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RESUMO 
 
Este artigo apresenta projeto da dissertação de mestrado que tem como objetivo analisar 
filmes de Jean-Pierre Jeunet e quadros de Juarez Machado para apontar as 
características determinantes de uma mencionada influência estética. O problema está 
em identificar as similaridades entre as obras. Em que pontos estas duas formas distintas 
de arte podem apresentar semelhanças e sob quais perspectivas ou nuances da direção 
de arte os filmes interagem com as telas de Machado ou as tem como referência? Como 
corpus de estudo serão utilizadas telas de Juarez Machado e o filme de 2001, O 
Fabuloso Destino de Amélie Poulain (Le fabuleux destin d'Amélie Poulain). 
 
Palavras-chave: cinema, direção de arte, Jean-Pierre Jeunet, pintura 
 
INTRODUÇÃO 
 

O artigo apresentado resulta da elaboração do projeto da dissertação de mestrado 

em andamento no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Linguagens da 

Universidade Tuiuti do Paraná da linha de pesquisa Estudos de Cinema. O cineasta 

francês Jean-Pierre Jeunet, diretor de filmes como Le fabuleux destin d'Amélie Poulain 

e Un long dimanche de fiançailles admitiu em entrevistas ter sido influenciado pela 

estética do pintor catarinense, radicado em Paris, Juarez Machado. Entretanto o cineasta 

não aponta quais elementos visuais foram utilizados como inspiração para suas cenas.  

Para levantar tais dados e traçar os correlatos entre telas e filmes a dissertação 

utilizará pesquisa teórica bibliográfica e comparatória baseadas entre outros em Roland 

Barthes, Umberto Eco, Keith Reader e Elizabeth Ezra, estes últimos estudiosos do 

cinema francês e mais especificamente do diretor analisado. Como corpus de estudo do 

artigo será utilizado o filme de maior bilheteria do diretor estudado, O Fabuloso Destino 

de Amélie Poulain e diferentes telas de Juarez Machado. O estudo desenvolvido para o 

artigo contempla que para análise intertextual entre as pinturas e as imagens dos filmes 

de Jeunet não é necessária uma análise das telas originais. Utiliza-se suas versões 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT-04 Comunicação Audiovisual, do XII Congresso de Ciências da Comunicação na 
Região Sul e realizado de 26 a 28 de maio de 2011. 
 
2 Mestrando em Comunicação e Linguagens pela Universidade Tuiuti do Paraná (UTP). Docente PROPPE da 
Universidade Tuiuti do Paraná e docente da graduação em Comunicação Social na Faculdade Internacional de 
Curitiba. E-mail: contato@patrickdiener.com 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

 XII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul – Londrina – PR - 26 a 28 de maio de 2011 

2 

 

digitalizadas e disponíveis online. Mesmo porque, a intenção é captar as relações de 

hibridismo entre as obras como um todo, telas e película, e não apontar uma única peça 

para estudo e desdobramento acadêmico dela. Além disso, a observação online 

possibilita outras formas de apreciação, talvez mais propícias à análise científica, que a 

observação de alguns selecionados objetos em uma galeria física.  

Há muitos pontos de contato entre as pinturas e os filmes de Jeunet, mais 

especificamente no filme tomado como objeto. As cores verde, vermelho e amarelo 

ocre, em suas diversas tonalidades, utilizadas por Machado aparecem claramente 

durante todo o filme. Ainda sobre a gama de cores, as séries de telas intituladas "Hôtel 

