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RESUMO 

 

Em cerca de três décadas de desenvolvimento dos videoclipes, a colaboração entre 
artistas musicais e diretores vem ampliando as possibilidades artístico-expressivas do 
formato, que foi originalmente concebido para função divulgatória. Parcerias entre 
realizadores das instâncias performática e diretiva resultaram em clipes com êxito estético, 
visibilidade e repercussão duradouras, além de reconhecimento advindo de instâncias 
específicas de consagração. O presente trabalho procura investigar a incidência da atuação de 
cantores/bandas e diretores no campo de produção do formato sobre a definição de estilos 
autorais nos vídeos musicais. 

Com base na contribuição teórica de Pierre Bourdieu, a tese propõe a caracterização 
do campo do videoclipe, um espaço de disputas no qual determinados realizadores pleiteiam e 
alcançam o poder de gestão de sua própria criação, mesmo em um contexto de produção 
coletiva inserido na indústria do entretenimento. Essa habilidade de exercer o controle da 
elaboração dos clipes é fruto da trajetória social de artistas musicais e diretores, durante a qual 
esses realizadores incorporam um sistema de estruturas cognitivas, disposições e gostos 
(habitus) e acumulam recursos diversos (capitais) necessários e convenientes à atuação no 
campo específico. Através da retomada histórica do contexto produtivo do formato e de seus 
principais agentes, foi proposta ainda uma classificação das distintas gerações de diretores de 
clipes.   

Buscou-se demonstrar que o domínio de alguns realizadores durante a produção e as 
relações forjadas no campo do videoclipe entre determinados artistas musicais e diretores 
possibilitam a conformação de estilos passíveis de serem evidenciados no exercício analítico 
de conjuntos videográficos. Como a perspectiva autoral desenvolvida foi concebida como 
uma mediação entre contexto e texto, o trabalho articula a inspiração bourdieusiana com 
abordagens poéticas voltadas para os modos de construção e programação de efeitos em obras 
expressivas. 

A identificação estilística dos videoclipes apresenta-se como uma tarefa abrangente. A 
começar pela observação da relevância do estilo de um clipe na demarcação de atratividade e 
singularidade, estímulos indispensáveis para o destaque da obra na concorrida exibição 
televisiva. São descritos e analisados no formato: 1) os modos de organização interna que 
diferenciam um recurso, tema ou efeito de um clipe em traço de estilo, 2) a afirmação 
estilística de realizadores com o passar do tempo e 3) os graus de coexistência, síntese ou 
concorrência entre artistas musicais e diretores nos clipes. Definiu-se ainda uma tipologia dos 
estilos de performances videoclípicas, que põe em relevo as contribuições dos artistas 
musicais no formato. 

A tese traz a análise da totalidade dos vídeos musicais criados pelas parcerias 
estabelecidas entre a cantora Madonna e o diretor Jean-Baptiste Mondino – 6 (seis) clipes – e 
entre a cantora Björk e diretor Michel Gondry – 7 (sete) clipes. No enquadramento proposto, 
comparam-se tais videoclipes e seus autores com outras obras e realizadores para identificar 
quais os elementos da trajetória desses profissionais na história do campo do videoclipe 
permitiriam ao analista reconhecer e interpretar seus estilos textuais. 

Palavras-chave: Videoclipe; Diretores; Artistas Musicais; Autoria; Madonna; Jean-Baptiste 
Mondino; Björk; Michel Gondry; Crítica e interpretação; Análise; Campo de Produção, 
Poética, Estilos; Arte e comunicação. 
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ABSTRACT 

 

In close to three decades of the development of music videos, the cooperation between 
artists and directors has been extending the artistic-expressive possibilities of the format, 
which was originally conceived for publicity purposes. Partnerships between filmmakers and 
performers resulted in music videos with high aesthetic standards, long lasting visibility and 
popularity, as well as respect and recognition from specific instances of consecration. This 
thesis presents a research on the collective performance of singers/bands and directors and its 
incidence on the definition of authorial styles in the music video format. 

Based on the theoretical contributions of Pierre Bourdieu’s work, the thesis proposes a 
categorization of the field of the music video, a battleground where some directors and artists 
manage to obtain control over their own creations, even in a context of collective production 
inserted in the entertainment industry. The ability to exert control over the production of 
music videos comes as a result of the social trajectory of these artists and directors, along 
which they have incorporated a system of cognitive structures, of dispositions and tastes 
(habitus), as well as acumulated many resources (capitals) necessary to their own 
participation in the field. Through a historical reconsideration of the productive context of the 
format and its main agents, it was possible to categorize the distinct generations of directors 
of music videos.   

It was also important to demonstrate that the control exerted by some agents, along 
with the relationships forged in the process between directors and artists were able to produce 
and consolidate music video styles, something that became evident in the analysis of the body 
of work of some of these partnerships. Since the authorial perspective was conceived as a 
possible mediation between text and context, the thesis articulates Bourdieu’s perspective 
with the poetical approach of interpreting works of art according to their mode of construction 
and the programming of effects in the viewer.  

The identification of music video styles is a broad task, which starts with the 
observation of the impact of the style on characteristics such as visual appeal and singularity, 
stimulus which are indispensable for the music video to succeed in the highly competitive 
medium of television. In the format were described and analyzed: 1) the ways in which a 
particular resource, theme or effect are organized as marks of style; 2) the stylistic affirmation 
of directors in the course of their careers, and 3) the degrees of coexistence, synthesis or 
competition between directors and performing artists in the music videos. It was also defined 
a typology of different performance styles for music videos, which focuses on the 
contributions made by the music artists in the process.  

The thesis brings forth an analysis of music videos created by the partnerships 
between singer Madonna and director Jean-Baptiste Mondino in six (6) music videos, as well 
as between singer Björk and director Michel Gondry in seven (7) music videos. In the 
proposed analysis, these music videos were also compared with other works from other artists 
in order to identify which elements in the trajectory of these professionals allowed them to 
recognize and interpret their own textual styles.  

Keywords: Music video; directors, performing artists, authorship, Madonna; Jean-Baptiste 
Mondino; Björk; Michel Gondry; Critic and interpretation; Analysis; Production field; 
Poetics; Style; Arts and communication. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde a aquisição – já nos primeiros anos da década de 1980 – do gosto pela 

apreciação de videoclipes até a dedicação acadêmica que resultou no trabalho ora 

apresentado, é possível identificar a persistência de um interesse: entender o formato1 

videoclipe pelo que ele é, pelo que tem e traz de especificidade. Obviamente, tudo começou 

apenas como simples admiração de imagens instigantes, de coreografias a serem 

rememoradas no momento adequado, de histórias que surpreendiam e satisfaziam em poucos 

minutos, de canções ou intérpretes capazes de emocionar das mais diferentes maneiras. A 

lembrança e a continuidade desse tipo de fruição não deixavam pessoalmente dúvidas quanto 

ao valor dos videoclipes, ainda que, desde então, fosse possível destacar da fala de outros 

espectadores ou de comentários jornalísticos posicionamentos que reduziam os clipes à sua 

função divulgatória: nesse modo limitado de pensar, os vídeos musicais só tinham como razão 

de ser a condição de comerciais de canções. 

Com o tempo, o desconforto com tais posições pôde se desdobrar em pesquisa 

acadêmica logo após o ingresso, em 1999, na graduação em Comunicação Social da 

Universidade Federal da Bahia: um ambiente institucional e um período receptivos ao estudo 

das potencialidades artístico-expressivas das manifestações da cultura de massa. Após dois 

anos de atuação no Laboratório de Análise Fílmica, grupo de pesquisa que explorava uma 

metodologia de análise textual voltada para o cinema, foi iniciada uma inquirição acerca da 

adaptabilidade deste método para o formato videoclipe, que acabou resultando no trabalho de 

conclusão da referida graduação. Esse representou a primeira oportunidade efetiva de 

participação no debate acerca da validade estética dos videoclipes, traduzindo 
                                                 
1 A utilização do termo formato revela uma escolha o mais neutra possível, a priori nem depreciativa nem 
laudatória com relação aos videoclipes. O termo alude a um tipo específico de configuração e feitio (no caso, de 
associação entre música e imagem). Ao mesmo tempo, busca conciliar/sintetizar diversas facetas dos clipes: 
comercial (formato de promoção e marketing), musical (aproximando-os, por exemplo, de formatos como álbuns 
e singles), exibitória (formato televisivo) e artística (formato expressivo). 
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academicamente a inquietude frente à continuidade, no seio da própria comunicação de 

massa, de hierarquias similares às já relativizadas divisões entre alta e baixa cultura ou entre 

artístico e comercial. Desde o início, questionar a posição do videoclipe nos pólos menos 

valorizados dessas dicotomias serviu de motivação para esse trajeto de pesquisa.  

Já nessa época, não se tinha o propósito de encarar os videoclipes como emblemas 

de suposta pós-modernidade da sociedade contemporânea nem o objetivo de se voltar para 

amplos esquemas institucionais e comerciais da veiculação televisiva dos vídeos ou mesmo 

para os modos como eles são consumidos e apropriados pelos espectadores. Assim, sem a 

pretensão de utilizar os clipes como pretexto para pensar a sociedade no geral e sem se 

dispersar das próprias obras em direção a determinações muito abrangentes de seu contexto, 

era notável, por outro lado, um terreno a ser explorado no que tange ao refinamento das 

análises e avaliação da estrutura interna e efeitos dos clipes. Defendia-se um aprofundamento 

além da mera descrição e classificação geral do formato, passos relevantes já trilhados em 

trabalhos pioneiros acerca dos videoclipes. 

No percurso de pós-graduação, tal atenção analítica às obras permitiu que fossem 

tiradas novas conclusões tanto a respeito da poética quanto do funcionamento artístico do 

formato. O mestrado – realizado no Póscom/UFBA na linha de pesquisa Análise de Produtos 

e Linguagens da Cultura Midiática – conciliou o exercício analítico de descoberta de temas, 

arquétipos e personae trabalhados, efeitos programados com a ponderação acerca do processo 

de construção de imagem da cantora Madonna através do formato videoclipe. Esse percurso 

investigou repercussões mais duradouras dos clipes na sua inserção em projetos artísticos 

alargados, demonstrando a relevância de algumas dessas obras para além da promoção das 

vendas dos álbuns do momento. Por ocasião da conclusão do mestrado, novas idéias surgiram, 

renovando o interesse com relação ao estudo do formato. Da suspeita de que alguns agentes 

teriam uma importância realçada durante a criação dos videoclipes e da reflexão sobre o grau 

necessário de incidência de informações contextuais na análise dessas obras, brotou o gérmen 

da pesquisa de doutoramento, que tem esta tese como resultado. 

 

I. Apresentação do problema de pesquisa 

  

A possibilidade de construir padrões de autoria para o videoclipe é investigada no 

presente estudo com a convicção de que o formato reúne as condições para ter sua 
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importância estética afirmada em moldes correlatos aos de outras formas artístico-expressivas. 

A presença cotidiana e a acessibilidade dos clipes em diferentes meios comunicativos, o seu 

envolvimento em práticas específicas de produção e de consumo e sua continuada influência 

cultural são indicativos claros de que há mais a se enfocar nos vídeos do que o seu vínculo 

comercial com as indústrias musical e televisiva. Na origem da remanescente incredulidade 

quanto ao potencial artístico do formato, está a suposta submissão dos clipes a outros campos 

de produção. Não é de se estranhar então que, no debate cultural, os videoclipes ainda sejam 

posicionados à sombra em comparação com produtos audiovisuais compósitos mais bem 

estabelecidos, especialmente os filmes. Em termos teóricos, essa situação não parece ter sido 

suficientemente contestada, embora se revele um amplo terreno por onde avançar a discussão: 

preconiza-se aqui o desvendamento do evolver histórico do campo de produção do videoclipe, 

descrevendo e inter-relacionando as disputas e processos de autonomização ali identificados, 

como meio de destacar também as intervenções e tomadas de posição de agentes com a 

disposição de mudar o conceito de que goza o formato através da exploração plena de sua 

artisticidade. 

 Com esse objetivo em vista, ficou evidenciada a utilidade para a pesquisa dos 

conceitos e do esquema metodológico do sociólogo Pierre Bourdieu em virtude de sua 

proposta de deslindamento dos jogos de força específicos de cada campo cultural; embates 

estes, que não apenas posicionam certos indivíduos realizadores com relação a outros, mas 

envolvem também as posições entre grupos, instituições e campos. No caso de um processo 

massivo e de concorrência acirrada, como a produção dos videoclipes, essa escolha tem uma 

inclinação pragmática, que investiga e confirma possibilidades de funcionamento autoral no 

formato através do entrecruzamento de dados contextuais e achados empíricos de análise. 

Uma abordagem da produção artística “não como fruto da inspiração de gênios criadores, mas 

como uma engenhosidade condicionada por aprendizagem e labor” (MAIA, 2007: 20), 

condicionada, desse modo, pela assimilação – consciente e inconsciente – por parte dos 

realizadores em questão de instrumentais destinados a garantir sua presença e atuação em 

contextos produtivos perpassados tanto por oportunidades quanto por obstáculos e 

constrangimentos.   

A adoção da chave bourdieusiana foi inspirada pelo trabalho da Profª. Drª. Maria 

Carmem de Souza, que, no Póscom/UFBA, dedica-se ao estudo da autoria no campo da 

telenovela. Ao tratar da elaboração desses produtos e o papel de seus realizadores, ela 

descreveu uma situação assemelhada àquela notada no campo do videoclipe: 
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“(...) a garantia de marcas autorais, nesse contexto industrial, demonstra um poder expressivo dos 
realizadores de negociarem com as pressões econômicas, políticas e ideológicas que tendem a exigir 
maior cumprimento da fórmula de sucesso e menores riscos econômicos e margens de experiências 
criativas e inovadoras” (SOUZA, 2003: 56). 

 

Na consulta à literatura específica sobre os vídeos musicais, percebeu-se que as 

características do formato e aspectos de sua produção já foram apresentados com níveis de 

aprofundamento e objetivos os mais variados. Alguns artigos pioneiros voltaram-se para a 

descrição do formato em sua inserção na indústria audiovisual (LAING, 1985), para a 

demarcação da especificidade da imagem videoclípica frente à publicidade ou cinema 

(VERNIER, 1986) ou para a apresentação das principais fórmulas identificadas nas obras com 

o propósito de construir classificações gerais para os clipes (GOW, 1992). A diversidade do 

viés culturalista fica demonstrada, por sua vez, em uma compilação sobre vídeos musicais que 

abarcou, dentre outros temas, a adoção do formato na argumentação pós-modernista, sua 

inserção televisiva nos canais especializados, a descrição das particularidades dos clipes a 

depender do gênero musical das canções correspondentes e a representação racial e feminina 

nos clipes (FRITH, GOODWIN e GROSSBERG, 1993). Podem ser localizadas ainda 

propostas de análise imanente dos produtos que enfatizam a atenção ao componente musical 

do formato (GOODWIN, 1992), a especificidade dos clipes como um gênero diferenciado de 

seus predecessores (VERNALLIS, 2004) ou que têm como eixo a figura da estrela musical 

(PEETERS, 2004). Os videoclipes foram também incluídos em retomadas históricas da 

associação entre música popular e imagens em um enquadramento que incluía o cinema 

musical e programas televisivos (MUNDY, 1999), além de terem sido consideradas as 

fronteiras, ou seja, a interinfluência entre clipes e filmes (LALANNE, 2000). Alguns livros 

concentram-se na apresentação de biografias dos principais diretores de clipes, trazendo desde 

nomes já estabelecidos (FEINEMAN e REIS, 2000) até as promessas do métier (HANSON, 

2006). Outros se ocupam com a descrição das funções e etapas da produção comercial de 

videoclipes (SCHWARTZ, 2007) ou estão inteiramente dedicados à reconstituição da história 

do formato (AUSTERLITZ, 2007). Existem inclusive manuais com recomendações sobre 

modos de elaborar seus próprios videoclipes (GASKELL, 2004) ou dirigidos a professores 

que queiram abordar os clipes como tema de aulas (FRASER, 2005).  

Ainda assim, a tarefa de caracterização do campo do videoclipe aqui empreendida 

não encontra propostas similares em outros estudos, algo que fica especialmente sublinhado 
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em virtude da adicional articulação desta com metodologias de análise baseadas em 

abordagens poéticas.  

Nessa tese, o empenho de caracterizar o campo de produção do videoclipe serve 

para indicar as contribuições e intervenções dos artistas, técnicos, representantes e instituições 

econômicas predominantes, estando a aproximação analítica às obras voltada para a 

identificação e confirmação da presença de estilos destacados, o que determinaria assim o 

valor estético dos clipes analisados. A caracterização desse contexto produtivo deve preceder 

– como recomenda BOURDIEU (1996: 243) – a construção da trajetória social de seus 

agentes.  

Ao se investir em uma perspectiva autoral para os clipes, defende-se que os 

artistas musicais (instância performática) e os diretores (instância diretiva) seriam as figuras 

sobre as quais deve se concentrar a atenção. Historicamente, originaram-se dessas instâncias 

as mais relevantes tomadas de posição em defesa da artisticidade das obras e da autonomia de 

realizações diante de pressões econômicas da indústria musical ou de outros campos. Além 

disso, muitos dentre os vídeos musicais mais conhecidos e de maior recorrência de exibição 

são fruto do trabalho de parceiros constantes, de colaborações artísticas duradouras entre 

diretores e cantores/bandas. Contudo, a visibilidade midiática desses agentes apenas insinua 

superficialmente a dominância dessas instâncias no formato. Esse caráter coletivo ou 

partilhado da autoria nos videoclipes é passível de ser confirmado através da elucidação das 

repercussões do contexto de produção sobre a definição de aspectos textuais das obras e, 

adicionalmente, através da observação da maneira como a receptividade e reconhecimento 

alcançados pelos clipes afetam as posições ocupadas pelos criadores e suas opções/decisões 

subseqüentes. 

Com a definição dos distintos estágios de organização do campo do videoclipe, é 

possível chegar, por exemplo, à relação entre as posições alcançadas por um artista musical 

ou diretor no decorrer de sua trajetória e a margem de manobra desses realizadores para 

pleitear e conquistar o poder de controle da criação dos clipes ou mesmo de reagir às 

tentativas de censura dos canais televisivos, contornando-as. A importância de artistas 

musicais e diretores no formato é também perceptível quando se pode reputar a essas duas 

instâncias a responsabilidade pelas marcas estilísticas mais significativas e constantes das 

obras analisadas.  

O acesso a tais características relacionadas aos temas, estruturas e efeitos dos 

clipes pode ser favorecido pela associação entre o levantamento das trajetórias dos 
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realizadores, o conhecimento geral das etapas de produção dos clipes e informações relativas 

às ocorrências específicas da criação das obras consideradas, uma vez que “(...) as 

particularidades narrativas, discursivas e estéticas que [as obras] detêm estão atravessadas 

pelos contextos que as produzem” (SOUZA, 2003: 56). Obviamente, a recuperação extensiva 

e sistematização dos dados contextuais relativos a realizadores e parcerias estudados é 

somente uma faceta da intenção de desenvolver uma perspectiva autoral, que funcione com 

uma ponte entre a trajetória dos criadores e a identificação de seus estilos. O trabalho de 

apreciação, categorização e análise dos próprios videoclipes – realizado paralelamente – 

sugere e comprova empiricamente a influência das circunstâncias do contexto produtivo sobre 

o projeto criador dos realizadores – que engloba habilidades adquiridas, decisões tomadas e 

caminhos trilhados consciente e inconscientemente – e, por fim, sobre a constituição de 

arranjos peculiares percebidos textualmente em clipes deste(a) ou daquele(a) agente/dupla. 

Trata-se de uma perspectiva que enfoca o percurso contexto-textual da criação e que pôde, 

portanto, beneficiar-se metodologicamente de abordagens poéticas, voltadas justamente para 

elucidações dos efeitos, princípios constitutivos e determinantes das obras. 

A primeira escolha metodológica recaiu naturalmente sobre a Poética do Filme, 

desenvolvida pelo Prof. Dr. Wilson Gomes, já que se quis fazer uso de uma experiência de 

análise cinematográfica adquirida em nove anos de participação no grupo de pesquisa do 

orientador. A viabilidade do método para a análise dos videoclipes já havia sido testada em 18 

(dezoito) clipes da cantora Madonna durante o mestrado, estando apoiada no fato dele 

preconizar uma abordagem da obra expressiva a partir de três categorias de efeitos – 

comunicacionais, sensoriais e emocionais – tanto identificáveis em filmes quanto em clipes, 

ainda que o grau de destaque entre os elementos musicais e imagéticos e a ênfase em 

determinadas estratégias varie largamente entre as duas formas artísticas. As especificidades e 

diferenças entre filmes e clipes em aspectos como função, duração, relação entre imagens-

música e importância da narratividade não afetam a aplicabilidade da metodologia para os 

videoclipes, uma vez que a proposta adotada não valoriza previamente características 

estritamente cinematográficas, não atribuindo, por exemplo, maior relevância para a dimensão 

visual ou para a estrutura narrativa da obra expressiva. A apreciação da obra conduz o analista 

à descoberta dos recursos aos quais parece ter sido dado maior destaque e aos modos como os 

principais elementos identificados interagem para a produção dos efeitos previstos, que foram 

programados pelo realizador. Dentre os achados a serem observados, pode-se citar o vínculo 

ou rompimento com tendências convencionais do formato, os temas, o ajuste e a hierarquia 
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entre a canção e o tipo e fluxo de imagens, as referências a outras obras expressivas, a 

concepção geral da performance, a relação com a imagem do artista musical etc.. Como foi 

dito, no entanto, nenhuma lista prévia deve pretender-se exauriente, uma vez que atenção à 

obra é um passo indispensável para se conhecer os recursos, estratégias e programação de 

efeitos predominantes. 

Durante a pesquisa, a adoção dos conceitos de Bourdieu e o viés contextual de 

muitos estudos contemporâneos sobre videoclipes e cultura pop não foram as únicas opções 

teóricas a contrabalançar o caráter textual da Poética do Filme; isso foi adicionalmente 

alcançado – no próprio terreno das abordagens poéticas – através da acolhida dos 

fundamentos da Poética do Cinema de David Bordwell na argumentação aqui presente. Por 

sua inclinação também historicista, as recomendações do teórico estadunidense apóiam 

estudos interessados desde as convenções do formato até os estilos manifestos nas obras, 

passando decisivamente pela causalidade decorrente da atuação de instituições e realizadores 

no contexto produtivo. Podendo ser a poética também definida como “uma teoria da arte 

baseada na prática” (BORDWELL, 2008: 22)2, justificam-se as tarefas de considerar os 

propósitos dos realizadores e freqüentemente, de postular por conta própria propósitos 

plausíveis (BORDWELL, 2008: 24), além do exercício de “reconstruir, com base em qualquer 

dado histórico que se possa encontrar, a situação criativa que o realizador enfrenta” 

(BORDWELL, 2008: 28). De modo semelhante à argumentação bourdieusiana, Bordwell 

destaca tanto o realizador quanto as instituições em que ele está incluído como fontes de 

construção e efeitos da obra, sendo as escolhas dos criadores não “simplesmente limitadas, 

mas também ativamente e em grande parte constituídas pelos fatores socialmente 

estruturados” (BORDWELL, 2008: 28). 

