmbito pessoal e social. As
pessoas podem sentir desprezo por terem sido profundamente feridas
ou insultadas por alguém, (…) [por quem] transgrediu um código moral, como maltratar pessoas inocentes, trair amigos ou a família, (…)
por quem tira partido de uma posição social, a fim de melhorar as suas
próprias finanças, ou por desrespeitadores de pessoas idosas” [10].

Izard [10], numa análise comparativa das emoções universais, reúne a
raiva, nojo e desprezo num grupo identificado como ‘tríade da hostilidade’. Os principais fatores de distinção, relativamente às outras emoções,
são as avaliações negativas direcionadas aos outros e a sua ocorrência em
transgressões essencialmente éticas [10] [14]. No que respeita ao desprezo, Izard refere que é a mais fria e mais subtil das três emoções [10], isto
é, a exclusão/rejeição de alguém é uma posição que pode provocar danos
irreparáveis no opositor enquanto a sua manifestação expressiva é extremamente subtil com poucas oscilações musculares e/ou corporais. Não
se poderá considerar o desprezo como uma experiência universalmente
positiva, pois a imposição de superioridade pode recolher frutos altamente tóxicos para o emissor [2] [13].
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Após esta exposição, de algumas propriedades, confirma-se que são
emoções distintas e mais à frente, neste artigo, iremos clarificar as suas
particularidades expressivas.

3. Recolha de Dados: Resultados Estatísticos Globais

Nesta secção do artigo expomos vários resultados estatísticos no que
respeita às emoções expressas (primárias e secundárias4) e a comparação
entre a quantidade de manifestações de nojo e de desprezo, assim como
as suas misturas com outras emoções. Constará, então, numa análise
quantitativa que nos levará a conhecer um pouco melhor esta emoção e a
forma como é aplicada na animação.
Primeiramente, em dois gráficos, revelamos a quantidade e percentagem de ocorrências de emoções primárias e secundárias.
Fig. 1. – Emoções
Primárias (quantidade
e percentagem de
ocorrências;
385 = 100%)

Fig. 2. – Emoções Secundárias (quantidade
e percentagem de corrências; 385 = 100%)

Com os dados apresentados, conseguimos constatar um total de 385 manifestações emocionais, por parte da personagem Repulsa. De salientar
o facto de as misturas de medo + alegria e nojo + alegria não terem sido
detetadas nesta personagem. Por outro lado, tal como especulado na
secção 2.1 – Problemática, a superioridade de ocorrências de desprezo,
relativamente ao nojo, é clara. Tal como nos teasers, a longa-metragem
4 Emoções secundárias resultam da mistura entre emoções primárias (pág. 48 [15]).
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revela uma elevada tendência na utilização da emoção de desprezo na
personagem Repulsa (Disgust). Repare-se nas emoções primárias onde o
desprezo surge como emoção mais utilizada (36 vezes) contra o nojo (12
vezes). Nas emoções secundárias a tendência também se verifica, pois nas
combinações mais utilizadas é visível a presença de desprezo (desprezo +
tristeza; surpresa + desprezo; raiva + desprezo), e nas menos utilizadas surge
por várias vezes o nojo. Para clarificação destes dados, decidimos criar um
gráfico adicional que compara a utilização de desprezo e nojo, somando
as emoções primárias e secundárias que envolvem os mesmos.
Fig. 3. – Comparação
de utilização de Nojo e
Desprezo

4. Análise de Dados: Expressões Completas de Nojo e Desprezo
4.1. Nojo

Primeiramente revelamos as manifestações expressivas da emoção de
nojo e, de seguida, recorreremos a estudos prévios para verificar se efetivamente coincidem com o comportamento humano, ou ainda se ocorre
algum tipo de gesto não analisado nos nossos estudos até ao momento.
Fig. 4. – Personagem
Repulsa (Disgust):
Ocorrências da emoção de nojo (emoção
primária)
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Segundo o estudo alargado de António Ferreira [16], no que respeita às
expressões faciais, nesta emoção podem ocorrer o lábio superior subido,
que se confirma em todos os exemplares da fig. 4, lábio inferior subido
(verifica-se nas figuras 4C, 4D e 4K), ligeiramente descido e contraído
(Fig. 4A, 4B, 4E, 4G, 4H, 4I, 4J) ou ainda a projeção da língua para fora da
boca (Fig. 4F e 4L). O enrugamento do nariz é altamente característico
nos humanos mas nesta personagem é apenas algo notório nas figuras
4B, 4C, 4D, e 4L, ou seja, apenas em ocorrências com maior intensidade e contração muscular. As bochechas subidas e as rugas em baixo da
pálpebra inferior, a qual é subida mas não tensa, são dois movimentos
usualmente associados, devido à anatomia do ser humano. São mais evidentes estas duas características na fig. 4A, 4B, 4C, 4D, 4F, 4G, 4I, 4J e 4L.
As sobrancelhas podem ocorrer inalteradas/neutras (fig. 4I) ou descidas
e ligeiramente contraídas nas extremidades internas, forçando um pouco
a descida da pálpebra superior (mais evidente nas figuras 4A, 4B, 4C, 4D,
4F, 4G e 4L).
Segundo o estudo de expressões corporais de Ferreira, Gomes e
Teixeira [1], constata-se que os ombros direcionados para a frente e a cabeça ligeiramente rebaixada são gestos característicos da emoção de nojo
(verifica-se na fig. 4A, 4B, 4D, 4F e 4G). Noutra secção, do mesmo estudo,
os autores referem a existência de gestos corporais que funcionam como
barreiras, no sentido da pessoa proteger-se da fonte danosa (humano
ou objeto). Curiosamente esses gestos surgem no estudo da emoção de
medo. Nas figuras 4D, 4F, 4G e 4L, relativamente à postura dos braços,
poderemos especular dois tipos de justificação para a sua ocorrência:
Eventualmente a personagem experiencia uma mistura de nojo com
medo, ou, já que “o nojo é um sentimento de aversão (…) [que] envolve
a intensão de ‘livrar-se de’ ou ‘fugir de’ [no qual] o objetivo é remover o
objeto em questão ou afastar-se dele para evitar o contágio” (pág. 66 [2]),
podemos deduzir que os referidos gestos de braços funcionam como uma
barreira instintiva relativamente à fonte repugnante. Há, ainda, um outro
tipo de gesto que os mesmos autores referem, nomeadamente a subida
lenta da mão em direção ao peito, onde permanece, que conseguimos
constatar na figura 4I. Os braços cruzados foram analisados no âmbito
da emoção de raiva, mas tal como especulado (p. 551 [1]) poderá ocorrer
noutro tipo de emoções. Neste caso (fig. 4H) pode deduzir-se que ocorreu
na sequência de transição de emoção, ou seja, a personagem estava
descontraída e com os braços cruzados por intuição e de repente deparase com algo repugnante. A face mudou mas o corpo permanece com a
postura anterior. Na sequência das figuras 4J e 4K, Repulsa questiona-se
sobre o comportamento estranho de Riley, ou seja, os seus gestos de braços acompanham o ritmo da voz e dão ênfase às palavras, o que significa
que são gestos ilustrativos [3]. Pease and Pease (158-160 [18]) revelam
que o gesto da mão direita da figura 4J indicia uma tomada de decisão
ou avaliação de uma determinada situação, o que coincide com a ação
deste plano específico. Ainda relativamente a estas duas últimas figuras é
importante destacar o facto de a personagem Repulsa, em muitas das suas
manifestações expressivas corporais, posicionar-se com a anca ligeira-
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mente inclinada acumulando grande parte do peso corporal apenas numa
perna. Mais à frente, neste artigo, exploramos este aspeto interessante.
Em termos quantitativos chegamos, então, ao seguinte gráfico:
Fig. 5. – Personagem
Repulsa (Disgust):
Combinações expressivas da emoção
primária de nojo (quantidade e percentagem
de ocorrências; 12 =
100%)

Fig. 6. – Personagem
Repulsa (Disgust):
Ocorrências da emoção
de desprezo (emoção
primária)
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4.2. Desprezo

Depois da recolha de informação de vários autores, Ferreira [16] conclui a
existência das seguintes particularidades expressivas universais, na emoção de desprezo: Boca unilateral aberta com exposição de alguns dentes,
unilateralmente contraída ou fechada e com queixo subido; sobrancelhas
subidas, bilateral ou unilateralmente, e ainda unilateralmente com a
extremidade externa subida; pés-de-galinha na zona dos olhos, rugas na
pálpebra inferior, olhos semicerrados, rugas labionasais e subida unilateral das bochechas.
É evidente o recurso da Disney/Pixar à expressão de subida
unilateral das sobrancelhas e das bochechas nesta emoção, embora a
variedade contextual define os diferentes graus de intensidade (Grau
de intensidade elevado: Fig. 6A, 6D, 6J, 6M, 6AD, 6AH, 6AJ; Grau de
intensidade intermédio: Fig. 6C, 6E, 6F, 6G, 6I, 6L, 6N, 6O, 6P, 6S, 6T,
6AC, 6AE e 6AK). Existem alguns exemplos com ambas as sobrancelhas
subidas, comos a figuras 6B, 6H, 6Q, 6R, 6V, 6X, 6Z, 6AA e 6AI. Sobrancelhas neutras surgem nas figuras 6K, 6U, 6B e 6AF. As sobrancelhas da
figura 6AG têm uma disposição retilínea o que é um aspeto interessante
e que acaba por dar ênfase aos olhos semicerrados característicos de
desprezo (pág. 553 [1]).

Relativamente a esta última expressão confirma-se em quase todos os
exemplos, exceto nas figuras 6B, 6D, 6F, 6G, 6J, 6K, 6AD, 6AH, 6AI e 6AJ.

No que respeita à boca, a combinação unilateral aberta com exposição de alguns dentes verifica-se nas figuras 6D, 6G e 6Z. Relativamente
à boca unilateralmente contraída é evidente nos exemplos da figura 6A,
6C, 6H, 6J, 6M, 6N, 6O, 6V, 6Y, 6AB, 6AC, 6AE, 6AF, 6AH e 6AI. A boca
fechada com queixo subido surge na figura 6B, 6E, 6F, 6I, 6K, 6O, 6P, 6Q,
6R, 6S, 6T, 6U, 6X, 6AA, 6AB, 6AG e 6AK.
Rugas, resultantes de qualquer tipo de esforço muscular, são praticamente nulas nesta emoção, na personagem Repulsa. Como nos referem
alguns autores [16], as rugas são mais evidentes em adultos. Devido ao
facto de esta personagem ter um aspeto jovial, e à emoção de desprezo ter
expressões bastante subtis, as rugas são praticamente inexistentes.
A cabeça ligeiramente levantada é mais uma característica evidente
no desprezo (pág. 553 [1]) é mais uma constante em vários fotogramas (fig.
6A, 6B, 6C, 6H, 6Q, 6R, 6S, 6Y, 6Z, 6AA, 6AE e 6AI).
Deduzimos que os braços cruzados (fig. 6C, 6L, 6M, 6O, 6V, 6Z,
6AA, 6AE e 6AF) representem uma atitude defensiva (p. 61 [19]) e de
desaprovação (p. 128 [19]), já que são duas características do emissor de
desprezo. Presumimos, também, tomando em consideração as características dos diversos tipos de desprezo [1] que as figuras 6I e 6K revelam
aborrecimento e as figuras 6Q, 6R e 6AB demonstram desinteresse, pois
a personagem está ocupada a fazer as suas maquilhagens e manicura
enquanto a ação principal lhe é completamente alheia. Esta é uma personagem bastante feminina que utiliza maquilhagem, caminha numa pose
bastante intelectual, e arriscaríamos mesmo sensual, e no final da longametragem delira com o nascimento da “ilha da moda” que corresponde à
parte do cérebro de Riley, então adolescente, reservada a esta nova priori-
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dade característica da idade. Nesse sentido, expomos então, a interpretação de alguns autores relativamente aos aspetos altamente femininos que
nos faltam analisar. Tal como na emoção do nojo surge a anca disposta
de forma unilateral mas, desta feita, num número consideravelmente
maior de vezes (fig. 6C, 6D, 6L, 6M, 6N, 6O, 6P, 6S e 6AF). Edwards [19]
curiosamente atribui um cariz sexual a este tipo de postura, mencionando
inclusive que a sua tradução é “observa quanto estrogénio eu tenho”. Reforça a sua argumentação, inclusive, com fotos da revista Sports Illustrated
nas quais as modelos assumem inúmeras vezes poses de anca disposta
unilateralmente. Associada à emoção de desprezo, especulamos que, esta
postura, possa ter que ver com impaciência ou gestos dominantes [1],
assumindo que a personagem exige o surgimento de algo que a desperte
positivamente enquanto aguarda impacientemente. Acreditamos que
a questão da sexualidade não seria, de todo, a intenção dos autores.
Relativamente à postura das mãos descaídas ou sem pulso firme (fig. 6A,
6D, 6E, 6H, 6X, 6Y, 6AJ e 6AK) Edwards refere que transmitem feminilidade e submissão. Por fim, as mãos na cintura. É uma postura altamente
associada a passagem de modelos “para dar a impressão de que sua roupa
é para a mulher moderna, com atitude e visão de futuro” (p. 73 [20]), ou
seja, atribui uma imagem de mulher poderosa. Superioridade é outro aspeto relevante da emoção de desprezo e as figuras 6D, 6G, 6P, 6AG, 6AJ, e
6AK revelam isso mesmo.
Tal como no exemplo da emoção anterior, concluímos com um gráfico quantitativo.
Fig. 7. – Personagem
Repulsa (Disgust):
Combinações expressivas da emoção
primária de desprezo
(quantidade e percentagem de ocorrências;
36 = 100%)

Conclusão

Com base na documentação dos autores consultados verifica-se que nojo
e desprezo são, de facto, duas emoções distintas. Paul Ekman e os seus seguidores afirmam que esta última é mais uma emoção universal, embora
existe algum ceticismo por parte de outros teóricos. A distinção expressiva entre ambas é notória e, nesta longa-metragem, algumas combinações
expressivas foram mais utilizadas que outras. Na emoção primária de
nojo, o lábio superior subido, as bochechas subidas, o lábio inferior descido e contraído, as pálpebras inferiores enrugadas, a cabeça direcionada
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para baixo e os ombros para a frente ocorreram entre 40% e 100% de
vezes. Curiosamente o enrugamento do nariz, uma das expressões mais
características desta emoção, ficou abaixo dos 40% mas o significado não
passou despercebido, nem se criaram ambiguidades. Na emoção primária
de desprezo os olhos semicerrados, as sobrancelhas e bochechas levantadas unilateralmente, a boca fechada com queixo subido e a boca contraída
unilateralmente ocorreram entre 40% e 100% do número total de vezes.
Embora a personagem se chame Disgust (Nojo), existem mais manifestações de desprezo, incluindo emoções primárias e secundárias, numa
escala muito próxima de 1 para 4. Deixamos para debate todas as questões
anteriormente efetuadas para a razão desta mesma ocorrência.
Pretende-se continuar o presente estudo, como mencionado no
resumo, prosseguindo nesta personagem com a investigação das emoções
secundárias, pois devido à extensão da mesma, no presente artigo foram
revelados apenas dados globais (fig. 2). Pretende-se ainda efetuar o mesmo estudo para as restantes personagens.
Por outro lado, é interessante complementar este tipo de investigação
com estudos a respeito da ligação entre contextos e combinações expressivas específicas, já que a quantidade e a análise expressiva dizem-nos “o
que” utilizar e “como” utilizar, respetivamente, enquanto o contexto nos
dá informação sobre “quando” utilizar, o que é um dado muito importante para evitar ruídos na comunicação universal.
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Abstract
Pronto, era assim é um documentário animado, executado em stop-motion
e complementado com animações 2D. O projeto nasce como proposta de
projeto final do Mestrado em Ilustração e Animação, da Escola Superior de
Design do IPCA, tendo sido posteriormente produzido na Academia RTP. A
curta-metragem baseia-se na história de vida de seis idosos, quatro senhoras e um casal, e cujos testemunhos dão voz aos objetos-personagem que
protagonizam o documentário – Balança, Caixa de Música, Cafeteira, Jarra
e Microfone. Em modo de entrevista e de forma descontraída os protagonistas contam episódios da sua vida: como foi crescer, namorar, casar, trabalhar e até emigrar, num tempo em que a maneira de viver era diferente.

