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“FIDELIDADE A UMA OBSESSÃO”.
CONVERSA ACERCA DE ANDREI TARKOVSKY
[Excerto sobre Nostalgia]

A conversa que aqui transcrevemos decorreu no Centro
Cultural de Cascais, no âmbito da programação do Lisbon
& Estoril Film Festival’15. Nela participaram Andrei A.
Tarkovsky (AAT), filho do realizador e presidente do Instituto
Internacional Andrei Tarkovsky, Alberto Ruiz de Samaniego
(ARS), professor, escritor e curador, que por diversas vezes
escreveu sobre Tarkovsky e participou na organização de
programas e exposições sobre a sua obra, e José Manuel
Mouriño (JMM), realizador de Los Dias Blancos — Apuntes
sobre el rodage de Nostalghia, professor e colaborador do
Instituto Internacional Andrei Tarkovsky.
ARS: Parece-me que podemos iniciar esta conversa falando
dos filmes projectados no festival. Poderíamos mesmo
começar por esse filme italiano de teu pai, Nostalgia, um
filme, de resto, ao qual também te dedicaste. Podes contarnos um pouco todo o processo?
AAT: Sim, Nostalgia é o primeiro filme que ele realiza no
estrangeiro, encontrando à partida toda uma série de
problemas até aí, para ele, desconhecidos… A primeira ideia
para o argumento data de 1975, aquando do encontro com o
famoso argumentista Tonino Guerra, que já havia trabalhado
com Antonioni e Fellini. Daí nasce a ideia de filmar em Itália
a viagem de um escritor, um poeta… Aliás, o primeiro título
pensado para o filme é Viagem a Itália. Bom, até ao início das
filmagens em 1983 foram feitas sete versões do argumento,
com alterações constantes e também enormes dificuldades
na cooperação italo-soviética. Por isso, entre 75 e 83 foram
precisos oito anos para se chegar finalmente à realização
do filme. Naturalmente, também a personagem principal foi
revista e reformulada pelo meu pai e por Tonino Guerra e
mesmo durante as filmagens o filme sofreu mudanças. Fora
pensado inicialmente como uma co-produção, com filmagens
feitas na Rússia, com actores russos, com participação

Sinopse
Andrei Gortchakov, um poeta russo, sentindo-se aprisionado
pela fama e por um casamento infeliz, parte à procura do
seu passado cultural em Itália, onde busca informação para
escrever o libreto de uma ópera sobre um compositor seu
compatriota, que passara alguns anos na península.
Viaja pela Toscana com Eugenia, a sua intérprete italiana.
Um encontro com Domenico, um velho aparentemente
lunático, acaba por permitir ao escritor compreender
o segredo da sua própria nostalgia.