Como contribuição à identificação estilística, Bordwell aponta como uma função 

básica do estilo a organização do estímulo inicial para a compreensão da obra (BORDWELL, 

2008: 50), algo percebido nos videoclipes na maneira como os diversos estilos autorais 

aparecem não apenas como singularidade atrativa, mas também como atalhos de sentido 

essenciais para um formato de curta duração. Isso demonstra ainda uma relação imediata de 

um primeiro nível da percepção do estilo com os efeitos de cognição, sensações e sentimentos 

suscitados pela obra, o que destaca a relevância do conhecimento e aplicação das categorias 

tipológicas propostas pela poética de Gomes. 

                                                 
2 As citações retiradas de textos consultados em língua estrangeira foram traduzidas, no corpo do trabalho, pelo 
próprio autor da tese. 
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Para o estudo dos videoclipes, as abordagens poéticas utilizadas nesse trabalho 

têm a vantagem adicional comum de não serem propostas analíticas de tom prescritivo. A 

análise visa entender a obra como ela é, como foi composta, e não como a obra deveria ser ou 

mesmo como seria mais bem sucedida caso seguisse a tendência X ou Y do esquema 

representacional considerado. Essa é uma característica metodológica importante, 

considerando tanto a extrema diversificação dos clipes quanto o remanescente 

questionamento com relação ao potencial artístico-expressivo do formato. Seria 

contraproducente investir em um método que atribuísse maior valor a um videoclipe segundo 

sua similaridade com formas artisticamente mais estabelecidas (o cinema ou a videoarte, por 

exemplo), uma vez que a opção prévia por qualquer caminho alijaria da consideração estética 

um grande número de obras no formato.  

No decorrer da tese, espera-se formular uma abordagem da autoria nos 

videoclipes que – mediante o entrecruzamento de contribuições sociológicas, poéticas e 

estéticas – seja fecunda para o incremento da compreensão do formato. Pretende-se que as 

interpretações dos videoclipes selecionados tenham valor argumentativo e rigor necessários 

para indicar a relevância da atuação de certos realizadores no campo do videoclipe, 

permitindo inter-relacionar a manifestação de poder de controle durante produção,  o êxito no 

manejo de recursos específicos às suas atribuições, a originalidade e sofisticação das soluções 

por eles encontradas, a habilidade na previsão e programação dos efeitos da obra e o 

estabelecimento, com o passar das obras, de uma marca autoral, de um estilo particular 

reconhecível e reconhecido. 

 

II. Preliminares sobre os realizadores enfocados na tese  

 

A abordagem aqui proposta debruça-se sobre as repercussões de dois encontros 

entre instâncias diretiva e performática do videoclipe. O corpus escolhido para o exercício 

analítico inclui todos os vídeos musicais até então criados pelas parcerias da cantora 

estadunidense Madonna com o diretor francês Jean-Baptiste Mondino e da cantora islandesa 

Björk com o diretor francês Michel Gondry3. Desses quatro realizadores de videoclipes 

                                                 
3 De Madonna e Mondino: Open Your Heart (1986), Justify My Love (1990), Human Nature (1995), Love Don't 
Live Here Anymore (1996), Don't Tell Me (2001), Hollywood (2003). De Gondry e Björk: Human Behaviour 
(1993), Army of Me (1995), Hyperballad (1995), Isobel (1996), Jòga (1997), Bachelorette (1997), Declare 
Independence (2007). 
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(dentre outros investimentos artísticos), serão destacados os momentos da trajetória no campo 

de maior relevância sobre a definição de seus estilos autorais. Não se tem conhecimento de 

outra investida que tenha tomado a série completa de videoclipes realizados pelas duplas 

consideradas – ou mesmo de qualquer outra parceria no formato – com tal propósito de 

identificação estilística. Contudo, os artistas musicais e diretores aqui selecionados receberam 

– sob ângulos os mais diversos – seu quinhão de atenção, tanto jornalística quanto acadêmica, 

em análises sobre diferentes momentos de suas carreiras.   

Madonna é, provavelmente, a mais visada dentre todos eles, tendo-se comentado 

de tudo um pouco a respeito e a partir dela. Considerando-se especificamente os seus vídeos 

musicais, é possível lembrar, por exemplo, a identificação feita por KAPLAN (1993: 54) de 

suposto pastiche pós-moderno mesmo em uma obra de condução convencional (Material 

Girl : Mary Lambert/Madonna, 19854). John Fiske utiliza videoclipes da primeira fase da 

carreira da cantora (Burning Up: Steven Barron/Madonna, 1983; Like a Virgin: Mary 

Lambert/Madonna, 1984 e Material Girl) para discorrer sobre os modos de recepção da 

imagem de Madonna como mulher independente e no controle: “Madonna conhece bem a 

importância do visual. Esse é um conceito complexo porque inclui como é sua aparência (o 

que ela parece), como ela olha (como ela encara os outros, a câmera em particular) e como os 

outros a vêem” (FISKE, 2001: 257). Questões acerca da representação das mulheres nos 

vídeos musicais orientam também os trabalhos de Lisa Lewis e Robin Roberts. A primeira 

trata do endereçamento feminino no formato (LEWIS, 1990: 109-147) através de obras das 

cantoras Tina Turner, Pat Benatar, Cyndi Lauper e Madonna, da qual são analisados 

Bordeline (Mary Lambert/Madonna, 1983), Lucky Star (Arthur Pierson/Madonna, 1984)¸ Like 

a Virgin, Material Girl, Papa Don’t Preach (James Foley/Madonna, 1986) e Open Your 

Heart (Jean-Baptiste Mondino/Madonna, 1986). Já Roberts discorre sobre a construção e a 

exibição da sexualidade nos clipes, tomando Justify My Love (Jean-Baptiste 

Mondino/Madonna, 1990) como fio condutor. Outros clipes da cantora foram objeto de 

análises imanentes com variadas inclinações. Cherish (Herb Ritts/Madonna, 1989) teve a 

relação entre seus parâmetros musicais e visuais detalhadamente avaliada por VERNALLIS 

(2004: 209-235). Enquanto o próprio autor desta tese analisou, em sua dissertação de 

mestrado, dezoito videoclipes de Madonna em seus aspectos textuais e em sua função como 

instrumentos para a construção de sua imagem (BARRETO, 2005). 

                                                 
4 Os exemplos serão apresentados segundo a convenção: Nome do clipe:Diretor/Artista Musical, Ano de 
lançamento, exceto quando os nomes do artista ou diretor tenham sido citados pouco antes no texto. 
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Durante os trabalhos mencionados acima, há um reconhecimento geral da 

capacidade de controle de Madonna com relação à sua produção e carreira, além de serem 

feitas menções ao estilo particular da cantora. No entanto, só eventualmente derivam daí 

considerações a respeito de possibilidades autorais. Algo que é feito por LEWIS (1993: 131-

132), para quem a manipulação de elementos de performance visual – entre eles, a 

interpretação de papéis e a troca de figurinos – serve não apenas para a definição de uma 

imagem, mas é utilizada por muitas mulheres artistas como ferramenta de autoria. 

Em comparação com a cantora estadunidense, Björk e sua carreira ainda são 

tematizadas e analisadas com menor freqüência, mas, às vezes, em um tom bastante fascinado 

pela singularidade da artista. Em uma dissertação de mestrado – que não trata especificamente 

dos videoclipes –, especula-se uma correspondência direta entre a prática artística singular da 

cantora – com sua postura refratária ao estrelato e seu pop peculiar – e o surgimento de uma 

subjetividade diferenciada, apontada, por sinal, como uma novidade contemporânea: 

“produzir então um trabalho de arte que seja diferente, talvez possa significar ser singular 

subjetivamente” (COSTA, 2003: 11). As escolhas alternativas de Björk são consideradas mais 

objetivamente em uma análise textual do videoclipe Pagan Poetry (Nick Knight/Björk, 2001), 

que avalia a relação estabelecida entre os sentimentos expressados, a configuração de 

elementos performáticos da cantora (olhar, corpo, tipo de expressão vocal, figurinos e 

acessórios de piercing etc.) e os efeitos previstos para obra (COELHO, 2004: 121-134). Há 

ainda obras sem vocação acadêmica, como There’s More to Life Than This, cuja utilidade 

reside no seu específico direcionamento temático. Nesse livro, o jornalista musical Ian Gittins 

revela as histórias por trás das canções de Björk, trazendo informações sobre as circunstâncias 

mais imediatas da produção musical que podem auxiliar ou dirimir dúvidas em certos passos 

da análise dos videoclipes.  

Esse breve mapeamento das menções a Madonna e Björk em artigos, livros ou 

trabalhos acadêmicos traz uma constatação adicional. A cada vez que se faz referência a 

videoclipes de uma delas, pode-se esperar seguramente que – dado o vínculo duradouro de 

suas colaborações – os nomes de Mondino e Gondry sejam ao menos citados, quando não 

considerados com bastante zelo. Existem, no entanto, interesses teóricos voltados diretamente 

para esses representantes da instância diretiva. Especulações a respeito da condição de autor 

de Mondino são, por exemplo, encontradas em um artigo da prestigiosa revista Cahiers du 

Cinema (JOUSSE, 1990) e no capítulo Mondino, MTV, and the Laugh of Madonna (DIENST, 

1994: 79-88). Esses textos breves concluem-se, contudo, sem um posicionamento definitivo a 
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respeito da questão, embora louvem as características estilísticas do diretor e seu domínio no 

audiovisual.  

O crítico musical e cinematográfico Saul Austerlitz, por sua vez, não se mostra 

convencido do valor dessas marcas próprias de Mondino, avaliando o impacto das 

intervenções do diretor e de outros profissionais advindos da fotografia de moda – por 

exemplo, Herb Ritts e David LaChapelle – como negativo para o formato videoclipe. Para ele, 

“o trabalho de diretores estragados pela moda aumentou exponencialmente os níveis de 

glamour da média dos vídeos musicais, transformando o gênero em uma expressão de 

inutilidade adorável e de tirar o fôlego” (AUSTERLITZ, 2007: 42). O crítico diminui o 

trabalho desses diretores por estarem “interessados em efeito e não trama”, por trazerem 

“imagens cativantes, embora não logicamente motivadas” e por “livrarem-se de explicações e 

justificativas” (AUSTERLITZ, 2007: 41-42). Tais condenações soam, no entanto, estranhas 

em um formato, cujas tendências gerais incluem não-narratividade, ênfase performática e 

colagem imagética, além de demonstrarem um efetivo desconhecimento com relação à 

trajetória e obra dos diretores citados.  

Michel Gondry, por outro lado, não recebe o mesmo tratamento duro por parte de 

Austerlitz, que dedica ao diretor francês e ao estadunidense Spike Jonze um capítulo no seu 

livro sobre a história dos videoclipes. Nele, os diretores são elogiados pelo “esforço heróico 

de manter vivo o espírito do vídeo musical” (AUSTERLTIZ, 2007: 182). Uma disposição 

semelhante de elencar obras e realizadores, louvando as tendências supostamente menos 

comerciais do formato, aparece em um trabalho de Arlindo Machado, que, no entanto, coloca 

Mondino (por C’est comme ça: Les Rita Mitsouko, 1987) junto com Gondry (por Fire on 

Babylon: Sinéad O’Connor, 1994) na lista de “dez videoclipes arrasadores” (MACHADO, 

2000: 187-196) No comentário sobre Gondry, Machado fala ainda da “estética imaginativa e 

fortemente pessoal” (MACHADO, 2000: 193) observada nos clipes feitos em colaboração 

com Björk. 

O material teórico produzido a respeito dos realizadores e das obras aqui 

consideradas é mais um sinal do caráter de exemplaridade desses profissionais. O 

reconhecimento do destaque da atuação desses profissionais na produção de clipes foi 

justamente uma das motivações para a seleção do corpus a ser analisado. Adicionalmente, foi 

criada a expectativa de que – uma vez recuperados e sistematizados os dados relevantes das 

trajetórias das duas parcerias – a comparação entre elas fosse proveitosa para a discussão a 

respeito de certas dicotomias largamente espraiadas no entendimento do formato, a exemplo, 
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de “provocação x ingenuidade”, “pop x experimental”, “comercial x artístico”, 

“intertextualidade x criatividade”, “visual x musical” etc.. Nesse momento introdutório do 

trabalho, cabe dizer apenas que a expectativa é de que as análises gerem uma produtiva 

argumentação e uma extensa relativização dessas polaridades, das quais os realizadores 

escolhidos parecem – à primeira vista em sítios opostos – os maiores representantes. 

 

III. Composição da tese: divisão e conteúdo das seções 

 

O primeiro capítulo retoma os antecedentes históricos imediatos do formato que 

se denomina atualmente de videoclipe, clipe, vídeo musical, promo ou clipe promocional5. 

Nesse recorte, são apontados os ajustes entre gravadoras e canais televisivos e a aproximação 

com o legado da videoarte como as pré-condições comerciais e criativas para a consolidação 

do videoclipe no início dos anos 1980. Nota-se assim que, mesmo tendo sido a função 

original do formato, o propósito divulgatório apresentou brechas que permitiram 

possibilidades artístico-expressivas logo aproveitadas por artistas musicais e diretores. O 

interesse da abordagem da tese nessas duas instâncias criativas é também apresentado na 

primeira seção, na qual é feito, adicionalmente, um apanhado dos pressupostos teóricos e 

metodológicos que orientam este estudo sobre os videoclipes. Sendo assim, discorre-se sobre 

o uso das noções de campo, habitus e trajetória – tomadas do arrazoado de Pierre Bourdieu – 

com o objetivo de, inicialmente, tratar a autoria como resultado da presença e atuação de um 

agente em um contexto produtivo. Esse primeiro segmento completa a apresentação da 

perspectiva trabalhada através da articulação dessa construção social da autoria com a 

aproximação analítica às obras fundamentada nas Poéticas propostas por Wilson Gomes e 

David Bordwell, visando afinal à identificação de estilos autorais na composição dos 

videoclipes e nos efeitos por eles suscitados. 

No segundo capítulo, está contemplada a caracterização do campo do videoclipe e 

de seu gradual processo de autonomização, que inclui a definição dos papéis das instâncias 

performática e diretiva, as formas de financiamento desse tipo de produção, além da 

repercussão do estabelecimento de instâncias de reconhecimento e consagração específicas 

                                                 
5 Diferentes termos fazem referência a essa associação entre música popular e imagens destinada, 
principalmente, à exibição televisiva. No decorrer desta tese, “vídeo musical”, “videoclipe” e “clipe” serão 
utilizados como sinônimos. O recurso à expressão “clipe promocional” será, no entanto, evitado; embora essa 
dimensão do formato não seja esquecida durante o trabalho, os clipes serão aqui primordialmente abordados em 
sua função expressiva, quiçá, artística. 
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para os clipes. Da seção, depreendem-se ainda informações gerais a respeito de diferentes 

etapas da elaboração das obras. A argumentação acaba por conduzir à proposição da primeira 

das duas tipologias presentes nessa tese, uma classificação de sabor historicista que apresenta 

as particularidades das diversas gerações de diretores de videoclipes desde o final da década 

de 1970 até os dias atuais. Embora a tipologia engendrada tenha sido guiada pela atenção à 

atuação de diretores no campo, levou-se também em consideração, ao se delimitar cada 

geração, a relação da instância diretiva com artistas musicais, gravadoras e com outros 

campos culturais correlatos.  

O discernimento estilístico no formato videoclipe é o cerne do terceiro capítulo da 

tese. Primeiramente, ficam evidenciadas as maneiras como, através da própria organização 

dos recursos e estratégias de cada obra, algumas características inclinam-se a seu 

reconhecimento como traços de estilo. Passa-se, em seguida, à consideração da afirmação do 

estilo de um autor como uma questão a ser também definida mediante a comparação entre as 

semelhanças e diferenças das obras por ele realizadas. Sempre à luz de ocorrências do campo 

do videoclipe, o desenrolar da argumentação também situa a tarefa de identificação estilística 

no contexto da negociação criativa entre cantores/bandas e diretores: o estilo de um clipe visto 

como o resultado da coexistência, síntese ou choque entre contribuições remetidas a uma ou 

outra instância. A terceira seção da tese conclui-se com mais uma proposta de classificação 

para o formato; dessa vez, foram criadas categorias para diferenciar os principais estilos 

videoclípicos de performance, um elemento especialmente representativo da visibilidade e 

participação autoral de cantores e bandas, cuja concepção e apresentação dependem, no 

entanto, da participação dos diretores. 

O quarto capítulo traz a apresentação do corpus videográfico selecionado para o 

trabalho e as justificativas para essa escolha. Investindo nos casos dos diretores Jean-Baptiste 

Mondino e Michel Gondry em suas respectivas parcerias com as cantoras Madonna e Björk, 

são avaliadas as trajetórias de tais realizadores, considerando-se desde os marcos temporais e 

processos que os levaram a se distinguir de outros criadores até a influência que seus 

particulares modos de pensar e fazer – alternativas presentes no campo ou nele forjadas – 

tiveram sobre as características de obras singulares. Logo depois, serão expostos os resultados 

das análises de 13 (treze) videoclipes, que foram conduzidas por uma atenção contínua de 

níveis contextuais mais gerais até os textuais mais específicos. Uma alternativa aqui 

considerada necessária para o entendimento histórico e particular (obra a obra) da delimitação 

de estilos autorais no videoclipe. 
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1. O FORMATO  VIDEOCLIPE: 

DA CONSOLIDAÇÃO  INICIAL  À PERSPECTIVA AUTORAL 

 

Estudos a respeito da genealogia dos videoclipes podem seguramente remeter a 

produtos audiovisuais similares já presentes na década de 1930. Esses trabalhos continuam 

sendo importantes para a recuperação das origens de algumas convenções ainda presentes nos 

clipes e passíveis de serem reputadas à sua relação com outras formas expressivas e meios de 

comunicação, a exemplo do cinema, música popular e rádio6. A argumentação desta tese 

ocupa-se, por sua vez, do deslindamento da responsabilidade e importância de determinados 

realizadores de videoclipes, buscando relacionar a inserção desses profissionais em um campo 

de produção, cuja especificidade afirmou-se gradualmente, com a identificação de estilos 

textuais e marcas autorais nas obras analisadas.  

 

1.1. Os primórdios do videoclipe 

 

Com os propósitos anteriores em vista, é possível dispensar referências mais 

longínquas à história da associação entre canções e imagens, assinalando o interesse de tomar 

os anos 1960 como ponto de partida. Nessa época, novidades na estratégia de divulgação das 

gravadoras musicais e desenvolvimentos na área da videoarte – ocorrências a princípio não 

inter-relacionadas – fomentaram as pré-condições para o surgimento, poucos anos mais tarde, 

                                                 
6 O autor desta tese discorreu detidamente acerca do histórico, origens de convenções e características gerais dos 
videoclipes ou vídeos musicais na introdução e na primeira parte de sua dissertação de mestrado (BARRETO, 
2005: 8-51). 
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do videoclipe. Desde então, anunciava-se a interdependência entre fatores comerciais e 

criativos que passariam a animar o formato e que interessam particularmente como origens 

das atribuições e possibilidades de investimento artístico-expressivo para os realizadores a 

serem aqui considerados. 

Em termos comerciais, a década de 1960 marcou o investimento crescente de 

gravadoras estadunidenses e britânicas em filmes de curta duração que tinham o objetivo de 

promover, com menores custos, seus artistas musicais. Esses produtos audiovisuais podiam 

ser trechos de filmes com a participação dos artistas, registros de apresentação ao vivo ou 

filmagens prévias feitas especificamente para a exibição em determinados programas. A 

princípio, eles serviram como alternativa mais econômica do que o deslocamento de cantores 

e bandas dos EUA para a Europa e vice-versa. Além disso, como muitos programas de 

variedade e musicais organizavam-se com base nas paradas de sucesso, tais curtas supriam a 

ausência dos artistas mais populares e requisitados, que não podiam estar fisicamente 

presentes em todas as oportunidades (MUNDY, 1999: 202-208; PEETERS, 2004: online). 

O grau de aceitação desses filmes de divulgação das gravadoras foi variável entre 

as televisões estadunidenses e britânicas. Houve maior resistência nos EUA por conta de uma 

tradição mais longamente estabelecida de programas – a exemplo do Ed Sullivan Show (1948-

1971) ou American Bandstand (1952-1989) – apoiados na presença ao vivo dos cantores, 

ainda que eventualmente dublando suas canções. Na Grã-Bretanha, a prioridade e a ênfase em 

refletir as paradas – em programas como Ready Steady Go! (1963-1966) e Top of The Pops 

(1966-2008) – serviam de estímulo para que os curtas promocionais compensassem eventuais 

impossibilidades dos artistas.  

Sem dúvida, tal estreitamento da relação entre a indústria musical e os canais 

televisivos preparou terreno para firmar a televisão como o espaço privilegiado de veiculação 

dos formatos audiovisuais promocionais das gravadoras. Esteticamente, como afirmou John 

Mundy, esses produtos audiovisuais ampliaram o “limitado conjunto de códigos e convenções 

que a televisão tinha desenvolvido em sua tentativa de oferecer representação visual à música 

popular e seus performers”  (MUNDY, 1999: 208). Uma motivação econômica adicional 

favoreceu ainda mais as diferenças estéticas com relação à convencional performance 

televisiva ao vivo, estimulando, surpreendentemente, o viés artístico desses produtos. Trata-se 

da substituição economicamente vantajosa da película pelo vídeo como suporte para esse tipo 

de estratégia promocional. 
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Em termos criativos, os novos resultados alcançados relacionaram-se com a maior 

maleabilidade do vídeo para manipulação imagética e, nesse aspecto, com o importante 

legado da videoarte, que floresceu, durante os anos 1960 e 1970, no campo das artes plásticas: 

o vídeo sai “do circuito das galerias de arte às quais estivera confinado por mais de um 

decênio, [conquistando] de fato um espaço próprio em todos os âmbitos da produção da 

imagem, do artístico ao industrial” (GAZZANO, 1985: 135). A influência da videoarte não se 

limitou à adoção de procedimentos técnicos, mas se mostrou também no espírito de abertura e 

experimentação artística dos videomakers. Sobreposições, alterações de cores, colagens, 

dissoluções, incrustações e demais efeitos videográficos, além de marcado investimento no 

poder expressivo da mise en scène e edição de imagens, passam a fazer parte do vocabulário 

renovado da divulgação e performance musical na televisão. 