1. Introdução

O documentário vive dos depoimentos das pessoas, sendo as entrevistas o
seu ponto central. E por isso tornou-se imprescindível encontrar um método
vantajoso para a execução do lip sync – termo utilizado para denominar sincronia labial, que geralmente ocorre em animação, que consiste na combinação do movimentos dos lábios das personagens com a voz da mesma. No
presente artigo abordar-se-ão as metodologias utilizadas para a implementação de bocas de diálogo e expressão impressas em 3D numa produção stopmotion: desde a criação e construção de marionetas, passando pelo desenho
das bocas e modelação 3D até à fase de animação do lip sync.

2. A problemática do lip Sync em contexto de produção de
animação stop-motion

A técnica de animação stop-motion, também designada de stop-frame,
consiste em atribuir vida a objetos volumétricos, no caso de Pronto, era
assim, a marionetas. Estas são diretamente animadas diante a câmara,
fazendo-se pequenos incrementos entre cada fotografia/frame, sendo
que posteriormente as imagens são combinadas e sequenciadas em vídeo
dando a ilusão de movimento. Devido à fisicalidade da técnica, o mundo e
as personagens são desenhados e construídos consoante as necessidades
da narrativa. Como explica o CEO da Laika, Travis Knight:
1, 2 e 3 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Escola Superior de Design, Campus do IPCA – Lugar do
Aldão 4750-810 Vila Frescainha S. Martinho BCL, Portugal.

Keywords

Documentário animado,
stop-motion, lip sync,
impressão 3D, animação,
representação.
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“In stop-motion, nothing moves of its own valition. Everything you see is
evidence of a human hand and a human mind. Every physucal detail,
every blade of grass, every branch of every tree, every emotion on every
charecter’s face was designed, built, and manipulated by an artist’s hand.”
(Knight, citado por Alger, pp.123)[1]

Portanto, a técnica exige que todos os detalhes sejam previamente
delineados, sendo que cada funcionalidade da personagem-marioneta
deva ser meticulosamente estudada. Desde os ossos até à pele, pois os
materiais e forma de construção influenciam a sua mobilidade e expressão. De maneira que, o método para o lip sync também deve ser decidido
no decurso de produção e construção das marionetas. No caso de Pronto,
era assim a opção foi recorrer à técnica de bocas de substituição, que
consta na fabricação de várias bocas de fala e expressão, que durante a
animação se substituem na marioneta consoante o áudio e a performance. Sendo que no filme todas as personagens tem longas cenas de diálogo,
a execução de um lip sync perceptível torna-se fulcral, e por isso optou-se
pela impressão 3D das bocas.
Uma vez que as bocas das personagens são usadas inúmeras vezes
no decorrer do processo de animação, surgiu a necessidade do uso de
um material resistente, para que as mesmas não sofressem um desgaste
notável na sua aparência. Esta tecnologia permite também um maior
controlo da forma e detalhe no resultado final do objeto, o que é essencial
para um bom movimento labial da personagem. Sendo que “the 3D printer
really bridges the pratical, hands-on side with the technical side” (McLean,
citado por Alger, pp. 48)[1]. Por outro lado, se as bocas fossem construídas
à mão, afetaria o tempo de produção, assim como os gastos em materiais.
Em 1930, o húngaro George Pal criou a série Puppetoons (1932 - 1947)
trazendo grandes avanços no que respeita à técnica de construção de
marionetas para animação. George Pal utilizou uma metodologia que
permitiu acelerar a produção da animação, fazendo uso pela primeira vez,
de várias cabeças substituíveis dando possibilidade a múltiplas expressões
nas personagens. Com o objetivo de tornar a técnica mais organizada e
eficaz, de maneira a facilitar a industrialização do stop-motion, George Pal
desenvolveu o conceito de x-sheets, onde são indicadas as ações das personagens, permitindo um melhor controle no trabalho desenvolvido entre o
realizador e o animador. Estes foram elementos chave criados por George
Pal para o universo da animação de marionetas, que têm sido utilizados
desde então em produções da área, acompanhado o avanço tecnológico
como é o caso do uso de impressões 3D.
Podemos encontrar bocas de expressão e diálogo construídas manualmente em curtas e longas metragens, desde as primeiras grandes produções de longas de Tim Burton – The Nightmare Before Christmas (1993)
ou Corpse Bride (2005) – até a curtas metragens nacionais de produções de
menor proporção, como Desassossego (2010) de Lorenzo Degl’Innocenti
ou A Suspeita (1999) de José Miguel Ribeiro. No caso de A Suspeita, todas
as marionetas foram construídas artesanalmente utilizando o método
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de peças de substituição, com exceção da personagem principal, cujas
expressões são modeladas no momento da animação, através do uso de
plasticinas. Percebemos, com este exemplo, que a junção de técnicas de
construção é também um fator determinante no resultado da animação,
conferindo diferentes características plásticas às personagens que vão
de encontro com a intensão do autor. Contudo, ao analisar exemplos de
filmes onde o uso da impressão 3D para bocas de expressões e diálogo foi
implementado – grandes produções do estúdio de animação Laika, como
Paranorman (2012), Coraline (2009) e The Boxtrolls (2014), e curtas metragens portuguesas como Adolfo (2012) de João Carrilho – auxiliou a tomarse a decisão de adaptar a mesma técnica para o documentário animado
Pronto, era assim. Para além das vantagens descritas anteriormente sobre
a impressão 3D de bocas e expressões, a possibilidade de experimentar a
junção de peças impressas industrialmente com marionetas construídas
à mão, foi também uma das razões que nos levou a optar por esta solução.
Opção que se traduziu num grande contributo para a redução do tempo de
produção e um melhor resultado na animação, tornando-o esta solução
potencialmente mais apelativa e consistente em termos visuais.

2.1. Estudo de Personagens

Dos primeiros rought studies6 até ao modelsheet7 final das personagens, estas foram se distanciando de um aspeto antropomórfico, uma caraterística
que, inicialmente surgiu como uma tendência natural – inicialmente, todas elas apresentavam braços, pernas e mãos - tendo por base, para cada
uma delas, o corpo de um objecto cujas características se relacionam com
a sua história. Desta forma, encontramos potencial na fisionomia de cada
objeto, possibilitando a adaptação dos membros dos mesmos à execução
do movimento necessário para a performance da personagem. Assim,
o objeto adquiriu caraterísticas de personagem por si só, assumindo-se
ser desnecessário uma aproximação óbvia à figura humana, funcionando o “objeto-personagem” também como uma extensão do humano – o
narrador no documentário – um elemento capaz de contar uma história,
um armazém de memórias que nos remete para acontecimentos e que nos
conduz para uma narrativa. Neste sentido foram-lhe atribuídos elementos que as identificam enquanto pessoas, sendo personalizadas através
da aplicação de detalhes como óculos e cabelos, que funcionam como
elementos expressivos através dos seus movimentos. Por outro lado,
foram adaptadas as características dos “objetos-personagem” de forma a
conferir-lhes um caráter antropomórfico (pp. 323) [2].
O desenho de personagens partiu de referências visuais e psicológicas que caracterizam o entrevistado, mas também de registos de vídeo e
de fotografia, do presente e do passado destes. Foi feita uma recolha de
fotografias antigas, cedidas pelos intervenientes, sendo estas uma importante base de informação, nomeadamente nos pequenos pormenores que
caracterizam o universo interpessoal da personagem. Desta forma, a per6 Termo que designa os esboços iniciais das personagens.
7 Documento onde são indicadas as características das personagens de forma a unificar as mesmas.
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sonalidade, história e fisionomia dos intervenientes foram as principais
fontes de inspiração para o desenho dos “objetos-personagem” que os
representam. Para além disso, foram ainda gravados vídeos no momento
em que se fizeram as primeiras gravações áudio, e fotografadas atividades
e visitas ao centro de dia, que estiveram na base de informações para a
criação das personagens, nomeadamente, no que respeita ao seu aspeto
físico, às suas expressões e aos seus movimentos.
Todo o processo descrito serviu como sustentação para a modelação
de corpos, cabeças, bocas 3D, cenários e finalmente da animação em si,
existindo uma calendarização lógica e planeada que permitiu realizar o
filme dentro dos prazos previstos. As cinco personagens presentes no documentário caracterizam-se pela sua reduzida mobilidade, opção feita para
representar a dificuldade motora e mobilidade reduzida característica da
maioria dos idosos. Por outro lado, isso foi compensado com a mobilidade
dos membros superiores e outros elementos de modo a descrever por vezes
vitalidade, positividade, impaciência, ou melancolia nas respectivas personagens. Focamos então particular atenção na sua expressão facial uma vez
que o filme foi construído de modo ao espetador assistir a uma narrativa
em modo de entrevista, onde a verbalização do diálogo é um dos pontos
principais. E nesse sentido direcionamos o presente artigo para o desenvolvimento de bocas de expressões e diálogo em marionetas de animação.

2.2. Desenho de bocas e expressões

Como já referido, foi feita a opção de as formas das personagens se distanciarem da figura humana, optando antes por diferir do seu aspeto físico.
Esta opção levou-nos à procura de diferentes mecanismos no que respeita à
forma e funcionamento das bocas de substituição. Assim como o desenho
de personagens foi condicionado com o levantamento de testemunhos,
também a forma das bocas sofreu a mesma influência, sendo estas inspiradas em aspetos individuais do entrevistado, desde os traços de personalidade ao tipo de voz ou ao estado de espírito, mas também tendo em conta que
a forma das personagens condicionou o desenho das bocas.
Fig. 1. À esquerda,
desenho inicial de
expressão da Balança
– gargalhada; à direita,
resultado do mesmo
momento no stopmotion.

Na personagem Balança, a boca tem um lugar de destaque, em relação às
restantes personagens. A forma é assimétrica, sendo inspirada no entusiasmo, na alegria e na forte expressividade que são constantes na pessoa representada. No caso da personagem Cafeteira ambas as bocas têm pequenas
dimensões, condicionadas pelo corpo da personagem. Contudo, existe uma
diferença entre a figura feminina e a masculina representadas na perso-
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nagem: a mulher têm um diálogo rápido e a voz aguda, sendo a sua boca
pequena e delicada; o homem tem uma postura relaxada e uma atitude
calma perante a vida que é notável no seu tom de voz, e a sua boca procurou
acompanhar essa sensação através da expressão. Na personagem Caixa de
Música é uma gaveta que dá lugar à boca da personagem, tendo sido esta
uma condicionante para o seu desenho. Procurou-se adaptar o desenho da
gaveta à boca da personagem, uma vez que esta sofre uma transformação
num determinado momento do filme. No caso da Caixa de Música, para
além de desenho de expressões e bocas de diálogo, foram necessárias peças
para criar a passagem entre um momento de diálogo e uma gaveta que se
abre. Na personagem Jarra, optou-se por construir bocas de substituição
manuais, uma vez que se pretendeu transmitir a simplicidade, a melancolia
e a fragilidade da personagem. O seu desenho apresenta-se sobre um pedaço de fita cola, representando o silêncio em que a entrevistada viveu durante os anos do seu casamento, omitindo a violência com que era tratada e
ao mesmo tempo o carácter frágil e fragmentado do seu estado psicológico.
Ao contrário das restantes, realizadas recorrendo-se à impressão 3D, estas
foram esculpidas manualmente, e com o uso de um molde de silicone foi
feito o vazamento em resina de poliuretano para criar as diferentes bocas.
Fig. 2. Bocas impressas
em 3D: Microfone,
Cafeteira Esposa e
Marido, duas gavetas
e duas bocas de Caixa
de Música e por último
bocas da Balança.

Após os primeiros esboços das personagens, partiu-se para a escultura
das mesmas por haver uma necessidade de perceção do seu volume, e
daquela que seria a real aparência no seu resultado final. O mesmo aconteceu com as bocas das personagens, tendo sido feita a modelação à mão
de alguns exemplos, antes do processo de modelação digital. A escultura,
devido à volumetria, apresenta características e causa sensações que não
conseguimos captar no desenho, e desta forma conseguimos percepcionar um resultado mais próximo daquilo que deve ser o objeto final em
impressão 3D. Todavia, para além da volumetria e do desenho das bocas,
antes de progredir para a impressão 3d, foi também necessário avaliar a
funcionalidade das mesmas enquanto lip sync, tendo sido realizados os
primeiros testes na fase de animatic.
Fig. 3. Esculturas das
personagens Balança
e Caixa de música em
barro branco, estudo da
volumetria das bocas.
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2.3. Execução do lip sync

O animatic para além de testar a escala de planos, as posições cénicas de
cada personagem e os seus principais movimentos, foi onde rudimentarmente se realizaram os primeiros testes de lip sync e se calibraram
os tempos de leitura e perceção dos conteúdos do filme. Este foi um
exercício para o entendimento das expressões de cada personagem, e
como estas funcionariam em animação com o respetivo corpo (marioneta) e voz (áudio). Para além disso, estes testes foram importantes para
se compreender qual seria o número de bocas necessárias para cobrir o
máximo de fonemas essenciais para o diálogo e descobrir quais as bocas
de expressões precisas para cada personagem. Todavia, esta fase teve um
forte impacto na compreensão de como a edição do lip sync deveria de ser
executada sobre a faixa de áudio, tendo em conta o ritmo da mudança das
bocas consoante as palavras e compreender se as mudanças poderiam ser
abruptas ou deveriam ser mais suaves.
Os desenhos das bocas utilizadas para este primeiro teste foram
feitos digitalmente em Adobe Photoshop, e tiveram como base os concepts8
realizados previamente para as expressões das personagens, considerando o seu exagero e/ou contenção. Portanto, com base numa investigação
sobre bocas, recolhidas de outras produções de referência que nos inspiraram, e nas expressões particulares de cada personagem, foi criada uma
metodologia que originou entre 6 a 8 bocas por personagem. Os desenhos
inicias das bocas tiveram em conta as principais emoções, resultando na
boca fechada neutra, triste e feliz. Consequentemente, desenhou-se o
sorriso aberto, que passou também a ser utilizado para as combinações
de fonemas com sons semelhantes ao /à/, como ‘BÁ’ ou ‘LÁ’. Seguidamente surgiram as restantes bocas, como a boca mais fechada em que se
veem menos os dentes e que resulta no /é/, que normalmente se utilizaria
para as combinações de consoantes com a vogal ‘E’. Uma segunda boca
também ela mais serrada, em que se evidenciam os dentes do maxilar
superior a bater no lábio inferior, foi utilizada para o /i/ e respetivas
combinações. A boca em forma de ‘O’ segue a mesma regra aplicada às
restantes, sendo utilizada para sons /ó/. A exceção quanto ao número
de bocas foi dada à personagem Balança, a qual ainda se acrescentou
uma boca de expressão, devido às suas grandes gargalhadas, sendo esta
assimétrica e grande.
Fig. 4. À esquerda,
concept art da personagem Balança; à direita,
o desenho das bocas
para o animatic.

