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Resumo 
A filmografia e videografia de Paulo Bruscky ainda são pouco conhecidas e, por isso, 
pouco discutidas. No entanto, ele é freqüentemente citado tanto no Ciclo do Super 8 de 
Pernambuco como na primeira geração de videoartistas do Brasil. Apesar de ser 
encontrado nesses dois movimentos, Bruscky desenvolveu uma produção 
completamente singular. De espírito inventivo, o artista utilizou a proposição estética da 
videoarte, tendo como suporte o super 8, e foi além, ao inseri- la em uma das suas 
criações: o xerofilme. Este artigo propõe discutir os três caminhos da sua obra 
audiovisual - filme de artista, videoarte e xerofilme - e analisá- los, buscando indicar as 
recorrências e tendências estéticas.  
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 Na década de 70, em Pernambuco, os apreciadores do cinema começavam a 

entrar em contato com o super 83. Houve, então, uma movimentação entre eles que 

culminou no surgimento de uma nova fase para a produção audiovisual, que viria a ser 

chamada de Ciclo do Super 8. Enquanto alguns usavam a câmera para realização de 

documentários e cinema convencional; outros viam-na como um dispositivo para uma 

nova forma de expressão. Nessa proposta, destacam-se os nomes de Jomard Muniz de 

Brito, Amin Stepple e Geneton Moraes Neto. Todo esse vigor do super 8 foi diminuindo 

à medida o seu custo foi se tornando cada vez mais caro. Isso fez com que alguns 

cineastas fossem abandonando a película de oito milímetros, com exceção dos 

realizadores mais ligados ao experimentalismo, que mantiveram-na por mais algum 

tempo. Dessa forma, o Ciclo do Super 8 foi intenso e breve, pois na mesma década em 

que surgiu e alcançou o seu auge foi encontrando o seu declínio, porém ele deixou 

influências e permitiu a muitos a busca de novas possibilidades de expressão por meio 

das imagens em movimento. 
                                                 
1 Trabalho apresentado ao NP Comunicação Audiovisual do VI Encontro dos Núcleos de Pesquisa da Intercom 
2 Priscila Santos (priscila_psantos@yahoo.com.br), jornalista, mestranda da Universidade Federal de Pernambuco, 
atualmente está pesquisando a relação entre as narrativas cinematográfica e histórica na obra do documentarista 
Eduardo Coutinho. 
3 “Filme realizado em película com largura de oito milímetros” – Glossário de leitura de artistas da 26ª Bienal de São 
Paulo 2004 – http://bienalsaopaulo.globo.com/26/professores/26profgloss.asp . Acesso em 20 de maio de 2005. 
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Nesse mesmo período, artistas plásticos do eixo Rio-São Paulo iniciavam a 

descoberta sobre as possibilidades do vídeo. Para isso, o apoio do Museu de Arte 

Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC/USP) foi essencial. Tendo, em 

1974, a instituição recebido um convite do Institut of Contemporary Art da 

Universidade da Pensilvânia, na cidade da Filadélfia (Estados Unidos), para participar 

da mostra “Video Art”, foi realizada uma articulação para garantir a presença brasileira 

no evento. No entanto, o Rio de Janeiro foi o único estado brasileiro a enviar material 

graças ao cineasta Jom Tob Azulay, que emprestou um equipamento portátil a um grupo 

de artistas, composto por Regina Silveira, Julio Plaza, Carmela Gross, Gabriel Borba, 

Donato Ferrari, Marcelo Nitsche e Gastão de Magalhães. Surgiu assim um movimento 

de artistas plásticos que encontrou no vídeo um novo suporte para produção artística. 

 Entre esses dois movimentos — o do super 8, em Pernambuco e o do vídeo, no 

Rio de Janeiro e em São Paulo — estava o artista plástico Paulo Bruscky, cujo nome é 

freqüentemente citado como um dos pioneiros no experimentalismo no uso dos dois 

suportes. Vivendo no Recife, Bruscky encontrou no super 8 o equipamento para a 

expressão de uma nova proposição estética, que embora realizada em película, estava 

mais próxima do conceitualismo da videoarte. A escolha do suporte foi determinada tão 

somente por uma maior facilidade de acesso ao super 8 no Recife. 