A princípio, algo da autonomia criativa dos profissionais contratados para a 

direção dos filmes promocionais das gravadoras foi mantida, contanto que seus investimentos 

não ultrapassassem certos limites financeiros. Contudo, eventualmente até mesmo a pressão 

desses fatores orçamentários foi minimizada por conta do interesse efetivo dos artistas 

musicais envolvidos, como no caso dos Beatles, cuja “tentativa de exercitar tanto controle 

criativo quanto comercial sobre sua própria imagem significou um reconhecimento de que o 

produto pop, cada vez mais, implicava e apoiava-se no terreno visual, quer fosse através da 

performance ao vivo ou dos processos mediados do cinema e da televisão” (MUNDY, 1999: 

208). Esse propósito foi levado adiante inicialmente através do investimento em filmes 

documentários como A Hard Day’s Night (Richard Lester, 1964), cujo sucesso teria 

influenciado, mais tarde, a elaboração de curtas promocionais para TV, como Penny Lane e 

Strawberry Fields Forever, ambos dirigidos por Peter Goldman em 1967.  

Ao final dos 1970 e início dos 1980, a popularidade dos curtas promocionais vai 

gradativamente aumentando e algumas características consolidaram-se a ponto deles passarem 

a ser conhecidos com as novas denominações de vídeos musicais ou videoclipes. O novo 

formato valoriza-se ao funcionar como recurso adjuvante prévio ao lançamento de quase todo 

single musical recente, o que fixou, na grande maioria das vezes, a sua duração àquela da 

canção ou pouco mais além disso. Adicionalmente – ao invés de alternativas esporádicas para 

a performance ao vivo na TV como seus precursores –, os clipes têm sua exibição televisiva 

estabelecida em programas e até canais especializados, a exemplo da pioneira MTV 

estadunidense que surge, em 1981, como um canal a cabo 24 horas no ar dedicado à 

apresentação musical  predominantemente no formato videoclipe. 
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1.2. Instâncias de interesse nos videoclipes 

 

Essa breve recuperação de tal recorte temporal – que não tem a pretensão de ser 

exauriente – objetivou situar alguns pontos iniciais da história imediatamente prévia à 

consolidação dos videoclipes com relação às questões de maior interesse desta tese, ou seja, a 

participação, capacidade de controle criativo e tipo de possibilidades textuais e estilísticas 

disponíveis para determinados realizadores do formato. Originado de interesses convergentes 

tanto da indústria musical quanto do meio televisivo, o videoclipe parece inteiramente imerso 

em uma lógica de produção fabril, o que dificultaria, a princípio, sua compreensão como um 

formato audiovisual também marcado pela participação de realizadores que, no decorrer de 

sua trajetória, buscam para si e/ou têm reconhecida a condição de autores.  

O conhecimento do alvorecer do videoclipe e de suas quase três décadas seguintes 

de história é mais do que suficiente para permitir que se destaquem algumas de suas figuras 

mais relevantes; uma proeminência, que – em um formato cultural compósito e de divulgação 

em massa – bem poderia ser atribuída a profissionais de diferentes áreas de atuação: artistas 

musicais, diretores, produtores, editores, diretores de arte e cenografia etc. Ao se referir à 

natureza colaborativa do cinema, ou seja, a sua origem a partir do trabalho coletivo de 

diversos profissionais, Richard Dyer propôs alguns modelos gerais de autoria: 1) autoria 

individual, sublinhando usualmente o papel do diretor; 2) autoria múltipla, reconhecendo 

diferentes “vozes” autorais (diretor, produtor, roteirista, estrela, profissionais de câmera etc.), 

que poderiam ou não estar em harmonia; 3) autoria coletiva, que destacaria a cumplicidade de 

um grupo de profissionais, trabalhando em sintonia e 4) autoria corporativa, atribuída às 

estruturas organizacionais (estúdios, Hollywood) ou sociais que geram as obras (DYER, 

2003: 151-152). A partir da sugestão dessas categorias, é possível aprofundar o tema da 

parceria autoral também nos videoclipes como uma tarefa de identificação dos tipos de 

atribuições solicitadas pelo contexto de produção e de análise do grau de responsabilidade 

criativa dos realizadores em cada obra estudada. Sem deixar de reconhecer a influência 

possível de diferentes profissionais, este trabalho destaca especialmente o papel de duas 

instâncias claramente discerníveis, a diretiva e a performática, como as principais definidoras 

da confecção dos videoclipes estudados. 
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Representada pelos diretores dos videoclipes, a instância diretiva é responsável 

pela concepção da obra, pela escolha de equipes e acompanhamento da elaboração em todas 

as suas etapas (pré-produção, filmagem, edição e pós-produção). Muitos dos profissionais 

dessa categoria trabalham também como diretores de fotografia e editores dos projetos a que 

estão associados. A instância performática compreende os artistas musicais – cantores e 

bandas –, cujas apresentações, nos clipes, variam entre canto e execução de instrumentos 

(performance musical), interpretação de personagens (performance dramática) e dança 

(performance coreográfica). É marcante a influência da instância performática na iconografia, 

figurinos e maquiagem, que são os elementos mais ostensivos da construção de sua imagem 

artística. 

Desde o início dos anos 1980, os videoclipes funcionam como vitrines para 

cantores e bandas, divulgando não apenas trabalhos musicais (canções, álbuns, shows etc.), 

mas ainda servindo, para os artistas, como ferramentas para a construção de sua imagem, algo 

marcadamente nutrido pelas suas diferentes vinculações ou filiações extra-musicais (moda, 

política, artes plásticas, dança, cinema etc.). Mais recentemente, entre o final dos anos 1980 e 

início dos 1990, começam também a ter um maior destaque alguns diretores de clipes, o que 

se dá tanto em decorrência do sucesso comercial das obras que dirigiram quanto pela exibição 

nestas de certas particularidades distintivas, algo importante em um universo caracterizado 

por uma grande concorrência e, a esta altura, já marcado pelo estabelecimento e repetição de 

certas convenções e rotinas. 

O trabalho conjugado das instâncias performática e diretiva – que aponta para a 

noção de autoria coletiva ou partilhada como auspiciosa para a análise da produção dos clipes 

e da organização interna dessas obras – contribuiu decisivamente para a superação de certas 

posições deslegitimadoras do formato, as quais, no decorrer do desenvolvimento histórico do 

videoclipe, poderiam ter restringido suas possibilidades estilísticas futuras. Um primeiro e 

significativo entrave para a adoção de uma abordagem autoral dos vídeos musicais é o fato de 

se dispensar geralmente uma atenção considerável (excessiva, pode-se até dizer) em sua 

função comercial, ou seja, em seu objetivo de promover uma canção preexistente de um 

cantor ou banda. Contra a idéia de que o caráter comercial dos clipes implicava 

impossibilidade artística, cantores, bandas e diretores assumiram uma postura de aproveitar a 

divulgação como forma de expressão das diversas fases de uma carreira ou experimentação 

técnica, o que logo consagrou o formato como terreno de criatividade e manifestação de 

estilos individualizados. Como resultado, confirmou-se precocemente a valorização de clipes 
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com aportes imagéticos inusitados, tramas abertas e/ou temas instigantes. Por conta disso, a 

densidade textual alcançada estimulou a abertura interpretativa das obras, algo que 

enfraqueceu a queixa de que as imagens videoclípicas ofereceriam interpretações pré-

concebidas das canções, limitando a liberdade dos ouvintes. 

Novas perspectivas de compreensão dos videoclipes são inauguradas ao serem 

transpostas visões limitadoras, que tendem a rechaçar as “práticas, linguagens, sintaxes, 

iconografias e retóricas específicas”7 identificáveis no formato e a minimizar as implicações 

sociais do seu surgimento sobre os artistas, a cultura pop e os fãs. Dentre essas perspectivas, 

está colocada a proposta aqui apresentada de examinar as marcas autorais nos videoclipes, 

identificando a intervenção de certas instâncias criadoras, cujo envolvimento na concepção e 

elaboração dos vídeos musicais está caracterizado pela habilidade e savoir-faire de lidar com 

os constrangimentos colocados pelas gravadoras e canais de televisão. Certos profissionais 

teriam assim uma atuação marcada pela superação desses limites industriais ao aliarem 

resultados econômicos positivos com a exploração de novos recursos criativos, algo que – 

mantendo-se no decorrer do tempo – garante-lhes uma flexibilidade gradativamente maior de 

inovação e uma significativa independência de propósitos e realizações. 

 

1.3. A construção social da autoria nos videoclipes: uma aproximação às noções de 

campo, habitus e trajetória em Bourdieu 

 

O mapeamento da importância da parceria autoral entre as instâncias diretiva e 

performática nos videoclipes não pode prescindir de uma atenção ao contexto produtivo 

dessas obras. Nele, foram estabelecidas, pleiteadas e negociadas as condições para uma 

participação significativa de diretores, cantores e bandas na definição artístico-expressiva do 

formato. A caracterização da produção dos videoclipes incide sobre a individualização de seus 

realizadores relevantes, porque permite descrever e localizar, espacial e temporalmente, não 

apenas as oportunidades, os modos de concepção e as práticas criativas disponíveis para tais 

produtores, mas também os obstáculos a serem por eles superados ou contornados, seja 

através do conhecimento e domínio prático das questões norteadoras da produção ou mesmo 

através da busca de novas soluções e alternativas para o formato. 

                                                 
7 “Assume-se, freqüentemente, que os vídeos musicais são meros clipes promocionais – novas formas de 
publicidade – para canções, álbuns, filmes ou produtos. Tal definição ignora tudo acerca do formato, exceto as 
relações econômicas organizadas em torno e pelo videoclipe” (GROSSBERG, 1993: 185-186). 
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O deslindamento da atuação de cantores, bandas e diretores dedicados à 

elaboração de videoclipes desenvolver-se-á com base na argumentação de Pierre Bourdieu 

acerca da distribuição e ação de indivíduos por subdivisões do espaço social geral, que ele 

chama de campos. Característicos de sociedades diferenciadas, esses “microcosmos sociais” 

(BOURDIEU, 2005: 60) têm suas particularidades reveladas pelo conjunto de temas, noções 

ou objetos neles disputados e ainda pela definição – historicamente variável – dos recursos, 

habilidades e estratégias necessários para a maior desenvoltura possível de atuação de seus 

participantes. Agentes, grupos e instituições interagem – associando-se ou concorrendo entre 

si – em espaços “relativamente autônomos” (BOURDIEU, 2005: 85), cuja denominação 

costuma seguir os aspectos conceituais e/ou profissionais neles prevalentes, daí, campo 

econômico, político, religioso, esportivo, jornalístico, literário, artístico etc..  

A designação abrangente desses campos citados não implica a desconsideração da 

organização dinâmica que os caracteriza, fazendo com que se apresentem não de maneira 

estanque, mas sim como espaços sempre em curso de diferenciação e de divisões em outros 

campos ou subcampos afins. A delimitação aqui empreendida da produção do videoclipe no 

interior do campo artístico-cultural buscará elencar e inter-relacionar algumas das condições 

suficientes para se falar no surgimento de um novo campo, o campo do videoclipe. Atenta-se 

especialmente para as modificações tecnológicas, para a diferenciação dos tipos de público ou 

de obras produzidas e para as relações comerciais de elaboração/distribuição dos clipes como 

causas para o aparecimento ou aumento da influência de novos grupos de realizadores, que 

agem como gestores efetivos da produção dos videoclipes e de sua definição poética, fazendo 

com que tais produtos de massa com função divulgatória sejam crescentemente consagrados e 

acolhidos como exercícios criativos estilisticamente singulares, que valem por si próprios. 

Como para qualquer outro campo da produção de massa, a delimitação do campo 

do videoclipe encara justamente essa condição de espaço perpassado por vinculações e 

pressões de ordem econômica, ou seja, a condição de espaço não inteiramente autônomo. 

Mesmo que seu trabalho tenda a se concentrar na análise de campos de marcada autonomia – 

como o campo literário, o campo científico e o campo das artes plásticas –, a abordagem de 

Bourdieu inclui e contempla o jogo de oposições entre a dimensão economicamente 

desinteressada (produção restrita) e a dimensão comercial (grande produção) dos campos 

artístico e cultural. Uma relação que incita considerações a respeito daqueles casos em que as 

fronteiras dessas dimensões parecem borradas, a exemplo da absorção de alternativas 



29 
 
vanguardistas como convenções massificadas, do reconhecimento estético de obras inseridas 

na produção massiva e da consagração de seus agentes realizadores.  

Seguramente investido de mais confiança na possibilidade de legitimação da 

cultura popular ligada às esferas industrial e comercial do que a própria argumentação de 

Bourdieu8, esse trabalho destaca a disposição e a atuação das instâncias diretiva e 

performática dos clipes para resguardar suas obras de solicitações e poderes derivados de 

campos externos, fazendo avançar a autonomia relativa do campo do videoclipe. É possível 

analisar as características identificadas nas tomadas de posição, especialmente nas obras, 

desses realizadores como expressivas das lógicas específicas e diferenciadas desse campo em 

particular. A respeito de um outro campo também inserido na grande produção – o da 

telenovela – já foi feita uma constatação condizente com o que se percebe aqui no campo do 

videoclipe: “(...) observa-se uma forte preocupação dos agentes em não deixarem de definir e 

buscar a qualidade artística do gênero telenovela, apesar de saberem da força do econômico 

na sua constituição” (SOUZA, 2004(a): 57).  

 Desse modo, nos exercícios de autores que pleiteiam um caráter diferenciado para 

suas obras e/ou são reconhecidos pelas instâncias de consagração que cresceram a par da 

constituição do campo do videoclipe, têm-se a oportunidade de ver prevalecer, mesmo na 

produção de massa, os princípios norteadores específicos desse campo e não a influência 

direta de determinações exteriores e não artísticas9. Mesmo uma característica como a 

reflexividade – que Bourdieu considera como típica de campos marcados por maior 

autonomia – pode ter sua ocorrência identificada em campos consolidados, mas com 

autonomia relativa. Definida como “alusão à história interna” (BOURDIEU, 1996: 121) ou 

como “uma espécie de volta crítica sobre si, sobre seu próprio princípio, seus próprios 

pressupostos” (BOURDIEU, 1996: 273), a tendência à reflexividade pode ser identificada no 

campo do videoclipe: 1) nas declarações e esclarecimentos de diretores e artistas musicais já 

estabelecidos a respeito de sua carreira e projeto criador no formato, 2) nos comentários 

culturais a respeito do formato e na legitimação de certos videoclipes por parte de 

profissionais como críticos, historiadores, analistas etc. e 3) nas práticas tanto de filiação 

quanto de recusa dos aspirantes ou novos produtores, que se deparam com um campo com 

                                                 
8 Richard Shusterman chega a afirmar que, apesar de Bourdieu “expor rigorosamente a economia oculta e os 
interesses encobertos da assim chamada estética desinteressada da alta cultura, ele permanece encantado demais 
com o mito que ele desmistifica para reconhecer a existência de qualquer estética popular legítima” 
(SHUSTERMAN, 2000: 172). 
9Para Bourdieu, o campo – por meio da instituição de leis específicas – refrata (como um prisma), isto é, 
redireciona ou recontextualiza a influência da sociedade e de outros campos sociais (BOURDIEU, 2005: 61). 
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todo um passado estilístico a dominar. O envolvimento de agentes específicos do campo, 

além da freqüente presença de referências, citações e até derrisões a clipes e autores do 

passado em obras recentes, fazem da identificação da reflexividade mais um dado indicativo e 

apoiador de que o campo do videoclipe atingiu um suficiente grau de consolidação, que 

merece ser esmiuçado.   

No processo de investigação de um campo de produção cultural10, Bourdieu 

sublinha a importância de se trabalhar com realizadores de destaque, cujo projeto criador 

daria relevo às principais tendências – temáticas e formais – da atividade em questão: “um 

conjunto de figuras exemplares (...) cujas obras e seus pressupostos (...) definem as 

referências com relação às quais todos deverão situar-se” (BOURDIEU, 1996: 268). Esse 

lugar de exemplaridade é construído gradualmente no decorrer da atuação de produtores, que 

demonstrem ser aptos a lidar não somente com as solicitações e exigências mais evidentes dos 

espaços sociais e campos, em que vivem e atuam, mas também com suas regras não 

explícitas. Tal capacidade decorre de esquemas mentalmente incorporados de percepção, 

apreciação e planejamento prático, que se originam do próprio contexto social em questão. 

Esse sistema socialmente adquirido de estruturas cognitivas, disposições e gostos (habitus) 

pode fazer um realizador compreender e antecipar – mesmo inconscientemente – 

possibilidades de concepção e de realização não claramente acessíveis para a maioria dos 

agentes do campo, o que, por sua vez, pode colocá-lo em vantagem na disputa por 

reconhecimento e consagração. 

Interessa ainda ao debate da autoria encarar a relação de concorrência em um 

campo cultural como uma luta entre posições hegemônicas e heterodoxas, estabelecidas e 

vanguardistas. Nesse jogo de forças, são localizáveis a crítica de convenções, a recriação de 

estilos e as propostas de associação ou dissidência entre gerações de realizadores. Isso é 

especialmente relevante em um campo como o do videoclipe, que se caracteriza por uma alta 

taxa de renovação de tendências estéticas e tecnológicas, assim como por uma marcante 

permeabilidade para realizadores oriundos de várias áreas performáticas e da produção 

audiovisual. 

                                                 
10 Em Regras da Arte, Bourdieu cita, como campos de produção cultural, os campos literário, artístico, 
filosófico, científico e intelectual (BOURDIEU, 1996: 243-244). Em Razões Práticas, ele fala também de campo 
religioso (BOURDIEU: 2005: 62 e 157-197) e, em Sobre a Televisão, de campo jornalístico (BOURDIEU, 
1997: 104-109). Além do próprio Bourdieu, podem ser lembradas ainda as menções de campo da comunicação e 
campo da indústria cultural por MIRANDA (2005: 9-20 e 88-92), além de campo de produção da telenovela por 
SOUZA (2004(b): 11-52). 
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Qualquer produtor cultural – inclusive as figuras exemplares ou personagens-guia 

– atua em um ambiente de competitividade, caracterizado por um continuado esforço para 

afirmar, dentre tantos concorrentes, a validade e a relevância de suas inclinações temáticas, 

opções formais e vinculações estéticas particulares, enfim seu ponto de vista a respeito de 

como deve ser desenvolvida a criação e produção das obras. Shusterman lembra como a 

crença e a busca por essa individualização é forjada socialmente em meio a esse processo de 

competição artística e intelectual: “(...) o desejo de distinção individual e originalidade é, ele 

próprio, fruto de pressões de um dado campo público (...) para distinguir a posição de alguém 

através da identificação, afirmação e realce de suas diferenças dentro do campo partilhado de 

tentativas” (SHUSTERMAN, 2000: 256). No campo do videoclipe, a consideração das 

propostas e contribuições dos realizadores segundo uma abordagem autoral é justamente 

estimulada pela identificação de atuações impulsionadas por anseios dessa espécie, a exemplo 

da conquista e manutenção do controle criativo, da valorização da própria capacidade de 

inovação e da tentativa de definição de uma marca ou estilo reconhecível por terceiros.  

Esse trabalho busca revelar e compreender os pontos de interseção entre as 

experiências e as obras produzidas por realizadores reconhecidos como autores no campo do 

videoclipe e os traços estilísticos presentes nos vídeos musicais examinados. Para isso, a 

argumentação apóia-se na noção de trajetória social, entendida como a “série de posições 

sucessivamente ocupadas por um mesmo agente (ou um mesmo grupo), em um espaço ele 

próprio em devir e submetido a transformações incessantes” (BOURDIEU, 2005: 81). Desse 

modo, levando em consideração o campo do videoclipe, é viável pensar na abordagem da 

trajetória individual de artistas musicais ou diretores como meio prévio para deslindar a 

trajetória das parcerias autorais entre as instâncias performáticas e diretivas consideradas. 

O emprego da noção de trajetória tem aqui duas vertentes complementares. A 

primeira está relacionada à sua utilidade para definição do corpus de análise. A atenção 

voltada para as atitudes, intervenções, discursos, decisões e filiações dos realizadores de 

videoclipe é tomada então como uma maneira de discernir as funções mais importantes da 

criação e produção do formato, assim como de elencar os principais nomes associados a tais 

instâncias criativas de mais destaque. A partir daí – como segunda vertente da utilização da 

trajetória –, procura-se conhecer as posições galgadas e ocupadas pelos realizadores 

selecionados, as respostas que receberam da crítica e do público e as opiniões gerais por eles 

assumidas como forma de incrementar a compreensão e a análise da estrutura, efeitos e temas 

de obras individuais. Considerando os clipes como resultantes da gestão de possibilidades e 
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constrangimentos colocados para os realizadores no interior do campo específico, é de se 

esperar que algumas de suas características possam ser mais bem entendidas à luz das 

trajetórias de seus diretores e performers. 

Para especificar os dados pertinentes à trajetória que teriam relevância para a 

análise dos videoclipes, guia-se por mais um conceito trabalhado por Bourdieu, aquele 

referente aos diferentes tipos de capitais acumulados pelos realizadores durante sua atuação 

no campo. Sem estarem, nessa acepção, limitados à esfera econômica, “os capitais seriam, 

grosso modo, recursos socialmente construídos e subjetivamente adquiridos ou incorporados 

pelos agentes sociais para entender o mundo que os cerca a fim de nele poderem atuar” 

(SOUZA, 2004(a): 48). O conhecimento dos tipos diferenciais de capitais disponíveis para 

cada realizador estudado surge da recuperação, no estudo de sua trajetória, de informações 

concernentes à sua origem social e rede de relações, ou seja, seu círculo de convivência 

(capital social), aos tipos de formação recebida (capital cultural), ao grau demonstrado de 

independência e de controle possível sobre sua produção artística e ao tipo de resposta 

recebida dos seus pares, críticos e público. Essas duas últimas categorias de informação 

relacionadas tanto ao sucesso financeiro de suas empreitadas (capital econômico) quanto ao 

reconhecimento e consagração recebidos (capital simbólico). 

A consulta a entrevistas, biografias, perfis, making-ofs etc. oferece ao analista as 

informações acerca dos principais tipos de capitais acionados pelos realizadores, assim como 

a respeito do espectro de escolhas e possibilidades disponíveis para eles no momento da 

criação e elaboração dos clipes. Tais achados estarão em constante e necessária relação 

dialógica com a análise dos recursos constituintes e efeitos programados em cada obra. Trata-

se, portanto, de um ângulo mais contextual da proposta aqui desenvolvida que – associado ao 

enfrentamento analítico do corpus empírico – “implica na análise das disposições, dos estados 

do campo, das posições e das tomadas de posição representadas nas obras que produziram, 

nos grupos de que participaram, nas instituições com as quais se relacionaram” (SOUZA, 

2003: 58). 