8 Concept Art é o termo que designa ilustrações desenvolvidas mediante as inspirações que se pretendem
para o projeto, e que servem de linha guia para a construção de todo o visual de filmes, jogos, animações,
entre outros.
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Posto isto, foi no animatic que houve o primeiro contato com o lip sync,
tendo sido através deste exercício que se compreendeu quais as essenciais
características a aplicar nas bocas para a construção de uma sincronia labial
consistente. Também se verificou que os desenhos ainda não contemplavam todas as formas de bocas necessárias, e que as que haviam sido
desenvolvidas até ao momento necessitariam de reajustes. Tais como, os
dentes do maxilar superior devem manter-se sempre no mesmo lugar, pois
encontram-se ligados ao crânio, e segundo o animador Richard Williams
não devem ser animados (pp. 309)[3]. De modo que é o maxilar inferior no
seu movimento vertical, juntamente com os lábios e a língua que formam os
sons. Consequentemente, as formas das bocas não devem ser restritamente
associada a letras, mas sim ao som produzido durante o diálogo. Richard
Williams defende que “[…] the key to lip sync is getting the feeling of the word
and not the individual letters” (pp. 308) [3]. Por isso, durante a associação da
fisionomia das bocas às palavras deve-se sempre acentuar as sílabas mais
sonantes, não sendo necessário fazer uma leitura literal da pista sonora.

Na fase de produção, a condicionante orçamental do projeto levou a delinear-se um método para desenvolver o lip sync de modo que
fossem impressas em 3D o menor número de bocas possível por personagem, porém as bocas produzidas deveriam poder cobrir o maior
número possível de fonemas. O dialeto falado e o sotaque são dados
importantes para o lip sync, sendo que estas condições atribuem
diferentes sons às palavras e consequentemente à forma da boca
enquanto esta produz os fonemas. Além disso, “cada pessoa devido
às suas características individuais, sejam de sotaque, timbre, física e/ou
emocional, executa diferentes movimentos com a boca” [4]. Portanto, não
existem regras estabelecidas para a abertura de bocas associadas a
fonemas, o que há são sugestões e soluções aplicadas a exemplos, que
na sua maioria estão em inglês, devido ao seu uso mais massificado.
Fig. 5. Desenhos
finais do lip sync para a
personagem Cafeteira
Esposo.

Paralelamente foi sendo editada uma pré-visualização utilizando os
desenhos frontais das bocas colocando-os sobre a pista de áudio de cada
personagem, permitindo assim fazer uma análise da abertura e forma
das bocas relativamente ao som, e verificar a necessidade de ajustes.
Em seguida passou-se para a modelação 3D, sendo que, para além de
desenhos frontais das expressões e aberturas de bocas, também foi necessário criar desenhos que indicassem a volumetria do objeto, e ainda
as medidas e ângulos corretos para o encaixe nas marionetas. Esta fase
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levou à execução de fichas técnicas para as bocas de cada personagem
onde são indicados o número total de bocas (numeradas), a sua função e
o método de encaixe das mesmas.

2.4. Materialização das bocas

Utilizando como referência os desenhos frontais e laterais das bocas,
iniciou-se o processo de modelação tridimensional das bocas utilizando o
software opensource Blender. Recorrendo aos desenhos e às medidas estipuladas para cada um dos modelos, foi possível determinar as dimensões
corretas e assim, gerar cada uma das bocas, respeitando a deformação
pretendida. De forma a garantir uma estrutura óssea coerente para cada
conjunto de bocas e às suas alternativas, foi criado um modelo base, mantendo a boca numa posição relaxada. Esta posição serviu de controlo para
a modelação das bocas seguintes. Recorrendo ao modelo base, e alterando a posição de todo o maxilar inferior para a forma pretendida, garantiuse que a lógica da estrutura se mantivesse, mantendo dentes e gengivas
equidistantes. De seguida, procedeu-se à restruturação da restante
parte da boca, a fim de gerar a nova forma pretendida. Esta metodologia
permitiu, assim, otimizar o tempo de modelação, visto que não houve a
necessidade de gerar cada sequência de bocas a partir do zero.
Como já enunciado, após a conceção dos desenhos de todas as bocas,
optou-se por animá-los em Adobe Premiere fazendo uma edição com o áudio
das entrevistas, para uma melhor visualização do resultado do lip sync.
Simultaneamente, as bocas eram modeladas em 3D, e quando finalizada a
modelação por personagem, as imagens frontais e laterais das bocas eram
renderizadas, permitindo um acompanhamento constante do processo e
uma melhor perceção de como iria resultar a impressão 3D. Posteriormente,
essas modelações frontais substituíam as imagens bidimensionais previamente utilizadas no programa de edição, de maneira a que era possível
visualizar algo ainda mais próximo ao resultado final. Como os desenhos
originais foram executados só em contorno, em alguns casos, quando
substituídos pelas imagens das bocas modeladas tridimensional-mente,
compreendeu-se que a percepção da forma se alterava, sendo necessário
fazer ajustes volumétricos. Para além de se terem também feito acertos aos
dentes do maxilar superior, corrigiram-se as aberturas das bocas e oscilações no maxilar. Finalizados todos os acertos, passou-se à impressão 3D.

2.5. Acabamento manual das bocas
e o encaixe nas marionetas

Nesta fase deu-se a junção entre a marioneta artesanal e as bocas de
diálogo e expressão impressas de forma industrial. Depois de testados os
componentes de impressão 3D com o objetivo de encontrar aquele que
melhor responde às necessidades das marionetas do projeto, aquando da
recepção das bocas impressas, foi trabalhado o encaixe das mesmas, sendo
escavada uma fissura no lugar da boca no corpo das marionetas. Para o
efeito foi utilizada uma lixadora elétrica para escavar e ajustar o encaixe da
boca no corpo em resina de poliuretano da marioneta, e massa epoxi para
restauro e acabamento do mesmo encaixe. Também nesta fase foram colo-
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cados ímanes no interior da marioneta, na cavidade de encaixe das bocas,
de forma a facilitar o processo de substituição das mesmas no decorrer
da animação. Após o processo de adaptação das bocas à marioneta, estas
foram pintadas à mão de acordo com o estudo de cores das personagens
previamente feito, procurando o equilíbrio e a harmonia visual entre bocas
produzidas industrialmente e corpos modelados manualmente, que habitam um ambiente de carácter orgânico no qual as bocas industriais estão
inseridas. O seu acabamento, tal como o dos corpos das marionetas e dos
adereços do cenário, foi realizado com betume judaico, seguido de uma
ligeira aplicação de verniz brilhante para salientar gengivas e dentes, com
a finalidade de lhes atribuir maior presença e vitalidade. Para finalizar as
bocas, de forma a estarem preparadas para utilização no set de animação,
foram colocadas pequenas chapas de metal nas costas de cada boca, para
que, em contato com o íman previamente introduzido na marioneta, tornase rápida e eficaz a sua substituição durante a animação. As bocas foram
também numeradas de acordo com as fichas técnicas realizadas para cada
personagem, com o objetivo de facilitar a atividade do animador.
“If you feel inclined to explore this technology and bring it further into the
realm of stop-motion production, it can certainly achieve some effects that
would be much more difficult to get otherwise. When used creatively and
combined with a good dose of hand-crafted elements, there is a good realm
of opportunity for bridging media and enhancing the art of stop-motion
storytelling.” (pp.145) [5]

2.6. Animação de lip sync

Como anteriormente explicado, o lip sync é montado num programa de
edição de vídeo sobre a faixa de áudio, sendo que o resultado servirá de
base para a criação das x-sheets – fichas de animação utilizadas pelos
animadores no estúdio – sendo que estas indicam o que ocorre no plano,
desde os movimentos das personagens, às bocas a utilizar e quando
devem ser alternadas. Inicia-se a execução do lip sync por quebrar o
diálogo cuidadosamente, segundo Priebe “[...] when breaking it down, is
to break down phrases based on how they are said phonetically” (pp. 226)[5].
Seguidamente, analisaram-se quais os fonemas mais sonantes e audíveis,
percebendo-se quais as bocas associadas aos mesmos, utilizando sempre
que necessário um espelho para o animador observar o movimento da sua
boca. Nesta fase foi importante ter em conta que o lip sync não precisa de
um grande número de bocas, o que interessa é sentir foneticamente as
palavras e sobretudo realçar as vogais. Pois,“it is a common mistake of the
inexperienced animator to overanimate everything, which results in the mouth
being incredibly busy” (pp.190) [6].
O som perceciona-se mais rapidamente que as imagens, e no caso
do Pronto, era assim, o filme foi executado a 12 frames por segundo, o que
requereu especial atenção quanto ao número de frames em que cada boca
estaria presente. A regra, segundo indica Richard Williams é que para
que cada imagem de boca seja lida esta deve estar presente na ação pelo
menos duas frames seguidas. [4] Contudo, ao seguir a faixa de som, por
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vezes, a mesma boca pode estar sem ser alterada três ou mais frames, pois
um melhor resultado só é conseguido através da dinâmica, e não por se
manter a regularidade de tempo (como por exemplo mantendo as bocas
sempre duas frames). O lip sync não é uma ciência exata e o importante
é que quando vemos o resultado aplicado, este nos pareça correto. Por
fim, o processo de lip sync requer tempo e atenção aos detalhes, sendo
vantajoso ter-se um animador que no final do processo confira e unifique
o lip sync de todo o filme.

3. Conclusão

O projeto Pronto, era assim procurou explorar diferentes áreas, tanto a
nível conceptual como prático, a motivação inicial consistiu em desenvolver um documentário animado em stop-motion, tendo sido depois
acopladas técnicas de animação 2D. Sendo que, o presente artigo foca
especial atenção à criação de bocas de expressões e diálogo, para o estudo
do lip sync e para a conjugação de marionetas modeladas à mão com
bocas impressas em 3D.
Portanto, a narrativa influenciou o desenho das personagens, consequentemente, a fisicalidade das personagens determinou o desenho
das bocas de diálogo e expressões. Estas por sua vez foram elaboradas
segundo o desenho de personagens e as formas essenciais para a reprodutibilidade dos principais fonemas, para que no final, o resultado do lip sync
fosse consistente.
O recurso à impressão 3D para a construção das bocas de expressão e
de diálogo trouxe várias vantagens, uma vez que foi obtido um resultado
mais imediato e fidedigno. Outra vantagem foi a maior robustez no material utilizado, o qual, apesar do uso constante das bocas das personagens
no decorrer da animação, não ter sido levado ao seu desgaste ou qualquer
alteração das suas formas. Deve-se também salientar a flexibilidade e eficácia do processo, que possibilita a alteração de formas de bocas por meio
de modelação digital, passando a ser desnecessária a sua reprodução uma
a uma, no caso de serem feitas manualmente. Tendo sido a marioneta
modelada e construída à mão e as bocas desenvolvidas com recurso a
impressão 3D, salientamos que esta junção se revelou um exercício de
construção interessante, na medida em que a conjugação de ambas as
técnicas se complementaram e, através da adaptação de ambas as partes,
resultaram num todo orgânico – a marioneta.
Tendo sido este um processo desenvolvido por várias pessoas,
salienta-se a importância do acompanhamento do trabalho de modelação
digital pelos responsáveis pela construção de marionetas e do desenvolvimento de lip sync. Assim como os testes de funcionamento das bocas
modeladas editadas sobre o animatic, uma vez que, até ao momento da
impressão, devíamos assegurar-nos que todos os processos resultariam
em conformidade.
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Abstract
The Animation “Montado, as long as we live together” is a documental
animation that aims to report the remarkable biodiversity in the Mediterranean forests, with emphasis to the biotic relations above/belowground and
their importance as drivers to ecological sustainability and human wellbeing. This article brings a reflection on realistic versus authorial animated
narrative. In this article, we explore how mutual work between scientists
and artists contribute to select the proper digital tools for achieving the
visual harmonization, and how the interdisciplinary dynamic creative
process play a key role for the synergy between the scientific accuracy and
the authorial artistic form.

1. Introduction

The Animation “Montado, as long as we live together” [“O Montado: enquanto vivermos juntos”], is a documental animation with approximately
20 minutes that aims to document the remarkable biodiversity in the
Mediterranean forests, principally the oak woodlands (traditionally called
Montado in Portugal and Dehesa in Spain), with emphasis to the biotic
relations above/belowground and their importance as drivers to the
ecological sustainability and human wellbeing. Drawing upon a media
project, that explored the potential of animated narrative as a medium to
communicate functional ecology, an attempt is made to bring in the collaboration between science and with the aesthetic of animated narrative.
From these scientific goals raised several challenging open questions: Can
the animated film be accurately and consistently faithful to the reality that
scientists intended to document? Can the animated narrative be used as
catalyst medium in the appropriation of knowledge and rising awareness
about biotic relations, biodiversity and ecosystems services? There is an
intimate link between the scientific criteria, the illustrator/producer and
the audiences.
1 ESMAE - Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo, Rua da Alegria, nº503 4000-045 Porto, Portugal.
2 Polytechnic Institute of Cávado and Ave, Superior School of Design, Campus do IPCA - Lugar do Aldão,
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“Communicating science to the public can take many avenues depending
on purposes of the communication and the audience(s) involved.” [1] “Animation is particularly unique among the genres of documentary because
it enjoys a freedom of representation that is not restricted by physicality
– as with photography – making the content it can engage with potentially
limitless.” [2]

The documental animation comes up as a versatile audiovisual product
in communicating highly complex concepts and processes. It is possible,
in animation, to stretch or even break the rules and limits of the physical and natural world, creating, at the same time, impossible situations,
accentuating symbolism or meanings, due to the use of exaggeration.
This freedom also allows the visual representation of complex processes,
sometimes microscopic, that would go unnoticed to an ordinary observer,
or that would be too abstract to be understood and absorbed. These processes can, through animation techniques, be highlighted, individualized,
clarified and stylized, using symbols, graphics and subtitles, facilitating
their understanding.
“Animation provides visual interpretation and imagery when live-action
footage is missing, censored, or unavailable...” [2].

The producer/director influences the knowledge revealed in the work he
performs, because he makes formal decisions that structure and choreograph the visual narrative [3]. The options result from the choice of shots
to the sequence in which they are shown. This participation doesn’t necessarily have to be negative due to the precision of knowledge, but creates
a conflict between the animation and representation techniques and
how the physical and real world is represented [2]. This tension has to be
crafted and refined through constant interaction and sharing of knowledge between science and artistic expression.