Costes" e "La fête continue" propuseram cores mais quentes os filme misturando 

vermelhos mais intensos com laranjas e marrons. Apesar das obras de Machado não 

aparecerem per se durante o filme, como acontece com obras de Michael Sowa. O que 

se pode ver de Machado perpassa a apresentação de suas telas durante o filme. Está 

mais relacionada à aura, à ideia subtextual que permeia várias telas do artista. Figura 

recorrente também é a de mulheres esguias, geralmente retratadas com corte de cabelo 

estilo Chanel à anos 20 muitas vezes dividindo a ação com companheiros, seja ao andar 

de bicicleta ou a olhar por uma janela. Mulheres estas que se assemelham 

incontestavelmente à Amélie. Objetos que se repetem, e que exibem papel importante 

em ambas as mídias também são pontos a serem observados, estes como bicicletas e 

máscaras e locais como cafés e bistrôs. Há ainda zonas desta intertextualidade não 

aprofundadas na pesquisa, mas que serão desenvolvidas no decorrer do estudo como, 

por exemplo, o uso de temáticas musicais e instrumentos como o acordeom nas telas e 

também durante a trilha sonora do filme. 

 

O CINEMA DE JEAN-PIERRE JEUNET 
 

Segundo Steve Biodrowski o autodidata Jeunet passou pela direção de 

comerciais publicitários e teve sua atenção rapidamente direcionada ao cinema, com 

uma predileção por um cinema fantástico, onde a forma é tão importante quanto o 

assunto. Ao mesmo tempo, que dirigia comerciais e clipes musicais conheceu o designer 

Marc Caro, com quem fez duas animações de curta-metragem: L'évasion (1978) e Le 

Manège (1980), este último ganhar um César de melhor filme de curta metragem. Após 

estes dois filmes Jeunet e Caro passaram a preparar os detalhes como cenário, figurino, 

desenhos de story-boards para seu terceiro filme juntos: The Bunker of the Last 
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Gunshots (1981), filme que ganhou vários prêmios em festivais na França. Depois, 

Jeunet dirigiu dois outros filmes de curta sem a ajuda de Caro: Pas de repos pour Billy 

Brakko (1984). Em 1989 com Things I Like, Things I Don't Like ganhou um segundo 

prêmio César. 

Em 1991, Jeunet lançou seu primeiro longa-metragem: Delicatessen. Foi um 

sucesso tão grande que ela ganhou quatro Césares incluindo o prêmio de melhor diretor 

estreante e melhor cenografia. A história de Delicatessen mostra um palhaço que se 

muda para um apartamento degradado cujo edifício possui uma delicatessen no térreo. 

O palhaço então, se apaixona pela filha de um açougueiro, Julie. O pai de Julie vende a 

carne de seres humanos para os inquilinos do edifício, Julie tem de decidir se ela vai 

permanecer leal aos negócios de seu pai ou expor a verdade, a fim de salvar o palhaço 

de ser a próxima vítima. O filme usa um tubo velho que percorre todo o edifício como 

um canal de comunicação para seus personagens. Conforme Keith Reader, a estética 

noir permeia grande parte da direção artística da película. A intenção deste artigo não é 

levantar as sinopses aprofundadas de cada filme de Jeunet, mas o tom dado pelo diretor 

no seu primeiro longa-metragem é importante para a análise de sua relevante posição 

dentro da história do cinema francês (READER, 2002).  

The City of Lost Children (1995) foi um filme tão inovador neste período que 

necessitou a criação de novos softwares para os efeitos especiais. O filme conta a 

história de uma menina e de um homem que juntam forças para salvar os sonhos de um 

menino que está nas mãos de um louco. A produção contou com figurinos do estilista 

francês Jean-Paul Gaultier. Enquanto o filme era para ser destinado para crianças, 

alguns o consideraram dark. Estas considerações não impediram o filme de ser bem 

sucedido. Assim, em 1997, Jeunet deixou a França para fazer uma carreira temporária 

nos Estados Unidos, onde dirigiu o quarto episódio da série Alien: “Alien: A 

Ressurreição” (1997).  