Dados relativos à origem sócio-geográfica dos realizadores podem mostrar-se 

essenciais para explicar a recorrência de determinados temas (e ângulos de abordagem desses) 

em suas obras. Juntando-se esse conhecimento àquele sobre sua formação técnica e cultural 

mais geral, tem-se a justificativa para o aparecimento de determinadas referências e 

apropriações artísticas, assim como para o realce de determinados procedimentos ou 

elementos nas obras – usualmente, aqueles que os próprios criadores acreditam dominar e que 
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esperam sejam também reputados pelo público, pares e críticos como seus pontos fortes. De 

modo semelhante, os caminhos trilhados pelos realizadores em contextos produtivos afins ao 

do campo artístico considerado podem ser arrolados como as razões para os cada vez mais 

freqüentes achados intertextuais entre produtos oriundos de diferentes campos. Já a 

recuperação das circunstâncias em torno do estabelecimento de relações entre realizadores 

pode justificar tanto os embates estéticos concretizados em produtos artísticos como os casos 

de colaboração, que marcam e modificam os rumos da obra dos envolvidos. Desse modo, o 

acesso às informações concernentes aos capitais disputados e acumulados pelos realizadores e 

às posições que puderam ocupar em sua trajetória permite conhecer o desenrolar histórico das 

diversas manifestações do projeto criador dos criadores, informando sobre as origens e as 

causas tanto de continuidades evidentes entre suas obras quanto de viradas e renovações 

ocorridas nesse percurso. 

Perpassando esse percurso dos realizadores, está colocada a espraiada dinâmica 

entre sua busca particular por afirmação e as formas e instâncias de reconhecimento 

organizadas no campo. A consagração da singularidade de um realizador dá-lhe mais 

relevância na defesa da especificidade e autonomia do contexto produtivo em que está 

inserido, porque o imbuí do poder de representante bem sucedido no processo concorrencial 

de seu próprio campo, estimulando seus propósitos de controlar a gestão artística de sua obra 

e reagir às pressões vindas de campos exógenos.  

No campo do videoclipe, diretores, cantores e bandas reconhecidos como autores 

podem, por exemplo, colocar-se contra a inclinação das gravadoras por fórmulas de sucesso, 

geralmente ligadas à cristalização de idéias pré-concebidas sobre como deve ser um clipe 

correspondente a certos gêneros musicais (o rock e o rap, colocando-se dentre aqueles que 

evidenciam maior repetição de convenções). Com relação ao meio televisivo – o espaço 

principal de veiculação dos clipes –, os realizadores precisam estar atentos a tentativas de 

censura das emissoras, que se direcionam, principalmente, à exibição de violência, 

sexualidades alternativas e de tematização política ou religiosa mais incisiva11. Além de 

                                                 
11 Várias obras tiveram sua exibição restrita a horários noturnos da programação ou foram simplesmente banidas 
de alguns canais televisivos estadunidenses e europeus, sendo diversificados os motivos alegados para isso. 
Justify My Love (Jean-Baptiste Mondino/Madonna, 1990), Erotica (Fabian Baron/Madonna, 1992), 
Filthy/Gorgeous (John Cameron Mitchell/ Scissor Sisters, 2005) e Juicebox (Michael Palmieri/The Strokes, 
2005) foram censurados por seu conteúdo erótico e exibição de práticas sexuais alternativas. No caso de 
Juicebox, o diretor fez críticas severas à resolução da MTV estadunidense e exigiu que uma versão cortada não 
trouxesse seu nome nos créditos. Smack My Bitch Up (Jonas Akerlund/Prodigy, 1997) foi banido por sua suposta 
misoginia e exibição de uso de drogas. My Favourite Game (Jonas Akerlund/The Cardigans, 1998) por estimular 
o comportamento irresponsável no trânsito. Army of Me (Michel Gondry/ Björk, 1995) por trazer um atentado à 
bomba como parte de sua trama fantasiosa. A censura a What It Feels Like for a Girl (Guy Ritchie/Madonna, 
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variáveis a depender do contexto sócio-político geral no qual a emissora está inserida e da 

própria regulamentação de cada empresa, casos de censura videoclípica vêm sendo 

contornados pelos realizadores ao aproveitar brechas criadas pela concorrência entre os canais 

televisivos (o que um rejeita, pode ser veiculado com fanfarra por outro), através de vendas 

diretas ao espectador e – também com o auxílio dos fãs – através da veiculação e divulgação 

dos clipes na Internet. A indústria do cinema pode também aparecer como um contexto 

externo que pressiona o campo do videoclipe, algo especialmente evidente nos clipes para 

canções de filmes. Neles, os estúdios tendem a privilegiar a função divulgatória, intercedendo 

pela presença de várias cenas dos filmes em questão12. Contudo, alguns realizadores resistem 

a esse caminho mais óbvio, acabando por criar obras que recontextualizam as imagens 

fílmicas a favor da trama e conceito próprios do clipe (a exemplo de Deadweight: Michel 

Gondry/Beck, 1997) ou colocam o artista musical como protagonista de ações, que, mesmo 

tendo sido influenciadas pelo filme, são exclusivas do videoclipe, como em Die Another Day: 

Traktor/Madonna, 200213. 

Nessa relação com outros contextos produtivos, evidenciam-se alguns 

realizadores de videoclipes que acolhem à interconexão estética do formato com obras 

expressivas afins, mas resistem às ingerências econômicas que, perpassando a grande 

produção, são realmente capazes de limitar seu grau de intervenção criativa. Para William 

                                                                                                                                                         
2000) pela MTV norte-americana (não seguida pela européia) foi justificada pela trama que trazia a protagonista, 
burlando a lei e agindo violentamente. As cenas do clipe seguem, no entanto, o estilo dos filmes de ação tão 
populares e exibidos continuamente no cinema e TV. Ironicamente, a letra da canção trata das desigualdades de 
tratamento recebido por homens e mulheres na sociedade, algo que a censura estadunidense ao clipe parece 
confirmar. Aproveitando a polêmica, Madonna lançou – como fez pioneiramente com Justify My Love – o 
videoclipe-single de What It Feels Like for a Girl.  
12 Além da gravadora, do artista musical e dos diretores, a produção de um videoclipe para canção de filme tem 
como especificidade o acréscimo da influência das instâncias de marketing cinematográficas. Lara M. Schwartz 
sinaliza o papel ativo dos departamentos musicais (“soundtrack department”) dos estúdios de cinema na criação 
do videoclipe. A liberação do material fílmico, que fará parte da composição de muitos desses clipes, é feita 
inclusive através destes departamentos (SCHWARTZ, 2007: 42) 
13 O videoclipe Die Another Day coloca em proeminência uma de suas instâncias criativas, tratando-se de uma 
tentativa (comercial e simbolicamente bem sucedida) de associar a grife James Bond com o destaque e poder 
musicais de Madonna. O convite feito à cantora se dá em um duplo momento de celebração, no qual se 
comemorava os 40 anos da série cinematográfica e a produção do seu 20° filme, 007 – Um Novo Dia para 
Morrer (Lee Tamahori, 2002). O videoclipe recebeu o prêmio de melhor clipe para filme da Music Video 
Production Association (MVPA Awards 2003), além de ter sido indicado, no mesmo ano, para o Video Music 
Awards da MTV. Tanta a trilha sonora, que tinha como bônus o videoclipe de Madonna, quanto o single 
alcançaram os primeiros lugares das paradas geral e dance nos EUA e Grã Bretanha. Além disso, Die Another 
Day é um exemplo de como a investigação dos vínculos entre diferentes campos de produção e entre suas obras 
correspondentes pode auxiliar a identificação de fontes exteriores de sentido para certas ocorrências 
videoclípicas. A construção visual do clipe faz apelo à memória (ou à sede de pesquisa) do espectador, 
homenageando vários momentos da série 007 através de referências a personagens (vilões e bond girls), 
figurinos e acessórios utilizados pelo espião e seus inimigos. Entre os filmes citados estão 007 contra o Satânico 
Dr. No (Terence Young, 1962), Moscou contra 007 (Terence Young, 1963) e 007 contra Goldfinger (Guy 
Hamilton, 1964). 
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Earle, o próprio fato de surgirem reclamações de alguns realizadores de um determinado 

campo artístico quanto à presença em seu interior de fatores externos, especialmente 

econômicos, já é um sinal de sua participação na contínua luta por autonomia do seu contexto 

produtivo, pela “real, embora limitada, separação funcional de seu champ” (EARLE, 1999: 

181). 

A caracterização do contexto de produção dos videoclipes e do seu processo 

histórico de autonomização será o propósito do segundo capítulo dessa tese, um exercício que 

utiliza as matrizes teóricas gerais de Bourdieu para a construção e apresentação da noção de 

campo do videoclipe aplicada particularmente à produção estadunidense e britânica das 

últimas três décadas. Derivará dessa argumentação o conhecimento mais aprofundado acerca 

das condições para a definição das instâncias diretivas e performáticas como aquelas 

criativamente mais relevantes para o formato. Ao serem retomadas as trajetórias de diretores e 

artistas musicais, a verificação da atuação diferenciada de alguns desses profissionais apoiar-

se-á na evidência de qualidades como: 1) recorrente demonstração de perspicácia para a 

produção expressiva em questão; 2) marcada capacidade de acionar, na sua prática, as 

possibilidades disponíveis no campo ou ainda de perceber a necessidade de criar novas 

estratégias ou de incluir novos temas (pioneirismo); 3) relevância de sua posição como uma 

referência para outros produtores do campo artístico; além de 4) manifesta sagacidade no 

relacionamento com o campo do poder – representado principalmente pelas gravadoras e 

canais especializados de exibição de clipes –, garantindo um grau significativo de liberdade 

negociada mesmo no contexto da produção de massa. 

Esses parâmetros serviriam para a demarcação da singularidade de um autor no 

campo do videoclipe. A apresentação deste como espaço de embates, de reconhecimento e de 

consagração das instâncias diretivas e performáticas vai se somar à sua investigação como 

contexto fomentador do surgimento e legitimação de estilos videoclípicos autorais. A 

argumentação aqui desenvolvida aposta na confluência entre o conhecimento do processo de 

individualização do realizador no contexto produtivo e a identificação de marcas autorais 

internas representadas por originalidade, maior raridade e/ou sofisticação das estratégias de 

composição dos programas de efeito dos videoclipes. 
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1.4. Singularidade e atratividade nos videoclipes 

 

Com a popularização do formato e a proliferação dos realizadores interessados na 

criação dos videoclipes, estabeleceu-se, ao longo dos anos, um processo concorrencial 

marcado, grosso modo, por duas distintas dimensões. A primeira delas envolve as estratégias 

articuladas pelas gravadoras para a veiculação dos clipes nos melhores horários e em repetidas 

exibições televisivas. Opta-se por deixar a latere a discussão em torno dessa dimensão 

referente ao sistema de distribuição e inserção do videoclipe, uma vez que ela envolve 

instâncias não artísticas do campo de produção. Conseguido o espaço de veiculação, a disputa 

entre as obras passa a ser pautada, de modo mais direto e intensivo, por uma segunda 

dimensão esteticamente mais relevante, que pode alicerçar um patamar inicial de aproximação 

à importância de artistas musicais e diretores nessas obras. Como cada obra está submetida à 

apreciação do espectador durante poucos minutos e em meio a variados concorrentes, o clipe 

têm ainda que se destacar na profusão de conceitos, narrativas, performances musicais, 

coreografias e/ou efeitos especiais, que caracteriza a diversidade empírica do formato. Desse 

modo, firmou-se, no campo do videoclipe, a crença de que o êxito em captar a atenção do 

público torna-se essencial para garantir exibições repetidas e presença duradoura na 

programação. A singularidade e o poder atrativo do clipe – características estéticas 

decorrentes das instâncias artísticas do formato – acabam sendo valorizadas pelas instâncias 

comerciais por potencializar os esforços inicialmente empreendidos para inserção da obra nos 

veículos de comunicação. 

O potencial atrativo do videoclipe é, sem dúvida, um dos fatores determinantes 

para o seu sucesso comercial. A capacidade de fazer o espectador lembrar-se do vídeo musical 

é especialmente importante ao se considerar o papel do público nos esquemas de exibição de 

clipes, que, muitas vezes, se estruturam – em extintos ou correntes programas de TV – de 

modo homólogo às paradas radiofônicas (“dez melhores”, “top 20”, “dial MTV” etc.). Mesmo 

para as obras disponibilizadas e distribuídas apenas na Internet, um apelo diferenciado poderá 

ser um fator decisivo para estimular mais acessos e mais indicações do produto pelos 

internautas, seja incluindo-o em perfis de relacionamento (Orkut, MySpace etc.) ou através da 

utilização de ferramentas de indicação direta via e-mail. 

A atratividade do videoclipe deve ser encarada como uma isca imprescindível, 

que, tendendo a gerar maior disponibilidade do produto para o espectador, dá mais chance a 

que se efetive a dinâmica de compreensão, comoção e/ou fruição advinda da execução dos 
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seus efeitos. É preciso esclarecer que o termo atratividade não se restringe aqui à apresentação 

de beleza ou cuidado estético, mas especialmente ao objetivo dos realizadores de pôr em 

relevo experimentações e estratégias para programação de efeitos, que sejam reconhecíveis 

pela introdução de novidades freqüentes e demarcação de singularidades, estilos individuais e 

marcas autorais nos clipes. Além de sua relação com questões relativas à criação da obra, tal 

capacidade atrativa representa ainda um primeiro nível de identificação do estilo do 

videoclipe, aquele nível em que são perceptíveis as características mais ostensivas da obra, 

que tanto servem de chamariz para a prática cotidiana de apreciação quanto podem, através de 

empenho analítico, conduzir à identificação de marcas estilísticas mais sutis.  

Ao avaliar a condição dos traços distintivos de uma obra como de ordem 

estilística, o analista investiga o grau de pertinência desta singularidade levando em 

consideração criadores, épocas de produção ou gêneros específicos. Tal abordagem explora 

detidamente as características intrínsecas das obras de interesse, distinguindo a incidência de 

fatores como origem, temporalidade e filiação a partir da comparação com outros produtos, 

sejam afins ou distanciados. Dessa maneira, a elucidação do estilo ajusta-se ao interesse 

particular deste trabalho, que é o de revelar a parcela de responsabilidade de criação dos 

videoclipes atribuível a certos profissionais reconhecidos como autores tendo em vista uma 

trajetória marcada por escolhas, possibilidades, constrangimentos, além de vinculações sociais 

e institucionais. No caso dos videoclipes, espera-se alcançar, através do deslindamento de 

estilos associados a realizadores considerados autores, um caminho para adentrar e esclarecer 

a diversidade empírica do videoclipe, especialmente quando comparada às tentativas 

insuficientes ou inconclusivas de abarcá-la através de sistemas classificatórios muito gerais. 

As investidas taxonômicas vêm apresentando grande dificuldade diante da 

marcante variedade dos videoclipes. É certo que, no processo de constituição dessas 

classificações, muitas das características do formato foram listadas, discutidas e realçadas, 

mas não se pode dizer que isso foi feito da maneira mais clara ou eficaz em termos didáticos. 

Algumas tentativas reconhecidamente diligentes falham ao definir as categorias propostas a 

partir de critérios diferentes14 ou não conseguem, por mais que desdobrem suas subcategorias, 

assentar tranqüilamente em uma só delas obras marcadas por denso entrecruzamento de 

recursos e procedimentos (GOW, 1992). Outras tipologias pecam pelo elevado grau de 

generalização ou pela falta de rigor classificatório (CARLSSON, 1999, FEINEMAN e 

                                                 
14 O caso das categorias de E. Ann. Kaplan (GOODWIN, 1993: 45-48), três delas concebidas segundo a 
vinculação musical e política dos videoclipes e as duas outras segundo o tipo de apresentação visual das obras. 
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REISS, 2000, ou SCHWARTZ, 2007). Talvez seja exigir demais que abordagens 

taxonômicas dêem conta da diversificação sempre em fluxo das propriedades videoclípicas, 

mas tal constatação permite reafirmar a necessidade de conformar um outro percurso que 

viabilize o exame dessa abrangência de modo gradual: uma proposta analítica que, ao 

relacionar traços estilísticos das obras com momentos das trajetórias dos autores no contexto 

da produção, identifique o trabalho de individualização dos videoclipes em sua composição 

interna. Trata-se assim da passagem do mero relato das características do formato para a 

explicação do seu funcionamento artístico-criativo. 

 

1.5. A autoria nos videoclipes como mediação entre contexto produtivo e obras: a 

abordagem analítica das parcerias criativas no formato 

 

A figura do realizador é aqui tomada desde a sua posição como autor diferenciado 

no contexto produtivo até o seu papel de organizador da obra finalizada e, desse modo, de 

programador dos efeitos gerados sobre os espectadores. Tem-se então o autor como “categoria 

única que claramente sobrepõe – pode-se até dizer que une – texto e contexto” (BURKE, 

1998: 204), servindo o olhar sobre a autoria como um guia na busca de uma compreensão 

extensiva e aprofundada acerca do formato videoclipe. Ao situar o autor como uma espécie de 

categoria de mediação, pretende-se desenvolver uma argumentação que – em vez de se basear 

em idas e vindas entre contexto e texto apresentados como duas dimensões segregadas do 

formato – tem ambas as dimensões constantemente disponíveis no decorrer das descrições, 

articulações de informações e análises empreendidas.  

Tal desiderato orientou a organização das duas classificações criadas para esse 

trabalho, propostas tipológicas com a intenção de apresentar as instâncias diretivas e 

performáticas justamente na confluência entre a caracterização do campo do videoclipe e as 

efetivas ocorrências estéticas nas obras. No percurso classificatório que estabelece as 

diferentes gerações dos diretores de clipes, são arroladas condições históricas – favoráveis ou 

não – para a consolidação do formato e das parcerias com os artistas musicais, estando tais 

informações entrelaçadas com a indicação de algumas tendências criativas gerais para cada 

um dos momentos considerados do desenvolvimento do campo do videoclipe. Já a 

apresentação dos diferentes tipos de performance no formato traz os cantores e bandas como 

eixo principal sem, contudo, negligenciar a participação dos diretores. Segue-se então um 
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caminho similar de aproximação contexto/texto que aciona a confluência nas obras entre os 

propósitos dos realizadores (sempre condicionados por oportunidades e limitações do 

contexto produtivo), seus domínios técnicos, habilidades e imagens públicas, além da 

relevância, nesse ponto, de convenções audiovisuais e musicais. Adicionalmente, esse foco 

sobre a performance apóia-se também na convicção de que, através desse elemento, um 

analista com formação não ligada à área musical – e sem o objetivo de dissecar esse 

componente do videoclipe separadamente – tem o melhor acesso à associação entre imagens e 

música, liame basal e inafastável do formato. Concorda-se com Simon Frith, quando afirma 

que “os videoclipes colocam a performance da música em primeiro plano ao invés da própria 

música” (FRITH, 1996: 225). Reside aí a confiança de que a recuperação cuidadosa das 

contribuições, intervenções objetivas e estilos dos criadores de videoclipes nessa seara pode 

ser largamente esclarecedora sobre o formato. 

Após se instituir estas tipologias preliminares, o desenrolar da investigação sobre 

a atuação de diretores e artistas musicais no formato videoclipe complementa-se com a 

aproximação analítica às 13 (treze) obras oriundas das duas parcerias consideradas. Essa parte 

da argumentação inspira-se em duas abordagens voltadas para o deslindamento dos princípios 

construtivos de filmes e do acionamento de efeitos através de obras cinematográficas – 

Poéticas do Cinema propostas por Wilson Gomes (2004a) e David Bordwell (1989 e 2008), 

cujas recomendações e esquemas gerais para a análise das obras audiovisuais não se excluem 

mutuamente. Em linhas gerais, o primeiro procedimento metodológico considera a peça 

fílmica em três dimensões, meios (materiais e recursos), estratégias e efeitos, enquanto o 

segundo subdivide o acesso às obras em particularidades – padrões – propósitos – práticas – 

princípios – processamento (esse último referente à execução dos efeitos pelos espectadores).  

Com relação à viabilidade de se adotar as considerações a respeito de filmes para 

o estudo de videoclipes, vale lembrar que, em termos de organização interna, a análise de um 

ou de outro formato depara-se com elementos materiais e recursos bastante semelhantes. O 

aporte às especificidades de função, produção e exibição dos videoclipes conta ainda, nesse 

trabalho, com todo o empenho de caracterização do campo. Além disso, nas apresentações de 

suas perspectivas, as referidas abordagens admitem similaridades e filiações com poéticas de 

outras formas artístico-expressivas (a exemplo do teatro, literatura e artes plásticas) ainda 

mais diversas em relação ao cinema do que o formato videoclipe.  

As análises estão comprometidas com o deslindamento de quais são os recursos, 

os modos de organização destes e os mecanismos internos geradores de efeitos que 
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predominam em cada clipe. Do criador da obra, espera-se que esteja preparado e atento para 

fazer a previsão e utilização corretas das estratégias que gerarão o efeito pretendido. Já o 

analista tem os efeitos notados em sua apreciação detida como via de acesso à programação 

sistematizada pelo realizador. Os programas de efeitos podem ser classificados em três 

categorias possíveis (GOMES, 2004(a): 116-123): 1) em obras que, predominantemente, 

provocam sensações de tipos diversos (táteis, auditivas, visuais etc.15), há uma ênfase dos 

programas sensoriais; algo que se vê tanto em clipes com forte investimento pictórico (por 

vezes, até abstratos) quanto nas freqüentes investidas técnicas de hiper-edição, movimentação 

de câmera ou enquadramento inusitados ou alterações da textura e definição de imagens; 2) 

prevalecem os programas cognitivos ou comunicacionais nas obras, cujo efeito principal é a 

produção de sentido através da transferência de mensagens, idéias, informações; esses efeitos 

são tão importantes para a compreensão das tramas de clipes narrativos quanto naqueles 

diretamente concebidos pelos realizadores como um manifesto, uma tomada de 

posicionamento a respeito de um tema específico e, por fim, 3) os programas emocionais 

visam a produção de efeitos afetivos, anímicos (sentimentos, estados de espírito), algo que, 

muito freqüentemente, a presença e performance do artista, o conteúdo verbal e a ambiência 

musical das canções pop almejam provocar. Por um lado, a constituição da obra parece 

motivada pelos efeitos que – como uma espécie de finalidade almejada pelo realizador – serão 

suscitados durante a apreciação. A verificação da combinação singular de recursos e 

estratégias, de seus programas, é parte da tarefa analítica. 

Por outro lado, pretendeu-se que as análises contemplassem também outros 

motivos ou causas para que os clipes sejam especificamente como são – a organização textual 

de obras expressivas sendo assim encarada como produto e exemplo das “energias culturais” 

circundantes (BURKE, 1998: 204). Nesse ponto, a argumentação vale-se da inspiração 

sociológica aqui adotada para compreender em que medida o papel do autor como 

organizador da obra e programador de seus efeitos é influenciado pela demarcação da figura 

do autor situado no campo do videoclipe. A ponderação de Bordwell a respeito do ramo da 

poética chamado de poética histórica também coloca as condições histórico-contextuais de 

produção e as intervenções dos realizadores durante o processo produtivo como fatores 

                                                 
15 “Uma obra ou algum dos seus dispositivos pode se destinar principalmente a provocar sensações 
correspondentes à nossa disponibilidade sensorial: aspereza, rugosidade, frieza, calor etc. para as sensações 
táteis, altura, força, debilidade etc. para as sensações acústicas, escuridão, clareza, calor, frieza para as sensações 
visuais, sem falarmos nas sinestesias, nas desorientações sensoriais programadas na obra, nas sensações 
genéricas (agrado, desagrado, prazer, desprazer) nas ‘sensações’ provocadas pela ausência de solicitação 
sensorial, pela ausência de sensações” (GOMES, 2004(a): 100). 
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importantes para a compreensão da organização e funcionamento expressivo das obras. 