Ao mesmo tempo em que estava informado sobre a efervescência dessas 

movimentações, Paulo Bruscky desenvolvia uma produção completamente singular. 

Estava em Pernambuco, compartilhando o ambiente com os superoitistas, mas era com 

os realizadores da videoarte nacional e internacional com quem ele mantinha contato — 

por meio do diretor do MAC/USP, Walter Zanini — e mais se identificava.  

1. Filmes de artista, videoartes e xerofilmes 

Paulo Bruscky — nascido em 21 de março de 1949 — é, em Pernambuco, um 

dos mais representativos artistas conceituais. Pode-se até afirmar que ele é a própria 

personificação da arte conceitual ao haver desenvolvido atividades em quase todos os 

meios em que esta se manifestou. Assim como diversos produtores do conceitualismo 

utilizaram o cinema e o vídeo em seus experimentos, Bruscky também desenvolveu 

uma significativa produção audiovisual.  
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As suas filmografia e videografia reúnem cerca de 30 produções, realizadas 

entre 1979 e 20054, que se encontram disponíveis por meio do autor ou por instituições 

especializadas5. Dessas, a grande parte é constituída por filmes de artistas6; quatro são 

videoartes, três são xerofilmes e dois (Grafitt’s de Nova York e A Grande Marcha), 

feitos nos Estados Unidos, são admitidos pelo próprio autor como registros sem 

finalidade artística, por isso não analisados nesse estudo. Porém, esse número não é 

definitivo, pois o artista encontrou ainda alguns rolos de filmes em seu local de criação, 

localizado no Recife. Esse material foi recuperado durante o deslocamento do seu ateliê 

para a 26ª Bienal de São Paulo 7. 

Como suportes para suas obras audiovisuais, o artista utilizou o super 8 e os 

vídeos U-Matic e VHS 8. Entretanto, a câmera cinematográfica foi responsável pela 

maioria de sua produção — pois na década de 70, o vídeo não era um equipamento 

acessível no Brasil — e mesmo assim, era alugada porque apesar desse ser o meio de 

registro de imagens circulante em Pernambuco, ele já iniciava a sua fase de declínio no 

Estado, por apresentar um alto custo. 

A experiência do artista com o vídeo começou no ano de 1979. Bruscky 

realizou, com José Roberto Aguilar, Leonhard Frank Duch e Ivald Granatto, Os 

Construtores de Cidades (1979), em VHS. A obra, cujo resultado ainda não foi visto 

por Bruscky, foi gravada com o aparelho que Aguilar trouxera para o Recife. Em 1980, 

o artista teve a oportunidade de voltar a trabalhar com o suporte, por meio de 

funcionários do Departamento de Telecomunicações de Pernambuco (Detelpe), que 

emprestaram o equipamento U- Matic da empresa. Com ele, foram realizadas, em 1980, 

as videoartes Registros, Viagem e Olinda, a última em parceria com Regina Vater. 

Ao desenvolver propostas estéticas de videoarte em sua obra audiovisual, 

independentemente do suporte, Bruscky realizou sua maior inovação na área: os 

xerofilmes. Foi a partir deles que o artista deu ao super 8 uma nova perspectiva, como 

diz Eduardo Kac: 

 

                                                 
4 A maioria da sua produção audiovisual está concentrada no período de 1979 a 1982. Bruscky retorna à imagem em 
movimento só em 2005, com a obra “Lógica X Acaso: pega-varetas”, obra não analisada neste estudo. Ele justifica 
essa pausa por conta do envolvimento em outras atividades e também pelo cuidado em não querer desenvolver um 
conceito com o qual já tenha trabalhado. 
5 Como o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e o Itaú Cultural. 
6 Bruscky desenvolve em seus filmes de artista o do conceito de Quasi Cinema, de Hélio Oiticica. 
7 Todo o ateliê de Bruscky foi transportado para uma sala especial da 26ª Bienal de São Paulo — que aconteceu de 25 
de setembro a 19 de dezembro de 2004.  
8 Tanto U-Matic quanto VHS são marcas registradas de sistemas de videocassete. O primeiro utiliza fitas de 3/4 
polegadas; já o segundo, de meia polegada. 
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E, embora, o Super-8 já seja, na era do videocassete, objeto de estudo 
arqueológico, Paulo Bruscky o utilizou de forma inventiva, ao projetar 
o que chamou de cinema xerográfico ou xerofilme: os dois filmes que 
realizou em preto e branco e um outro em xerox colorida são o que de 
mais ousado se fez no Brasil no campo da arte xerox. (KAC, 2004, 
p.46) 
 

