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O Sonho Americano
Até os sonhos são constituídos por imagens,
muito mais do que por palavras.
(…)
América, terra de imagens.
Feita de imagens
Feita para as imagens
Até a escrita é apresentada imageticamente
Mais do que em qualquer outro país.
Uma fantasia que não conhece limites,
letras e números,
transformam-se em símbolos, em novos ícones.
Símbolos e ícones por toda a parte,
em grandes painéis, fotografias, pinturas, luzes de néon.
Agora, como nunca, tornam-se arte.
Nunca uma tal inflação de símbolos como na América.
Nunca tinha havido tal fardo sobre os olhos,
tal excesso de trabalho.
Nunca o olhar foi tão aproveitado,
ao serviço da sedução.
Tantos desejos, tantas necessidades,
porque em lugar nenhum se estimula tanto a lúxuria visual,
Tanto o hábito do olhar, como na América.
Wim Wenders, O Sonho Americano, Abril 1984

PARIS, TEXAS e os objectos do imaginário americano
Paris, Texas prospera nas imagens, no silêncio e no mistério.
Este é um filme que parece encontrar a sua voz nos silêncios,
privilegiando a iconografia à filosofia. O seu olhar para o
mundo é através do espelho retrovisor, demorando-se nas
longas estradas, nos diners à beira da estrada, nas grandes
planícies, nas bombas de gasolina, nos cartazes, nos sinais
néon cintilantes, nos longos trechos de deserto, nas cabines
telefónicas. Símbolos tipicamente associados à América do
século XX. A paisagem muda das áridas extensões de terra
texanas para as colinas verdejantes de Los Angeles e finalmente
para grandes edifícios de vidro e aço de Houston.
Este filme tem um forte elo com uma imagética ocidental
icónica, mesmo durante a administração Reagan – eleito para
o seu segundo mandato no ano em que o filme estreou – se
manteve, reflectida e empolada pelas paisagens deslumbrantes
do país – continuando a manter um fascínio romântico e
magnético.
Aquando da sua estreia o filme foi comparado a Easy Rider, de
Peter Fonda, e Destinos Opostos, de Bob Rafelson, road movies
clássicos que retrataram uma identidade nacional em mutação
e a angústia geracional. Paris, Texas mostra um olhar sobre
os Estados Unidos de alguém cuja iconografia americana foi
moldada através de imagens fotográficas (a fotografia de Walker
Evans foi uma influência directa no filme) e fílmicas, em parte
por filmes como o de Fonda e o de Rafelson. Tal como acontece
com várias obras de Wim Wenders, Paris, Texas foi filmado na
América do Norte, cuja história e “carácter” fascinam há muito o
realizador. Só um estrangeiro podia ter conjurado tal admiração
e curiosidade. O título acaba por ser duplamente apropriado:
transmite não só a aplicação de uma sensibilidade europeia a
um meio americano, como também mostra o quão inatingível
é a America idealizada de Wenders. (Travis tem um terreno
na cidade que dá o título ao filme, mas nunca chega a estar lá
fisicamente e o filme mostra o local apenas como um símbolo
numa fotografia desvanecida).
Para Wenders, o capitalismo como filosofia nacional cometia
muitas vezes o erro de abusar da cultura visual americana
reduzindo-a a um carácter funcional e permitindo que fosse
usada para vender produtos. Temia que, como consequência
disto, o cinema se tornasse incapaz de abrir o nosso olhar
para as vastas planícies e detalhes e o restringisse à procura
de informação-chave como fazem as imagens publicitárias.
Ironicamente, em Paris, Texas, Walt, irmão do protagonista
Travis, trabalha justamente numa agência publicitária,
responsável por grandes cartazes à beira da estrada.