Sugere-se que o trabalho de análise procure “reconstruir, com base em qualquer dado 

histórico que se possa encontrar, a situação criativa enfrentada pelo realizador” 

(BORDWELL, 2008: 28). Isso inclui: 1) recuperar afirmações dos realizadores a respeito de 

seus objetivos ou, mais freqüentemente, presumir alguns propósitos plausíveis que possam ter 

guiado a concepção da obra e sua programação de efeitos, 2) identificar ferramentas e 

materiais utilizados, 3) descrever as atividades desempenhadas, 4) apontar os tipos de 

inserção do realizador em instituições e no sistema sócio-econômico de produção, além das 

interferências institucionais em suas práticas e 5) avaliar as ocasiões em que as obras de um 

realizador se definem em função de sua relação com outros membros da produção, pares e 

público (BORDWELL, 2008: 24, 28, 42-43). Desse modo, trabalha-se com a idéia de autores 

não apresentado como centro absoluto da causalidade das obras, mas sim como agentes 

definidores da criação suscetíveis e responsivos – consciente e inconscientemente – às 

tradições do seu ofício, às convenções da forma expressiva em questão, às oportunidades de 

inovação, às determinações artísticas e não artísticas do seu contexto social e produtivo.  

A contribuição autoral é, portanto, assumida como uma dentre várias parcelas da 

constituição geral da obra, mas certamente como uma parcela significativa no formato 

videoclipe. Na prática, a apreciação de clipes é intensamente permeada (e ampliada) pelas 

diversas posições creditadas a seus realizadores mais proeminentes, algo que nem sempre se 

restringe à identificação do autor no texto, mas convoca também o conhecimento de sua 

atuação/intervenção empírica. Diretores e artistas musicais podem assim ser encarados como 

articuladores das escolhas estéticas dos clipes, como agentes revolucionando as possibilidades 

expressivas audiovisuais, como imagens públicas midiaticamente construídas e 

constantemente (re)apresentadas em obras de diversos tipos ou como figuras depositárias de 

expectativas e afetos contínuos de fãs-espectadores. Por conta de todas essas possibilidades 

relativas aos papéis dos realizadores no campo de produção e no formato, as análises 

empreendidas mesclam a atenção à estrutura e efeitos das obras com informações acerca das 

condições externas tanto aquelas desencadeadoras da concepção e produção do referido clipe 

quanto as decorrentes da repercussão do seu lançamento, consumo e consagração. Sendo 

assim, nas análises, estão articuladas, por exemplo, questões a respeito das funções atendidas 

por determinados videoclipes em momentos particulares ou fases da carreira dos realizadores 

ou acerca da relação entre suas características internas – temas, tipos de performance ou de 
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investimento técnico – com a atratividade estimuladora da apreciação e, por fim, com o 

impacto gerado culturalmente pela obra.  

As análises dos videoclipes são também uma oportunidade para julgar o peso do 

aporte de cada realizador nas obras individuais e o resultado da união das contribuições dos 

criadores-parceiros, já que se está considerando a autoria coletiva. Isso permite o 

estabelecimento gradativo de comparações entre as características descritas e avaliadas em 

cada clipe e, assim, demarcações de recorrências e particularidades que podem ser reputadas 

como estilísticas. Um patamar mais básico para se abordar a intervenção do realizador é a 

medição da eficiência e do controle que demonstram na utilização técnica dos materiais e 

recursos do videoclipe. A avaliação desse tipo de manipulação tem como guia as regras e 

padrões estabelecidos na tradição do tipo de obra analisada. A adoção de convenções e 

procedimentos oriundos de outras obras expressivas – curtas e longas-metragens, programas e 

anúncios televisivos, canções pop e obras de videoarte – faz do videoclipe um território, nesse 

ponto, muito aberto. Contudo, mesmo no caso dessas obras tributárias a outros produtos, 

pode-se testar seu êxito em termos técnicos à luz da relação genealógica do clipe em questão.  

A abordagem da habilidade e escolhas dos realizadores nessa dimensão técnica é 

feita conjugadamente com a elucidação dos modos como os materiais e recursos videoclípicos 

são tratados visando propósitos expressivos, ou seja, como a ordenação desses elementos é 

pensada como estratégia ou dispositivo para deflagrar determinados efeitos durante a 

apreciação. Normalmente, é, nesse ponto, que são identificados os investimentos 

propriamente artísticos por parte de indivíduos envolvidos na criação. A composição, guiada 

por valores estéticos, estaria marcada, portanto, pelo estilo, pelo tom, pela linguagem peculiar 

de algum agente da instância da realização. Em referência à textura de imagens e sons das 

obras cinematográficas, Bordwell refere-se ao estilo como “o uso sistemático e significativo 

das técnicas do meio”, situando-o ainda como “o resultado de escolhas feitas pelo 

realizador(es) em circunstâncias históricas específicas” (BORDWELL, 1997: 4). 

Isso não significa, no entanto, que a identificação do estilo autoral deva limitar 

sua atenção às características formais da obra: a esse respeito, “pode-se falar ainda sobre 

outras propriedades, tais como estratégias narrativas ou assuntos e temas prediletos [dos 

realizadores]” (BORDWELL, 1997: 4). A tarefa de elucidação estilística depara-se então com 

traços localizáveis – a depender do que permita cada tipo de obra – em estruturas exibidas, 

nos assuntos por ela tratados ou nos sentimentos exprimidos através dela: “uma característica 

de estilo pode ser uma característica do que é dito, do que é exemplificado ou do que é 
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exprimido” (GOODMAN, 1995: 73). Esse posicionamento serve para reafirmar a importância 

dos diferentes efeitos – comunicacionais, sensoriais ou emocionais – e dos modos de 

programá-los inclusive para o discernimento de estilos autorais. Na hierarquia interna das 

obras, propriedades incorporadas a estratégias e dispositivos relativos à programação 

predominante terão mais evidência durante a apreciação, enquanto traços ligados à programas 

secundários podem passar despercebidas mesmo que sejam efetivamente parte do conjunto de 

marcas singulares de um autor e não uma característica convencional. A opção de analisar 

toda a trajetória das duas parcerias selecionadas, colocando obras com efeitos diversificados 

em comparação, procurou permitir que fossem apreendidas o maior número possível de 

singularidades derivadas dos encontros criativos tratados até mesmo daquelas mais discretas. 

Essa tarefa comparativa, guiada por uma atenção a continuidades e mudanças, também esteve 

sempre informada por circunstâncias temporalmente determinadas da concepção e feitura dos 

clipes. 

Em uma tese voltada para o acúmulo de conhecimento acerca da atuação e 

representatividade de diretores e artistas musicais no formato videoclipe, a análise de obras 

individuais pode dizer muito acerca da relevância autoral no formato. Afinal de contas, cada 

tomada de posição dos realizadores busca reiterar a importância de sua presença diante de 

momentos específicos do campo do videoclipe. Cada obra é prova de que um criador tem um 

lugar na produção e, se a um trabalho seguem-se outros, fica demonstrada a continuidade 

dessa participação em um contexto sempre e rapidamente renovado. Cada clipe é ainda o 

elemento concreto sobre os quais se debruçam os processos de apreciação, consumo, 

julgamento, discussão e disputa. Daí, deriva a possibilidade de reconhecimento e consagração 

simbólica e, com o tempo, o estabelecimento de um legado artístico significativo constituído 

de várias obras.  
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2. O CAMPO  DO VIDEOCLIPE 

 

O liame basilar da produção dos videoclipes com o ramo musical e o meio 

televisivo pode ser apontado como o principal desafio enfrentado ao se advogar que esse 

contexto de produção se constitui em um campo segundo a acepção de Bourdieu. O 

funcionamento dos clipes como ferramentas promocionais de canções e álbuns e a sua 

veiculação televisiva parecem revelar uma marcada dependência com relação a outros espaços 

sociais. Ao se considerar, no entanto, a prática estadunidense e européia das últimas três 

décadas, é possível apontar para a constituição de um espaço marcado pela presença de 

agentes e instituições comprometidos com a artisticidade do formato, relativizando assim as 

sempre presentes – mas freqüentemente contornáveis – pressões comerciais e industriais de 

sua dimensão econômica. Tratar da existência de um campo do videoclipe implica discorrer 

sobre um processo de autonomização que – mesmo não tendo excluído a elaboração das obras 

ou principalmente sua veiculação do contexto da grande produção – gerou gradualmente um 

espaço de disputa específico do videoclipe. Esse debate inclui as distinções entre modos de 

fazer ultrapassados, já vistos ou inovadores, a identificação de realizadores reagindo aos 

limites financeiros das gravadoras ou à imposição de censura por parte dos canais televisivos, 

o reconhecimento e consagração de determinadas obras e realizadores, além da diferenciação 

do público dos clipes. Em referência ao campo literário, Gisèle Sapiro resumiu três condições 

de autonomização, que são parâmetros aplicáveis à observação de outros campos de produção 

cultural: “o surgimento de um corpo de produtores especializados; a existência de instâncias 

de consagração específicas; a existência de um mercado” (SAPIRO, 2005: 294). 
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2.1. Delineamento histórico do modelo produtivo de videoclipes e dos papéis das 

instâncias diretiva e performática 

 

No decorrer da história norte-americana e européia dos videoclipes, consolidou-se 

um esquema de produção sem envolvimento da indústria televisiva e com participação 

indireta da indústria musical, algo que se refletiu positivamente no processo de 

autonomização do campo do videoclipe com relação a esses campos economicamente 

dominantes. Os clipes são realizados por produtoras independentes16, que se situam como 

instituições “satélites” das gravadoras e redes de televisão17. Essas empresas funcionam como 

um anteparo entre as instâncias financiadoras e as instâncias diretivas dos videoclipes, 

participando continuamente da mediação entre elas. Por um lado, as produtoras são 

responsáveis pela coordenação geral do processo de produção dos vídeos, assumindo 

contratualmente as responsabilidades legais e fiscais de entrega do material de acordo com a 

proposta acordada para o vídeo (SCHWARTZ, 2007: 46). Por outro, elas acumulam – 

peculiarmente nesse contexto produtivo – a função de representar os diretores, servindo-lhes 

de agentes. 

As produtoras atraem seus clientes contratadores – as gravadoras, os empresários 

musicais ou os próprios artistas – justamente por conta do elenco de diretores representados, 

uma vez que, nas etapas iniciais de elaboração de um clipe, a busca de realizadores adequados 

para o projeto tem como principal critério uma lista de nomes de diretores e não de 

produtoras. A escolha do diretor costuma resultar de uma concorrência entre as propostas 

videoclípicas desses profissionais pré-selecionados, havendo obviamente casos de diretores 

aos quais se dispensa tal processo. Isso dá uma idéia da importância da função de 

                                                 
16 “A maioria das produtoras de vídeos musicais também produzem press kits eletrônicos, faixas multimídia para 
CDs, CD ROMs e DVDs. Algumas produzem até mesmo comerciais e longas-metragens (...)” (SCHWARTZ: 
2007, 46).   
17 Enquanto a produção britânica e estadunidense de clipes sempre se apoiou na presença de produtoras 
independentes, o contexto brasileiro era bem diferente nos anos 1980. Somente para se ter uma idéia dos 
primórdios da produção nacional, em março de 1986, a revista Bizz (nº 8) traçou um painel sobre a má qualidade 
dos videoclipes locais, apontando como principal justificativa o pequeno investimento das gravadoras. Por conta 
disso, as produtoras independentes nacionais não teriam conseguido se estabelecer propriamente e, não 
raramente, trabalhavam de graça ou faziam pacotes do tipo “dois clipes pelo preço de um”. Descreveu-se ainda 
certo amadorismo por parte dessas empresas. Para completar, as gravadoras chegavam a comprar clipes 
nacionais produzidos pela Rede Globo [Essa e demais referências à revista Bizz derivadas da consulta às edições 
compiladas em BIZZ 20 ANOS. São Paulo: Editora Abril, 2005. 7 CD-ROMS]. 
A partir da chegada da MTV no país na década de 1990, a produção foi incrementada e empresas também 
envolvidas com a publicidade voltaram a se envolver mais ativamente com o formato. Em 2006, a MTV Brasil 
exibiu o Bioclipe, um programa apresentava os principais nomes da direção de clipes no país, a exemplo de 
Oscar Rodrigues Alvez, Kátia Lund, Andrucha Waddington, Jarbas Agnelli etc. De qualquer modo, o contexto 
de produção nacional não está contemplado nesse trabalho.  
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agenciamento, assim como da relevância e visibilidade dos diretores, para as empresas 

produtoras.  

Outras circunstâncias favoráveis à proeminência da instância diretiva dos 

videoclipes têm igualmente origens contextuais. O tamanho moderado das equipes, o tempo 

relativamente curto de produção e os orçamentos mais modestos em comparação ao de outros 

produtos midiáticos são características que dão ampla possibilidade de controle para um 

diretor de clipes inserido no contexto produtivo tratado. Apesar de a qualidade de recursos e 

materiais investidos nos videoclipes ser semelhante aos da TV e do cinema, a elaboração 

desses produtos compactos necessita de um menor investimento de tempo e mesmo de uma 

quantidade relativamente mais modesta de recursos financeiros, materiais e humanos. Desse 

modo, mesmo vinculado a interesses comerciais, esse tipo de organização da produção de 

videoclipes acabou fomentando o surgimento e destaque de diretores com um grau de 

liberdade criativa, que se assume não estar freqüentemente presente, por exemplo, nos 

investimentos de grande monta da indústria televisiva ou na indústria cinematográfica. 

No campo do videoclipe, a instância diretiva costuma ser a responsável pelo 

conceito inicial do projeto. Os diretores acumulam assim um papel de criação semelhante ao 

dos roteiristas de cinema, ainda que as propostas para os clipes sejam bem mais breves e 

possam até mesmo ter apresentação não escrita, mas sim visual, na forma de story-boards 

convencionais ou animados (FRASER, 2005: 39). A centralidade do papel do diretor 

expressa-se ainda no seu envolvimento direto na definição da equipe criativa, assumindo a 

escolha de posições importantes como as do diretor de fotografia, do editor, do cenógrafo e 

diretor de arte. Isso facilita o estabelecimento de relações de maior proximidade e recorrência 

entre esses profissionais, além de aumentar as possibilidades de gerenciamento interno da 

instância diretiva. A importância dessa colaboração pode ser percebida inclusive no processo 

concorrencial prévio à contratação do diretor: “ao mostrar o conjunto do trabalho de um 

diretor a um cliente em potencial, [seu] representante pode sublinhar a presença de alguns 

profissionais na equipe do diretor (...) que sejam considerados ases em suas funções” 

(SCHWARTZ, 2007: 45). 

Além disso, essas equipes definidas e capitaneadas pelos diretores estão inseridas 

em um contexto produtivo intensamente voltado para a experimentação. Como produto de 

curta duração e de freqüente inclinação para a não-narratividade e espetacularização, o 

videoclipe coloca-se como plataforma ideal para testes de efeitos especiais e programas de 

pós-produção, cujo impacto e receptividade são antecipados com relação a investidas mais 
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custosas no cinema, por exemplo. Outro ponto em prol da inovação criativa dos clipes é a 

celeridade de suas fases de pré-produção, filmagem e pós-produção, sendo que “um típico 

prazo desde o envio da faixa para o diretor em potencial até o vídeo terminado pode ser tão 

curto quanto cinco semanas” (FRASER, 2005: 39). Desse modo, os videoclipes 

estabeleceram-se também como veículos imediatos das mais recentes tendências da música, 

dança e moda, uma vez que – no breve intervalo entre o início de sua concepção e o seu 

lançamento – mesmo as mais efêmeras tendências continuarão seguramente vigorando.  

Estudiosos do formato, como Carol Vernallis, sinalizaram essa maior liberdade e 

controle criativo como o motivo de sua percepção da condição dos diretores como autores:  

 

“Quero afirmar que a voz do diretor pode desempenhar um papel fundamental no processo de produção 
de vídeos (...) muitos [diretores] caracterizam o vídeo musical como um lugar de experimentação, 
divertimento e relativa realização estética. Essa caracterização vem parcialmente do fato de o diretor de 
um vídeo musical poder supervisionar e participar de cada fase de seu planejamento, produção e pós-
produção: diferente do diretor de filmes ou comerciais, um videomaker pode desenvolver o conceito, 
determinar uma verba, criar um storyboard, buscar locações, escolher atores e objetos de cena, atuar na 
fotografia e editar o material filmado” (VERNALLIS, 2004: 91).  

 

Com frequência, os próprios diretores manifestam-se favoravelmente a respeito 

das possibilidades dos clipes, encarando-os como exercícios de maior cunho autoral, ou seja, 

de maior incidência de suas decisões e contribuições. Matthew Rolston declarou, por 

exemplo, haver maior flexibilidade na direção de vídeos musicais do que na de publicidade ou 

cinema, além disso, ele definiu o trabalho nos clipes como “uma posição única, que é muito 

preciosa” (SCHWARTZ, 2007: 66).  

A estreita relação entre a instância performática e as gravadoras, assim como a 

menção anterior do papel de artistas musicais (cantores e bandas) como clientes contratadores 

das produtoras de videoclipes, não deve induzir à compreensão da suas atribuições como 

encerradas na esfera financiadora do formato. Pelo contrário, historicamente, as oportunidades 

de pressão da gravadora – algo típico da linha de produção dos meios de comunicação de 

massa – vêm sendo minimizadas pelos propósitos criativos de cantores e bandas. É preciso 

lembrar que o fato de a canção ser o primeiro elemento definido para o videoclipe já dá à 

instância performática algum grau de aporte criativo dianteiro no formato. Quanto mais são 

acumuladas, pelos artistas musicais, as funções de intérpretes, instrumentistas, compositores 

e/ou produtores da faixa escolhida, mais se aprofunda naturalmente a sua influência sobre o 

componente musical dos videoclipes.  
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Antes de começar a conceber o clipe, os diretores têm como guias a faixa musical 

acompanhada de fotos e materiais gráficos correspondentes ao álbum divulgado ou à nova 

etapa da construção de imagem do cantor ou banda. Nesse momento, uma incidência maior 

dos cantores e bandas sobre o componente visual dos clipes pode ser percebida nos casos em 

que os diretores optam por apropriações marcantes das representações midiaticamente 

disponíveis dos artistas musicais ou mesmo de eventuais insights ou propostas por eles 

concebidas. Adicionalmente, os artistas musicais freqüentemente exercem sua influência 

visual sobre os clipes, buscando controlar sua própria aparência nessas obras, daí a sugestão 

pessoal de nomes para as posições de coreógrafos, consultores de maquiagem e de figurino ou 

o envolvimento próximo com profissionais dessas categorias escolhidos pelo diretor.  

No início do estabelecimento do formato, no final da década de 1970 e primeiros 

anos da década de 1980, a maioria dos cantores e bandas não se envolvia com a concepção 

dos clipes como testemunhou o diretor Russel Mulcahy: “eu ainda escrevia todas as idéias; a 

maioria das bandas não trazia nenhum tipo de aporte. Eles apenas apareciam para a filmagem 

e diziam ‘certo, o que você quer que a gente faça?’. Somente ocasionalmente uma banda (...) 

mostrava algum forte interesse real no conceito” (FEINEMAN e REISS, 2000: 24-25). 

Mulcahy lembra ainda como esse período foi caracterizado por uma produção frenética de 

clipes promocionais. Apesar disso, havia se instalado um clima de desconfiança entre alguns 

músicos que não somente questionavam o suposto foco do videoclipe sobre a imagem do 

artista em detrimento do trabalho musical, mas também resistiam a se transformar em 

intérpretes dramáticos no formato. À época, poucos cantores ou bandas declaravam-se 

partidários dos videoclipes como uma forma de expressão artística válida.  

Em 1984, Madonna participou de uma mesa de discussão do New Music 

Seminar18, que incluiu, dentro outros artistas, James Brown, George Clinton e John Oates. No 

evento, a cantora falou do videoclipe como um meio de vincular o artista a um maior número 

de pessoas, especialmente o público jovem: “os vídeos musicais permitem atingir pessoas que 

não teriam a oportunidade de nos ver ao vivo. Eu penso então que eles são realmente um 

avanço. Os jovens de hoje em dia adoram televisão e eu acho que esse é um meio genial de 

alcançá-los”. A não unanimidade dessa posição favorável aos clipes foi então demonstrada 

pela oposição de Oates, que fez declarações sobre a superioridade da fruição das canções no 

rádio e sobre seu incômodo pessoal por ter de atuar nos clipes. Lembrando do necessário 

                                                 
18 Uma convenção anual da indústria musical estadunidense iniciada nos anos 1980 e composta por debates, 
painéis, exposições e shows.  
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investimento dramático requerido também pelas performances ao vivo, Madonna respondeu 

ao colega, descrevendo o videoclipe como apenas uma extensão da performance musical: 

“quando você está em um palco você desempenha um papel. Essa já é uma performance de 

ator. Qual é então a diferença quando se acrescenta uma câmera?”19. Naquele momento, a 

defesa que a cantora fez dos clipes representava uma postura de renovação no meio musical 

ao sublinhar a importância da relação com os fãs e da expressividade artística, dois aspectos 

do formato que iam além da mera função comercial. 

 

2.2. O financiamento dos videoclipes 

 

A partir da segunda metade dos anos 1980, à medida que mais bandas e cantores 

incorporaram os videoclipes no seu projeto artístico-expressivo geral como ferramentas de 

construção e consolidação de imagens e perfis, houve uma tendência a que os artistas 

musicais pleiteassem maior controle sobre a produção do formato, o que significou, muitas 

vezes, tomar o controle do seu financiamento. O teórico Andrew Goodwin destaca três fontes 

principais de verbas para os clipes: 1) o investimento direto das gravadoras através do 

orçamento dos departamentos de publicidade e promoção, 2) o adiantamento de certas somas 

de dinheiro aos artistas, contemplando, dentre outros itens, a elaboração dos clipes (um 

investimento de que a gravadora normalmente é ressarcida via compensação em somas que 

caberiam ao artista) e, por fim, 3) a alocação de recursos próprios do artista musical 

(GOODWIN, 1992: 42) 

No primeiro caso, há, obviamente, um acompanhamento de todo o processo por 

parte das gravadoras, sendo suas maiores preocupações o cumprimento de prazos e a 

limitação de gastos segundo o orçamento inicial. Contudo, a partir do segundo caso, é 

evidente que aumenta a extensão de liberdade e correlatamente a responsabilidade e 

possibilidade de controle dos artistas musicais, já que os gastos passam a ser dos próprios 

cantores ou bandas. Em decorrência disso, os iniciantes procuram – com verbas a serem 

abatidas de seus próprios ganhos futuros – fazer clipes que chamem a atenção e sejam 

coerentes com seu trabalho; enquanto, os consagrados, utilizando os capitais simbólicos e 

econômicos acumulados, impõem-se vôos mais largos, porque os clipes passam a conter 

                                                 
19 Esse trecho do debate foi apresentado em matéria da MTV estadunidense, que está disponível no Youtube 
[http://www.youtube.com/watch?v=Fj1fSFNlZus] 
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expectativas de confirmação de sua continuada relevância no mundo artístico. De um modo 

ou de outro, há um agente que irá se beneficiar das aspirações expressivas do artista musical: 

o diretor, que, muitas vezes, estabelecerá produtivas parcerias com os músicos.  