A realização dos xerofilmes surge a partir dos desdobramentos de sua pesquisa 

com a arte xerox, sendo eles “filmes produzidos com base em seqüências de imagens de 

diversos materiais obtidas por meio de experiências feitas no visor da máquina 

xerográfica” (BRUSCKY, 2003, p.83). Dentro desse experimento, o autor realizou três 

produções: Xeroperformance (1980), LMNUWZ, fogo! (1980) e Aépta (1982), este 

realizado em Nova York9, onde o artista pôde aperfeiçoar suas pesquisas na arte xerox e 

na filmagem em super 8. Com os xerofilmes, o autor não somente inovou a arte xerox, 

mas o cinema experimental dentro da proposta da videoarte, aliando, então, técnicas 

surgidas na arte conceitua l. 

Ao utilizar linguagens imagéticas distintas, Bruscky procurou analisar as 

peculiaridades de cada meio a partir da experiência de projetar imagens registradas tanto 

em super 8 quanto em vídeo. Com isso, ele observava a questão, chamada por ele, do 

mo(vi)mento, ou seja, as especificidades dadas por cada suporte às imagens, tanto na 

constituição das figuras quanto na velocidade. 

Mesmo obtendo resultados diferentes de acordo com meio audiovisual utilizado, 

Bruscky vê uma relação bastante próxima entre os filmes de artistas, as videoartes e os 

xerofilmes, uma vez que eles apresentam proposições estéticas semelhantes. As obras 

seguem as premissas da arte em vídeo: a “ruptura com os moldes televisivos de 

linguagem” e com “a noção tradicionalista de obra de arte e de objeto artístico” (AZZI, 

1995, p. 60). A única distinção para o artista está no suporte: os primeiros são realizados 

em super 8; as videoartes, em U-Matic ou VHS; e os xerofilmes são criados a partir da 

combinação entre a máquina copiadora e o super 8. 

 Para definir a sua produção audiovisual, Paulo Bruscky estabelece duas 

características importantes para filmes de artistas e videoartes. A primeira é em relação 

ao propósito da obra ser realizada a partir de uma idéia que precisa ser colocada em 

movimento, um conceito que só poderia caber em uma produção audiovisual. Para ele, o 

suporte deve estar subordinado ao conceito, senão, como afirma Paulo Bruscky, torna-se 

                                                 
9 Bruscky morou durante um ano em Nova York, por conta da bolsa de artes visuais da Fundação Guggenheim , 
recebida em 1982. 
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“documentação de performance”. A segunda diz respeito à duração das imagens, que 

não pode ser longa. Isso faria, segundo seu pensamento, com que a idéia se repetisse, 

por maior que fosse a inovação pretendida pelo criador. 

 

2. Análise da produção audiovisual 

 A produção audiovisual de Paulo Bruscky analisada neste artigo, mesmo estando 

concentrada em um curto período de tempo, entre 1979 e 1982, é bastante extensa. 

Apesar de cada obra conter uma proposta diferenciada, podem ser encontradas algumas 

recorrências — tendências estéticas que descreveremos a seguir, convocando os 

trabalhos mais representativos. Por não estarmos lidando com categorias e/ou obras 

fechadas, é possível observar mais de uma das tendências abaixo indicadas em um 

mesmo trabalho. 

 

a) Experimentos performáticos 

Assim como a primeira geração brasileira de videoartistas, Paulo Bruscky usou o 

corpo como obra em seu trabalho audiovisual. Esse aspecto é observado, sobretudo, em 

suas primeiras atividades na área. As ações performáticas voltadas especificamente para 

o vídeo constituíram a temática mais básica do início da videoarte, a idéia do corpo 

como algo híbrido e além do aspecto físico.  