Em 2000, Jeunet voltou à França para fazer um filme mais pessoal, e filmou 

sua história principalmente no subúrbio parisiense de Montmartre, onde ele mora, como 

descreve Isabelle Vanderschelden. O resultado foi “O Fabuloso Destino de Amélie 

Poulain” (2001), estrelado por Audrey Tautou e Mathieu Kassovitz. A montagem deste 

filme une o passado e presente da personagem, desconstruindo a linearidade da 

narrativa, mostrando situações às quais a personagem principal foi exposta para 

construir sua personalidade. Com este filme de Jeunet fez seu maior sucesso mundial 

(VANDERSCHELDEN, 2007). Jeunet decidiu então filmar a adaptação do livro de 
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Sébastien Japrisot Un long dimanche de fiançailles (2004) para o qual ele chamou 

novamente Audrey Tautou e Dominique Pinon. Como em Amélie, este filme possui 

uma narrativa não linear. O estilo deste último trabalho é por vezes um pouco 

melancólico e poético.  

O Cinema du Look é citado por Keith Reader como o movimento de 

maior influência na obra de Jeunet, não somente pela contemporaneidade, mas 

também por características narrativas e principalmente estéticas. A sobrevivência 

da ostentação estética nos filmes franceses acontece até hoje como resquício do 

Cinema du Look, sendo que um dos cineastas com maior obviedade desta 

herança é Jeunet. Vanderschelden ainda aponta características do Cinema du 

Look que consequentemente aparecem nos fimes de Jeunet. 

Besson and Beineix in particular proposed a high-tech popular cinema 
influenced by hollywood, and appealing to young audiences, which became 
known as the cinema du look. (...) Jeunet and Caro have been associated with 
cinema du look on several accounts. Both Delicatessen and La Cité des Enfants 
perdus were influenced stylistically by commercials and bende dessinée 
aesthetics, and the "look" style (Vanderschelden, 2007, p.16).3 

 

As fantasias do Cinema du Look tem como base a realidade pós 

industrial francesa deixando clara a vontade dos produtores, e também do 

público, do distanciamento do real. Este distanciamento é explicitado na alta 

demanda tanto dos filmes de comédia (tão populares na França) como nos de 

humor negro (READER, 2002). A saturação de cores e o ambiente quase onírico 

presentes recorrentemente nos filmes do Cinema du Look podem facilmente 

remeter às telas de Machado que além da saturação de cores apresentam 

características muito próximas do cinema de Jeunet como exemplificado a seguir. 

                                                 
3 Besson e Beineix em particular propuseram um cinema popular de alta tecnologia influenciado por 
Hollywood com apelo ao o público jovem, que ficou conhecido como Cinema du Look. (...) Jeunet e Caro 
têm sido associados ao Cinema du Look em vários relatos. Ambos Delicatessen e La Cité des Enfants 

Perdus foram influenciados estilisticamente pelos comerciais, a estética bende dessinée e o estilo "du 

look". (Tradução do autor). 
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O PINTOR-INSPIRAÇÃO 
 

Segundo a biografia do artista apresentada em seu site oficial, Juarez Machado 

nasceu em 1941 na cidade de Joinville, no estado de Santa Catarina. Em 1954 mudou-se 

para Curitiba para estudar na Escola de Belas Artes da capital Paranaense onde 

participou ativamente no movimento artístico da época. Em 1966 fixou residência no 

Rio de Janeiro, intensificando suas atividades. Conforme dados do Internet Movie 

Database, durante os anos 70 participou do programa televisivo Fantástico, fazendo 

performances como mímico e posteriormente de outros programas de televisão como 

diretor de arte. Além da pintura Machado também trabalhou com cenografia, ilustração, 

escultura, desenho e gravura. 

FIGURA 01 – TELA DE JUAREZ MACHADO 

 

Detalhe do quadro “Sommeil de rêves” (1997) de Juarez Machado. 

 

FIGURA 02 – QUARTO DE AMÉLIE POULAIN 

 

Still do filme “O Fabuloso Destino de Amélie Poulain” (2001) de Jean-Pierre Jeunet. 
 