Nesse tópico sobre o financiamento dos clipes, cabe uma digressão também sobre 

outra questão econômica. Com o passar dos anos, houve um desdobramento da finalidade 

econômica dos clipes, uma vez que à sua função como veículo promocional foi acrescida 

aquela de mercadoria propriamente dita. A partir da década de 1990, os videoclipes são 

vendidos diretamente para o consumidor como single (sendo o primeiro deles o clipe Justify 

My Love: Jean-Baptiste Mondino/Madonna, 199020) ou em coletâneas (em DVDs ou pela 

internet). Além disso, são realizadas negociações de exibição exclusiva com os canais 

televisivos. Por enquanto, esses ganhos com as vendas dos clipes são da gravadora e/ou do 

artista musical, os detentores dos direitos legais sobre a obra. Atualmente, isso vem sendo 

discutido, por diretores principalmente, que têm a expectativa de mudar as regras contratuais, 

passando a receber uma porcentagem dos lucros de vendas e difusão midiática21. 

 

2.3. Instâncias de reconhecimento e consagração dos videoclipes 

 

 Fruto de interesses da indústria fonográfica e de organização relativamente 

recente – vinte e oito anos se tomarmos o surgimento da MTV como marco –, o formato 

videoclipe não deixou, no entanto, de ser um terreno onde alguns realizadores puderam 

triunfar simbolicamente. Os processos de “entronização” específicos para os vídeos musicais 

beneficiaram tanto artistas, bandas e diretores já estabelecidos quanto os jovens emergentes. 

As listas de “melhores do videoclipe”22 – divulgadas a partir da primeira década de existência 

do formato – têm a função de fazer o levantamento daquelas obras que marcaram história e 

ficaram na lembrança dos espectadores, participando assim da consolidação do status de 

                                                 
20 Os exemplos serão apresentados segundo a convenção: Nome do clipe:Diretor/Artista Musical, Ano de 
lançamento, exceto quando os nomes do artista ou diretor tenham sido citados pouco antes no texto. 
21 Há uma petição na Internet a esse respeito (http://www.mvdga.org/), que inclui artistas, compositores e 
produtores nessa disputa. O diretor Mark Romanek foi um dos que já se pronunciaram, reclamando da situação. 
22 Como, por exemplo, Rolling Stone: The 100 Top Music Videos (1993), MTV: 100 Greatest Music Videos Ever 
Made (1999), VH1: 100 Greatest Videos (2001), Slant Magazine: 100 Greatest Music Videos (2003), MTV Base 
– Top 100 Greatest Video Ever! (2008) com uma lista de videoclipes ligados aos gêneros musicais rap, hip-hop e 
R&B e MTV Two – Top 100 Greatest Video Ever (2008) com uma série de videoclipes ligados ao rock 
alternativo. 
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clássico daqueles clipes selecionados. Por outro lado, as indicações anuais das premiações23 

têm o seu foco voltado para a produção mais próxima temporalmente – via de regra, até um 

ano antes – ao evento de distribuição de prêmios, beneficiando a novidade e o sucesso 

recente. Em muitas dessas listas e premiações, o público é inclusive estimulado a votar em 

seus favoritos, o que coloca a consagração popular como parte relevante do reconhecimento 

de realizadores de clipes. 

Os grupos e instituições prontos a afirmar o valor dos videoclipes diversificaram-

se a ponto de incluir não apenas os já esperados canais televisivos especializados e imprensa 

musical (inclusive com publicações sobre clipes), mas também eventos de publicidade e 

instituições tradicionais, como museus24. São também organizadas, em museus e festivais 

específicos, retrospectivas temáticas em homenagem a diretores ou artistas musicais25.  

No processo de autonomização do campo do videoclipe é importante falar 

também de uma organização como a Music Video Production Association, sediada em nos 

EUA, que representa “empresas de produção e pós-produção de vídeos musicais, assim como 

profissionais – editores, diretores, produtores, diretores de fotografia, coreógrafos, 

supervisores de scripts, responsáveis por animação digital e maquiadores”26. A MVPA é uma 

instituição sem fins lucrativos, que organiza ainda uma premiação – cujas categorias 

contemplam todos as funções acima listadas – e duas mostras anuais – Director’s Cut e 

Artfest – direcionadas a videoclipes, inclusive experimentais. 

Através da apresentação dessas instâncias de reconhecimento e consagração, é 

possível notar que o formato videoclipe foi alcançando uma progressiva legitimidade, 

seguramente iniciada por conta do empenho de certas instâncias diretivas e performáticas em 

reforçar seu valor estético ao invés de restringi-lo à sua função comercial. A organização da 

produção dos videoclipes em um contexto marcado por realizadores com atribuições 

especializadas, legitimação, público diversificado e mercados próprios confirma que esse 

                                                 
23 Já na década de 1980, havia começado algumas premiações de canais especializados, como a MTV (Video 
Music Awards, 1984) e MuchMusic (1987), e da indústria musical, o caso da categoria para clipes do Grammy 
Awards (1984). A partir da década seguinte, essas premiações proliferam-se e espalham-se pelo mundo: 
Billboard Music Video Awards (1990), MVPA Awards (Music Video Production Association, 1992), MTV 
Europe Video Awards (1994), MTV/VMB Video Music Brasil (1995), Clio Awards (festival de publicidade com 
categoria para clipes desde 1995), Music Vision Awards/ Creative and Design Awards (das revistas Music Week 
e Promo, 1998), MTV Video Music Awards Latin America (2003) e Uk Music Video Awards (do British Film 
Institut, 2008). 
24 O MoMa de Nova Iorque, por exemplo, possui uma coleção permanente. 
25 Dentre os festivais, é possível citar o Resfest (1996) –  evento itinerante da Res Magazine, que já teve dez 
edições, inclusive no Brasil – e o Festival International des Arts du Clip (2004).  
26 http://www.mvpa.com 
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contexto produtivo pode ser considerado um campo. Em processo inacabado de 

autonomização, como se admite aqui, mas, ainda assim, o campo do videoclipe. A autonomia 

relativa, que permitiu a esse espaço não ter seus critérios de produção exclusivamente 

dominados pela dimensão econômica, contribuiu inclusive para que os videoclipes tenham se 

estabelecido como o formato mais globalmente disseminado e com maior longevidade dentre 

aqueles produtos que associam canções e imagens, mantendo uma unidade própria (isto é, não 

retirados de uma obra mais longa). Os predecessores dos clipes não passaram de tentativas 

transitórias e geograficamente localizadas, a exemplo dos curtas musicais (short films) 

exibidos nas sessões estadunidenses de cinema dos anos 1930, dos filmes para jukeboxes 

conhecidos como soundies (nos EUA da década de 1950) e scopitones (na França dos anos 

1960) e também dos curtas promocionais das gravadoras estadunidenses e britânicas da virada 

entre 1960 e 1970.      

 

2.4. As gerações dos diretores de videoclipes 

 

Ao se acompanhar a história da relação entre as gravadoras, artistas musicais e 

diretores de videoclipes, é possível perceber a crescente importância assumida pelas 

instâncias performática e diretiva no formato. Tomando os diretores como eixo para esse 

tratamento histórico, propõe-se em seguida uma classificação das diferentes gerações de 

diretores de clipes. A escolha do termo “geração” apóia-se na afirmação de Bourdieu a 

respeito das gerações artísticas: “as diferenças segundo o grau de consagração separam de 

fato gerações artísticas, definidas pelo intervalo, com freqüência muito curto, por vezes 

apenas alguns anos, entre estilos e estilos de vida (...)” (BOURDIEU, 1996: 143). No caso da 

divisão temporal proposta, por exemplo, chegou-se a um período médio de cerca de sete anos 

para cada geração, algo relativamente curto, mas um resultado adequado à acelerada taxa de 

renovação do formato videoclipe. 

A tipologia foi concebida para permitir um acesso mais direto e simplificado às 

principais tendências da produção de vídeos musicais desde sua origem. Gradativamente, 

serão também citadas as personalidades com atuação destacada no contexto de produção: 

diretores, cantores, bandas e produtores, cujas obras, intervenções ou discursos serviram como 

referências para outros envolvidos no campo do videoclipe.  
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Da primeira geração de diretores de videoclipes, fazem parte profissionais 

oriundos das mais diversas áreas expressivas – música, moda, fotografia, videoarte, cinema e 

artes plásticas –, o que foi um importante precedente para o hibridismo e a experimentação do 

formato, cuja produção continua, até os dias de hoje, bastante aberta, permeável a todo tipo de 

intercâmbio profissional e técnico. Bourdieu já havia tratado do “baixíssimo grau de 

codificação” de entrada, quer dizer, dos parcos requisitos exigidos para o ingresso de 

realizadores nos campos artísticos em geral. Contudo, no campo do videoclipe, esta 

característica parece ter ficado particularmente demarcada dentre suas leis de funcionamento 

próprias27. Esse primeiro grupo, que começa a se dedicar aos clipes a partir do final dos 1970 

e início dos 80, defronta-se precisamente com este contexto de “postos mal definidos, antes 

por fazer que feitos e, nessa medida mesma, extremamente elásticos e pouco exigentes, e 

também futuros muito incertos e extremamente dispersos” (BOURDIEU, 1996: 256).  

Este foi um período musicalmente marcado pelo interesse das gravadoras em 

promover rapidamente ídolos lábeis com orçamentos limitados e controlados. Por este 

motivo, o ritmo de produção era acelerado, a proposta e o conceito do clipe ficavam sob 

responsabilidade do diretor e era pouco comum a intervenção do artista. Apesar disso e por 

mais breves que fossem as carreiras de cantores ou bandas, direcionava-se aos músicos grande 

parte da visibilidade decorrente do formato, uma vez que os diretores eram nomes conhecidos 

apenas na indústria musical e não pelo grande público. Ainda assim, dentre os nomes 

destacados dessa geração, alguns migraram para o cinema e a televisão (Russell Mulcahy, 

Julian Temple), outros continuaram com evidência paralela em suas áreas originais de atuação 

(é o caso do fotógrafo de moda, Jean Baptiste Mondino) ou seguiram dirigindo vídeos 

musicais nas décadas seguintes (Kevin Godley, Nigel Dick, Anton Corbijn e o próprio 

Mondino).  

Com produção iniciada em meados dos anos 80, a segunda geração de diretores 

experimenta uma redefinição na relação estabelecida com os artistas musicais, uma vez que 

estes passam a ter um maior aporte criativo nos videoclipes. Desse modo, alguns músicos 

acabam sendo creditados em co-direção (David Bowie, Paul Simon, David Byrne etc.) e 

outros se envolvem diretamente no financiamento e na produção dos clipes (Madonna, 

Michael Jackson). Mesmo que alguns diretores pareçam ter sido empregados primordialmente 
                                                 
27 Não arrefece, no formato, a busca artística e a expectativa – de público e crítica – de inovação e do inusitado, 
nem mesmo quando proliferam vídeos musicais banais e repetitivos, o que está normalmente ligado a momentos 
e gêneros musicais específicos. É o caso, por exemplo, da opção pela fórmula da apresentação “ao vivo” na 
época da resistência inicial do rock contra um suposto artificialismo do formato ou da monotonia da temática 
sexista e da obsessão ostentatória de riqueza no hip hop atual. 
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como mão de obra técnica para a expressão das idéias dos artistas28, estabelecia-se, no geral, 

confluência e não disputa de interesses entre as instâncias performática e diretiva. Em 

primeiro lugar, é possível especular que houve na aproximação entre diretores e músicos um 

reconhecimento recíproco de suas posições como figuras artísticas em contraposição, por 

exemplo, àquela dos profissionais das gravadoras: quando artistas musicais amplamente 

reconhecidos passam a financiar seus clipes convencidos da validade e do potencial das 

propostas apresentadas, os diretores se beneficiam com a maior independência com relação às 

gravadoras, com a possibilidade de obtenção de orçamentos mais significativos para os 

projetos e com a negociação de prazos de filmagem e finalização mais adequados a 

necessidades técnico-artísticas específicas. 

Neste momento, originam-se ainda dos próprios diretores desta geração 

movimentos de afirmação da importância do formato e de sua posição. Há o exemplo da 

diretora Sophie Müller, cujo grau de compromisso revela-se na dedicação praticamente 

exclusiva à produção dos videoclipes (também como editora);  ela inclusive resistiu durante 

muito tempo a migrar para outros campos, como a publicidade29, o que afinal acabou 

acontecendo. É marcante também na história do campo do videoclipe, a iniciativa de um 

grupo de diretores (o já citado Nigel Dick junto com os de segunda geração, David Fincher, 

Dominic Sena e Greg Gold) e produtores (Joni Sighvatsson e Steve Golin) de fundar, no final 

dos anos 80, a produtora Propaganda Films, que funciona até 2001 e será essencial na 

definição da geração seguinte. 

Os diretores da terceira geração – cuja produção começa a partir do início da 

década de 1990 – se beneficiaram de uma pequena, mas significativa, mudança nos créditos 

das obras exibidas na MTV estadunidense: o nome dos diretores passou a ser indicado no 

início e no fim dos clipes, junto com o nome do artista e do álbum. Isso representou não 

apenas o alargamento da divulgação deles para um amplo público, mas também uma 

assunção, surgida no próprio campo televisivo, da importância destacada da instância diretiva 

                                                 
28 O caso, por exemplo, do diretor Jim Blashfield, convocado por artistas como Talking Heads (And She Was, 
1985), Joni Mitchell (Good Friend, 1986) e Paul Simon (The Boy in the Bubble, 1986) por conta de seu domínio 
de uma determinada técnica de colagem de imagens. Há referências a esta “assessoria técnica” nas edições 12 e 
21 da revista Bizz. 
29 Ainda em plena atividade, Sophie Müller tem uma videografia com cerca de 170 clipes. Sobre sua relação com 
a música e o formato, ela afirmou: “eu tenho que estar apaixonada pelo trabalho para ele vir a ser bom. Gosto de 
ser parte de algo, ajudando a música de que gosto a fazer sucesso. É por isso que não fiz comerciais. Eu não 
consigo me imaginar me sentindo da mesma maneira por um produto” (FEINEMAN e REISS, 2000: 183). 
Quando finalmente aceitou trabalhar com publicidade, a partir de 2008, Müller acabou dirigindo peças que 
tinham como estrelas duas das artistas musicais, para as quais havia desenvolvido videoclipes: Gwen Stefani e 
Shakira. 
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na organização criativa das obras, trazendo visibilidade para profissionais como Mark 

Romanek, Floria Sigismondi, Jonas Akerlund, etc. Esse destaque seria ainda mais alargado, 

porque, em paralelo com o estabelecimento desta terceira geração de diretores de clipes, 

acompanha-se a constituição das já citadas frentes de reconhecimento e consagração para os 

vários profissionais, gêneros e estilos no videoclipe. 

Apoiados no reconhecimento conquistado, além de uma notável extensão e 

aprofundamento da proximidade com os artistas musicais, três representantes desta geração – 

Chris Cunningham, Michel Gondry e Spike Jonze – são, posteriormente, responsáveis pelo 

lançamento pioneiro de coletâneas em DVD com um apanhado representativo de suas obras, a 

coleção Directors Label30. Ao destacar a instância diretiva ao invés da instância performática 

– habitualmente, contemplada nesse tipo de compilação –, esse produto representa mais uma 

tentativa de redefinição do valor dos diretores no campo do videoclipe. Considerando que os 

artistas musicais e/ou gravadoras detêm os direitos autorais e de exibição sobre os vídeos 

musicais, uma boa relação entre diretores e músicos aumenta as possibilidades de uma 

liberação descomplicada dos clipes para a composição de DVDs deste tipo: não se quer aqui 

restringir o relacionamento entre as instâncias estudadas como uma forma de cálculo de 

vantagens, mas simplesmente assumir o alargamento de possibilidades para ambas as partes, 

quando a colaboração efetivamente funciona. 

O diretor Spike Jonze foi também um dos contratados da Satellite Films, uma 

divisão da já citada Propaganda Films, que se notabilizou como celeiro de talentos do 

videoclipe, a exemplo de Mark Romanek e Stéphane Sednaoui. Os encartes, que acompanham 

a série Directors Label, trazem a informação de que, nos escritórios contíguos da produtora, 

estabelecia-se um clima de competição camarada e trocas de experiência. É possível afirmar 

que estes diretores tinham oportunidade de apreciar os trabalhos uns dos outros nas suas 

versões mais “autorais” (director’s cut), isto é, antes da solicitação de mudanças por parte das 

gravadoras e/ou artistas. 

Sobre essa terceira geração, restaria afirmar ainda que ela concentra a primeira 

leva de profissionais, que – tendo sido pré-adolescentes ou adolescentes nos 1980 – cresceram 

assistindo a videoclipes, isto é, tiveram uma experiência como espectadores em paralelo ao 

próprio desenvolvimento do formato. Uma consequência aparente dessa situação de 

                                                 
30 Até hoje, já foram contempladas também as videografias de Mark Romanek, Jonathan Glazer, Stéphane 
Sednaoui e Anton Corbijn. 
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familiaridade é o fato de alguns destes diretores não enxergarem distinção valorativa entre os 

clipes e qualquer outro tipo de obra audiovisual  

Finalmente, a quarta geração de diretores – com produção identificada aqui a 

partir de 2000 – depara-se com um quadro caracterizado pelo surgimento de novas formas de 

distribuição do formato (popularização dos DVDs e Internet), um aumento do nível de 

profissionalização da área e da concorrência, paralelos a um arrefecimento do mercado: “a 

recente crise econômica da indústria midiática levou tanto à redução de verba disponível para 

a promoção musical como a um grau muito maior de envolvimento corporativo em muitos 

projetos” (FRASER, 2005: 39).  

Ainda assim, a novidade de meios facilitados de distribuição e até exibição 

(Youtube, MySpace) funcionam como vitrine tanto para realizadores ainda não incluídos no 

mercado quanto para jovens profissionais de diferentes nacionalidades, que começam a 

despontar comercialmente (Jonas Odell, Martin de Thurah, Chris Milk, etc.). Para a avaliação 

do papel autoral dos diretores, essa  geração apresenta ainda um desafio instigante, que se 

coaduna, no entanto, com o enquadramento da autoria nos videoclipes como autoria coletiva 

ou partilhada. Trata-se da proliferação dos chamados coletivos de criação, grupos com 

número variado de integrantes, que se responsabilizam conjuntamente pela obra, a exemplo 

do Traktor e Logan (cada qual com 5 participantes), o Pleix (com 7) e a Brand New School 

(com 15).   

Muitos profissionais dessa quarta geração têm, como diferenciais marcantes, a 

intimidade e o conhecimento técnico em pós-produção, computação gráfica e efeitos 

especiais, o que define esteticamente vários trabalhos deste período. Às vezes, essa 

especialização técnica pode implicar um distanciamento entre as instâncias diretiva e 

performática. Há relatos de diretores envolvidos em trabalhos ancorados no digital, que não 

tiveram qualquer encontro com o artista musical e comemoram a total liberdade de um projeto 

assim desenvolvido, é o caso do envolvimento do Pleix na elaboração de Cish Cash do 

Basement Jaxx31. Contudo, mesmo nesse tipo de produção, a influência do músico e suas 

estratégias de controle podem ser identificadas em alguma etapa da processo produtivo. Um 

bom exemplo é elaboração do clipe Get Together, no qual imagens de uma pequena 

apresentação ao vivo de Madonna foram tratadas digitalmente e incluídas em um ambiente de 

animação criado pelo coletivo Logan: além da habitual ascendência sobre a sua própria 

performance – que não foi originalmente filmada para um clipe –, a cantora participou da 
                                                 
31 Informação presente em HANSON (2006:110). 
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aprovação da versão final, tendo escolhido uma dentre três versões apresentadas pelo 

coletivo32.  

Nesses tempos de exibição e distribuição facilitada dos clipes, a proeminência da 

instância performática está também refletida por produções levadas adiante pelos próprios 

músicos no espírito “faça-você-mesmo”. O bem sucedido clipe Here It Goes Again – 

ganhador do Grammy 2007 – é um exemplo emblemático dessa tendência, tendo sido dirigido 

pela banda OK Go e pela criadora da elaborada coreografia, que os próprios integrantes do 

grupo realizam em esteiras de corrida. Os músicos dirigiram, pelo menos, dois outros de 

clipes da banda (A Million Ways, 2005; Invincible, 2006). A respeito de produções desse tipo, 

o diretor auto-denominado +cruz afirmou:  

 

“Parece que estamos em um estado de transição nesse momento. Mas ainda é um tempo excitante para 
os clipes pop, porque muitas vozes estão surgindo e a nova geração de músicos está realmente dirigindo 
e fazendo seus próprios vídeos, o que cria uma espécie de movimento pessoal de difusão independente” 
(HANSON, 2006: 129). 

  

Alguns artistas musicais estabelecidos chegam ainda a criar iniciativas para a 

inclusão de novos realizadores videoclípicos, no que pode vir a ser uma tendência definidora 

de uma próxima geração de diretores. É caso de concursos promovidos através dos sites 

oficiais de cantores ou bandas, que estimulam fãs a enviarem idéias ou trabalhos audiovisuais 

já prontos para canções previamente determinadas ou não. Em 2007, a cantora Björk reservou 

Innocence para essa finalidade, trabalhando junto com os ganhadores, a dupla francesa Fred & 

Annabelle, no videoclipe oficial para a canção. Em concurso lançado em 2009, a banda Keane 

fez solicitação semelhante aos fãs, estimulando-os a criar clipes para quaisquer das canções 

ainda sem correspondente audiovisual presentes na reedição comemorativa do seu primeiro 

álbum, Hopes and Fears. 