O pesquisador Arlindo Machado (2003, p. 20) comenta que alguns criadores — 

e nesse caso, cita Bruscky — afastaram-se de uma relação agressiva do corpo com a 

câmera, aspecto comum nessa fase inicial da videoarte brasileira, e abordaram-no como 

algo ligado a experiências de vida. Para Machado, “Paulo Bruscky, em Registros 

(1980), mostra-se interessado em explorar os diversos traçados e seu próprio 

eletroencefalograma, à medida que ele manifesta diferentes estados psíquicos”. 

 Nesse trabalho ao qual Machado se refere — Bruscky até fez uma versão dessa 

temática também em super 8, intitulada O Cérebro Desenha Assim (1979) —  o artista 

usa mais do que o seu corpo como objeto, ele usa as variações de seu pensamento, que 

vão da amenidade à mais completa tensão, com o objetivo de interferir nos gráficos 

gerados pela máquina de eletroencefalograma. O artista registra as “marcas” materiais 

de uma ação imaterial, o que evidencia a questão levantada por muitas 

videoperfomances do corpo como algo além do corpo. Nessa produção, o confronto 

homem-máquina não está relacionado entre o corpo e a câmera, e sim entre o 

pensamento e o equipamento médico. A câmera entra no papel de registro dessa 
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performance como observadora, na posição de espectadora do acontecimento que se 

desenrola e é voltado para ela. Somente com sua presença, o ato performático faz 

sentido, pois é o equipamento que acompanha e inscreve tanto as mudanças na 

expressão do rosto do artista quanto as variações nos gráficos do eletroencefalograma 

provocadas por sua mente. 

  Outra obra na qual podemos indicar esse tipo de experimento é o trabalho 

Xeroperformance (1980). Nessa produção, o autor alia a sua investigação dos 

xerofilmes a uma ação performática. Só que, ao contrário dos experimentos 

performáticos realizados por outros artistas nos quais as ações são voltadas à câmera, o 

contato de Bruscky é direcionado à máquina copiadora. Nesse filme, o artista utiliza-se 

de duas máquinas cuja finalidade é o registro de imagens. A primeira é a máquina 

xerográfica, que na verdade, é quem historia a ação performática. Já o super 8, o 

segundo equipamento usado na obra, tem a função de inserir nessa atuação — até então 

paralisada em imagens de xerox — o movimento.  

O aspecto da câmera como algo integrante ao filme ou à videoarte, sempre 

desempenhando um importante papel na obra ao se fazer presente de uma maneira ativa, 

acompanha a obra de Paulo Bruscky. Podemos observar essa função ao analisar que, 

sem a intervenção desse equipamento de registro, a atividade artística não teria o mesmo 

sentido. A intenção não seria alcançada caso tivesse sido utilizada uma outra técnica, 

assim remetemos à afirmação do artista quando afirma que o suporte está subordinado à 

idéia. Dessa forma, a câmera nas mãos de Bruscky transforma-se “em mais uma 

ferramenta conceitual em sua (grifo nosso) produção artística” (MELO, 2004, p. 157). 

 

b) Experimentos plástico-formais 

O advento do vídeo trouxe consigo a imagem eletrônica, com características de 

um maior retalhamento e pulverização da figura, gerando conseqüentemente a sua baixa 

definição. Ao contrário do cinema, o equipamento videográfico propunha uma quebra 

no realismo, revelando suas “deficiências” técnicas expunha o processo existente na 

formação da imagem. 

Logo os artistas plásticos, influenciados pela expansão de técnicas artísticas 

preconizadas pelo conceitualismo, tiraram proveito dessas propriedades do vídeo, por 

este caber perfeitamente à iniciativa de desmaterialização do objeto promovida pela arte 

conceitual e por possibilitar uma nova formulação estética. 
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 Uma vez que a maioria da produção audiovisual de Paulo Bruscky é realizada 

em super 8, como se deu então esse experimento plástico-formal em sua obra? Por meio 

de suas pesquisas e conseqüentes interferências, o artista, com o super 8, desenvolveu 

uma exploração plástica do objeto registrado conforme o pressuposto do vídeo. Assim 

como os videoartistas aproveitavam-se da baixa definição das imagens eletrônicas para 

investigar a textura, forma e cor de uma figura, o artista pernambucano também se 

aproveitou das limitações da película em oito milímetros para manipular um objeto, 

tornando-o até anamórfico muitas vezes. 