Recebeu vários prêmios em galerias brasileiras e de outros prêmios 

internacionais. Machado passa a viver em Paris a partir de 1986 e tem suas obras 

expostas na Europa e nos EUA. Existe certa recorrência de temas em suas obras, como 
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por exemplo, a figura feminina com ares retro, talvez uma mulher dos anos 20. Festas, 

situações de flerte e romance sobrepõe em grande quantidade seus quadros que tenham 

temáticas diferentes destas. Ainda são comuns em suas pinturas elementos como 

bicicletas e bebidas alcoólicas, mais especificamente o vinho. 

 

INTERTEXTUALIDADE ENTRE CINEMA E TELAS 
 

Semanticamente, pode-se definir a intertextualidade como a interseção entre 

textos. O diálogo criado entre dois ou mais escritos podendo gerar obras diversas. 

Entretanto esta definição superficial exclui prematuramente a análise da 

intertextualidade em obras não literárias, ou ainda as diferentes ramificações do 

intertexto. Intertextualidade refere-se a muito mais do que as influências de um escritor 

sobre o outro. Roland Barthes fala sobre o escritor como o orquestrador do já escrito. 

Menciona ainda sobre o diálogo como o dual da linguagem ou da negociação de 

significado entre autor e leitor. Portanto, intertextualidade é a idéia de que nenhum texto 

(texto, daqui por diante já definido como algo que pode ser "lido", incluindo livros, 

filmes, imagens e música) existe independente de outros textos. A alegoria é a 

representação de idéias ou princípios abstratos pelos personagens, figuras ou eventos na 

narrativa, dramática, ou de forma pictórica, pois na alegoria o particular conduz ao 

geral, no símbolo estético realiza-se a presença simultânea e o jogo mútuo de ambos os 

procedimentos. 

Uma das problemáticas da intertextualidade está em definir e separar o que é 

intertexto ou cópia. Entretanto, para este artigo o questionamento pode ser preterido, 

uma vez que as mídias utilizadas são diferentes. Acima disso, conforme a pesquisadora 

Elizabeth Ezra, o diretor de cinema estudado Jean-Pierre Jeunet, afirma que se inspirou 

em telas de Juarez Machado para ambientar alguns de seus filmes, descaracterizando o 

plágio ou cópia. Assim, o discurso decorrente servirá para embasar o conceito de 

intertextualidade, mas também apontar suas nuances e gamas. 

Somos ensinados a ler palavras, mas ninguém nos ensina a “ler” imagens, elas 

são decodificadas mais primordialmente, nem sempre da forma desejada, mas esta 

leitura existe. O que acontece é que a leitura depende de uma linguagem, escrita, ou 

não. Dentro do recorte deste artigo não há a intenção de fazer um estudo semiótico entre 

imagem e o que estas podem representar, para que então seja utilizada como base para o 

intertexto juntamente com uma segunda obra. Mas, para a clareza do conceito de 
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intertextualidade, e adiante, para a compreensão de suas diferentes formas, uma breve 

introdução sobre a teoria imagética é necessária e a identificação da cópia e intertexto. 

O próprio Roland Barthes coloca a raiz da palavra imagem como derivante de sua 

correlata à “cópia”. 

According to an ancient etymology, the word image should be linked to the root 
imitari. Thus we find ourselves immediately at the heart of the most important 
problem facing the semiology of images: can analogical representation (the 
'copy') produce true systems of signs and not merely simple agglutinations of 
symbols? Is it possible to conceive of an analogical 'code' (as opposed to a 
digital one)? We know that linguists refuse the status of language to all 
communication by analogy - from the 'language' of bees to the 'language' of 
gesture - the moment such communications are not doubly articulated, are not 
founded on a combinatory system of digital units as phonemes are. (BARTHES, 
1977, p.32)4 

FIGURA 03 – AMÉLIE POULAIN 

 

Still do filme “O Fabuloso Destino de Amélie Poulain” (2001) de Jean-Pierre Jeunet. 
 