Concluída a apresentação das gerações de diretores no formato videoclipe, resta 

esclarecer que, de modo geral, a variação entre as gerações não implica necessariamente 

superação dos profissionais mais experientes com perda de influência ou saída do campo 

(ainda que alguns tenham migrado para o cinema ou publicidade). Nessa situação de 

constituição recente do campo, existem atualmente representantes de cada uma delas em plena 

atividade. Isso resulta em intercâmbio diversificado entre as gerações, podendo haver 

                                                 
32 Informação postada em 5/07/2006 no site www.hellologan.com 
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influência e apropriação artística entre obras, laços de cooperação e amizade, oposição de 

procedimentos entre estabelecidos e emergentes, além dos usuais processos concorrenciais 

entre propostas de diferentes diretores previstos nas primeiras etapas de produção de clipes. 
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3. A IDENTIFICAÇÃO  DE ESTILOS AUTORAIS  NOS VIDEOCLIPES 

 

No decorrer da história de produção do videoclipe, a consolidação das instâncias 

diretiva e performática como as figuras de maior relevo e influência esteve diretamente ligada 

à singularidade dos clipes que realizaram, logo ao destaque alcançado pelo aspecto mais 

visível e imediato dos seus estilos. A visibilidade do artista musical (instância performática) 

como presença encarnada em quase todas as obras desse formato tornou óbvia a assunção de 

sua proeminência por parte do público em geral e dos agentes da comunicação de massa 

(críticos, jornalistas). Já a importância da figura corporalmente ausente do diretor, aqui 

chamada de instância diretiva, foi valorizada por entusiastas da videoarte, curadores de 

museus e pesquisadores acadêmicos antes desses profissionais receberem uma atenção mais 

amplamente disseminada. Ambos os posicionamentos – de privilegiar, conforme o caso, a 

instância performática ou diretiva – vão ao encontro do esquema interpretativo chamado por 

BORDWELL (1989: 152) de personificação, segundo o qual se presume uma pessoa como 

agente com aporte relevante para a construção semântica da obra, cujos aspectos “são 

tomados como reveladores de percepções, pensamentos, sentimentos, decisões, objetivos 

comunicativos” (BORDWELL, 1989: 158). 

Embora também se apóie na associação entre o caráter singular das obras e uma 

personalidade, a identificação de estilo no videoclipe aqui preconizada não tem a pretensão de 

obter acesso à interioridade psicológica, traços de temperamento ou emoções nutridas pelos 

criadores em questão. A avaliação do estilo volta-se para a personalidade dos criadores em 

uma acepção não íntima, mas sim artística. Inclinações, gostos e influências pessoais são 

transmutados seletivamente em marcas textuais (visuais, auditivas e verbais), a que as 
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instâncias diretivas e performáticas recorrem – de modo reincidente durante uma carreira – 

para que os clipes por elas realizados priorizem certos efeitos estéticos33. 

Em obras compósitas, como filmes, programas de televisão e outras, dá-se o 

encontro entre profissionais com diferentes atribuições, alguns dentre os quais manifestam, 

em suas trajetórias, regularidades estilísticas que denotam diferentes personalidades artístico-

midiáticas identificadas como fonte da criação e da arte no processo de produção. A análise 

ocupar-se-á da identificação daquelas de maior destaque, ou seja, que tenham ampliado a 

formação e manifestação dessas regularidades estilísticas, e também da descoberta do grau de 

negociação entre elas no formato considerado. A argumentação aqui desenvolvida pressupõe 

que as instâncias diretivas e performáticas dos videoclipes sejam as principais responsáveis 

pelos efeitos estéticos dessas obras. Investe também no discernimento de estilos como forma 

de demonstrar os efetivos aportes de cantores/bandas e diretores na construção poética do 

videoclipe. Desse modo, pretende-se alcançar um dos níveis textuais de reconhecimento da 

posição desses realizadores como autores – a unidade de estilo.  

 

3.1. Modos de organização dos recursos videoclípicos como traços de estilo 

 

No formato videoclipe, em que se tem aparentemente “carta branca com relação 

ao que se pode mostrar”34, uma triagem das propriedades de estilo poderia parecer, à primeira 

vista, uma impossibilidade prática. Essa é, no entanto, uma impressão que não se sustenta. A 

identificação estilística não consiste em uma seleção aleatória ou intuitiva diante das 

características gerais de um formato artístico. Pelo contrário, a descrição de um estilo acolhe 

investimentos analíticos caso a caso. Isso porque as características arroladas não são, em 

essência, estilísticas, mas assim se definem de acordo com: 1) seu lugar, incidência ou função 

na estrutura de cada obra e 2) sua confirmação como marcas regulares na seqüência de 

trabalhos e trajetória de um realizador. 

No que concerne aos aspectos aventados no primeiro tópico, JENNY (2000: on-

line) indicou que o modo como uma propriedade é apresentada na configuração global da 

                                                 
33 Uma recomendação básica do diretor Matthew Rolston a realizadores aspirantes ilustra a constituição do estilo 
como criação, um processo de descoberta, aprendizado e não apenas expressão pessoal: “(...) Gravite em torno 
das coisas de que gosta e aprenda sobre elas. Esse é seu estilo (...) uma maneira prazerosa de educar-se” 
(SCHWARTZ, 2007: 58). 
34 Afirmação do diretor David Fincher em FEINEMAN e REISS (2000: 102). 
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obra pode favorecer seu reconhecimento estilístico. Para ele, as estratégias de recorrência, 

convergência e redução analítica orientariam a recepção de uma característica como traço de 

estilo. Sendo assim, uma propriedade de aparecimento freqüente (recorrente) em uma obra 

tenderia a ser notada como estilisticamente pertinente. O mesmo aconteceria nos casos em 

que características internas – embora derivadas de diferentes recursos composicionais – 

convergem, em associação, para uma mesma função ou efeito35. Em outros casos ainda, a 

economia de elementos – preconizada por certos programas artísticos – acabaria por sublinhar 

a posição das propriedades remanescentes como marcas estilísticas relevantes36. 

Apresentadas tais maneiras de conduzir a percepção para a provável qualidade 

estilística de uma característica, interessa para o desenvolvimento do presente trabalho a 

demonstração da ocorrência desses modos no formato videoclipe. Muitas são, em número e 

variedade, as propriedades freqüentemente repetidas em um clipe, nem todas elas podem ser 

confirmadas pela análise como traços de estilo. A recorrência é, portanto, uma estratégia 

evidente nos vídeos, mas disseminada a tal ponto que sua relevância estilística pode ficar 

minimizada. Por vários motivos, é comum que a observação de repetições nos clipes não leve 

necessariamente a ilações estilísticas. A profusão de idéias e situações em certas obras 

firmou-se praticamente como um traço genérico dos videoclipes, podendo se revelar apenas 

como um meio convencional de manter o interesse em apreciações seguidas e de aumentar o 

público. Do mesmo modo, a função comercial dos clipes estimula o reaparecimento de certos 

procedimentos, como, por exemplo, a reincidência de close-ups do cantor, de rapidez e 

fragmentação na edição. Além disso, a repetição, em uma mesma obra, de situações, 

figurinos, idéias etc. procura, algumas vezes, acompanhar a circularidade e reiteração de 

pontes e refrãos nas canções.  

Há de se fazer um distinção, portanto, entre essa repetição de convenções e a 

recorrência, que revela, nas obras, características renovadas em termos de aparência e uso, 

variações essas atribuíveis a distintos realizadores. Em Rabbit in Your Headlights (Jonathan 

Glazer/UNKLE, 1998), a fuga da convencionalidade do formato videoclipe é ressaltada por 

recorrência, o que expõe e destaca para a apreciação estilística propriedades como a reiterada 

interrupção da canção durante o clipe, a freqüente concorrência de sons diegéticos com a 
                                                 
35 “Sem dúvida o critério de convergência é o mais difícil de contestar: uma propriedade tende a se exemplificar 
à medida que se pode encontrar sinônimos e análogos em outros níveis de configuração da obra ou quando vai ao 
encontro de propriedades explicitamente denotadas pela obra” (JENNY, 2000: on-line). 
36 “Ao lado da recorrência e da convergência, estéticas recentes, como aquelas do minimalismo ou da ‘arte 
povera’, colocam em prática um modo de exemplificação inversa, por redução analítica das propriedades da 
obra. É por eliminação, ‘empobrecimento’ das propriedades do objeto, e não por saturação, que as propriedades 
restantes são exemplificadas” (JENNY, 2000: on-line). 
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dimensão musical e a repetida inclusão de diálogos entre os personagens (nenhum deles, o 

cantor, que, em mais uma escolha não convencional, está ausente do vídeo).  

O êxito estético de certos videoclipes é firmado justamente no apuro que 

alcançam no tipo fundamental de convergência no formato, a associação de base entre canção 

e imagem – pedra de toque do vídeo musical. Em La Tour de Pise (Michel Gondry/Jean-

François Coen, 1993), por exemplo, a letra da canção é recomposta por imagens de palavras 

presentes em letreiros de lojas, placas, manchetes de revista, um conjunto de informações 

visuais citadinas que também se refere à posição de turista descrita no conteúdo verbal ouvido 

e visto/lido no decorrer do clipe. Para completar, a edição não apenas combina com a 

atmosfera da canção como também se esforça em espelhar o ritmo e variações dos trechos 

instrumentais. Essa inclinação para a experimentação formal de Michel Gondry repete-se em 

Star Guitar (Gondry/The Chemical Brothers, 2001) e novamente a convergência é a principal 

estratégia utilizada. No clipe, ele parte de planos-seqüência capturados durante uma viagem 

de trem, multiplica digitalmente elementos da paisagem (árvores, casas, estações, postes, 

veículos etc.) e os apresenta de modo a lhes atribuir uma correspondência precisa com os 

elementos musicais da obra eletrônico-instrumental trabalhada. Algumas marcas estilísticas 

de Gondry destacam-se nesses clipes. Em primeiro lugar, o fato de suas apropriações técnicas 

não se prestarem, pura e simplesmente, a chamar a atenção. Além disso – ao optar por traduzir 

visualmente a música Star Guitar com elementos realistas – sua originalidade fica 

evidenciada pela superação do lugar comum de aleatoriedade e abstracionismo dos clipes de 

música eletrônica. 

Nos vídeos musicais, o efeito preponderante da redução analítica é o de realçar a 

instância performática, o elemento videoclípico mais resistente à eliminação em virtude do 

papel comercial do formato. Quando o excesso imagético, a velocidade e a hiper-

fragmentação viraram clichê como “estética videoclipe”, algumas obras, especialmente a 

partir dos anos 1990, marcaram seu diferencial através da aposta na economia de elementos37. 

A lembrança da redução analítica orquestrada em Head Over Feet (Michele Laurita & Alanis 

Morissette/Alanis Morissette, 1996) é interessante na discussão da relação entre estilo, autoria 

e controle artístico. O clipe resume-se a um enquadramento fechado e fixo no rosto de Alanis 

Morissette, que dubla sua canção em um lugar escuro e sem elementos cênicos. Esse 
                                                 
37 Algo notado, por exemplo, nos casos da performance em close de Sinéad O’Connor em Nothing Compares 2 
U (John Maybury/Sinéad O’Connor, 1990), no plano-seqüência de Undone – The Sweater Song (Spike 
Jonze/Weezer, 1994),  no clipe sem cortes e em um só ambiente Love Don’t Live Here Anymore (Jean-Baptiste 
Mondino/Madonna, 1996) ou nos efeitos especiais aplicados sobre a imagem de Natalie Imbruglia em Smoke 
(Matthew Rolston/Natalie Imbruglia, 1998). 
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desnudamento realça o tom de declaração amorosa presente no conteúdo verbal da canção, a 

única do seu álbum de estréia, Jagged Little Pill (1995), a apresentar uma visão positiva 

acerca de um relacionamento. A performance da cantora introduz ainda uma nova faceta – 

despojada e menos agressiva – à sua imagem: ela reveza o canto dublado com momentos em 

que apenas sorri, mexe no cabelo ou desaparece de vista, enquanto a música continua sendo 

executada. Head Over Feet é apenas o quinto clipe da carreira de Alanis Morissette, mas ela 

soma ao trabalho de intérprete, compositora e produtora musical a função de co-diretora38. 

Como se não fosse suficiente a atenção estrita do clipe à instância performática, o controle da 

criação por parte da cantora fica também demonstrado na própria escolha de parceria com 

Michele Laurita, que debutava na direção de videoclipes depois de experiências com atriz e 

diretora de fotografia.  

 

3.2. A afirmação estilística com o “passar dos clipes” 

 

O desvendamento do estilo de um criador demanda investidas analíticas que inter-

relacionam – entre idas e vindas – fatores textuais e contextuais revelados por abordagens 

tanto verticais quanto horizontais dos produtos considerados. A abordagem vertical refere-se à 

apreciação individualizada de uma obra. Tal atenção estendendo-se desde a indicação textual 

do rol de características mais proeminentes ou funcionalmente mais importantes de seu 

arranjo interno até a busca de informações contextuais pertinentes a esse momento específico 

de atuação do realizador no campo (dentre elas, respostas acerca das origens e motivações 

pontuais da obra, da incidência das relações de afinidade ou oposição com outros criadores 

sobre ela, além do tipo de repercussão imediata que gerou).  

A abordagem horizontal, por sua vez, põe em comparação os achados textuais e 

contextuais relativos a um grupo de obras (seqüenciadas ou não) de um mesmo realizador. 

Trata-se da complementação da investigação estilística, que avalia a reincidência de 

determinadas singularidades artístico-midiáticas do trabalho do autor no conjunto 

considerado. A identificação de regularidades em obras não produzidas simultaneamente 

confirma quais são os traços constantes e típicos de um realizador, fazendo a descrição 

estilística ver-se sempre ocupada com o desenrolar histórico da produção do artista. Com o 

                                                 
38 Depois de Head Over Feet, Alanis Morissette assumiu sozinha a direção de mais três clipes seus (Unsent, 
1999; So Pure, 1999; Hand in my Pocket [versão 2; acústica], 2005). 
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passar do tempo, a constância de um criador pode se manifestar pela tendência a utilizar 

determinados materiais, pela preferência por certos temas e pelo domínio de certas 

habilidades técnicas ou performáticas.  

Esse acompanhamento do evolver do estilo individual do trabalho de um autor é 

também interessante por permitir a percepção de suas possíveis variações ou modificações 

estilísticas, explicando os momentos de virada, de lapsos em termos de êxito estético, de 

ausência de reconhecimento externo do valor de novas investidas, assim como de redefinições 

(mais ou menos coerentes) do seu projeto criador com possível identificação das causas para 

isso. A este respeito, mas referindo-se às artes plásticas, Richard Wollheim afirmou que “[os 

estilos dos autores] surgem, persistem, desenvolvem-se, respondem a influências internas e 

externas e, em circunstâncias desfavoráveis, se enfraquecem e entram em decadência” 

(WOLLHEIM, 2002: 27). 

No discurso dos próprios realizadores, no entanto, tais variações de estilo são 

freqüentemente encaradas como parte de uma evolução coerente do seu amadurecimento 

criativo, uma vez que eles costumam assumir que a qualidade de seus trabalhos tende, com o 

tempo, a se aprimorar. Um exemplo ilustrativo disso no campo do videoclipe é a admissão, 

por parte de diretores consagrados, de que suas obras iniciais estão longe de constituírem 

casos de coerência interna e valor estético. Posicionamentos de diretores quanto às suas 

primeiras obras ficam bem demonstrados nas declarações de Anton Corbijn e Mark Romanek 

sobre suas coletâneas. Na opinião de Corbijn, “é interessante para um artista mostrar de onde 

vem e como se desenvolve”, por isso ele teria mostrado “as falhas e os inícios humildes”39 em 

seu DVD. Romanek, por outro lado, fala de uma “linha de humilhação” para justificar a 

seleção não completamente retroativa de sua coletânea (“nada anterior ao clipe de k.d. lang 

seria incluído”40).  

Essa crença de que “o melhor trabalho é sempre o último trabalho realizado” é 

parte do arsenal acionado – consciente e inconscientemente – pelos realizadores para se 

estabelecer e se manter em posições de destaque no campo de produção em que atua. Ela está 

então relacionada com o desejo interiorizado (e explicado pelo habitus) de alguns realizadores 

de afirmar sua posição (predominantemente através de suas obras) no ambiente de disputa 

entre os criadores e de constituir uma imagem pública como autor. Mesmo atento à 

                                                 
39 Afirmação feita em entrevista para o site Amazon. Disponível em: 
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/feature/-/571745/ref=d_ap_dls_10 
40 Declaração presente no encarte que acompanha o DVD The Work of Director Mark Romanek. Vol 4. 
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importância desse discurso “aparente na forma como [o realizador] fala de seu trabalho e 

também na maneira como outros o descrevem” (WHARTON e GRANT, 2005: 40), o analista 

não se deixa cooptar ou influenciar inteiramente por ele. Sua tarefa de evidenciação e 

avaliação dos estilos autorais estabelecidos toma um rumo mais objetivo através da interseção 

preconizada entre os achados analíticos concernentes à poética das obras e a caracterização 

dos estados do campo onde elas foram produzidas. 

 

3.3. A negociação criativa e o estilo nos vídeos musicais 

 

Em exemplo anteriormente mencionado, a ausência de um diretor com estilo 

consolidado fez com que prevalecessem o estilo e a influência criativa da cantora (e no caso, 

co-diretora) Alanis Morissette. Essa é apenas uma das possibilidades de definição estilística 

identificada no formato videoclipe, mas ela deixa claro que o tipo de interação estabelecida 

entre artistas musicais e diretores coloca-se no cerne da avaliação do estilo “final” do vídeo 

musical. À luz de suas personalidades artístico-midiáticas geradoras – artistas musicais e 

diretores –, o valor estético e o arranjo interno de uma obra expressiva podem ser derivados: 

1) da prevalência criativa de uma das instâncias realizadoras; 2) da justaposição entre as 

contribuições, quando então se preserva a reconhecibilidade das origens dos traços presentes 

no clipe ou 3) da composição entre os dois aportes criativos, resultando em propriedades 

estilísticas que sintetizam as participações envolvidas.  

Muitos artistas ciosos de seu trabalho musical são claros ao colocar limites para os 

diretores. Em uma entrevista, a cantora Tori Amos declarou, “não deixo que os diretores 

seqüestrem uma canção para fazer valer uma idéia que vá contra o que ela é. No entanto, você 

não deve começar uma parceria se não gostou da proposta para o clipe”41. Mesmo entre 

artistas consagrados, há, contudo, aqueles que preferem deixar o estilo da obra a critério do 

diretor escolhido. O grupo Pet Shop Boys coloca-se entre os que admitem isso abertamente. 

Na duradoura parceria com Howard Greenhalgh42, o duo submeteu-se ao investimento 

pictórico típico do diretor, revezando-se entre mundos inteiramente criados por computação 

gráfica e performances musicais e coreográficas realçadas por efeitos digitais. A respeito da 

                                                 
41 Entrevista para a revista Out disponível em http://www.out.com/detail.asp?id=16551 
42 Greenhalgh dirigiu doze clipes para o Pet Shop Boys: Can You Forgive Her, 1993; Go West, 1993; I wouldn’t 
Normally Do This Kind of Thing, 1993; Liberation, 1994; Absolutely Fabulous, 1994; Yesterday, When I was 
Mad, 1994; Paninaro ’95, 1995; Before, 1996; Single-Bilingual, 1996; A Red Letter Day, 1997; New York City 
Boy, 1999; Miracles, 2003. 
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relação com os diretores, o vocalista Neil Tennant afirmou, “sempre damos muito controle 

para as pessoas se elas sabem o que estão fazendo. Preferimos trabalhar assim. Se um diretor 

tem uma boa idéia e vai transformá-la em realidade, por que interferir?”43. 

O domínio criativo de um diretor com esse tipo de liberdade fica bem sublinhado 

na comparação entre trabalhos realizados para artistas muito diferentes, como é o caso do 

fotógrafo e documentarista Bruce Weber, que só dirigiu vídeos para o Pet Shop Boys (Being 

Boring, 1990; Se a Vida É [That’s the Way Life Is], 1996 e I Get Along, 2006) e Chris Isaak 

(Blue Spanish Sky, 1991). Todos esses trabalhos repetem o universo apresentado nas 

fotografias de moda e celebridades de Weber: imagens em preto & branco ou em cores 

pálidas; erotismo; celebração da juventude e da beleza de modelos, especialmente os 

masculinos. O interessante é notar que, apesar da utilização de uma mesma estética, há espaço 

para que os clipes funcionem de modo diferente por conta da imagem dos artistas em questão: 

Neil Tennant e Chris Lowe, do duo britânico, reforçam sua inclinação para o excêntrico – 

tantas vezes trabalhada em outras obras – ao aparecerem como “visitantes estrangeiros” no 

mundo de Weber, enquanto os atributos físicos de Chris Isaak terminam por aproximá-lo dos 

habitués submetidos ao olhar voyeurista do diretor. 

Alguns cantores e bandas têm, no entanto, idéias muito claras a respeito da 

apresentação visual e dos temas a serem associados ao seu trabalho. Nas relações mais 

equilibradas, o diretor respeita essa contribuição, que pode inclusive ser, desde o começo, 

afim ao seu próprio estilo. O ajustamento estilístico entre essas duas instâncias pode ser 

definitivo para a demarcação de uma imagem diferenciada do artista musical. Basta lembrar a 

parceria entre o grupo Depeche Mode e o diretor Anton Corbijn, que começou na metade da 

década de 80 e se estende até hoje, contabilizando vinte videoclipes e também fotografias para 

capas de álbuns. O trabalho do diretor é lembrado “(...) pela preferência por densas imagens 

em preto e banco que equilibram um sentimento religioso, um romantismo sombrio e 

inesperados toques de humor” (FEINEMAN e REISS, 2000: 65), uma escolha ideal, portanto, 

para o grupo inglês de som denso, cujos concorrentes no gênero eletrônico– à época, 

principalmente os duos Erasure e Pet Shop Boys – investiam em uma música mais dançante e 

imagem mais positiva. 

Para o analista, a tendência de que parcerias equilibradas se repitam no decorrer 

do tempo significa ter a disponibilidade de um grupo ideal de obras para a avaliação dos 

estilos autorais das instâncias diretivas e performáticas, o que pode certamente favorecer a 
                                                 
43 Declaração presente no documentário A Life in Pop (George Scott, 2006). 
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análise das regularidades observadas em toda a trajetória desse encontro. O ajustamento entre 

artistas musicais e diretores talvez dê origem aos videoclipes mais instigantes, já que “sempre 

acaba acontecendo uma atração natural entre videastas e músicos que buscam um trabalho 

menos esclerosado e que se dispõem a colocar entre parênteses os esquemas adquiridos à 

custa do hábito, da repetição ou da imposição do mercado” (MACHADO, 2000: 178). Dentre 

os exemplos possíveis, podem ser citados: o cantor Peter Gabriel e Stephen R. Johnson (três 

clipes, inclusive Sledgehammer, 1986, considerado um dos melhores vídeos já feitos44); o 

grupo Duran Duran e Russel Mulcahy (dez vídeos que definiram a imagem glamourosa de jet-

setters internacionais dos integrantes); Red Hot Chili Peppers e Jonathan Dayton & Valerie 

Faris (oito dos mais bem cuidados trabalhos da banda, sendo que um deles – Californication, 

2000 – maximiza a conhecida desenvoltura performática dos integrantes ao transformá-los em 

personagens de videogame). No formato videoclipe, há ainda espaço para investidas como as 

da cantora Annie Lennox e da diretora Sophie Müller, cuja aproximação – desde o vídeo-

álbum Savage (1987) para o duo Eurythmics até a coletânea solo de Lennox, Diva (1991) – 

está imbuída do propósito de não apenas diversificar a representação feminina nos clipes, mas 

efetivamente lidar com algumas questões feministas. As duas trazem inclusive referências ao 

trabalho de outras realizadoras do campo, como no paralelo entre os clipes “venezianos” Like 

a Virgin (Mary Lambert/Madonna, 1984) e Primitive (Sophie Müller/Annie Lennox, 1992). 