 Em Lúbis (1982), ele explora a textura e a cor das manchas de petróleo nas 

poças de água, aproximando-se de tal forma do objeto que em muitas vezes 

o“desreferencializa”. As manchas de petróleo perdem o significado original, adquirindo 

um outro conceito, chegando até mesmo a não a ser decifrado.  

Nesse ponto, não há como negar, Paulo Bruscky comporta-se como um exímio 

videoartista. Pois, a fim de alcançar essa “desreferencialização” do objeto, o artista 

precisou recorrer ao seu conhecimento de “verdadeiro criador”10 para intervir no 

equipamento filmográfico e extrair dele novas possibilidades buscando atender a 

proposta videoartística. 

 Essa experiência plástica pode ser observada, sobretudo, no período em que 

Bruscky adquiriu seu próprio super 8, quando morava em Nova York.  Com a máquina 

em seu poder, o artista teve maior liberdade em investigar o equipamento, chegando até 

a modificá- lo. Em Reflection (1982), ele acopla na lente da câmera uma outra lente 

bifocal junto com uma superfície espelhada. A figura é bem próxima a de uma gerada 

por um caleidoscópio, por conta da “construção de formas através de fragmentos” 

(FECHINE, 1997, p. 95). O resultado é impressionante, plasticamente bonito. O 

espectador, por conta da deformação da imagem, não consegue imaginar o que está 

sendo filmado. O objeto perde completamente sua forma, pode-se supor do que se trata, 

pois a imagem real consegue fugir para as bordas do contorno formado pela lente 

especial. Observamos não o objeto em si, mas a forma e o movimento produzidos a 

partir da intervenção do autor na câmera. 

                                                 
10 Arlindo Machado (2001a: 14) problematiza a distinção entre ser um funcionário das máquinas e um verdadeiro 
criador. Para o primeiro, o funcionamento do equipamento é um mistério, ele conhece o sistema de acionamento 
porém não vai além disso, suas habilidades estão limitadas aos recursos tecnológicos pré-programados. Já o criador 
tem em si a inquietude e a curiosidade necessárias para reinventar a máquina, interferindo em sua programação com o 
propósito de obter novas possibilidades. 
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Esse recurso também é utilizado por Bruscky no filme Viagem numa Paisagem 

de Magritte (1979), cuja versão em vídeo é Viagem (1980), no qual aborda o registro da 

paisagem em uma viagem de carro. No super 8, por conta do registro da imagem em 

fotogramas, observamos somente a paisagem deixada para trás pelo carro, mas no vídeo 

a obra toma outra significação. Por conta do sistema de varredura, a imagem como um 

todo perde o seu referencial à medida que o carro vai ganhando mais velocidade.  

Essa diferença no resultado entre a imagem no super 8 e no vídeo alcançada por 

Bruscky remete à descrição de Arlindo Machado (1997, p. 194), sobre o resultado 

obtido das imagens gravadas no suporte videográfico: “o quadro (...) tende a ser mais 

estilizado, mais abstrato e, por conseqüência, bem menos realista do que seus ancestrais, 

os quadros fotográfico e cinematográfico”.  

 Esse tipo de experimento em sua obra audiovisual permitiu a Paulo Bruscky 

esmiuçar os objetos ao utilizar a câmera — seja a de super 8 ou a de vídeo — para 

subverter as imagens. Nesses ensaios, o autor convida o espectador a também construir 

um discurso tendo como base o modo como vê as figuras apresentadas. É o que a 

pesquisadora Yvana Fechine (1997, p. 103) apresenta em seu estudo como a relativa 

arbitrariedade, pois a obra não traz um sentido fechado, mas também não dispõe ao 

espectador “uma arbitrariedade absoluta na construção do sentido”. 