A influência de Edward Hopper
na obra de Wim Wenders e em Paris, Texas
Quando Wenders realizou Paris, Texas, o seu fascínio pela
cultura americana já se tinha traduzido em quatro filmes,
começando dez anos antes com Alice nas Cidades*, o primeiro
da sua trilogia de road movies (um género profundamente
americano), que seria completada por Movimento em Falso* e
Ao Correr do Tempo*, em 1975 e 1976, respectivamente. Ainda
na década de 1970, realizou O Amigo Americano*, adaptando
o romance homónimo de Patricia Highsmith. Este mergulho
do realizador alemão na américa deve-se em grande parte a
algo que Wim Wenders descobriu em 1972 e que viria a estar
presente ao longo de toda a sua carreira: a pintura de Edward
Hopper.
“Na altura em que descobri Hopper comprei um grande livro
sobre a sua obra (…) e mostrei-o a todos os meus amigos,
em especial a Robby Müller, o director de fotografia com
quem trabalhava em todos os meus filmes, e adoptámos
imediatamente Edward Hopper como modelo.” Refere Wenders,
numa entrevista a propósito de uma exposição do pintor no
Grand Palais, em Paris.
“Era irónico sermos dois europeus a adoptar a obra de um
pintor americano como inspiração para cinema, já que Hopper
inspirou parte da sua obra na europa e usava o cinema com uma
grande referência nos seus quadros, especialmente os filmes
noir. Frequentava quase diariamente as salas de cinema, era um
ritual para ele, que o ajudava. Viu inúmeros filmes, quando tinha
bloqueios criativos e não conseguia pintar, ia ao cinema.
Penso que a minha atracção pela sua obra vem desse aspecto,
de ter sentido nos quadros dele algo cinematográfico. Hopper
interessava-se pelas pequenas cidades, pelas personagens, pelas
pessoas solitárias. Estes assuntos captivaram-me imediatamente
e interessam-me imenso, a isolação do homem nas grandes
cidades e as pequenas cidades menos povoadas. Hopper foi o
único pintor da sua época que se interessou verdadeiramente
por estas temáticas e as pintou. Pintava de forma clara e não
fugia do vazio nos seus quadros. Não procurava preencher
espaços nem tinha problemas em mostrá-los vazios, isto é algo
muito especial na sua obra. (…) Muitas das suas pinturas são
vistas do exterior para o interior, olhando para dentro de um
quarto, onde estão duas pessoas e temos a impressão de que a
qualquer momento irá acontecer algo(…).

No seu quadro Gas, vemos uma bomba de gasolina, à beira da
estrada, um símbolo icónico do imaginário americano, vazia,
apenas com um trabalhador que mexe numa das bombas e
sabemos instintivamente que os seus últimos clientes foram
gangsters, num carro saído de um filme noir e que o quadro
podia ter retratado essa acção, mas Hopper preferiu retratar
aquela personagem inocente que viu horrores durante alguns
momentos. O fascínio é este, temos sempre a impressão de que
algo terrível acabou de acontecer ou está prestes a acontecer.
É isso que me fascina, a atmosfera, a tensão latente que
capta na sua pintura. Temos sempre a impressão de que algo
terrível acabou de acontecer ou está prestes a acontecer(…).
Esta relação com o conto, a narração e sobretudo com o filme
noir impressionou-me verdadeiramente. Após a década de
1970 adoptei os seus quadros como modelo, tentei simplificar
os quadros dos meus planos, despi-los de tudo o que fosse
desnecessário, adoptar uma estrutura semelhante à de Hopper,
o olhar de fora para dentro, ou de dentro para fora, através de
uma janela.
(…)Hopper é um grande pintor da solidão, que na época era um
tema ausente da pintura, abordado na fotografia, na filosofia,
foi nesta altura que surgiram os romances existencialistas de
Sartre ou de Camus. Podemos quase olhar para os quadros de
Hopper como uma representação pictórica dos romances de
Camus, com uma personagem sozinha num quarto. (…) Muitos
dos meus filmes andam à volta do tema da solidão, da alienação
e encontrei estes elementos na pintura de Hopper como nunca
vi em mais lado nenhum, nem na literatura, nem na fotografia e
sobretudo no cinema.”
Paris, Texas captura, na figura de Travis, um homem que vagueia
num longo deserto nos instantes iniciais do filme, a solidão e
o isolamento que a obra de Edward Hopper nos mostrou. Ao
longo do filme, através da longa viagem de carro que Travis e
Walt fazem, somos confrontados com ícones da américa que
Hopper pintava e que Wenders refere no seu ensaio-poema
sobre o sonho americano. Este é um filme feito de deslocações,
viagens de carro, hotéis, estradas, temas que o pintor focou
em alguns dos seus quadros mais importantes, cenários e
paisagens tipicamente hopperianas, onde os protagonistas são
Walt e Travis e mais tarde Travis e Hunter. Os momentos de
cumplicidade e verdadeira intimidade entre personagens são
alcançados pela estrada fora, em carros, em quartos de hotéis,
ou, na cena climática do filme, através da janela de um peepshow. A personagem de Jane engloba várias das mulheres que
Edward Hopper pintou, isolada e alienada, com um passado feliz
e um presente de resignação e profunda solidão. A cena final de
Paris, Texas é talvez o expoente máximo da influência do pintor
no filme. Mãe e filho juntos de novo, num quarto de hotel,
enquanto Travis os observa, através da janela, antes de partir,
sozinho, estrada fora.
Diana Cipriano

Edward Hopper, Study for Gas

*Estes filmes serão exibidos nos próximos meses no Espaço Nimas, em cópias digitais restauradas.