FIGURA 04 – PERSONAGEM FEMININA 

 

Detalhe do quadro “Minha vida, minha sorte” (1997) de Juarez Machado. 
 

Não existe interxtextualidade sem a mera reprodução de frames (ECO, 1991, 

p.185). O descolamento das obras que colaboram para a interseção margeiam o que 

pode ser interpretado como cópia. Para tentar sedimentar o conceito base das obras 

                                                 
4 De acordo com uma antiga etimologia, a palavra imagem deveria estar ligada a raiz imitari. Assim, encontramo-nos 
imediatamente no centro do problema mais importante para a semiologia das imagens: pode a representação 
analógica (a "cópia") produzir verdadeiros sistemas de signos e não apenas aglutinações simples de símbolos? É 
possível conceber um 'código' analógico (em oposição a um digital)? Sabemos que os linguistas recusam o status de 
língua para toda comunicação, por analogia - da "linguagem" das abelhas a "linguagem" do gesto - o momento em 
que tais comunicações não são duplamente articuladas, não são fundadas em um sistema combinatório de unidades 
digitais como os fonemas são. (Tradução do autor) 
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originais e então, partir para a interpretação de seus intertextos, Barthes introduziu o 

conceito de ancoragem (BARTHES 1977, p. 38). Dizendo que elementos linguísticos 

podem servir de "âncora" para a leitura de uma imagem: "para fixar a cadeia flutuante 

de significados" (ibid., p. 39). Barthes introduziu este conceito de ancoragem textual 

principalmente em relação aos anúncios publicitários, mas aplica-se, também, para 

outros gêneros, tais como fotografias, televisão, documentários, desenhos animados, 

histórias em quadrinhos e, finalmente, ao cinema e artes plásticas. 

Anchorage is the most frequent function of the linguistic message (…). Here 
text (most often a snatch of dialogue) and image stand in a complementary 
relationship; the words, in the same way as the images, are fragments of a more 
general syntagm and the unity of the message is realized at a higher level, that 
of the story, the anecdote, the diegesis (which is ample confirmation that the 
diegesis must be treated as an autonomous system). While rare in the fixed 
image, this relay-text becomes very important in film, where dialogue functions 
not simply as elucidation but really does advance the action by setting out, in 
the sequence of messages, meanings that are not to be found in the image itself. 
(BARTHES, 1977, p.41)5 

 

A interpretação deste novo elemento, proveniente da interseção entre as obras 

não tem relação com o objeto primário. Torna-se um terceiro e inédito elemento de 

imagem para uma nova interpretação independente. Isto não por causa da característica 

da intertextualidade, mas pela propriadade da própria informação, seja ela primária ou 

derivante. 

O campo da comunicação oferece muitas versões diferentes que se podem 

enquadrar na definição de imagem e subsequentemente, sua informação. Essas versões 

geralmente tomam a forma de teorias. As imagens podem ser definidas como um 

conjunto de sinais que são ligados entre si de alguma forma pelo espectador. E é este 

mesmo espectador, dependendo da bagagem anterior que possui, reconhece, ou não, a 

intertextualidade; assim como pode ou não compreender a mensagem dos sinais. Assim, 

não há como quantificar em que medida o texto é apresentado (ou entendido) como uma 

única parte ou amarrado a uma estrutura de maior dimensão (por exemplo, como parte 

de um gênero, de uma série, de uma coleção de quadros, de uma revista, de uma 

exposição, etc) - fatores que muitas vezes não estão sob o controle do autor do texto. 