 

c) Experimentos poético-conceituais 

 A partir do surgimento do aparelho de vídeo portátil, o artista tem a 

possibilidade do manuseio individual do suporte e a conseqüente autonomia para a 

realização de suas produções em vídeo. Ao usar livremente o aparelho e com a 

curiosidade em explorar formas, cores, movimentos e texturas, ele passa a registrar o 

mundo como o vê, explorando a sua subjetividade. Assim, o vídeo permite o registro do 

cotidiano e de experiências mais pessoais, mostrando-se meio com vocação para 

desempenhar aquilo que Raymond Bellour denomina de “uma poética do auto-retrato”.  

 De acordo com Bellour (1997, p. 353), o artista explora no vídeo a subjetivação 

do discurso e vê no equipamento novas formas de registrar não apenas seu aspecto 

físico, mas, sobretudo o seu interior, representando “tudo que é signo de si mesmo”. 

O super 8 permitiu a Paulo Bruscky o mesmo tipo de experimento poético. Ele 

utilizou a câmera cinematográfica como muitos outros artistas aproveitaram o vídeo: 

como um meio de expressar a sua subjetividade. Em muitos de seus trabalhos, é 

possível identificar elementos que remetem a essa experiência, tais como a “referênc ia 
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ao passado, à infância, que em geral sustenta o retorno sobre si mesmo e a busca de 

identidade” (BELLOUR, 1997, p. 351). 

Assim foi realizado o filme de artista Composições no Fio — Partituras 

Mutantes (1979), baseado em uma divagação — realizada quase dez anos antes da 

filmagem — sobre os ninhos feitos por pássaros nos fios de eletricidade, que 

remeteriam a uma partitura musical.  Na obra, a Nona Sinfonia de Beethoven é a trilha. 

Para isso, Bruscky editou o clássico, fragmentando-o para adaptá-lo à partitura 

elaborada pelos pássaros. Trabalhos como esse são exemplos das “imagens- lembranças” 

que povoam o universo da videoarte. 

 

A imagem-lembrança é uma imagem composta, que se desdobra de 
acordo com múltiplos níveis, ao sabor das cadeias associativas que 
tendem tanto a constituir esses níveis como estratos autônomos, 
lugares identificáveis, quanto a passar de um a outro por um 
movimento imprevisível e sem fim (BELLOUR, 1997, p. 356). 

  

No filme Via Crucis (1979), o autor logo revela sua intenção conceitual ao 

defini- lo como uma “promessa poética”. Na obra, Bruscky sobe as escadarias do 

cruzeiro do município de Gravatá, em Pernambuco, citando o nome de cada família que 

contribuiu para a construção dos mais de 300 degraus. O cansaço, a respiração ofegante, 

o tremor da câmera, tudo faz parte da constituição do filme, como se desejasse 

compartilhar com os fiéis do lugar a ação sacrificante de chegar até o cruzeiro.   

 Já em sua obra Poema (1979), o autor utiliza a palavra como imagem, e para isso 

recorre ao que lhe mais chamou a atenção ao ver, pela primeira vez, uma exibição em 

super 8: as pontas da película. Bruscky ficou impressionado com as pontas brancas com 

o nome da marca “Kodak” passando. Para ele, parecia uma estrada. Quando houve a 

oportunidade de utilizar a filmadora, uma de suas primeiras experiências foi justamente 

usar esse material, a princípio não-utilizável, para realizar o seu poema visual. Nesse 

trabalho, o artista trabalha a sua “imagem-lembrança” na constituição de uma obra 

literalmente poética, na qual explora, ao extremo, a sua subjetividade. 

 

d) Experimentos metalingüísticos 

 Com a videoarte, os artistas puderam explorar em suas obras a metalinguagem. 

Ao denunciar o seu processo de constituição, a imagem eletrônica permitiu aos artistas 

investigar esse elemento, de expor o que o cinema mascara: justamente os mecanismos 

de mediação da imagem. 
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Dessa forma, o vídeo começou a ser utilizado como meio para descobrir as 

possibilidades e especificidades da imagem eletrônica, assim como o próprio processo 

de sua constituição. Os artistas passam a investir, segundo Arlindo Machado (2003, p. 