russa… Eventualmente, os soviéticos distanciaram-se do
projecto, pelo que, na verdade, algumas das cenas russas
foram filmadas na Toscânia. Era um filme difícil pelos
problemas que já referi, como a produção italiana e soviética
com métodos distintos, embora se tenha conseguido
estabelecer uma óptima relação com a equipa de rodagem e
tudo tenha corrido bem. Ao desejo inicial de tornar o filme um
instrumento de contacto com o Ocidente, visto que a Rússia
havia declinado a co-produção, seguiu-se a constatação, já
durante as filmagens, de que este nunca seria visto em salas
soviéticas. E o meu pai percebeu que, após o seu regresso,
tal como havia suspeitado, não poderia realizar durante
muitos anos qualquer outro filme. O filme foi apresentado em
Cannes, os soviéticos opuseram-se veementemente a que o
primeiro prémio lhe fosse atribuído – coisa que conseguiram
– e a partir daí o meu pai decidiu não regressar à Rússia e
permanecer no Ocidente para fazer alguns filmes. E portanto,
este filme, em que a personagem principal não regressa
à pátria, torna-se quase um filme profético do seu próprio
destino pessoal, enquanto artista e enquanto pessoa.
ARS: É um filme muito português, já que fala de nostalgia…
AAT: Sim, sim, de saudade… De facto, nostalgia é um termo
muito russo, ainda que derive do grego, claro. Julgo que em
toda a Europa a única palavra da qual se possa aproximar
é, efectivamente, a palavra saudade. É uma nostalgia não
apenas de um passado ou de um lugar mas também de algo
que não conhecemos, de uma série de coisas, uma nostalgia
do absoluto. Uma nostalgia que está presente em todos
os grandes escritores e poetas russos. E fazer este filme
em Itália também não era fácil, se pensarmos que Tonino
Guerra, nas discussões de trabalho, destilava uma vivacidade
que era completamente oposta ao ânimo do meu pai; não
entendia totalmente esse sentimento, quando procuravam,
por exemplo, locais de filmagem. Tonino preferia paisagens
mais belas e impressionantes, a arquitectura barroca, obras
de arte importantes. Meu pai procurava algo muito diferente;
aliás, acabaram por ir parar a Bagno Vignoni, lugar um
pouco místico, mágico, cheio de vapores e névoa. Um lugar
indefinido. E ali resolveu-se rodar a cena principal, da vela.
Nostalgia transformou-se, assim, na sua separação definitiva
da Rússia. Quando viu o filme, depois da montagem, ficou
impressionado com as cores escuras, os cinzentos, que não
eram intencionais mas que espelhavam bem o seu estado de
espírito. Esta obra está eivada de sensações difíceis, dúvidas
sobre o regresso/não regresso, consubstanciadas em efeitos
que ele não quis criar mas que se foram criando ao longo da
rodagem.
ARS: São também as cores e a atmosfera das polaroides…
AAT: Sim.
ARS: O teu pai começa a fazer polaroides em Itália ou já as
tinha feito? Porque tenho ideia de que ele começa a fazê-las
enquanto trabalho de campo, como preparação para o filme.

AAT: A primeira polaroide foi tirada em 1979. Tinha feito
uma viagem com o Tonino Guerra enquanto escreviam o
argumento — aliás, fez-se depois um documentário, Tempo
di Viaggio, que será exibido esta noite — e precisamente
começou a tirar apontamentos visuais com a máquina,
levou-a consigo para a Rússia, tirou fotografias no campo,
na casa de campo. Acabou por utilizá-las no filme. Depois
de 84 deixa de trabalhar com a Polaroide, quando começa a
projectar o filme Sacrifício. Mas reuniu uma colecção de cerca
de 300 fotografias, por ele conservadas, que testemunham
a sua incursão pelo ofício do fotógrafo, para lá dos filmes
que fez. São fotografias belíssimas, pequenas obras de arte.
Exibidas, aliás, na Corunha, na Fundação Luis Seoane.
ARS: E é curioso, parece que as polaroides vão escrevendo
um diário pessoal, são como passos de uma biografia… Todo
o universo de Tarkovsky é um universo deveras biográfico.
Em que sentido crês que ele esteja a reflectir continuamente
as suas próprias experiências ou a distanciar-se delas? Quer
dizer, é difícil quando se é da família saber até que ponto
existe uma biografia contínua na obra de Tarkovsky ou se há
distância e ficcionalização, não?
AAT: Na minha opinião, era tudo muito pessoal. Mesmo
estas fotografias, reconheço-as, devolvem-me memórias de
infância, da casa. Há todo um aspecto familiar e pessoal, sem
dúvida. Mas penso que para ele a ideia de fixar o momento,
de capturar a névoa, as luzes, aquela atmosfera pouco
tangível e muito frágil fosse, talvez, um prenúncio de que
não mais voltaria ali. Todas as polaroides estão cheias de
nostalgia. De facto, ele nunca mais visitou aqueles lugares.
Não sei realmente dizer se se tratou de uma decisão artística
consciente ou se resultou do pressentimento inexplicável
de uma separação. Talvez por isso Nostalgia seja um filme
mais triste, mais difícil e desesperançado do que outros.
Nostalgia nasce de um período de ausência de trabalho,
depois de Stalker. Passam-se 4 anos (79 a 83) em que reina
a impossibilidade de actividade, de visão. O meu pai é agora
um homem… não quero dizer mais pessimista mas mais
soturno, um pouco como as cores do filme. Nostalgia é
particularmente único ao nível do cromatismo…
ARS: É muito denso.
AAT: O som também. Podíamos estar aqui a discutir
longamente este aspecto. Há, na banda sonora de Nostalgia,
a presença constante de ruídos da vida na natureza, ruídos
impactantes, como a serra circular que se escuta sempre.
ARS: Fala-se muito do carácter visual das películas de
Tarkovsky. Creio que o som estará no mesmo patamar de
dedicação. Um trabalho de minúcia, de delicadeza, o da
construção do sistema de sons.
AAT: Sim, sim. Ele trabalhava pessoalmente na banda sonora
do filme, registava os sons… O que para ele era fundamental,
tendo tido uma educação musical — frequentara uma escola
de música, aprendera a tocar piano – por isso, julgo que fazia
parte do seu modo de ver cada filme, de montar cada filme,
isto de haver uma qualidade musical intrínseca. Quase como
criar uma ópera, uma sinfonia. O próprio compositor com
quem trabalhou ao nível da música electrónica em Solaris,
Espelho e Stalker, Eduard Artemyev, diz-nos isso mesmo.
Artemyev não produziu nada de semelhante nem antes nem
depois da sua colaboração com o meu pai, precisamente
porque havia entre eles um entendimento intenso do qual
sempre nascia esta música estranha, muito bela, onde se
misturavam os sons da natureza e o som da vida, das vozes,
da música.
[Transcrição e tradução: Cláudia Coimbra]