2. Study and research

In the commercial distribution circuit of animation, animated series are
the most common format when associating a scientific and educational
content and recreational animation. One of the reasons why this happen, is
the profitability of this format for animation producers, a format that is also
appealing for broadcast channels by filling television space. Another reason
may be that the very essence of repetition inherent to the series format, can
reinforce the message through recurrence, allowing a greater retention of
knowledge. Also, the requirement of formatting in several episodes, enables
the creation of new situations in the narrative providing ways to introduce
more scientific knowledge. A good example that can be referenced is “Il
était une foi ... la Vie”, a series created in 1987 by French filmmaker Albert
Barillé by his studio - Procidis - and in collaboration with the Japanese
animation studio Eiken. This animation, that reached the status of a cult
series, tells the story of the human body and biological processes within the
body, from the functioning of the immune system, to human reproduction,
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infections by viruses or bacteria, etc., through caricatured anthropomorphic
characters that represent the fundamental elements of human biology.
These processes take place inside the main character, the human - Pierrot.
Other similar examples of this partnership are the series “Il était une foi ...
l’Homme” from 1978 and “Il était une foi ... l’Espace” from 1982.
The use of anthropomorphic characters in the representation of models or as actors in scientific processes was later replicated in many other
series such as “LMN’S: Aventuras en el Micromundo” animation series
produced in 2008 by Motion Pictures, animation producer, in Barcelona,
along with TVE, TV3 and RAI. This series was carried out by Josep Esteve
and shows some characteristics of the elements of the periodic table
through stories involving an evil scientist and a heroic child, that are
reduced to the scale of the atomic world and interact with the anthropomorphic characters who inhabit this world, that represent antimatter, iron
atoms, hydrogen, mercury, etc.
Another example, of great impact is the animated film “Inside Out”
produced by Pixar Animation Studios and distributed by Walt Disney Pictures. This recent film (2015), directed by Pete Docter and Ronnie del Carmen, was widely awarded (Academy Award, BAFTA Award, Golden Globe
Award, Critics’ Choice Award, Annie Award, and Satellite Award for Best
Animated Feature) and occurs within the mind of a girl named Riley, where
five personified emotions (happiness, sadness, fear, anger, and disgust) try
to guide her through her own growth and help her cope with the changes in
her life. The producers of this film consulted a large number of psychologists who helped to prepare and review moments in the story, emphasizing
neuropsychology knowledge that advocate moderation and effect between
human emotions and interpersonal and social relations.
Other good references are “Dinosaur Train” (2009 to the present)
and “Sid the Science Kid” (2008 to 2013). These are examples of great quality animated series, in which scientific knowledge is presented to us in a
fun and educational way. Both series were made by the same producer
- the Jim Henson Company. The first example, “Dinosaur Train” is coproduced by Media Development Authority, Sparky Animation, FableVision, and Snee-Oosh, Inc. and was created by Craig Bartlett. The series
features a young and curious Tiranosaurus Rex named Buddy, who, along
with his adopted Pteranodon family, uses the dinosaur train to explore his
time period, and live exciting adventures with all kinds of dinosaurs. Each
episode is followed by a real image segment with the educational consultant and world-renowned paleontologist Dr. Scott D. Sampson, who
explains the particularities of the dinosaur species covered in the episode
in more detail. The second example, “Sid the Science Kid”, a 3D computer
generated animation, was produced by The Jim Henson Company and
later by KCET (educational independent and non commercial television
station located in Los Angeles, California) using the Henson studio for
digital puppetry. The episodes are produced by motion capture, which allows the actors to animate and give voice to digital characters in real time.
The conceptual content of the series is based on standards of teaching
and learning of science in the United States of America, and the cognitive
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learning theory and American pre-school science program, “Preschool
Pathways to Science”.
Another valid reference is the renowned animation series, “The Magic
School Bus”, which began as a book series, written between 1986 and 2006,
by Joanna Cole and illustrated by Bruce Degen. The animated series started
being produced in 1994 by Nelvada, a Scholastic Entertainment and Ellipse, and was directed and adapted by Jason Alexander and Bruce Degan.
The series features the stories of a teacher who, with the help of magic bus,
leads her students in unforgettable field trips. In these trips, the students are
faced with many situations that introduce scientific knowledge.
In certain times, and accompanying events and developments of
great relevance or impact in a certain scientific field, alternative media
formats, with different communication purposes, can be produced as a
complement to a more traditional dissemination process of information.
“The Story of Rosetta + Philae” is an example that fits perfectly in this kind
of product. It consists of a series of short animated films produced for the
European Space Agency by Design & Data GmbH between 2013 and 2015,
for online publication. With anthropomorphic characters, the series reports the important moments of the Rosetta and Philae probe landing on
a comet for the first time in space history. One of these films was awarded
in the category of New Media (non interactive), in the t European Science
TV & New Media Festival and Awards (2015).
As for national series production, two relevant examples must be
referenced, the animated series “Visiokids” directed from 2008 to 2015 by
Insizium, producer of audiovisual content. The scientific contents in the
show were prepared by Visionarium institution with the scientific advice
of the University of Porto; and “Science for Kids” series (2013-2015),
a production of Science Office whith a partnership from SIC Kids and
promoted by the Polytechnic Institute of Porto, this series shows concepts
and explanations of scientific processes described by children on an animated graphical content background.
In addition to the animated series, we can consider the short films or
animated short films that, motivated by the communication of science,
containing references to scientific processes, or even, with a certain theme
or aesthetic, approached the project in cause, and the authors goal. In
chronological order of production, we mention the following examples:
“The Man Who Planted Trees / L’homme qui plantait des arbres” (1987), an
animated film of the Canadian school, directed by Frédéric Back; “Feelings
of Mountains and Water / Shan shui quing” (1988) Chinese animated film, directed by Wei Te; “The Old Man and the Sea” Russian short animation film,
which uses an impressive painting technique, directed in 1999 by Aleksandr
Petrov; Another important example of Chinese animation, which served
as reference for the representation of natural elements in the project in
question, was the short film “The Legend of Shangri-La”, directed by Chen
Ming in 2006. From 2008, we can mention two awarded short films that
were important for defining our own narrative, “Human Nature” by Craig
Wilson and multi award-winning and exceptional short film “Symphony” by
the Korean painter and independent director Erick Oh. The same director
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was also responsible for the widely awarded, “Heart” from 2010. Finally, we
reference the short film animated by Brent Sievers, resident in Los Angeles
and graduated from Rhode Island School of Design, “the Divide” created in
2014, developed in Adobe Flash software. This film illustrates, with a new
and chaotic graphical approach, imbalances in the relationship between
the natural world and human civilization; and the animated music-video
that accompanies the song “Re”, developed in 2014 by Hungarian director
Balázs Simon for the musician Nils Frahm.
These references revealed to be crucial to the definition/direction of
the film creation process, of both animated narrative and conceptual storyboard. The message links multiple influences from different domains in the
various structural elements. Such creation process emphasizes the emerging interdisciplinary between the view/interpretation of scientists and the
perception/intuition of the film director through his experience in the visual
communication. We accomplished an interdisciplinary approach to construct the storyboard through an intimate dialogue between the scientific
knowledge and the artistic plastic value and interest, by the illustration of
natural events and processes without using a symbolic/schematic graphic
language, following a more immersive animated narrative.
We attained a poetic missive for the animated narrative by combining
the accurate scientific imagery/sound/processes occurring in Mediterranean
forests with events that integrate the presence of people in an implicit way.
This animated narrative structure introduces a higher level of complexity, in
which the spectator is transported to his own imaginary worlds associated
to the Mediterranean landscape, and opens the possibility to individual and
revisit collective cultural and social experiences. Furthermore, we decided
to use mature animated narrative instead of a juvenile interpretation and
oriented it strictly to educational and awareness objectives.

3. Interdisciplinary and dynamic creative process

The production of the film encompassed the continuum cooperation
between the artists and the coordinator of the project, and also the close
communication with the research team to validate the specific scientific
images and/or processes. The production of the film was thus associated
to a constructivism process between scientists and artists, with open
spaces in the storyboard that clearly contributed to accurate the scientificartistic languages. The characters in the film are linked to actions, without
the presence of a narrator or conventional characters. The animated
narrative supports successive driving processes that are interconnected,
the dynamics events are reported above and belowground and intimately
correlated to a micro and macro-scales and through multiple temporal
periods. The nature and dynamism of the animated narrative progressively generated the idea of a film as animated sequences in a continuum,
as a documental film, combined with accurate sounds of nature and an
original music, similar to a music-video or an audio-visual opera [4].
It was necessary to adjust the visual expression in accordance to the
multiple graphic elements and their movement expressions, to accomplish
the mature language in the visual communication. We aspired an accurate
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realism to communicate the biodiversity naturally occurring in Montado, biotic relations and belowground processes occurring in terrestrial ecosystems
without restricting the artistic expression of the author and the producer [5].
Considering the scientific illustration as example, in which the illustrator follows a set of proper rules and models, specifically established for
a realistic interpretation and a visual communication of images/concepts/
mechanisms/processes with real consistency and permanent accuracy
and precision [6], it is also possible to recognize the artist through its
interpretation and expression. Even though the intrinsic characteristics
associated to the design reformulate the spatial dimension of the models,
by reducing its complexity and, as explained, maintaining traces of the
author’s expression, we experienced that the elements remained perceptible and the narrative has gained the conjugation of clear accuracy with
sensations of pleasure/ sadness/ nostalgia/ contentment. This is closely
related with the human nature, and the intimate perceptions and feelings
from our own imaginary, as well as the new insights from the elements
and events that are not perceptible or projected normally [7]. The image/
illustration produced by a scientific illustrator consists, not in a realistic
photo of a model, but in a construction process between observation
and interpretation, that puts in evidence the morphological/anatomical
essence of the model. This result was established as a goal to implement
in the project animation. This goal was embodied along the process of setting a graphic language to be used in the film and also in the representation of the elements of this film, as was the orientations and guidelines of
the creative team, as well as was the desire of the scientific team.
Fig.1. Seedling of cork
oak.

To apply this effect in our animated narrative, it was necessary to consider
specific requirements of the production process. The huge number of images
per minute required by a limited team of illustrators resulted in the primary
constraints. Thus, in order to maintain the utmost level in quality, we applied
a solution in digital animation that could conjugate the illustration and the
digital painting by using digital tools for the tri-dimensional creation [8]. The
automatic interpolation process, possible through the digital tools was applied to key elements and contributed to reduce the production time as well
as the size of the team. This solution was properly tested in several elements,
from the scenery to the characters involved in the actions to be documented,
e.g. animals, plants, roots, insects, fungi, bacteria, etc. The mechanical motion animation of those characters was also tested, for example body movement of animals, growth of plants, or hyphae growth of fungi.
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Fig.2. Hoopoe on a
holm oak.

The creation process resulted in a continuous interdisciplinary dialogue
between the images/movements, the proposals made by the illustrators
and the technical validation by the scientific researchers involved in the
project. This continuous dialogue was critical to define the methodological process of the film production.
The illustrator/artist has certain constraints when it comes to defining
the primary characteristics associated to a character, a mechanism, or a
scenery, due to misunderstanding of technical knowledge or misconceptions of nature. The close collaboration between science and art was fundamental to combine the scientific accuracy with the author’s expression.
The mutual learning between science and art contributed to emphasize
the accuracy of the elements, for example the color / shape of feathers of
birds, the cystidia of mycorrhizas, the shape / movements of nematodes.
The reliable comprehension of the scientific topics by the illustrators
is decisive to create an animated narrative with the function of a medium
to communicate science. Due to the higher number of graphical components in an animation film, which includes multiple details in the creation
of characters/ scenarios, such as coloring, textures, tri-dimensional
images, rendered images and videos, the importance of a close, dynamic,
and functional, collaboration between all the team, became clear.
Fig.3. Symbiosis between plants and fungi
of soil: Mycorrhiza.
Fig.4. Free-living
nematode of soil.

This organization saves time in the continuous process of correction
and validation of all graphic elements that represent the environments
or scenery on the surface, the interior of the soil, and the actors and
biological processes that take place in these scenery. This methodology
has allowed the execution of shots and sequences properly validated by
the scientific team, fulfilling their requirements, and also by the creative
team, who sought more aesthetic concerns, regarding the composition
and rhythm of the film.
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4. Conceptual aesthetics and technical solutions

The visual language of this project is established on illustration. The
disposition of these illustrations and the composition of the scenery
intend to simulate a three-dimensional space that allows several different camera movements. The digital post-production, compositing and
animation tools (Adobe After Effects or Autodesk Combustion) enable
the disposition of the illustrated elements that compose the scene, in
different layers with different distances from the camera. These different distances allow the creation, with camera movement, of an illusion
of three-dimensional space where we can include the characters and
the actions of the narrative. This method was originally developed in
Walt Disney studios, in the 1960’s, using a huge, heavy and impractical
structure, called multiplane camera.
“Basically, the multiplane apparatus makes use of several layers of glass,
each with some scenic material on it and placed at a varying distance from
the camera.” [9] “Solidly engineered, it was awkward to get around and
unbelievably heavy.” [9]

The digital tools enabled advanced possibilities to the creation process
and three-dimensional animation (Blender or Autodesk Maya). With these
digital tools, one may create virtual worlds with elaborated landscapes as
scenery, including the development of complete characters, with virtual
bone-structures, to provide expression and emotion to the characters, to
generate metamorphoses, to create complex illumination systems, to simulate materials, to produce elaborated movements of the camera, etc.
The limit is the imagination of
the director, with no apparent
limit besides the processing
speed of the computer [10]. The
versatility of these digital tools
was crucial for our animation,
since it contributed to build the
scenery and, simultaneously, to
incorporate the characters/actors
created, by using the same tools.
Yet, it was necessary to meet
the global visual harmonization
when combining the elements,
materials and illumination,
produced with these digital tools
and the drawings and illustrations created by digital painting
with textures or other bi-dimensional elements.
To achieve this visual consistency, it was necessary to use ma-

Fig.5. Digital tools
used to create a lynx.
Fig.6. Family of lynx
(above), family of boar
(below).
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terials and processes of illumination in a very specific way. We have opted
to use a “Toon” type material for the pattern of the diffuse lighting and
specular lighting. This material limits the gradation of the illumination to
a lighted area and a shadow area, with no intermediate light in between;
this specific characteristic of such material led to the elimination of the
volume perception in the tri-dimensional elements achieving the desired
harmonization with the bi-dimensional components, creating a common
graphic language.
In order to grant more realism to the actions, it was necessary to
include particular effects in specific moments of the animated narrative,
such as atmospheric effects like rain, or other thematic events like fire
and smoke. For creating this specific visual effects, the tools for dynamic
particles were used. These dynamic systems allow us to simulate a large
diversity of elements and effects, and also to facilitate the disposal and
positioning of the elements in the scenery.
“Dealing with particle systems can be the most difficult part of effects
work… Although a simple particle system may contain only a emitter, a
polygon, and a texture, more complex particle systems can contain multiple emitters and multiple textures, and use 3D meshes as particles.” [11]

The accomplishment of those effects took into consideration the visual
harmonization with the other elements of the film, by using a reduction
and stabilization process, incorporating them homogeneously in the
final aesthetics of the animation. This permanent preoccupation for the
consistent visual coherence through the animated narrative is mainly aesthetic, with artistic objectives. The artistic plastic expression was assumed
as a main goal for the artists involved in the production of the film, also
considered as an added value by the scientific team to the final objectives
set for the film.

5. Conclusions

Our experience highlights that the science-art approach for producing
a documental animation on environmental and life sciences may be
most effective when it: i) draws broadly on mutual interdisciplinary work
between scientists and artists; ii) use proper tools for achieving the visual
harmonization combining accurate scientific information and authorial
artistic expression; iii) encompass early communication between the
scientists and artists, so that the progress of the dynamic creative process
can shape both science and art options.
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Abstract
The following paper presents the activity entitled Chés, developed in the
research project Stories of Chairs, which seeks to validate the relationship between strategy, communication and participation with design.
Stories of Chairs is an engagement project between citizens, design, local
industries and academia, where digital media is the gathering agent and
facilitator for this engagement, and drawing is one its enhancers.
The methodology aimed at an experimental component that allowed the
participants—children aged between three and six years old—a direct
contact with the design culture, becoming themselves the active subjects
of the collaborative project. The role played by the authors as facilitators
of the activity was that of mediators of a sharing of ideas and a stimulus
for expression by drawing.
Chés was developed as part of a global strategy for the reinvention by
design of the furniture industry in Paredes, a traditional industrial region in
Northern Portugal, with a symbolic deficit in its main industrial activity. To
further enhance this development, design was included in policies and sustained as promoter of development for a creative economy. This research
evolves into the construction of this local culture’s concept associated with
a territorial development model, where children’s participation by drawing
conveyed contextual content and mobilization

1. A starting framework

Paredes’ evolution as a developing territory is closely tied to the furniture
and wood industry, with more than a century of history. It is a developing
municipality, endowed with the essential infrastructure, which has recorded a demographic change and an ability to become a more attractive area.
The furniture industry is one of the economic, strategic and social drivers of the region. It is the largest employer in the region, since “62% of its
workforce is in the manufacturing sector, with the weight of furniture in this
sector exceeding 60%” [1]. The furniture sector is, in fact, over-represented
in Paredes, hence the relevance the strategy has for this economic area.
Our research [2] has presented Paredes and defined it with relevant information about its industrial history, crossing its industrial timeline
1 Polytechnic Institute of Cávado and Ave – School of Design, ID+
2 University of Porto, ID+
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with its design strategy. The industrial activity appears in a rudimentary way, predominantly within family businesses—a feature that is still
predominant today. Also, natural and geographical characteristics of the
territory contributed to this development. These assets shall be an identity in the municipality’s activity and its leaders recognize it as such. This
knowledge passed from parents to children and between generations,
which reinforces the symbolic patrimony of this to the region.
Paredes now has a governance strategy that is endorsed by design,
but that wanders through a series of decisions withdrawing its sustainability. Stories of Chairs identified a new path to this territorial reflection and
to its industrial and economic sustainability, based on its symbolic patrimony. This symbolic heritage defines the narrative that is the argument
of strategy by design, and the creative challenge of drawing presented
results that clarified its relevance.