32) no “fato de a constituição física das imagens ser visível e sensível no vídeo” e 

permitir “a muitos realizadores tematizá- la, no sentido de extrair dela todas as 

conseqüências”. 

 Sem acesso ao equipamento eletrônico, Paulo Bruscky usa o super 8 para 

realizar experimentos de metalinguagem semelhantes aos descritos no campo de 

produção da videoarte. Essa intenção se revela em trabalhos como o VT-8 (1980), no 

qual esse aspecto se revela ao usar a bitola de cinema para filmar uma televisão fora do 

ar. É a imagem fotoquímica voltada para o sistema de varreduras. Mesmo tendo o super 

8 como único equipamento disponível de registro, o artista preocupa-se em retratar essa 

imaterialidade e fluidez da imagem do vídeo, pois esta “perde cada vez mais seus traços 

materiais, a sua corporeidade, a sua substância, para se transfigurar em alguma coisa 

que não existe senão no estado virtual, desmaterializada em fluxos de corrente elétrica.” 

(MACHADO, 2003, p. 23) 

 Outra temática recorrente no trabalho de Bruscky é a “imagem dentro da 

imagem”, como ocorre no vídeo Viagem, cuja filmagem em super 8 chama-se Viagem 

numa Paisagem de Magritte. Nessas obras, o artista faz o registro, dentro de um carro, 

da paisagem de um determinado local, só que a câmera está apontada para os 

retrovisores. No vídeo — por conta do sistema de varredura que forma as imagens —, 

muitas vezes não há como distinguir o que é registrado. A impressão de Bruscky é que o 

retrovisor chega a virar uma esponja rodando em círculos11. Já na projeção em super 8, 

o retrovisor fica fixo — devido à imagem ser inscrita em fotogramas. A esse estudo 

sobre as especificidades de cada suporte em relação à velocidade, ele chamou 

mo(vi)mento. Um aspecto interessante dessas obras é que a distorção nas imagens não 

permite a identificação clara do objeto, apesar delas estarem “projetadas” nos 

retrovisores. 

Revelar os modos de enunciação do vídeo através da exposição de 
ruídos das imagens e do áudio era um modo de expor a questão 
mesma da representação imagética — dos processos relacionais entre 
o objeto e o signo, e portanto, uma forma de voltar-se, 
metalingüisticamente, para a grande crise representativa da arte desde 
aquele seu antigo encontro as tecnologias da reprodução (AZZI, 1995, 
p. 73).  

                                                 
11 Declaração dada em entrevista a Priscila Patrícia dos Santos e Yvana Fechine, em 11 de maio de 2005. 
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 Essa exploração da imagem dentro da imagem ocorre também em Performance 

para 2 elevadores (1982), no qual Bruscky filma dois monitores de circuito fechado de 

um prédio em Nova York. Ao apontar a câmera para as duas telas, além do caráter do 

vídeo exibido no vídeo, pode-se considerar que o artista esteja fazendo uma referência à 

estrutura funcional da televisão, pois, segundo Arlindo Machado, é comum que seja 

apontada uma relação metafórica entre esses dois elementos por conta da “semelhança 

entre o regime broadcasting de difusão e a estrutura em teia de aranha do dispositivo 

panóptico de vigilância” (2001a : 225). Ou seja, mais uma vez o processo de uso da 

imagem é investigado pelo artista. 

 Já em Olinda (1980) — vídeo realizado em U-Matic, junto com Regina Vater — 

o artista grava o discurso de um menino contador da história da cidade de Olinda (PE). 

Bruscky o compara ao VT, porque ele começa exaustivamente a sua fala, quase sem ter 

tempo para a respiração. Interrompido, precisa voltar ao começo, pois não sabe começar 

do instante em que parou. E repete tudo igualzinho, como se após rebobinar a fita, 

víssemos a mesma cena novamente. Nessa obra, Bruscky explora metaforicamente o 

uso do meio para falar do próprio meio, realçando o risco da “contaminação” da 

produção artística pelo automatismo do equipamento. 

 

e) Experimentos em animação  

 O xerofilme é a “invenção” mais original de Paulo Bruscky. Trata-se de um 

sistema inovador de imagens produzidas em máquinas fotocopiadoras. O procedimento 

é o seguinte: o artista inicialmente faz o registro das figuras no equipamento de xerox, 

depois filma essas imagens, transferindo-as para fotogramas, e projeta o resultado. 