A MEMÓRIA DAS ORIGENS EM NOSTALGIA
«Para Andrei Tarkovsky, de facto, nenhuma das casas se
adequava à sua maneira de ver o mundo, aos valores que
defendia. Encontrava-se numa situação complexa em que
a vida na Rússia se tornara insuportável, mas o Ocidente
também não conseguia desempenhar o papel de substituto
da pátria. Tarkovsky não esquecia o que o separava do poder
soviético, sem que isso fizesse reduzir o amor pela pátria, um
conceito superior a circunstâncias políticas, à semelhança de
Pushkin […].
Assim, se bem que nunca rejeitasse a história e a cultura
russas, a sua atitude não é a de ficar preso a um passado
dogmatizado que se deseja restaurar de algum modo,
pelo contrário, a sua nostalgia ancora-se numa topografia
emocional da memória em que os acontecimentos pessoais
históricos se misturam através da recolecção de fragmentos
e pormenores significantes para Tarkovsky.
[…]
No caso de Tarkovsky, a nostalgia relaciona-se com a
melancolia que podemos perceber nos filmes de exílio, sendo
por vezes difícil distingui-las, em especial em Nostalgia.
Porém, existem aspectos que podemos identificar mais com
essa saudade de um lugar e o desejo de um tempo diferente
que definem a nostalgia. Mais do que a falta da pátria e do
passado, o exilado sente que perdeu um espaço potencial
da experiência cultural partilhado com familiares, amigos e
outros compatriotas, o qual se baseia acima de tudo o mais
nas afinidades electivas […]
Em Nostalgia, a recorrente presença da família, da casa, da
paisagem russa, pautada por vezes pela canção folclórica,
é a manifestação evidente da saudade de um espaço e de
pessoas específicas, não da Rússia abstracta, país dos
sovietes ou outro, mas daquela Rússia que motivava a
nostalgia de Gortchakov. Outras marcas desse sentimento
são o arreigamento à língua nativa, a poesia russa e a garrafa

de vodka, ou a referência feita por Eugénia a uma paisagem
urbana particular (as tardes de outono no parque Nlekushni,
em Moscovo), que estabelecem elos mnemónicos com as
origens através desse trânsito palindrómico constante a que
se refere Aciman. Nostalgia é, ainda, o desejo de um tempo
diferente que, no caso de Tarkovsky, se relaciona com a
afinidade que sente com os escritores russos do século XIX
e inícios do século XX. A proximidade intelectual com esse
génios da literatura reflecte também uma certa nostalgia
por um tempo outro em que a cultura russa se afirmava com
uma força própria, enraizada no que se considerava a matriz
espiritual do povo. Dostoievski, Tolstoi, Gogol ou Tchekov
traduziam nas suas obras a grandeza da Mãe Rússia que
não se encontrava nas cidades esplendorosas, nos grandes
monumentos, ou nos líderes políticos, mas na simplicidade
de um povo cuja vida se centrava em Deus e na terra.
[…]