2. Stories of Chairs, an outline

Stories of Chairs is sustained by the belief in establishing an affectionate playground to all potential agents in this narrative. It encourages the
sharing of ideas, concepts, testimonials, stories and musings about the
universe of the Chair, itself a universal object in a particular context. It responds to a common purpose—to revitalize the narratives of the furniture
industry in the region of Paredes. The chair is a familiar object in dayto-day living and a recurring icon throughout stories in the most diverse
circumstances. In the municipality of Paredes, it is the symbol of its most
representative industry.
Available at storiesofchairs.org, “Stories of Chairs” is an online
participatory digital platform for narratives about chairs and to highlight
the aforementioned creative potential of Paredes. The ongoing challenge is to reveal polysemic representations of chairs, from a particular
historical perspective or an intention of representation, drawing from
all possible languages of creativity and communication in and by digital
media. Drawing, photographing chairs, storytelling involving chairs (own
or from others), asking questions, composing, writing, making an actual
chair: creativity is the mobilizing factor for the primary melting pot, where
anything is possible when introduced by “there once was a chair…”
It is a practice-based research that is focused in two action environments:
(i) Online, which involved the strategy, design, and development of
storiesofchairs.org;
(ii) Offline, which involved citizen engagement activities, with emphasis in Paredes and Porto—within FUTUREPLACES festival;

3. Chés
3.1. Preparatory work

As part of a strategy for local community engagement, the authors reflected on which operational activities could enhance involvement in a project
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whose nature and original objectives are mostly attached to industrial and
institutional decisions. It became clear that this action should take place
among the ones that are more available for creativity and, at the same
time, less aware of the “institutionalization” of the development strategy
proposed by design, assuming it as something inherent to their condition
of creativity and for creativity.
Part of the guiding principles that underpin the overall intervention
project, as well as catering for the specific target audience with which it
set out to work, the aim of the Chés activity was to strengthen the involvement of local people—notably pre-school children aged between three
and six years old—in supporting the interdisciplinary basis and understanding intended for the Stories of Chairs.
Bearing in mind the importance of education to promote a crosssection of knowledge, Chés was carried out developing critical thinking
and seeking to encourage enjoyment in creative experimentation, valuing
children’s personal expression. The design of the activity was based on
a mission to build an emotional heritage on the part of the local population and participation in the Art on Chairs event. With this in mind, the
workshop Chés was prepared. “Ché” is the way a Portuguese child may
pronounce the English word “chair”.
After a previous contextualization made by the Stories of Chairs team
in an initial meeting with the team of primary school teachers involved,
the children were challenged to freely draw a chair, while emphasizing
the playfulness of this experience. This meeting was conducted with the
teachers responsible for the classes with which the first Chés session was
held, on February 8, 2012. Representatives of the Paredes City Council
Fig. 1. Sample slides
retrieved from the
preparatory meeting.

Education Department, who acted as interface between the teachers and
the coordinating team of the Art on Chairs project, also attended this
presentation.
The children who would undertake the experience were very young
(aged between three and six): this is an age range that brings significant
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differences on the level of skills. The activity was thus organized to meet
their expressive capacity. A simple way to monitor their capacity and
independence was devised, which also enabled any difficulty or inhibition in participating to be overcome by the collective playful involvement.
The level of expressive demand was therefore gradually increased during
the course of the activity, in an attempt to facilitate the skills the children
demonstrated in the proposals made.
Recognizing that digital media add affective, playful and regenerative dimensions to the required development and regeneration, a
children’s participatory event drawing chairs was developed to demystify
the initial difficulties with knowledge and creative exploration of an idea.
Essentially, the aim of this activity was to create the conditions for debating and exchanging ideas amongst the children of Paredes, inquiring into
the reflection skills on a topic that is directly connected to their region.
The activity was designed following a serious of objectives, based on
assumptions confirmed with the contacts held with people from Paredes:
— to create the content for the participatory website, to be included as
a specific webpage;
— to promote local awareness of the histories and stories related to the
theme of the project;
— to involve local communities through creativity.
— to give visibility to the municipality of Paredes and its furniture (and
creative) industries;

These aims were subject of discussion with the team of teachers, in a introductory meeting with the Municipality Education staff, and they were
asked to talk with the children in their classroom about chairs as objects
with creative possibilities.

3.2. Participation and engagement

In the first session (held on February 8, 2012) 345 children from 11 schools
in the county were involved. Chés was organized in the Paredes Parish
Hall, a central location in the town, and was organized into two parts:
— the morning session involved 170 children from Kindergartens
in Paredes, Monte (parish of Mouriz), Outeiro and Carreiras Verdes
(parish of Louredo), Insuela (parish of Besteiros) and Vila (parish of
Gondalães);
— the afternoon session involved 175 children from Primary Schools
in Mouriz and Paredes and Kindergartens in Carregoso (parish of
Bitarães), Estrebuela and Redonda (parish of Madalena).

Each session was scheduled to last for 90 minutes, with a plan that
covered not only the creative activity of drawing but also the welcoming
of the participants and their supervision through to completion. All tasks
pertaining to the involvement of the schools and transportation of participants were carried out by the City Council. With this diverse participa-
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tion, we aimed at a varied geographical representation from a number of
parishes in Paredes.
Subsequent editions were held during Art on Chairs, integrated into
the event program, specifically into activities provided for community
involvement. For these, there were no preparatory meetings with kindergarten teachers, and officers from the Education Department who had
participated in the first preparatory meeting conveyed the information.
The second event was held on October 23, 2012 at the primary school
of Vilela, and involved 64 children. The third event was on November
13, 2012, at the primary school of Sobrosa, involving 60 children. These
editions gathered a smaller number of participants, because they were
conducted in school’s facilities, engaging with the children—the workshop
participants—in their own school. This decision was proposed by the
Education Department of the Municipality.
Regardless of the changes in location, the activities were conducted in
a similar manner, in the same format and for the same length of time, using
equivalent resources and conditions in terms of materials and space.

3.3. Carrying out the drawings!

The activity began with the distribution of all children around the available space, in small groups that followed the organization of their own
class. The groups were organized in order to avoid inhibitions. This strategy, of giving the children the freedom to sit or lie on the floor freely and
spontaneously, was a key decision for the success and intensity of Chés.
The support and guidance provided by the professionals engaged was
crucial to this organization.
In the initial welcoming segment, pupils displayed a relative level
of caution and inhibition, and this was expected. In this first contact, we
aimed to earn their trust, encouraging interaction on issues relating to
their school, their neighborhood and their individual experiences. In this
context, the teachers acted as “trusted adults” with whom they could discuss ideas in groups, before starting the activity itself. In order to facilitate
the development of the discussion, simple questions were posed:
— Shall we all draw a chair?
— What do you want your chair to look like?

Provided with familiar materials, such as paper and colored pens, these
questions encouraged the children to participate voluntarily in the activity. In the scramble for ideas, children themselves had a desire to start
immediately. These materials were available on the floor, reinforcing the
intended informality.
The work was undertaken independently by the pupils, adults only
intervening as mediators in the case of any difficulties, such as shyness or
an inability to represent. We opted not to “correct” the children in their
creative expression. We did note, however, on the part of the teachers, a
constant concern for performance and end result, in search of a appropriate drawing, as expected in their learning activities. For our part, the
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emphasis was always placed on the moment, on the enjoyment of the
experience and on the discussion of the chair and its possibilities as an
object for childhood creativity.
After the stipulated period for the drawing, the final phase consisted
of a photographic record of the child with his or her work. These records
were, from the planning stage of the activity, seen as the visual outcome
of this whole experience, since they simultaneously captured the drawing—the creative participation—and the children—the citizens, the active
agents of this participatory activity. On one hand, the different individual
viewpoints of each child that visually responded to the same stimulus; on
the other hand, their pride in their work was printed in their expressions
and the glee with which they presented these results.
The participation of children was previously authorized by their parents and educators; authorization and information was mandatory, because
of their participation and photo reporting, to be used in storiesofchairs.org,
and media coverage. Schools previously organized this process.
Children worked on the activity excitedly and with interest, and did
not display boredom or impatience. There was an active engagement,
a genuine availability very characteristic when children are happy with
what they are doing. Even though, we must mention one child who did
not engage—a little boy, very reluctant to start the activity. We addressed
particular attention to this situation, talking with him but with no success.
The school staff educators rebuked the child, but we tried to be mediators
between their authority and the volunteer participation of the group. He
then decided to make his “chair”, but in the end, before the photograph,
destroyed it. The boy then stayed with its colleagues and professor.
Most children showed satisfaction at being able to take their drawings home to show their families, and so fulfilled the objective of sharing,
indirectly, the existence of the Stories of Chairs project.
The responses were overall creative, helping to stimulate the imagination and the sense of belonging amongst the children in a project that they
were not aware, or haven’t even noticed about it in most cases. We could
see the closeness between creativity and the desire to express, that in these
particular participants are components that complement each other, providing an integrative experience of different types of knowledge, contributing
with some initial ideas to the formation of an early intuitive awareness of the
relationship between the identity of the region and the furniture industry.
Through this involvement of young citizens, drawings revealed and provided an empirical basis to their potential relationships with chairs, and
an intuitive awareness of the relationship between the identity of Paredes
and Stories of Chairs participatory intent. In this blend of History, tradition
and the creativity of children, the community reinvents itself as a symbolic
territory. This awareness reinforces Jenkins’ argument that transformational proposals are designed from early childhood education to ensure that
future generations are media producers aware of their responsibility. The
participation and gathering of children reveals the most important wealth—
creativity, originality and the pleasure that comes from this experimentation—along with the local culture and a sense of community [3].
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Fig. 2. Activity from
the first edition of
Chés, February 8, 2012.

However, although we believe the experience and results to have
been positive, we did notice a lack of connection to the overall project by
the local population.
Overall, the four objectives identified seem to have been achieved,
since the children were able, through collective action and an exchange of ideas, to adopt a creative attitude towards something
“known”, from the initial challenge. All the children in the various sessions responded, within their capabilities, to the challenge of drawing,
even if the understanding of the close link between the activity (and
the drawing) and the overall strategy of Art on Chairs was beyond their
cognitive abilities. However, although we believe the experience and
results to have been positive, we did notice a lack of connection to the
overall project by the local population, and even unawareness of the
Art on Chairs event.
The proposed action with children was an alternative participatory
strategy. It started from the problems researched in the relationship between design and participation, and aimed at contributing to the creative
exploration of the children, engaging them with the image of the chair
through experimentation. The children were invited to the center of this
experience, from an interdisciplinary and interpersonal perspective. This
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theme, while familiar, promoted interpretative and creative activities,
developing their aesthetic sensibility and fostering expressive skills, both
relevant to a project culture.
Each activity turned out to be a new challenge to the proposed objectives, although we recognize that the first session, because it was the first
experience of its kind, involving so many people, was a process of discovery for the authors, with elements of unpredictability—such as behavior,
tolerance, motivation, or interaction in small and large group.
The methodology aimed at an experimental component that allowed
the children direct contact, becoming themselves the active subjects of
the collaborative project. The role played by the authors as facilitators
of the activity was that of mediators of a sharing of ideas and a stimulus
for expression. Creativity and imagination of children are territories of
affective value. “Creativity means connecting the previously unconnected
in ways that are new and meaningful to the individual concern. (…) Young
children think, draw conclusions, make predictions, experiment and look
for explanations.” [4]. Whenever confronted with the proposed activity, they responded promptly, indicating their willingness to be actively
involved in the different challenges that were presented to them.
The results suggest that the goal of Stories of Chairs was partially
achieved through this community involvement. The findings of this process contributed significantly to the research. The tangible result was the
ability to engage around 500 children with the project, with their creative
stories as a motive for the creation of drawn chairs, available as an online
archive. The greater impact, however, was the awareness of the potential
of an iconic object that is part of the region itself.
Results [2] showed that the impact of design and engagement is not
absolute, namely within its interpretation by such young citizens. Design
is a subject that has to be embedded in the communication processes
and cultural dynamics. This collective heritage belongs to all citizens, is
Fig. 3. Activity from
the third edition of
Chés, November 13,
2012.
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Fig. 4. Results (drawings) from Chés’
participants.

independent from top-down management decisions concerning design,
and highlights plurality, which is the characteristic inherent in the various
territories in which it aims to be active.
The drawing activity highlighted the awareness of the territory as a mark
of identity, with influence the various elements, giving dimension to
the network of players who interact in the Stories of Chairs project and
reinforced the geography, making it a symbolic territory. This symbolic
participatory space is reflected in the following principles:
— revealing: it assimilates drawing as a “catalyst” for a design culture
introduction. The rooting of the culture of design in the industry and
population of Paredes is a slow generational transformation—starting
with its children—but attests to a local narrative that reinforces the
established heritage relationship. Drawing and creativity is a method
of narrative content, opening up space for dialog and raising the
awareness of one’s own heritage.
— substantive: it conveys contextual content, of locations and individuals that are actively engaged—regardless of context, latitude or input.
With the freedom they deserve, these young citizens stated indirectly
a gateway to its presentation.
— open-ended: its intended strategic mediation calls for a paradigm
shift. This strategy mobilizes these local actors and deepen its capital
of relationships, between themselves and with local authorities,
establishing an open-ended “story” that will continue with drawing,
creativity and this particular local culture.

4. Conclusion

Stories of Chairs highlights the role of local culture and the conditions for
this “locality” —historical, social, heritage, cultural and geographic conditions. It is not a simple system, since it is fragile for the lack of actors,
relational capital, and business competitiveness.
Participatory initiatives thus establish a close dialogue with a community of people, in a process of engagement that for Asaro [5] is close to
social sciences, whose research adds a relevant contribution to our society. It is a pathway to explore engagement in a range of substantive topics
that affects people’s everyday lives. Design has expanded its traditional
area, motivating the evaluation of communication processes in an organization’s strategic vision. From here, we need to reframe communication
design’s paradigm, analyzing its variables to create value and difference.
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The confrontation between global development models for design and
the territorial renewal sought demands a reflection that enhances local culture and its citizens. The action model proposed in the research
emphasizes participation and engagement of citizens as key assets for the
developing processes of design. The industrial and productive context
of Paredes, defined by hundreds of SMEs, mainly family structured,
determines a hybrid condition in terms of production, which does not
necessarily align with prescribed design strategies imported and determined by other international success experiences. Through research, we
aimed at constructing an integrated and global framework, enhanced by
the participatory creative endeavor in which children’s drawings were an
important moto.
The development of Chés was the most successful activity regarding
the local involvement in Paredes. The activity presented itself to its participants informally but indirectly it worked in the immaterial component
of the industrial patrimony—alias a continuous goal in our research. The
conduction of three editions of Chés demonstrated that this activities can
be replicated and tested in different contexts, maintaining its mission and
impact.
Drawing and children’s creativity design a strategy that sustain on the
potential to become a symbolic territory for all those involved in this story.
Particularly engaging Paredes’ children, it becomes substantive, moving
towards to semantic and contextual approaches backed in a collective
path. It is also participatory, moving from the experts towards a universe
of participation, and creating the opportunity for the experimentation
of drawing as the catalyst of the culture of design in the industry and
population. This is a slow generational transformation—and we believe it
must start in children—but attests to a local narrative that reinforces the
established heritage relationship.
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Abstract
O storyboard, também apelidado de “continuity sketches” é um processo
e uma ferramenta transversal a todos os géneros de produção cinematográfica. Mas é no cinema de animação que a sua expressão vai mais longe,
intervindo em vários aspectos e áreas de conhecimento ligados à produção cinematográfica, em prol da construção de uma narrativa planificada.
Este artigo procura fazer uma análise do storyboard, traçando os seus
principais aspectos conceptuais e tecnicistas, mas procurando também
estabelecer um índole histórico e temporal.