A inovação se dá por conta da utilização de imagens xerográficas na 

composição, resultando em uma espécie de animação em que a figura é colocada em 

movimento, depois paralisada, filmada e tendo o seu movimento recomposto.  

 

Os xerofimes em geral têm menos de um minuto de duração e 
demonstram que mesmo com um equipamento simples como o super 
8 podia-se obter obras de belo efeito plástico em que a imagem 
cinematográfica de luz e sombras transmutava-se quase em pinturas 
em movimentos (FIGUEIRÔA, 2000, p. 79). 

 

 Os xerofilmes são a intersecção das explorações de Bruscky nas técnicas da arte 

xerox e do cinema de artista. Com o resultado, ele pôde investigar ainda mais os efeitos 
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de luz, movimento e cor das duas máquinas juntas — a fotocopiadora e a câmera de 

super 8 —, propondo assim novas experiências plásticas. Por meio desse experimento, o 

autor realizou três produções. 

Foi ainda em Pernambuco que ele criou esse processo de filmagem a partir de 

imagens fotocopiadas. O primeiro trabalho, Xeroperformance (1980), mostra a relação 

de Bruscky com o equipamento xerográfico.  Envolvido com um barbante, o artista 

contesta e ironiza a situação de censura e perseguição imposta pelo regime militar, 

vigente na época. Suas imagens paralisadas pela máquina xerox são filmadas quadro a 

quadro no super 8, que dá movimento à atuação performática.   

É a partir dessa combinação entre a máquina xerográfica e o super 8  que o 

artista obtém um sentido completamente distinto se, ao invés desse processo, tivesse 

utilizado unicamente a câmera. A exploração do tempo fica diferente. O movimento 

dado às imagens torna-as mais fragmentadas e simultaneamente mais velozes. Ocorre 

até mesmo uma subversão do resultado esperado em uma câmera cinematográfica — no 

caso o super 8 —, pois esta tem como propósito uma qualidade técnica mais apurada ao 

trabalhar melhor com a textura, nitidez e profundidade. E Bruscky retira essas que 

seriam as características principais da película, pois ao filmar as imagens fotocopiadas, 

ele confere à obra um aspecto videográfico.  

 Já em LMNUZX, fogo! (1980), Bruscky incendeia uma fotocopiadora e 

programa-a para o registro da sua destruição. A relação com a máquina está presente, 

mas de outra forma ao desafiá- la ao extremo, querendo saber como ela “comporta-se” 

quando flagelada, até os seus últimos momentos, que duram 25 segundos.  O artista 

Eduardo Kac (2004, p.47) fica impressionado com a experiência ao dizer que nessa 

“seqüência fílmica, vê-se a máquina registrando a sua própria morte, como se 

estivéssemos dentro dela. Incrível”. 

A investigação de Bruscky sobre o sistema de fotocópia se aprimorou, 

sobretudo, no período em que viveu em Nova York, pois o autor teve a oportunidade de 

passar uma semana na empresa Xerox, com equipamentos disponíveis para detalhar 

seus estudos sobre luz, sombra e cor. E fica visível essa maturação no filme Aépta 

(1982). Nesse, que é o seu único xerofilme colorido, o artista realiza uma animação 

utilizando linhas de costura, que, por serem registradas de modo muito próximo, 

acabam se “desfigurando”. Ou seja, o objeto “dissolve-se” e tornar-se uma imagem sem 

referência. Nesse emaranhado de linhas, o espectador parece convocado a voltar à 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

 

 13 

infância quando olhava alguns objetos anamórficos — como nuvens e manchas — e 

buscavam formas que lhe trouxessem algum sentido.  

Analisando a obra audiovisual de Bruscky, os xerofilmes parecem condensar as 

tendências encontradas em seus filmes de artista e videoartes — estão presentes o 

caráter performático, suas experiências plásticas e as rememorações de infância. Não é 

por acaso que esta é provavelmente sua contribuição mais inovadora para a produção 

audiovisual dos anos 80. 
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