As suas raízes estavam, então, numa Rússia cujos valores
encontravam expressão maior nas obras de autores
oitocentistas, com especial relevo dado a Dostoievsky, onde
as virtudes dos russos a que acima nos referimos eram
definidas e consolidadas enquanto constructo. A Rússia rural,
repositório dessas virtudes, é a paisagem dominante em
Nostalgia sempre que Gortchakov rememora ou sonha com
a família. A relação íntima com a terra e com a simplicidade
da vida no campo fazia parte das características que
constituíam a singularidade da cultura russa. O contacto com
a terra e com a natureza em geral seria, como para Anteu,
uma fonte de regeneração face ao crescimento da vida
urbana e do materialismo.»

No seu livro Esculpindo o Tempo, Andrei Tarkovsky afirma
de forma enfática a importância das raízes na sua obra e
ao mesmo tempo o significado que as tradições da cultura
russa iniciadas com Dostoievsky tinham para a sua visão do
mundo:

UM OLHAR ELEMENTAR
Serge Daney

“Em todos os meus filmes o tema das raízes foi sempre de
grande importância: elos com a casa de família, a infância,
o país, a Terra. Sempre senti ser importante estabelecer que
eu próprio pertenço a uma tradição particular, a uma cultura,
a um círculo de pessoas e ideias. Para mim, são muito
significativas as tradições da cultura russa que tem os seus
inícios na obra de Dostoievsky. O seu desenvolvimento na
Rússia moderna é obviamente incompleto; de facto, tendem
a ser desvalorizadas, ou mesmo totalmente ignoradas. Há
várias razões para que isso aconteça: em primeiro lugar, a
sua total incompatibilidade com o materialismo, e depois
o facto de a crise espiritual experienciada por todas as
personagens de Dostoievsky (que foi a inspiração para o seu
trabalho e para o dos seus seguidores) também ser vista com
desconfiança. Por que motivo este estado de ‘crise espiritual’
é tão temido na Rússia contemporânea? (Tarkovski 1987:
193)”
Com estas palavras, Tarkovsky deixa claro que os seus
filmes reflectem uma condição de ser russo que não esquece
nenhuma dimensão, desde a família até ao planeta, que se
ancora numa tradição específica em que a espiritualidade e a
consequente contradição insanável com o materialismo são
centrais.
[…]

Rui Manuel Brás, Tarkovsky — A Memória das Origens em Nostalgia
e O Sacrifício, UCE, Lisboa

Ele pensava que nunca nada é dado como adquirido ao
homem. Nem mesmo a terra, o ar, a água ou o fogo. Para
salvar o mundo do desastre, Tarkovsky filmou-o.
“Às vezes o meu trabalho para o cinema parece-me ridículo.
[...] Há coisas muito mais importantes.” Mas também: “Sou
um artista e a minha questão é antes de mais criar um
universo poético.” O homem que vivia (d)essa contradição
também fez filmes. Cada vez menos poderemos esquecêlo. Como muitos da sua geração, o cineasta do passado de
quem Tarkovsky se sente mais próximo é Dovjenko. “Ele fazia
os seus filmes como hortas, como jardins. Regava-os ele
mesmo, fazia tudo crescer com as suas próprias mãos... O
seu amor pela terra e pelos homens fazia com que as suas
personagens brotassem, por assim dizer, da própria terra; elas
eram orgânicas, acabadas.”
Tarkovsky, cineasta da terra? Aí está um tema integralista,
ideológico, mas insuficiente para alimentar bom cinema.
A terra de Tarkovsky é antes de tudo matéria. Não passou
ele dois anos em prospecção geológica na Sibéria, antes
de ter escolhido o cinema? Mais tarde, os seus filmes serão
igualmente documentários sobre a terra. Não a ideia da
terra mas a terra em todos os seus estados. Lodo, poeira,
lama, deserto: “A Terra húmida, nossa mãe”, povoada de
mutantes, eremitas, almas nostálgicas. Não é por acaso que
quase um terço da sua curta filmografia é constituído por
filmes “de ficção científica”. Não uma FC triunfante e lúdica,
à americana, mas uma condição dos lugares do planeta,