1. Introdução

Se é atribuído à Webb Smith, animador norte-americano dos estúdios
da Disney, a autoria da palavra “storyboard” [1] (p. 9), nos princípios dos
anos 30, podemos afirmar que o conceito em si, pré-existiu a palavra e
remonta aos finais do século XIX, numa era em que os artistas utilizavam
a fotografia como se, de esquissos se tratassem. Esta proximidade entre
desenho e cinema tem na sua génese a noção da importância da concepção de esquissos e de um estudo visual como uma etapa obrigatória do
ciclo da produção cinematográfica. Georges Méliès, o realizador de “Le
Voyage dans la Lune” (1902), afirmava no princípio do século XX “La
composition d’une scène demande naturellement l’établissement des croquis et maquettes des décors et costumes” [2]. Méliès compreendeu bem
a importância do desenho como um processo fundamental na preparação
dum filme e nas suas mais diversas fases da produção cinematográfica.
Para Tavares [3], que cita Leonardo da Vinci, “o desenho era cosa
mentale, processo intelectual que serve todas as disciplinas, que comunica
e desenvolve, que é processo e gestão. Sendo conotado numas áreas com
o simbólico e a subjectividade e noutras com a cientificidade inerente à
geometria e matemática”. Assim, se o desenho é pensamento, a planificação de uma narrativa “découpé” em várias sequências abre caminho
para um processo de visualização fundamental, especialmente numa fase
preparatória de uma produção fílmica. Nesta perspectiva, em entrevista à
revista “Storyboard”, o reconhecido realizador Jean Pierre Jeunet (p. 25),

1, 2, 3, 4 e 5 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Escola Superior de Tecnologia, Campus do IPCA –
Lugar do Aldão 4750-810 Vila Frescainha S. Martinho BCL, Portugal

Keywords

Storyboard; Desenho;
Personagens; Animação;
Composição.

620

CONFIA . International Conference on Ilustration & Animation
Barcelos. Portugal . June 2016 . ISBN: 978-989-99465-6-9

afirma “... le storyboard permet de réfléchir en amont”, acrescentando
ainda “... parce que le storyboard ne sert à rien quando on cherche des
axes et que l’on fait des champs/contrechamps. Ce qui importe, c’est de
trouver des idées visuelles originales”.

2. O processo conceptual

Assim, podemos afirmar que o processo de concepção do storyboard
consiste, na representação visual das cenas que compõem um filme,
promovendo, antes de mais, um pensamento livre e a objectivação de
aspectos criativos — aliás, nesta perspectiva, Jeunet revela “... je ferme
les yeux et je me retrouve dans un cinema: je vois la scène” (p. 25). Desde
os finais dos anos 30, este processo de visualização ganhou força através
de autores como William Cameron Menzies (1896-1957) que, através dos
seus quadros, procurava desenvolver uma narrativa visual que pudesse
dar a conhecer a dinâmica dos cenários e o desenho dos figurinos exigidos
pela diligência da história. Um estilo manifesto nas centenas de pranchas
de storyboard e outras tantas ilustrações para obras cinematográficas
como “Gone With the Wind” (1939), de Victor Fleming.
Fig. 1. Storyboard de
William Cameron
Menzies de “Gone
With the Wind” (1939)

Segundo Bordwell [4], em 1929, Menzies tinha decidido que o “ilustrador
cinematográfico” poderia mostrar mais valias na planificação de passagens de violência e ação melodramática. Mas é com Alfred Hitchcock que
o uso do storyboard torna-se sinónimo de garantir intenções artísticas e
de evitar uma desnaturação entre a ideia e o artefacto fílmico. Segundo
Katz [5] “[Hitchcok] he liked to say that his movies were finished before
they were ever made, before the cinematographer or editor touched a
piece of film” (p. 2).
Nomes como Harold Michelson (1920-2007) tornaram-se referência e dinamizaram o recurso ao storyboard como uma necessidade que
o guião não consegue preencher, pois segundo Friz Lang “Les mots se
sont appauvris et sons impropres à exprimer ses idées visuelles” (p. 22).
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Encontramos o mesmo tipo de preocupações em vários autores como
Eisenstein, Fellini, Pasolini ou Godard, do cinema soviético dos anos
20 ao expressionismo alemão e ao neorealismo italiano, que adoptam o
desenho planificado como uma necessidade efectiva na pré-produção de
um filme. Citando Orson Welles “Quand vous arrivez sur le plateau, vous
devez savoir où vous allez placer votre caméra. Sinon, vous pouvez être
sûr que vous allez être attaqué par tous cês petits démons maléfiques et
intérieurs et que vos doutes se verront à l´écran” (ibidem).
O recurso de autores de banda desenhada ou ilustradores para a
concepção de um storyboard — criado por vezes a partir de uma versão
rough do autor original, ou pelo simples acompanhamento presencial — é
um precioso auxílio na concepção visual do filme pois acrescenta uma
resposta criativa significativa presentes no virtuosismo da visão representativa ou na qualidade estética e expressiva do autor. Assim, se existe
alguma relação entre banda desenhada e storyboard, julgamos que ela
encontra um padrão comum com os princípios enunciados por Scott
McCloud [6] — “claridade”, “persuasão” e “intensidade” — na sua obra
Making Comics (2006) que apelida de “writing with pictures” . Princípios
esses que privilegiam uma forma visual de contar uma narrativa assente
em aspectos que destacam a interpretação da personagem, a acção e o
enquadramento.
Se o storyboard estimulou a visão de
autores contemporâneos, do cinema
de imagem real, como Roman Polanski, Stanley Kubrick, Ridley Scott
ou Francis Ford Coppola, na animação encontrou a simbiose perfeita.
Pois a animação encontra no desenho
a sua realização pessoal procurando
no storyboard uma versão emancipada e expressiva do filme.
Para Jessup [7], a equipa de story
department da Pixar ocupa o coração
de cada filme, sendo constituída
por 5 a 15 artistas para a criação do
storyboard. Este é criado a partir de
painéis com a dimensão total de 120 cm x 240 cm, onde são colocadas
vinhetas do tamanho de 9 cm x 20 cm em que o desenho ocupa o espaço
central.
Colocadas de um modo sequencial como se de um comic ou banda
desenhada se tratasse, todas estas vinhetas ilustram a acção desenvolvida
em cada plano do filme. Centenas de painéis são desenhados e re-desenhados antes de serem aprovados. Na Pixar, quando o storyboard é
concluido, a equipa de artistas submete-o à apreciação do director, numa
apresentação que inclui vozes e diálogo das personagens. Após a aprovação do storyboard, este é digitalizado e recortado pelo departamento
editorial para produzir uma primeira versão pré-editada do filme — ani-

Fig. 2. De cima para
baixo: esboço de
Jeunet, desenho de
storyboard de Luc
Desportes,
e imagem final do filme
Le Fabuleux
Destin d’Amélie Poulain
(2001),
de Jean-Pierre Jeunet.
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matic. Esta sequência de imagens a preto e branco propicia uma primeira
visualização em bruto do filme e servirá de referência para a colocação de
imagens finais numa camada por cima desse referencial.
Estes desenhos são fundamentais para a exploração e refinamento
do filme. O storyboard é constantemente alterado à medida que o filme
vai sendo explorado. Assim, em Ratatouille (2007), de Brad Bird, foram
criados mais de 1600 planos (p. 171). Quanto mais minucioso for o
storyboard, mais rigorosa será a sua visualização [8]. Para cada storyboard
são inúmeros os desenhos desenvolvidos. Nas últimas produções da
Pixar, Jessup apresenta a seguinte quantidade de desenhos:
A Bug’s Life 27.565
Toy Story 2 28.244
Monsters, Inc. 46.024
Finding Nemo 43.538
The Incredibles 21.081
Cars 47.000
Ratatouille 72.000
“For a visual artist, this can be the fastest and most effective way to work
through a story” [9]. Assim, este processo representa não só uma visualização geral do filme, mas funciona também como uma primeira avaliação
da performance das personagens [10]. Nestes desenhos procura-se que as
nuances das personagens e seus comportamentos emocionais estejam já visíveis (pp. 140-141). Planificam-se todos estes momentos para que todos os
animadores e envolvidos num determinado projecto possam desenvolver o
seu trabalho da melhor forma [11]. Os storyboards podem ser objectos para
estudo de cor, ambientes e volumetrias, precavendo o bom funcionamento
da acção e da leitura da personagem no conjunto final [12].

2. A personagem no storyboard

Visto que as personagens não são objectos biologicamente carregados de
carga emocional, o verdadeiro emissor acaba por ser o animador, pois é
este que comunica através de um meio de transmissão (personagem) que
acaba percepcionada, então, pelo receptor. O referido poder autónomo
das personagens e o facto de o receptor não esperar outra coisa senão
uma clara personificação e caracterização das mesmas, implica um papel
fundamental, por parte do artista de storyboard, no sentido de deixar
bem claro que as personagens “têm efectivamente sentimentos e que
pensam por elas” (p. 9) [13]. Autenticidade e credibilidade são dois termos
constantemente enunciados num artigo de Leslie Bishko [14] suportados
pelo mesmo ponto de vista anteriormente exposto, ou seja, enquanto
observadores:
“(…) suspendemos a nossa descrença e familiarizamo-nos com a personagem; não há dúvida sobre a sua vitalidade. (…) encaramos um ser
autêntico cuja intenção interior, inequivocamente clara, é comunicada
para o exterior.” (p. 24)
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Nesse sentido, toda a dinâmica da personagem necessita de ser introduzida no storyboard, sobretudo se se tratar de uma leitura colectiva de um
grupo de animadores. Mesmo tratando-se de um filme autoral e individual, o autor terá que se predispor a visualizar cada plano de uma forma
rigorosa e planeada para não correr o risco de perder ideia e conceitos que
tinha idealizado previamente.

3. Composição e enquadramento

No cinema de animação não é apenas a animação da personagem que
leva a uma dimensão rica em experiência. O modo como a personagem se
encontra enquadrada na “moldura-quadro” [15] dita muito da capacidade
de projecção da mesma. Por outras palavras: “Animators need to have a
good working knowledge of the mechanicas of film and film composition
to understand how these tools of communication can best support their
performances”(p. 75)[16]. Para este autor, a personagem deve ser encarada como um elemento de composição: “their shapes, sizes, and placement may be the major design points of a scene”. O storyboard implica
essa tomada de decisão nos aspectos ligados à composição cinematográfica numa espécie de “blocking” contínuo.
Para Mazzoleni (p. 21), se o termo “campo” diz respeito ao espaço
que a imagem é enquadrada, por sua vez, o plano refere-se à figura humana. Assim, e apesar das diferentes terminologias usadas neste contexto,
pode dizer-se que as escalas dos planos correspondem a uma necessidade de organizar os elementos — personagens — fílmicos dentro de uma
composição fixa da imagem para uma experiência imersiva mais intensa
[17]. Para Arnheim, a composição fílmica é um processo de cadrage que
procura por centros visuais no espaço da imagem, criados a partir da relação entre os vários elementos que compõem essa imagem [18].
Para Grilo (p. 12), “a terminologia técnica de découpage, da planificação e, nalguns casos especiais, do próprio argumento, impôs, por razões
de comunicação e comodidade, uma taxonomia rudimentar da escala de
planos que reenvia para questões de performatividade e normatividade da
figura fílmica, a qual de um modo geral, se refere às formas de projecção
de um corpo humano virtual no sistema perspéctico da Renascença” [19].
A finalidade de uma boa composição é obter a simetria. Existe uma
simetria bilateral quando todas as forças, pesos, cores e movimentos estão
distribuídos de forma equilibrada nas partes esquerda e direita do quadro
e entre a parte superior e a parte inferior, contrabalançadas pelas diagonais. Existe uma simetria radial ou central quando os pontos irradiam do
centro em direcção ao exterior ou passam através de um centro (ibidem).
Segundo Beane [20], são diversas as grelhas de composição utilizadas
no cinema de animação em busca de uma organização equilibrada e dinâmica dos elementos que compõem uma imagem. Fazem parte, por exemplo
a “regra dos terços”, o “rectângulo de ouro” ou o sistema triangular.
Ablan [21] aborda a composição a partir do recurso a linhas visuais
que funcionam como referências verticais, horizontais, diagonais, em
linha recta ou curvadas, para a disposição dos elementos constituintes do
filme, especialmente das personagens. O tipo de disposição destas linhas
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— linhas dominantes, tengências [22] e linhas de acção [23] — condicionam a qualidade final visual e narrativa do filme, que começa dando a
devida importância ao framing e ao scene blocking. “The framing you
choose can bring the viewer closer or farther from involvement and intimacy with the characters or subjects” (p. 135).
Neste contexto, Kenworthy [24], na sua obra “Master Shots”, aborda
mais de uma centena de técnicas para um enquadramento que valorize e
dinamize a performance da personagem virtual e a sua interpretação, responsabilizando as opções utilizada pelo enquadramento da câmara virtual
e dos movimentos da mesma.
Wells [25] apelida estes aspectos de layout e thinking cinematically e
identifica-os como um dos principais aspectos de produção: “taking into
account the staging and dramatisation of the narrative in relation to backgrounds and context; the blocking of characters; and the most effective
camera shot/angle to support the animation in the sequence”.
Assim, o storyboard procura inserir a personagem e a acção no centro
da composição, estimulado pelo desenho e pensamento criativo.

4. Aspectos Técnicos do Storyboard

Actualmente são vários os softwares de desenvolvimentos de storyboard
(storyboardpro, da ToonBoom, storyboard software, da PowerProduction,
etc), mas apesar disso, ainda é muito comum o recurso ao desenho como
forma de desenvolvimento pois julgamos que, apesar do storyboard se ter
tornado numa espécie objecto artístico, o mais relevante na sua elaboração prende-se com a clareza da sua leitura e comunicação visual.
Entendemos que existem diferentes géneros de storyboard com
diferentes finalidades, estratégias e natureza.

4.1. Rough storyboard ou “Studyboard”

Fig. 3. Um rough
storyboard elaborado
num caderno de linhas.

Serve para visualizar uma sequência numa primeira instância. À semelhança do desenho, procura traduzir por imagens algumas ideias de
realização e enquadramentos. Normalmente
é um primeiro esboço executado pelo autor/
realizador na definição das várias possibilidades de sequência. São normalmente esquissos
e desenhos pouco elaborados que sintetizam
uma acção e um enquadramento. Podem ser
elaborados em cadernos, estimulados por
pequenos apontamentos e croquis sequenciados procurando a reflexão e a tradução visual
de um conjunto de ideias. Fazem parte de um
processo embrionário do desenvolvimento de
uma ideia ou de uma fase de pré-produção.