                                                 
5 Ancoragem é a função mais frequente da mensagem linguística (...). Aqui o texto (na maioria das vezes um 
fragmento de diálogo) e imagem ficam em uma relação de complementaridade, as palavras, da mesma forma como as 
imagens, são fragmentos de um sintagma mais geral e a unidade da mensagem se percebe em um nível superior, que 
da história, da anedota, da diegese (que é a confirmação cabal de que a diegese deve ser tratada como um sistema 
autônomo). Embora raro na imagem corrigida, esta retransmissão de texto torna-se muito importante no filme, onde o 
diálogo funciona não apenas como esclarecimento, mas realmente faz avançar a ação, estabelecendo, na seqüência de 
mensagens, significados que não são encontrados na imagem em si. (Tradução do autor) 
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Independente do diretor analisado afirmar que utiliza-se das pinturas de Machado, isto 

importa menos para o estudo, uma vez que a intertextualidade pode se dar a partir dos 

olhos do leitor (entenda novamente que leitor não cabe somente para o decodificador de 

textos escritos). Esta mesma intertextualidade entre obras pode ser flexível a partir do 

ponto de vista de cada um, identificando-a ou não. 

(...)information has nothing to do with signification. It is something else, an 
operational model of another order, outside meaning and of the circulation of 
meaning strictly speaking. This is Shannon's hypothesis: a sphere of information 
that is purely functional, a technical medium that does not imply any finality of 
meaning, and thus should also not be implicated in a value judgment. A kind of 
code, (…). In this case, there would simply be no significant relation between 
the inflation of information and the deflation of meaning. (BAUDRILLARD, 
1994, p.79)6 

 

A relação entre diferentes obras cria subgêneros que derivam, desde um 

extremo, já mencionado, como a cópia (que não necessariamente precisa de uma relação 

entre duas obras para ser gerada) até a paródia. Uma vez que a dissertação, derivada 

também deste artigo, não pretende em ponto algum se tornar uma mera peça que reúne 

comparações entre imagens paradas de filmes e cenas retratadas em telas, o conceito de 

alegoria, dentro da intertextualidade, é o que mais se encaixa dentro das teorias para 

explicar a intenção e o tipo de intertexto procurado no estudo.  

(...) por alegoria se entenda um texto (visual ou verbal) que opere por 
articulação de imagens que poderiam ser interpretadas em seu sentido literal, a 
menos que a cada imagem ou ação tenha sido atribuído por um código bastante 
preciso um sentido segundo: na medida em que é codificada, a alegoria não é 
símbolo, não mais do que o é a transcrição de uma mensagem verbal no código 
das bandeirinhas navais. (ECO, 1991, p.214). 
 

A alegoria é a representação de idéias ou princípios abstratos pelos personagens, 

figuras ou eventos na narrativa, dramática, ou de forma pictórica pois “na alegoria o 

particular conduz ao geral, no símbolo estético realiza-se a presença simultânea e o jogo 

mútuo de ambos os procedimentos” (ECO, 1991, p.215). Este conceito sim se aproxima 

do objetivo de pesquisa da dissertação final. Um conceito muito mais amplo do que a 

mera e superficial comparação de imagens na tentativa fútil de encontrar elementos 

visuais correlatos. Esta é uma forma de metáfora ampliada, na qual os objetos, pessoas e 

ações em uma narrativa, são equiparados com os significados que estão fora da própria 

                                                 
6 (...) informação não tem nada a ver com a significação. É outra coisa, um modelo operacional de outra ordem, fora 
do sentido e da circulação do sentido estrito. Esta é a hipótese de Shannon: a esfera da informação que é puramente 
funcional, um meio técnico que não implica qualquer finalidade de significado e, portanto, também não deve ser 
envolvido em um julgamento de valor. Uma espécie de código, (...). Neste caso, não seria simplesmente nenhuma 
relação significativa entre a inflação de informações e a deflação do sentido. (Tradução do autor) 
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narrativa (neste caso em pinturas). Nas figuras abaixo fica mais evidente a inspiração na 

situação e no movimento do que necessariamente na intenção em reproduzir cópias de 

imagens dos quadros. 