observado de um canto da “sexta parte do mundo”1 (como
dizia Vertov), aquela onde, não por acaso, já existiu um gulag2.
A outra força de Tarkovsky foi a de se ter dado tempo. No
início, pelo menos, o sistema de produção soviético garantialhe trabalhar ao seu ritmo (o que fez com que se sentisse
pressionado durante a rodagem de Nostalgia). “Em geral,
quando fazia um filme na URSS, dispunha de um tempo de
rodagem suficientemente longo. Assim, filmando as cenas
umas atrás das outras, tive sempre a possibilidade de visionar
as rushes3 e de as montar em paralelo – o que quer dizer que
podia corrigir – baseando-me nas impressões e reflexões que
tinha tido na mesa de montagem.” Uma vez que o cinema da
epifania e da iluminação precisa de tempo, esse não seria
senão o de convencer o espectador a “mudar de velocidade”
e a aceitar que o tempo de visão do filme seja, para si, o de
uma experiência. (Entre parêntesis, foram perto de 100 000
os Parisienses que jogaram o jogo no caso de O Sacrifício, um
número considerável.)
À sua maneira, Tarkovsky fez o registo da evolução da sua
ferramenta: o cinema. Para ele, as coisas vão mal há tanto
tempo (sem dúvida desde o neolítico) que nem se aperceberia
de uma “crise” do cinema. No entanto, tem a certeza que esse
mundo não será legado às gerações futuras (é a mensagem
explícita de O Sacrifício) se não se encontrarem pessoas –
cineastas – para o filmar, tal como é. Porque cada elemento
(terra, água, ar, fogo) é simultaneamente eterno e mutante
e nada é dado em definitivo (a água, por exemplo: “A água
vive, tem uma profundidade, mexe-se, muda, reflecte como
um espelho, podemos afogar-nos nela, bebê-la, lavar-nos
com ela...”). Este será o paradoxo do cinema soviético
contemporâneo: reduz-se a alguns nomes (Paradjanov
é um outro) mas esses nomes designam continentes,
cosmogonias.
Errado teria sido pensar que Tarkovsky, imóvel e intocável,
se afastava do seu tempo. Ou erguer-lhe uma estátua, entre
respeito e incómodo. Pelo contrário: ele não cessava
de se aproximar de nós – e não apenas geograficamente.
O exemplo mais impressionante foi o de O Sacrifício (nãoPalma de ouro em Cannes em 1986). Toda uma panorâmica
da história do cinema, de Bergman a Tarkovsky, aí se
encadeava sob os nossos olhos. Porque o que Bergman narra
in vitro em filmes-metáfora dos anos sessenta (O Silêncio ou
A Vergonha) ficava confirmado vinte anos mais tarde por um
cineasta russo vindo rodar nos mesmos décors. Bergman foi
um pioneiro dado que Tchernobyl se encarregou de provar
que Tarkovsky foi – como todos os grandes – um cineasta
documental.
A Sexta Parte do Mundo, filme mudo de Dziga Vertov, de 1926, um
documentário que retrata a diversidade dos habitantes e etnias do vasto
território da URSS.
1

Do acrónimo russo Gulag, “Direcção Geral dos Campos”, organismo
responsável pela administração de uma rede de prisões e campos de trabalhos
forçados na antiga União Soviética.
2

Cenas filmadas num dia de rodagem, processadas laboratorialmente e
disponíveis para visionamento.
3

[Tradução e notas: Fátima Castro Silva]
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