4.2. Color Script

Serve para estudar sobretudo a coerência visual das opções cromáticas,
das luzes e sombras, dos cenários e enquadramentos. A versão a cores do
storyboard pode definir bastante dos ambientes e como afecta aspectos
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ligado à disposição psicológica e acção dramática das personagens. Estes
elementos são, de facto, fundamentais na qualidade da animação final, e
por isso, definir uma identidade visual em jeito de “color script” assente
em questões como ambientes e contraste com personagens que se movem
nesse “plateau”, numa planificação anterior à criação, previne resultados
menos bons e obriga a um olhar mais disciplinado.
Fig. 4. Color Script
de Toy Story 3 (2010),
de Lee Unkrich (Pixar
Animation Studios).

4.3. Technical storyboard

É uma planificação completa acompanhada por indicadores gráficos de
pormenores técnicos de realização, numeração de planos, movimentos de
personagens, legendagem do guião e efeitos sonoros. Procura determinar
o máximo de informação que possa ser partilhada por uma equipa de animadores. Isto porque a animação é tradicionalmente desenvolvida por um
conjunto de artistas, que devem compreender a visão do autor, realizador
ou responsável pelo projecto de animação. Os códigos (setas, indicações,
etc) do storyboard técnico devem pertencer a universo gramatical que a
equipa de animação deverá dominar.
Fig. 5. Parte do
storyboard da série de
animação Kid VS Kat,
de Studio B Productions.

4.4. Animatic

Pode ser entendido como o storyboard em movimento, pois trata-se
da edição de cada imagem que compõe o storyboard do filme. Tem por
finalidade uma visão global do filme, sendo comum, a substituição de
cada imagem pelos planos da animação final, preenchendo aos poucos a
totalidade dos planos, à medida que o filme for sendo finalizado. Desta
forma o autor ou realizador do projecto vai obtendo uma visão mais precisa do processo e do resultado que se avizinha, podendo optar, inclusive,
por eventuais melhoramentos necessários.
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5. Conclusão

Em suma, são várias as vantagens que estimulam o recurso ao storyboard,
assim, se por um lado permite uma planificação visual da história contada
em jeito de quadradinhos ou vinhetas, por outro lado, estimula imensas
componentes da criação e produção fílmica, numa visão mais alargada,
nomeadamente em 10 pontos que descrevemos de seguida:
1. Impõe um estudo sobre a dinâmica da personagem no enquadramento e na sua acção;
2. Implica uma avaliação individual acerca de cada personagem, da
relação entre elas, do perfil físico e psicológico e das formas de se
expressarem;
3. Obriga a uma planificação do cenário e ambientes;
4. Impõe uma pré-avaliação do guião em “découpage” visual;
5. Impõe um olhar sobre os aspectos ligados à iluminação, luz, sombra e cor;
6. Implica uma avaliação dos aspectos técnicos e logísticos da realização;
7. Permite uma leitura contabilística de planos e cenas num claro
apoio aos aspectos ligados à pré-produção;
8. Permite o estímulo criativo, potenciando o experimentalismo e o teste;
9. Constrói uma linguagem comum e perceptível para o resto dos
elementos que compõe uma equipa de animação;
10. Testa o potencial do filme numa visão global.
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Abstract
Para o desenvolvimento de um filme é necessário compreender todos os
aspetos técnicos imprescindíveis para a realização do mesmo, bem como
todos os detalhes fulcrais no que toca à estética e narrativa. Desta forma, o
recurso às câmaras de filmar nem sempre consegue responder às necessidades para a realização de um filme, sendo necessário recorrer à utilização
dos meios digitais, desenvolvendo ambientes em computador (CGI) e captando os mesmos com câmaras virtuais animadas. Neste sentido o presente
artigo pretende explorar diversos contextos e diferentes soluções na utilização de câmaras reais, câmaras virtuais e um efeito hibrido, solucionando as
dificuldades técnicas do sistema oposto.

1. Introdução

O Cinema é a técnica e arte de fixar e reproduzir imagens que suscitam
impressão de movimento, assim como a indústria que produz estas
imagens. As obras cinematográficas são produzidas através da gravação
de imagens do mundo com câmaras adequadas, ou pela criação utilizando técnicas de animação ou efeitos visuais específicos. Segundo Stanley
Kubrick “If it can be written, or thought, it can be filmed.” (Halliwell, 1995)
a barreira para a realização e desenvolvimento de um filme é a imaginação, sendo que todos os detalhes técnicos são meras etapas passiveis
de escolher e controlar. Após o desenvolvimento de um argumento e
passando para o processo de produção, é necessário procurar e encontrar
os melhores métodos que solucionem e respondam da melhor forma ao
problema, neste caso a recolha do conteúdo visual, a imagem. Muitas vezes, fazer uma captura de imagens do mundo real não soluciona completamente o problema, devido às limitações existentes, sejam elas causadas
por orçamentos reduzidos, inexistência dos ambientes e personagens
pretendidos, limitações da física, perigo e risco inerentes à cena, entre outras. Desta forma, tem-se verificado um aumento do recurso às soluções
digitais e virtuais, sendo estas cada vez mais exigente na resposta.
Neste artigo, irão ser abordados os princípios base da câmara escura
para captura de imagem estática (câmara fotográfica) e a câmara escura de
captura de imagem sequencial (câmara de filmar), características e possibilidades das câmaras reais no cinema, no mundo virtual e na fotografia.
1, 2 e 3 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Campus do IPCA Vila Frescaínha S. Martinho 4750-810
Barcelos, Portugal.
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2. A câmara escura e a história da sua evolução

Em primeiro lugar devemos conhecer a origem da câmara escura e o seu
funcionamento.
Indícios apontam que o primeiro aparecimento da câmara escura
e dos seus efeitos se deu durante o século V A.C. na China, pelo filósofo
Mozi, que pretendia determinar a forma como a luz se propaga, tendo
chegado à conclusão que esta viaja em linha reta devido ao efeito gerado
no interior da câmara, no qual a imagem aparece invertida e enantiomorfa. Mais tarde, no século IV A.C., também o filósofo grego Aristóteles
registou as capacidades da câmara escura durante a observação de um
eclipse solar, e durante os séculos seguintes, muitos foram os usos atribuídos à câmara escura. Mas apenas em 1826 ou 1827, cerca de 2200 anos
depois do seu aparecimento, se conseguiu fazer o primeiro registo permanente de uma imagem obtida através de uma câmara escura. Este feito foi
conseguido pelo francês Joseph Nicéphore Niepce. No decorrer deste período de tempo até aos tempos vindouros, muitos estudos foram feitos na
área do campo visual, tanto da projeção da imagem, quer estática quer sequencial, como da persistência da imagem na retina, tendo dado origem a
diversas ferramentas para a observação destes efeitos. A lanterna mágica,
inventada no século XVII por Athanasius Kircher, servia para a projeção
de imagens estáticas, pintadas em lâminas, numa parede. O taumatrópio, inventado em 1824 por Peter Mark Roget, foi a primeira ferramenta
utilizada para explicar a persistência das imagens na retina. Este consiste
num disco com duas imagens, uma em cada face, que se fundem quando
este gira a uma grande velocidade. O fenacistoscópio, inventado em 1829
por Joseph Plateau, é outro dispositivo desenvolvido com a finalidade de
demonstrar a teoria da persistência da imagem na retina. O zootrópio,
na sua forma mais rudimentar data do ano de 180 na China, tendo sido
reinventado e melhorado em 1834 por William George Horner, instrumento que criava a ilusão de movimento. O praxinoscópio, inventado pelo
francês Émile Reynaud em 1877, trata-se de uma evolução do zootrópio,
projetando a imagem numa tela, refletida por um espelho e utilizando um
jogo de luzes que cria uma ilusão de movimento mais refinado e dando a
sensação cintilante aos desenhos. Em 1868, o inglês John Barnes Linnett,
patenteia o kineograph, também conhecido por flip book (folioscópio), um
instrumento que também ele dá a ilusão de movimento a uma sequência
de imagens estáticas através da persistência da imagem na retina. No
seguimento da história da imagem sequencial, surgiu uma questão sobre
a forma de galope dos cavalos. Pretendia-se saber se nalguma fase do
galopar, as quatro patas do cavalo se manteriam em simultâneo no ar
sem qualquer contacto com o solo. Surgiu a oportunidade para o inglês
Eadweard Muybridge comprovar e chegar a uma resposta definitiva, e em
1877 assim o fez, obtendo uma única fotografia na qual o cavalo apresentava as quatro patas no ar, sem qualquer contacto com o solo. Porém, no
ano seguinte de 1878 após a conclusão, Muybridge pretendeu estudar o
ciclo de marcha do galopar do cavalo com uma sequência de imagens que
o ilustrassem. Utilizando uma série de 12 câmaras, dispostas lado a lado
em intervalos regulares, foi obtida a sequência há tanto desejada (Meurer,
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2014). Em 1891, o escocês William Kennedy Dickson desenvolveu o cinetoscópio enquanto empregado de Thomas Edison, tendo este patenteado
a invenção. Este mecanismo possibilitava a visualização da sequência de
imagens por um único individuo de cada vez, mas garantindo uma boa
qualidade de movimento da imagem, pelo facto de esta passar as imagens
a uma velocidade superior à capacidade de perceção da retina. Esta invenção foi a mais aproximada ao cinema até então. Em 1895, dois irmãos de
nome Auguste Lumière e Louis Lumière, aperfeiçoaram o cinetoscópio
dando origem ao cinematógrafo, dando assim início à história do cinema.
Este aparelho permitia a captação e registo de sequências de imagem e
posterior projeção em tela ou parede para uma plateia. Desde então, as
evoluções foram constantes no melhoramento e aperfeiçoamento da
câmara escura tanto a nível da qualidade de imagem como a passagem
de imagens a preto e branco para imagens a cores, captura e cobertura de
acontecimentos distantes para transmissão, a captura e atribuição de som
sincronizado com as imagens, redução no tamanho das câmaras e preço
permitindo o desenvolvimento de vídeos caseiros, alteração da forma de
captura de imagem analógica para imagem digital e desenvolvimento de
sequências de imagem em movimento através de computadores.
As câmaras são compostas por elementos únicos e característicos que,
independentemente da sua origem ou fabricante, estão sempre presentes e funcionam segundo a mesma lógica. Elas são constituídas por uma
câmara escura, zona onde a imagem captada será processada, seja através
da utilização de pelicula (no caso da imagem analógica) ou através da
utilização de um sensor de imagem que converte a luz em cargas elétricas
(nas câmaras digitais). Um obturador que controla o tempo que o sensor
ou a película vão estar expostos à luz. Uma objetiva, sendo este elemento
constituído por uma série de lentes que convergem a luz captada até ao
sensor/pelicula da câmara, permitindo alterar o tipo de foco entre objetos
mais próximos ou mais afastados da câmara e também aumentar ou
diminuir o tamanho dos mesmos (conforme as características e capacidades da objetiva), e por um diafragma que permite controlar a intensidade
da luz que atravessa o obturador e que é captado pela pelicula/sensor.
Diferentes tipos de câmaras (fotográficas ou de filmar) podem permitir a
alteração de lente e das suas características conforme as necessidades.

3. A câmara escura e as diferentes aplicações

A câmara escura tem sido um marco, quer na história do cinema quer na
forma de comunicar visualmente, e os fins atribuídos a esta são diversos.
Fotograficamente falando, a imagem é usada para diversos fins como
a fotografia de retrato, sendo uma das mais antigas com a finalidade de
registar as feições de um individuo, personalidade e essência. A fotografia
arquitetónica serve para captar obras arquitetónicas ou projetos de design
de interiores. A fotografia publicitária ou de produto com o objetivo de
mostrar e apelar à compra do mesmo. A fotografia gastronómica, com o
fim de apelar o espectador a deliciar-se com um prato culinário apenas com
um único sentido: a visão. O fotojornalismo onde a informação é clara e
objetiva. A fotografia desportiva abrange todos os tipos de desportos e tenta
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captar os momentos mais intensos. A fotografia turística com a finalidade
de registar lugares, pessoas e ambientes num contexto de lazer. A fotografia
de moda com o intuito de exibir roupas e acessórios de forma apelativa. A
fotografia infantil, com uma crescente procura nos últimos anos por parte
de pais que pretendem fazer o registo fotográfico dos filhos, desde o período
de gestação no útero da mãe (gravidez) até à sua adolescência. A macrofotografia com a finalidade de captar objetos muitos pequenos e próximos
com grande detalhe e textura. A fotografia documental serve para contar
uma história, sendo muito semelhante com o fotojornalismo, mas fazendo
um registo maior e continuo. Existem ainda outros tipos de fotografia utilizada profissionalmente como a fotografia industrial, cientifica, espionagem, militar, abstrata, médica, subaquática e aérea.
Da mesma forma que existem diferentes tipos de finalidades para o
registo fotográfico, também existem diferentes aplicações para o tipo de
vídeo registado: artístico, arquitetónico, publicitário e produto, gastronómico, jornalístico, desportivo, turístico, moda e glamour, registo infantil
com a mesma finalidade que a fotografia infantil, documental, industrial,
cientifica, espionagem, militar, abstrata, médica, vigilância, subaquática
e aérea, tal como na fotografia, mas também para a produção de ficções
em formato de filme ou série. Cada um destes tipos de vídeo necessita
de câmaras com características distintas que facilitem o fim a que estão
destinadas, e desta forma, existem vários tipos de câmaras de filmar. As
câmaras de filmar profissionais são câmaras com a finalidade de captar
imagem e som com uma grande qualidade e possibilidade de transmissão
do sinal recebido para uma régie que distribuirá o mesmo. Por norma
são câmaras complexas, com diversos menus e funções que devem ser
operadas por um operador especializado e utilizadas por profissionais da
área do audiovisual, seja em televisão, cinema e cobertura de eventos.
As câmaras de filmar semiprofissionais são câmaras usadas de forma
semelhante às câmaras profissionais, mas com algumas limitações em
termos de qualidade, quer do equipamento, quer da informação captada. São usadas como soluções mais baratas para produtores com poucos
recursos mas mantendo várias opções de controlo manual e qualidade
cinematográfica. As câmaras de filmar de mão (ou handycam) são câmaras pequenas, fáceis de manusear, baratas e, por norma, automáticas,
facilitando o seu manuseamento por um individuo sem experiência,
permitindo assim um registo caseiro de momentos pessoais. As câmaras
de ação são pequenas câmaras capazes de captar imagem com grande
qualidade, em ambientes mais hostis, seja de baixo de água (até uma
determinada profundidade), no ar acoplada num dispositivo voador ou
acoplada num individuo, dando a perspetiva na primeira pessoa (POV),
captando imagens de risco ou difícil acesso onde nem todas as pessoas
têm características ou aptidões para as submeterem (saltos de paraquedas, parkour, pilotar motas, etc.). Existem também as webcams com a
finalidade de transmissão de imagem via internet, sendo estas câmaras
de baixa resolução e qualidade para facilitar a rápida transmissão entre
origem e recetor, baratas e fáceis de manusear. Existe também o chamado
circuito fechado de televisão (CCTV em inglês) com a finalidade de captar
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imagens de uma determinada zona ou área utilizando câmaras específicas
para o efeito e colocadas segundo uma determinada lógica e estratégia
a fim de servir como sistema de segurança e vigilância. Estas câmaras
têm uma grande qualidade de imagem e estão ligadas a uma central que
recolhe a imagem das mesmas. A câmara endoscópica é utilizada, não só
para fins médicos, mas também industriais, policiais, arqueológicos, entre
outros. A sua grande vantagem é a possibilidade de penetração em zonas
de difícil acesso (sistema digestivo humano, canalizações, paredes, etc.),
sem que seja necessário recorrer a uma intrusão agressiva que requeira
cortes ou demolições, preservando toda a estrutura intacta e permitindo a
análise da mesma. No caso da endoscopia, existe uma outra alternativa, a
capsula endoscópica, do tamanho de um comprimido que é ingerida pelo
paciente, permitindo a gravação de todo o aparelho digestivo até à sua
expulsão natural do corpo.