FIGURA 03 – AMÉLIE E NINO 

 

Still do filme “O Fabuloso Destino de Amélie Poulain” (2001)  

 

FIGURA 04 – CASAL EM BICICLETA 

 

Quadro “Lances de poesia em Santo Antonio de Lisboa” (1997) de Machado. 

 

O significado subjacente tem importância na história, seja moral, social, 

religiosa, e os personagens são frequentemente personificações de ideias abstratas, 

como amor, caridade, cobiça, ou inveja. E também de idéias que em um quadro podem 

ser transmitidas abstratamente, como música, temperatura, movimento; que em um 

filme se encontram visualmente presentes. Ainda que a alegoria tenha relação direta 

com o símbolo, são duas coisas distintas. Portanto, doravante em trabalhos que 
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derivarão deste mesmo tema de estudo, as interpretações da intertextualidade serão 

feitas sobre o conceito alegórico. Sabe-se que por tomar-se um conceito mais abstrato 

como este, a identificação em figuras estáticas pelas obras dos objetos restringe-se à 

imagem.   

 

CONCLUSÃO 

Jeunet imprime um hibridismo de fontes em seus filmes, pois como exemplifica 

Vanderschelden: “Another pictorical source of inspiration for Amelie's visual style is 

Juarez Machado, a contemporary Brazilian Painter whom Jeunet accidently met in 

Montmartre”.7 Tentar encaixar os diferentes filmes de Jean-Pierre Jeunet, ou mesmo o 

filme usado neste recorte, em um único movimento dentro da história do cinema 

francês, ou dizer que são pertencentes a um único segmento de produção é nada mais 

que um exercício de aprofundamento para compreensão de sua obra. Claramente, por 

mais que teóricos tentem enquadrá-lo, seus trabalhos são resultados de um referencial 

rico baseado sim nos seus predecessores compatriotas, mas também em outras bases. 

Bases estas não somente cinematográficas. 

As menções sobre a intertextualidade relacionadas aos sentimentos, narrativa, 

musicalidade e outros deverá ser descrita ao invés de somente representada 

graficamente. Já a interpretação do que o pintor ou o que o diretor tentaram passar aos 

apreciadores das obras cabe em uma segunda leitura, além da existência do intertexto. 

Jeunet bebe de diversas fontes. Estas até podem ser movimentos já aqui citados, mas 

antes disso, seus trabalhos são resultados de um profissional que trabalhou com 

anúncios para televisão e vídeo clipes musicais, que produziu ficção científica em 

Hollywood, comédias de humor negro de baixo orçamento e a história que ainda hoje é 

a maior bilheteria internacional de um filme Francês. Desta mistura surge um gênero 

que não se pode incluir em uma única categoria proveniente de um único referencial e 

enquadrado em um único movimento ou a um único pintor-inspiração, mesmo sendo 

claro o diálogo entre obras de Machado e Jeunet.  

O espectador, dependendo da bagagem anterior que possui, reconhece, ou não, a 

intertextualidade; assim como pode ou não compreender a mensagem dos sinais. Assim, 

não há como quantificar em que medida o texto é apresentado (ou entendido) como uma 

única parte ou amarrado a uma estrutura de maior dimensão (por exemplo, como parte 

                                                 
7 Outra fonte de inspiração pictórica para estilo visual de Amélie é Juarez Machado, pintor brasileiro contemporâneo 
que Jeunet acidentalmente encontrou em Montmartre. (Tradução do autor) 
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de um gênero, de uma série, de uma coleção de quadros, de uma revista, de uma 

exposição, etc.) - fatores que muitas vezes não estão sob o controle do autor do texto. 

Independente de o diretor analisado afirmar que se utiliza das pinturas de Machado, isto 

importa menos para o estudo, uma vez que a intertextualidade pode se dar a partir dos 

olhos do leitor (entenda novamente que leitor não cabe somente para o decodificador de 

textos escritos). Esta mesma intertextualidade entre obras pode ser flexível a partir do 

ponto de vista de cada um, identificando-a ou não. 
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