4. Planos e instrumentos de apoio à captura

O cinema, denominado como a sétima arte, tem como objetivo narrar
uma história de forma visual, auditiva e temporal e para o conseguir
deve fazê-lo segundo uma lógica coerente, procurando sempre a melhor
representação gráfica e técnica para o efeito, respeitando as regras cinematográficas. Desta forma, e com a evolução tecnológica e do cinema,
novas necessidades surgiram, tornando os realizadores mais exigentes,
procurando sempre novas técnicas que tragam uma nova visão, fresca e
apelativa que tornam o cinema cada vez mais interessante. De forma a
obter estes novos efeitos visuais e alcançar uma nova linguagem cinematográfica, foi necessário desenvolver vários mecanismos que permitissem
tal efeito, e hoje em dia estes são utilizados rotineiramente. Cedo se
percebeu que, para a captura estável de imagens, a câmara necessitaria
de uma estrutura firme que permitisse o controlo adequado do plano a
executar, dando origem ao uso do tripé com a câmara. Este aparelho já era
conhecido e utilizado com outros fins, mas tornou-se imprescindível nesta
realidade. Desta forma, foi possível captar planos fixos com imagens estáveis. A evolução destes tripés permitiu também novos tipos de planos com
movimento. Girando em torno do eixo vertical, deu-se origem à panorâmica horizontal (em inglês pan ou panning), um tipo de plano específico
que permite a captação de toda a essência de uma longa paisagem sem recorrer a qualquer corte (panorâmica descritiva). É utilizado também para
acompanhar o movimento de uma personagem ou veículo (panorâmica
de acompanhamento), estabelecer a relação geográfica entre dois personagens ou objetos (panorâmica geográfica ou de relação) ou demonstrar a
visão de uma personagem (panorâmica de ponto de vista). Por vezes, um
plano é fixo e permite a captação correta do ator e da sua ação mas, com o
crescer da tensão dramática ou do desempenho do mesmo, este acaba por
sair do plano, obrigando a pequenas correções de plano (panorâmica de
correção). Existem ainda as panorâmicas muito rápidas, que acabam por
tornar a imagem num arrastão sem que seja percetível qualquer elemento
nela contido (panorâmica chicote), utilizadas para a mudança de cena,
sem que seja percetível o corte entre elas. Além da panorâmica horizon-

A CÂMARA VIRTUAL ANIMADA E A CÂMARA ESCURA
José Pedro Teixeira, Pedro Mota Teixeira e António Ferreira

· {Jteixeira, Pmteixeira, Amferreira}@ipca.pt

tal, existe também o movimento de panorâmica vertical (em inglês tilt),
movimento giratório da câmara sobre o seu eixo horizontal, que permite o
mesmo tipo de efeitos que a panorâmica horizontal. A utilização do tripé
permitiu assim a captação estável de planos, porém, fixa a câmara num
ponto geográfico, impossibilitando a movimentação livre da mesma no
espaço. Esta incapacidade técnica levou ao desenvolvimento de novos
mecanismos que possibilitassem a fixação da câmara num tripé, mas ao
mesmo tempo permitisse o livre manuseamento dela no espaço, o que
deu origem à dolly, um tripé com rodas. Desta forma, foi possível captar
planos estáveis durante um determinado tempo e em seguida, sem ser
necessário recorrer ao corte, movimentar a câmara acompanhando o
movimento de um ator ou objeto. Este tipo de solução permite a captura
de planos de sequência, tendo sido utilizado e imortalizado no filme
“The Shining” (Shining, 1980), e posteriormente adotado em inúmeros
filmes. A dolly é uma solução viável e fácil de manobrar em pisos planos,
mas quando aplicada em terrenos acidentados perde toda a sua capacidade de captar uma imagem estável. De forma a colmatar esta falha,
recorreu-se ao mesmo tipo de tecnologia utilizada para a deslocação de
comboios por todo o tipo de terrenos, adaptando os caminhos-de-ferro
aos tripés dolly com a câmara de filmar acoplada dando origem à câmara
em carris, muito utilizados em cenários de batalha, em que existe a
necessidade de acompanhar o avanço das tropas no terreno acidentado
e visualmente captar o seu progresso. Tendem a ser planos intensos,
com muito movimento e ação a decorrer ao mesmo tempo. Estes planos
tornam mais interessante a narrativa, mas para pequenos produtores
é uma solução pouco prática. Desta forma desenvolveu-se a camera
slider, um sistema de slide que permite um movimento retilíneo de uma
câmara num pequeno espaço, originando um plano semelhante ao da
câmara em carris. Na continuidade destes desenvolvimentos técnicos,
foi produzido um equipamento que permitiu a captação de planos de um
angulo superior ou inferior ao normal, e constante alteração na continuidade do mesmo, denominado de grua.
A utilização de tripé para a captura de imagens estáveis no cinema tornou-se assim uma prática comum por garantir a qualidade
das mesmas. Com o evoluir da narrativa cinematográfica, sentiu-se a
necessidade de integrar cada vez mais a atenção do espectador no filme,
tornando-o mais imersível e para se conseguir este efeito, desenvolveuse a capacidade de controlar a posição da câmara no espaço por parte
do operador de câmara, mas mantendo alguma estabilidade no plano,
originando apenas um pequeno movimento do plano, garantindo uma
maior veracidade à ação. Este equipamento acabou por ser integrado
em inúmeras câmaras profissionais, tornando-as em câmaras de ombro
com a possibilidade de as adaptar e estabilizar em tripé. Já as câmaras
semiprofissionais não apresentam esta característica, sendo necessário
adaptar-lhes um equipamento externo, designado de shoulder rig, para
garantir o mesmo tipo de efeito. Esta solução permite que o operador de
câmara se movimente livremente no espaço, e siga uma personagem ou
percorra uma determinada zona, mas quando utilizado em andamento
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acelerado (corrida), torna o plano demasiado instável, o que deu origem
ao desenvolvimento da glidecam, um sistema que permite a movimentação rápida do operador de câmara no espaço (em corrida), seguindo
personagens e objetos, gerando um plano interessante com movimento
e naturalidade. Este sistema funciona com o operador de câmara a vestir
um colete para suportar todo o peso da câmara e contrapesos de forma
equilibrada e distribuída pelo tronco, um braço hidráulico ou de molas
que vai amortecer a oscilação da câmara enquanto esta se movimenta
e um suporte de encaixe para a câmara com um sistema de contrapesos
para tornar a câmara equilibrada e estável.
A necessidade de demonstrar a grandiosidade de uma paisagem
natural, um meio urbano, um exército ou uma perseguição vista de um
ponto elevado, levou à busca da possibilidade de ser instalada uma câmara num aparelho que voe (helicóptero, avião), gerando um plano épico e
garantindo um ponto de vista muito distinto do que o olho humano está
habituado a captar. É sempre uma solução que permite um ponto de vista
interessante, mas que nem sempre é viável para pequenos produtores.
Desta forma, foram desenvolvidos drones, pequenos aparelhos voadores
telecomandados com a capacidade de acoplar uma câmara de filmar e
capazes de captar imagens aéreas de uma forma simples e barata, já que
não é necessário uma longa lista de licenças para tal.
Todas estas soluções permitiram uma evolução na forma como se desenvolve a narrativa do filme, porém, nem sempre é possível contradizer
as leis da natureza e gravidade, recriar os espaços pretendidos, colocar os
atores nos perigos inerentes à cena, e neste ponto entra em ação o recurso
ao digital e a animação das câmaras virtuais.

5. A câmara virtual em ação
“The ability to composite many layers of imagery with varied transparency, to place still and moving elements within a shared 3D virtual space and
then move a virtual camera through this space, to apply simulated motion
blur and depth of field effect, to change over time any visual parameter of
frame – all these can now be equally applied to any images, regardless of
whether they were captured via a lens-based recording, drawn by hand,
created with 3D software, etc.” (Manovich, 2006).

A imagem gerada por computador veio permitir a possibilidade de
quebrar as regras da realidade e adulterá-las para criar uma nova realidade, quebrando o elo de ligação do espectador com a realidade que ele
conhece e gerando uma nova ligação com a “falsa” realidade, aceitando-a
sem se questionar (Buchan, 2007). A exibição da nova realidade deve
ser coerente, mantendo sempre as mesmas regras que ela nos apresenta.
Caso contrário, corre o risco de se tornar contraditória, levando o espectador a questionar toda a sua estrutura e ainda renegá-las (Castello-Branco,
2010). O recente filme de 2016 “Deadpool” (Deadpool, 2016) demonstranos exatamente este efeito. Grande parte das cenas de ação existente no
filme derivam de perseguições alucinantes a alta velocidade em carros e
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motas, no meio de autoestradas com muito tráfico e aplicando manobras
perigosas com os veículos. Incluem também inúmeras cenas de ação
recorrendo a armas de fogo e disparo das mesmas sobre outros atores.
Com a tecnologia tão desenvolvida, percebeu-se que a vantagem de criar
estas situações digitalmente seria uma vantagem em termos económicos
e como forma de minimizar os riscos. Assim sendo, optou-se por uma
captura hibrida, misturando atores reais em situações menos perigosas
com cenários e efeitos virtuais, e até à substituição destes mesmos atores
por personagens virtuais, intercalando imagem real com imagem digital.
Torna-se mais credível para o espectador que de facto se trata do mesmo
ator a sofrer com a ação e não uma personagem digital (Jones, 2007).
Nas figuras 1 e 2 podemos comparar a captura real com o resultado final e
como o ator evita os riscos inerentes à ação.
Fig. 1 e Fig. 2 – Deadpool (Deadpool,
2016)

Como este, muitos têm sido os filmes e programas televisivos a recorrer
a este tipo de tecnologias, colocando um ator ou atores com diversos
elementos sobre um cenário verde, substituindo a aparência do ambiente
como nos filmes “The Hobbit” de Peter Jackson, “Alice in Wonderland”
de Tim Burton, “Life of Pi” de Ang Lee, e muitos outros.
Para além da captura hibrida das cenas, também é comum ser-nos
apresentada uma outra solução de substituição. Neste caso, durante
uma sequência de planos vemos a ação a decorrer, com atores reais a
reproduzirem o seu papel, até que é apresentado um corte para o plano
seguinte. É neste novo plano que a magia da animação digital acontece. Aos olhos do espectador, com a intensidade da ação e a sequência
rápida de planos, aparentemente não aconteceu nada de especial.
Apenas veem o ator na continuidade da ação, com os perigos inerentes e manobras épicas. Na realidade, todo este novo plano é gerado
por computador, enganando a perceção do espectador e garantindo a
capacidade da personagem concretizar tal ato. Desta forma, o realizador pode escolher uma de duas opções: ou aceita as a quebra no estilo
intencionalmente e aceita as dificuldades técnicas de recriar a perceção do real e atribui um grafismo cartoon à nova cena ou sequência
de cenas (Power, 2009), ou então opta pela tentativa de recriar o real,
atribuindo volumes, texturas, sombras e reflexos da forma como ele
pretende iludir o espectador sobre a nova realidade. Temos o exem-
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plo do filme de Quentin Tarantino “Kill Bill: Vol. 1” que decorre com
ação real, com atores reais e recorrendo a câmaras reais no decorrer
de todo o filme exceto no terceiro capítulo. Neste capítulo, de forma a
demonstrar situações extremas de violência gráfica, o realizador optou
por apresentar todo o capítulo recorrendo a desenhos com movimento.
Há a quebra no tipo de linguagem do filme, mas encaixa bem na forma
como este pretende que o espectador assista e experiencie a história.
Na figura 3 é percetível esta diferença de linguagens e a utilização da
câmara de filmar real e a criação de planos sobre o desenho.
Fig. 3 – Kill Bill Vol. 1
(Kill Bill, 2003)

Já no filme, também de 2003, “Matrix Reloaded” realizado pelos irmãos
Wachowski, deparamo-nos com a segunda situação. Numa das cenas de
batalha entre a personagem principal, Neo, e o seu archi-inimigo, Agent
Smith, é possível observar uma sequência de planos cheios de movimento
e manobras arriscadas, mas credíveis com todo o universo que nos foi
apresentado até então. No momento em que as leis da física são quebradas, de uma forma tão extrema, que nem mesmo os atores conseguem
recriar estas manobras, nem mesmo recorrendo a mecanismos e efeitos
de suporte às filmagens, o realizador transporta toda a realidade do
filme para a imagem gerada por computador. A intensidade da ação da
sequência, o ritmo alucinante e a sequência de curtos planos permite
que a diferença entre estilo não seja percetível pelo espectador (Teixeira,
2013). A possibilidade de animar uma câmara no espaço virtual permite
a captação de um plano de sequência. Esta situação permite assim que a
câmara virtual animada percorra percursos pouco convencionais, atravessando pequenos espaços, executando rotações entre as personagens e
todo o tipo de movimentos impossíveis de recriar na realidade. Quando
comparados os diferentes planos com fotogramas estáticos, é perceptivel
a diferença existente entre ambos, como verificamos na figura 4, mas o
avanço da tecnologia e a noção de como gerar e transmitir a realidade
tem vindo a evoluir, dando origem a cenas geradas em computador mais
credíveis que a própria realidade.
Fig. 4 – Matrix Reloaded (Matrix Reloaded,
2003)

No mundo do cinema de animação, o autor tenta sempre dar a sensação de movimento aos seus objetos, seja com uma linguagem mais
realista ou cartoon. Da mesma forma, na animação gerada por com-
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putador, os animadores podem e devem atribuir animação às câmaras
virtuais, de forma a não limitarem os planos para um tipo estático. No
mundo virtual é então possível atribuir informação de animação às
câmaras, sejam valores de translação, rotação, escala, objetiva, distância focal, entre outros, tal como nas câmaras reais. Mas nem sempre,
animar cada um destes atributos inerentes à câmara de forma manual,
é a solução mais viável e foi esta questão que a equipe de desenvolvimento do filme “Cloudy with a Chance of Meatballs” colocou: Qual seria a melhor forma de animar uma câmara virtual que aparenta estar a
ser manuseada por um operador de câmara? Chegando a uma simples
conclusão, perceberam que poderiam recriar este movimento, com
pequenas oscilações de forma mais credível, captando os movimentos de uma câmara real e transpondo o movimento para uma câmara
virtual. Havia a possibilidade de animar manualmente cada um dos
parâmetros da câmara, mas havia a hipótese de não chegarem ao
resultado pretendido, e assim, com o avanço da tecnologia foi possível
colocar uma câmara real, com um sensor de movimento ao ombro de
um operador de câmara, e gravar o posicionamento deste no mundo
real, pequenas oscilações e movimentos por mais subtis que fossem. A
equipa conseguiu assim dar um toque de movimento real à animação
de uma forma célere e assertiva. Na figura 5 podemos ver a solução
encontrada com a câmara real e o resultado final do filme.
Fig. 5 – Cloudy with a
Chance of Meatballs
(Science of Movies,
2009)

6. Conclusão

O recurso hibrido, a câmaras reais e câmaras virtuais, permite não só
chegar a resultados mais credíveis como também obter o melhor que cada
um dos métodos tem para oferecer. As possibilidades são inúmeras, e é
comprovado pela forma como o mundo do cinema a tem adotado, obtendo resultados credíveis e com uma qualidade excelente. Podemos assim, e
em jeito de conclusão, afirmar que o recurso aos dois sistemas para a realização e complementação na produção de um filme, possibilita a criação
de situações irreais, gravação e montagem numa sequência, habilitando
as cenas com personagens, objetos e cenários de características que não
existem na realidade como a conhecemos. Neste sentido, a câmara virtual
pode viajar através de percursos onde uma câmara real não consegue
alcançar, o que torna credível toda a realidade virtual como sendo real.
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