As parcerias selecionadas como principal foco analítico desse trabalho – a de 

Madonna e Jean-Baptiste Mondino; a de Björk e Michel Gondry – também se enquadram 

nesses casos de complementaridade entre as instâncias diretiva e performática.  Sobre a 

cooperação com Michel Gondry, Björk afirmou, por exemplo: 

 

“Michel explica muito bem a maneira como crio minhas canções. Quando eu escrevo, eu planto 
pequenas sementes. Então a questão é: ‘Quando elas estarão maduras?’. Isso é com Michel. Por 
exemplo, meu vídeo favorito de Michel é Isobel. Foi Michel quem encontrou poesia nele. Ele também 
encontrou a linha que tivemos nos primeiros clipes: Human Behaviour, Isobel e Bachelorette... Trata-se 
da mesma história com o mesmo personagem que nem é Björk nem Gondry, mas uma terceira pessoa: 
nós”.45 

 

                                                 
44 Além de nove prêmios no Video Music Awards (1987), Sledgehammer ocupa o primeiro lugar da lista Rolling 
Stone: The 100 Top Music Videos (1993), a terceira posição da VH1: 100 Greatest Videos (2001) e a quarta 
posição da MTV: 100 Greatest Music Videos Ever Made (1999).  
45 Citação da revista francesa Les Inrockuptibles n°185, encontrada no site http://www.director-
file.com/gondry/A.html  
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Considerando-se a importância das instâncias performáticas e diretivas no 

videoclipe, é natural que seja criada uma expectativa – inclusive na avaliação acadêmica do 

formato – de que sejam mais exitosas as obras nas quais os estilos do diretor e do artista 

musical convergem e se complementam. Algo que se percebe, por exemplo, na opinião de que 

“o videoclipe mais interessante é, portanto, aquele que nasce de uma sensibilidade renovada e 

de uma decisão crítica nos planos musical e audiovisual ao mesmo tempo” (MACHADO, 

200: 178). No entanto, há casos de flagrante diferença estilística entre as instâncias diretiva e 

performática que, mesmo assim, acabam por gerar obras esteticamente relevantes. Isso seria 

possível, porque, segundo JENNY (2000: on-line), as propriedades de estilo em uma obra 

artística não se organizam necessariamente em um tipo orgânico, mas sim funcional, ou seja, 

as características estilísticas, mesmo não assemelhadas ou em pleno ajuste, relacionam-se 

hierarquicamente segundo princípios que as unem e assim definem a coerência interna do 

conjunto.  

A organização dessa hierarquia pode ser, às vezes, resultado direto das 

negociações e disputas localizáveis no contexto de produção das obras. Tensões podem se 

estabelecer entre artistas musicais e diretores na etapa de filmagem ou de pós-produção dos 

videoclipes, fazendo prevalecer idéias e características estilísticas de uma ou outra instância 

no produto final. Alguns casos de obras dissonantes em comparação com o estilo 

freqüentemente atribuído a um realizador podem ser compreendidos pelo conhecimento 

desses embates em torno da concepção e crédito autoral ou das tentativas de certos 

profissionais de estender suas contribuições para funções que, a princípio, não seriam deles.  

Para ilustrar o entrelaçamento, nessas negociações criativas, da trajetória, dos 

estilos e da imagem pública dos agentes das instâncias performática e diretiva do formato 

videoclipe, vale trazer à baila as aproximações entre Floria Sigismondi, uma diretora 

conhecida pela sua intensidade e visão sombria, e Christina Aguilera, originalmente um ídolo 

musical adolescente. Em termos textuais, o estilo Sigismondi predomina no primeiro clipe da 

dupla – Fighter (2003) –, no qual a cantora representa três fases de uma personagem inspirada 

em aranhas e mariposas, vivendo em um universo pouco colorido, decadente e co-habitado 

por outras figuras igualmente estranhas. A instabilidade das situações apresentadas completa-

se com falta de foco, tremores e “sujeira” ocasional das imagens, que são compostas sempre 

com a habitual estilização cuidadosa de Sigismondi. As razões para o predomínio do modus 

faciendi da diretora estão plenamente intricadas com o plano daquele momento na carreira de 

Aguilera. Onde se poderia prever choque de estilos divergentes, optou-se pela ênfase do 
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conjunto de propriedades iconográficas e da atmosfera próprias de Sigismondi e por uma 

redução da contribuição da cantora a dois aspectos da performance. Como marca antiga de 

Aguilera, tem-se a recorrente exibição de sua extensão vocal; no quesito novidade, um lado 

seu mais agressivo e sombrio (leia-se mais maduro), que afirmaria sua versatilidade. Em 

pleno processo de ruptura com o mundo edulcorado e comercial do bubble-gum pop46 de seu 

álbum anterior47, Aguilera volta-se deliberadamente para a antítese orquestrada pela diretora: 

não à toa, o processo de mudança e fortalecimento descrito na letra de Fighter é traduzido 

visualmente como metamorfose. Deste modo, é plausível suspeitar que a cantora tivesse a 

expectativa de se contaminar com a credibilidade artística, que Sigismondi construiu com 

trabalhos para músicos também carregados de capital simbólico, a exemplo de David Bowie, 

Marilyn Manson e Tricky. 

A situação de sua parceria com a diretora se inverte completamente em Hurt 

(2006). Aguilera assume a co-direção do clipe, que assim resulta em um híbrido não 

equilibrado entre o estilo das duas autoras. Na sua maior parte, Hurt tem uma condução 

narrativa bastante desenvolvida com direito inclusive a flashbacks e, apesar da história de 

perda e dor da canção, predominam os tons pastéis e evidente glamourização da fotografia 

(uso de filtros), maquiagem e figurino. Tais características colocam-se dentre as preferidas do 

mainstream do campo do videoclipe para realçar o canto dublado do artista musical, mas são, 

sem dúvida, estratégias estranhas à videografia de Sigismondi. O resultado é uma separação 

marcante entre as contribuições de Aguilera e Sigismondi em Hurt, que só não abalam a 

coerência interna do clipe, porque a marca estilística desta última é relegada a apresentações 

pontuais sem influência suficiente ou significativa para o sentido geral da obra. A introdução 

do vídeo, por exemplo, poderia ser atribuída a Sigismondi no seu modo de retratar a 

ambiência circense e de se remeter, através da precária qualidade de sua imagem, a registros 

fílmicos domésticos. Contudo, esse trecho anterior ao início de execução da canção está tão 

destacado do restante do clipe que bem poderia ser extirpado sem prejuízo à compreensão da 

obra. No mais, restam, no decorrer da trama, rápidos inserts sigismondianos, que mostram 
                                                 
46 “Rótulo depreciativo, inicialmente aplicado a um gênero da música pop extremamente comercial surgido no 
final da década de 1960, produzido para o público pré-adolescente e refletindo seu emergente poder aquisitivo 
(...) Posteriormente, bubblegum passou a ser um termo genérico para música popular considerada comercial e 
destinada à parada de sucessos. Musicalmente, associa-se a melodias e ritmos fortes: insidiosa, com refrões [sic] 
cativantes que ‘ficam martelando na cabeça e não saem’” (SHUKER, 1999: 44) 
47 O investimento na formatação de Christina Aguilera para um público mais adulto a partir do álbum Stripped 
(2002) não se restringiu a Fighter. Na verdade, clipes produzidos para duas outras canções de trabalho anteriores 
– o sexualizado Dirrty  (David LaChapelle, 2002) e Beautiful (Jonas Akerlund, 2002) com imagens polêmicas – 
pavimentaram o caminho para Fighter, o rompimento mais inusitado na imagem teen da cantora Aguilera. 
Observa-se assim o estilo de três conceituados diretores a serviço do aprofundamento e redirecionamento da 
imagem de uma jovem artista. 
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trechos da apresentação no picadeiro ou procuram expressar a confusão emocional de 

Aguilera através de recursos cênicos. É o que acontece, por exemplo, na utilização eventual 

da variação da iluminação e do posicionamento da cantora em uma plataforma circular em 

movimento, que servem para destacar a protagonista de seu entorno e de outros personagens. 

A pressão de um artista musical consagrado sobre um diretor não resulta sempre 

na descaracterização do estilo habitualmente associado à instância diretiva. Pode até acontecer 

do cantor ou banda insistir na proposta do diretor, mesmo contra a vontade deste último. Um 

exemplo de tão inusitada divergência ocorreu durante a criação de Frozen (Chris 

Cunningham/Madonna, 1998). No encarte do seu DVD, Cunningham lembrou que Madonna 

foi uma das primeiras artistas a notar o seu trabalho (“ela respondeu a[o clipe] Come to Daddy 

antes de qualquer pessoa”48), disse que foi convidado pessoalmente pela cantora para a 

direção de Frozen e afirmou ter sido consultado por ela quanto a possibilidade de incorporar 

ao clipe figurinos góticos de Jean-Paul Gaultier. O espírito colaborativo da criação teria, 

contudo, ficado comprometido quando o diretor resolveu não mais aproveitar filmagens 

custosas e já realizadas, que tinham sido programadas especialmente para a inclusão de 

efeitos especiais. A idéia alternativa de um clipe mais simples e concentrado na performance 

de Madonna não agradou à cantora, que provavelmente não havia convidado em vão um 

expert dos efeitos como Cunningham, nem à gravadora que já havia afinal gastado dinheiro 

no clipe. Desse modo, as cenas em questão acabaram sendo mantidas em Frozen do jeito que 

foram originalmente sugeridas pelo diretor. Embora reconheça uma falta de organização de 

sua parte durante a produção, Cunningham afirmou no encarte: “eu decidi não trabalhar 

novamente com um grande nome, porque essas decisões deveriam ser minhas”. 

Nota-se, nos exemplos citados, o quanto as opções estilísticas predominantes na 

obra finalizada refletem tensões derivadas dos modos como cada criador – artistas musicais 

ou diretores – utiliza os capitais acumulados e posições ocupadas no campo do videoclipe 

para faz valer suas inclinações, planejamentos e propósitos particulares. A marginalização 

estética da diretora Sigismondi, em Hurt, decorre justamente da atitude de Aguilera de 

aproveitar o momento favorável da carreira de cantora para estender sua presença autoral em 

novas funções de criação. Também no caso de Frozen, identifica-se uma marcada 

determinação de afirmação autoral por parte de Cunningham, cuja fala revela uma postura um 

tanto ciosa da importância de sua influência (em detrimento daquela de Madonna) e, assim, 

                                                 
48 Afirmação presente em entrevista do encarte que acompanha a coletânea de videoclipes dedicada ao diretor, 
The Work of Director Chris Cunningham, Director’s Label, Vol. 2   
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certo alheamento com relação à realidade do caráter acordado da liberdade criativa e do 

envolvimento, cada vez mais evidente, da instância performática no campo do videoclipe.  

  

3.4. Estilos de performance e gêneros musicais nos videoclipes 

 

No formato videoclipe, a interpretação da canção pode ser um investimento 

extremamente diversificado, incluindo as várias atividades performáticas – canto, execução 

instrumental, dança, atuação –, em que artistas usam o corpo, face e a própria presença como 

meio de expressão. Considerando a importância desse aspecto, propõe-se aqui uma 

classificação para abarcar os estilos de performance nos vídeos musicais. A proposta baseia-

se na tipologia de estilos performáticos de estrelas e atores de cinema elaborada por Richard 

Dyer, que se apóia na influência de estilos interpretativos surgidos no teatro e no rádio sobre o 

meio cinematográfico. O teórico definiu categorias, cujos nomes remetem aos estilos 

performáticos originais: 1) Vaudeville/Music Hall, 2) Melodrama, 3) Rádio, 4) Teatro de 

repertório/Broadway e 5) Actor’s Studio (DYER: 1998, 136-142). 

A atenção ao trabalho de Dyer justifica-se pela constatação de que muitas das 

formas ou meios de origem arrolados na elaboração de suas categorias também influenciaram 

historicamente os videoclipes. Com o intuito de tornar a classificação mais produtiva e 

específica, foi considerada adicionalmente a associação dos estilos de performance com 

algumas convenções dos gêneros musicais das canções nos clipes49. Resta então passar à 

apresentação das categorias propostas em conjunto com exemplos videoclípicos. 

 

3.4.1. Performance artificiosa 

 

A primeira das categorias é denominada performance artificiosa, sendo 

caracterizada por apresentações que misturam canto, coreografia e freqüentemente recorrem 

ao humor. Seu principal objetivo é destacar a versatilidade de aptidões do artista musical, que 

                                                 
49 A caracterização aprofundada dessas diferenças genéricas não é objetivo deste trabalho, mas esclarecimentos a 
este respeito foram incluídos aqui, especialmente naquilo que se refere ao papel dos artistas musicais, a instância 
performática de interesse nessa discussão sobre estilo e autoria: “(...) diferentes gêneros (...) apresentam 
diferentes considerações a respeito das relações entre performer e público, performer e canção ou entre 
performers. Essas distinções devem ser articuladas no vídeo: um músico de heavy metal com credibilidade 
parece e age diferente do que uma estrela de country com credibilidade” (FRITH, 1996: 224-225) 
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se exibe como parte de cuidadosa estilização: a coerência do videoclipe evidencia-se “na 

habilidade do performer de se impor em todas as circunstâncias visuais” (FRITH, 1996: 225). 

Seguindo a máxima de variedade da sua específica origem teatral, há uma tendência à 

multiplicação da performance através de sua subdivisão em esquetes com diferentes cenários 

e figurinos. Por conta da usualmente recortada edição dos clipes, tais esquetes costumam não 

ser apresentados como unidades independentes, mas sim de modo fragmentado e misturado. 

Contudo, caso seja necessário para a análise, o pertencimento desses recortes a um esquete 

específico sempre pode ser reconhecível através da observação de sua mise en scène. 

Outra estratégia comum da performance artificiosa é a escalação de coadjuvantes 

em números artísticos os mais variados, como dança exótica, malabarismo, strip-tease etc. 

(inclusive de modo irônico, como em Straight to You: Anton Corbijn/Nick Cave and the Bad 

Seeds, 1992). Esse tipo de investimento performático pode envolver todos os integrantes de 

uma banda (Laura: Andy Soup/Scissor Sisters, 2004), destacar a presença de eventuais 

convidados (Shiny Happy People: Katherine Dieckman/REM com Kate Pierson, 1991), 

promover o encontro de celebridades musicais (Kids: Simon Hilton/Kylie Minogue & Robbie 

Williams, 2000; Me Against the Music: Paul Hunter/Britney Spears & Madonna, 2003) e até 

mesmo fazer uma retomada da própria história do grupo (I’m with Stupid: Blue Source/Pet 

Shop Boys, 2006). Nesse último clipe, os integrantes do Pet Shop Boys – Neil Tennant e 

Chris Lowe – são seqüestrados por um grupo de admiradores, encabeçados pelos comediantes 

Matt Lucas e David Walliams, e obrigados a assistir uma apresentação teatral mambembe, 

que, baseando-se na carreira do duo musical, está repleta de referências intertextuais a 

figurinos, coreografias, objetos de cena e decoração de outros clipes e até de apresentações 

em turnês. O conhecimento da trajetória do Pet Shop Boys aparece assim como um dos 

requisitos para a plena apreciação de I’m With Stupid. 

A performance artificiosa inclina-se para situações não narrativas e não realistas 

com a ação sendo incrementada por efeitos cênicos ou de pós-produção. As obras ideais para 

apresentações desse tipo parecem ser os clipes de artistas pop e dos representantes mais 

dançantes do hip hop, a exemplo da parceria entre a cantora Missy Elliott e o diretor Hype 

Williams. Esses gêneros musicais investem na atratividade instantânea e na vibração positiva 

da performance artificiosa, que, com freqüência, recorre à provocação das metáforas sexuais, 

voyeurismo e fetichismo. Não é incomum, no entanto, que artistas do rock apostem em 
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momentos de teatralidade realçada nos seus vídeos50, como o nado sincronizado de Aeroplane 

(Gavin Bowden/Red Hot Chili Peppers51, 1996) ou a imitação do Village People feita pelos 

integrantes do U2 em Discoteque (Stéphane Sednaoui/U2, 1997). 

 

3.4.2. Performance expressiva 

 

Na segunda categoria estabelecida – a performance expressiva –, a intensidade 

emocional é uma característica determinante tanto em interpretações dramáticas quanto 

musicais. Há uma tendência que os videoclipes com esse tipo de apresentação tragam tramas 

ou situações baseadas na letra da canção, nas quais o artista pode atuar como protagonista ou 

como uma espécie de narrador. O grau e o poder de convencimento da manifestação afetiva 

demonstrada variam de acordo com o estilo musical da canção e do potencial dramático do 

artista. A performance expressiva pode ser subdividida em dois tipos, um mais enfático e a 

outro mais contido. 

Na linha que DYER (1998: 137) consideraria melodramática, nota-se considerável 

impetuosidade performática alcançada pelo uso de gestos e expressões faciais por parte dos 

performers. Os clipes de baladas pop e aqueles das divas da música negra estadunidense 

(R&B, especialmente) são os primeiros a serem lembrados nessa categoria. Contudo, essa 

mesma opção não naturalista de performance traduz também arroubos sentimentais das 

bandas de rock (I Don’t Wanna Miss a Thing: Francis Lawrence/Aerosmith, 1998), dos 

artistas alternativos associados ao estilo emocore (I Don’t Love You: Marc Webb/My 

Chemical Romance, 2007) e dos cantores country (More than a Memory: Jon Small/Garth 

Brooks, 2007). Esse tipo mais eloqüente da performance expressiva caracteriza-se por: 1) 

manifestação de emoção à flor da pele do intérprete, seja na função de cantor ou ator; 2) 

significativa articulação labial da canção, dando destaque à letra ou sublinhando a capacidade 

                                                 
50 Os artistas do rock com mais liberdade para apostar na performance artificiosa são aqueles que não mais 
precisam se provar – para o público e crítica – como “autênticos”. Nos clipes do início de carreira, a maioria das 
bandas de rock segue o caminho oposto da performance artificiosa, aparecendo ao vivo, em estúdio ou em 
apresentações  públicas “improvisadas” para assim sublinhar a capacidade musical  dos artistas (embora, 
contraditoriamente, a versão da canção utilizada continue sendo aquela presente no álbum, o que implica canto 
dublado e execução instrumental simulada). Os três primeiros clipes do U2 são exemplos emblemáticos dessa 
tendência (I Will Follow [versão 1: estúdio]: Meiert Avis, 1980; Gloria: Meiert Avis, 1981 e I Will Follow 
[versão 2: ao vivo]: Jill Sinclair, 1982). Na proposta de classificação aqui apresentada, esses casos estão 
incluídos na categoria performance naturalizada. 
51 Os videoclipes do Red Hot Chili Peppers sempre tiveram o pendor para a teatralidade e espetacularização, 
sempre concentrada, no entanto, no bom humor e na movimentação vigorosa e não ensaiada de seus integrantes. 
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vocal dos cantores; 3) diversificação dos olhares dirigidos ao espectador, indicativos dos 

estados emocionais adequados ao clipe (sofrimento, decepção, exaustão, languidez etc.) e 4) 

vigoroso envolvimento corporal nas apresentações dramática, vocal ou mesmo na execução 

de instrumentos, como faz Alicia Keys na sua interação com o piano em No One (Justin 

Francis, 2007).  

As tramas de clipes com performances expressivas tratam normalmente de perdas 

pessoais ou decepções amorosas (Un-break my Heart: Bille Woodruff/Toni Braxton, 1996; 

Emotions: Francis Lawrence/Destiny`s Child, 2001). Ao conceber sua categoria para a 

performance cinematográfica, DYER (1998: 137) procurou ser fiel à sua origem no 

melodrama, observando a vinculação das emoções exibidas a valores morais. No caso dos 

clipes, eventualmente uma obra mais instigante trata de incluir dilemas morais nessa equação 

de hiper-expressividade (Like a Prayer: Mary Lambert/Madonna, 1989). Contudo, muitas 

narrativas videoclípicas não se estendem ou se desenvolvem suficientemente, fazendo com 

que a questão moral resuma-se à recorrência a lugares clichê de heroína/herói e seus 

opositores. 

O segundo subtipo da performance expressiva corresponde a uma variação mais 

contida e tem aparecimento mais ocasional nos videoclipes52. Durante a apreciação, essas 

apresentações diferenciam-se por um desdobramento gradual da expressividade com exibição 

mais sutil (em comparação com o subtipo anterior descrito) e destacado poder de 

convencimento. Diante da demonstração dessa capacidade interpretativa por parte do artista 

musical, é usual que os clipes com esse tipo de performance concentrem a atenção sobre a 

figura do cantor através de enquadramentos fechados, edição mais comedida e minimização 

da importância de cenários e tramas (Nothing Compares 2 U: John Maybury/Sinéad 

O’Connor, 1990; She Ain't Right For You: David LaChapelle/Macy Gray, 2003). Às vezes, os 

coadjuvantes dos clipes são os principais responsáveis pela exibição desse tipo de 

performance, deixando para o artista musical a posição de intérprete musical-narrador da 

situação, como em Into your Arms (Jonathan Glazer/Nick Cave & The Bad Seeds, 1997). 

 

 

 

                                                 
52 Na classificação de Dyer, esse tipo de performance apela para o método interpretativo de Stanislawski e do 
Actor’s Studio (DYER, 1998: 141-142). Jean-Jacques Roubine definiu esse tipo de investimento dramático como 
uma “articulação permanente entre a introspecção e a interpretação” (ROUBINE, 1998: 178) 
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3.4.3. Performance naturalizada 

 

Em direção divergente da performance artificiosa e da performance expressiva, 

encontra-se a performance naturalizada, na qual prevalece a noção de domesticidade53, ou 

melhor, de familiaridade estabelecida entre o artista e o público. Nos videoclipes, o 

investimento performático de muitos artistas da cena roqueira alternativa, por exemplo, 

procura sugerir que o músico se mostra como realmente é. Na performance naturalizada, há 

um trabalho diligente de destacar a atuação, canto, execução instrumental e o modo como os 

artistas se movimentam com a música como reflexos diretos e sem artifícios de suas 

características pessoais. Por esse motivo, a construção da imagem em clipes com esse tipo de 

performance não se apóia na assunção de diversas personae ou arquétipos, mas sim na 

constância imagética entre obras. 

O caso de Rivers Cuomo, vocalista do Weezer, é emblemático, já que se percebe 

como sua timidez e falta de jeito foram transmutados em marcas textuais sempre sublinhadas 

pelos conceitos dos clipes da banda. A base da trama de Perfect Situation (Marc 

Webb/Weezer, 2005) é justamente o contraste entre o comportamento simples de Cuomo e a 

atitude típica de uma estrela de rock, interpretada pela atriz Elisha Cushbert. O cantor de 

visual nerd já apareceu interagindo com animais selvagens (Island in the Sun: Spike 

Jonze/Weezer, 2001), com bonecos dos Muppets (Keep Fishin’: Marcos Siega/Weezer, 2002) 

e em uma festa que misturava, na Mansão Playboy, alguns autênticos fãs com as modelos 

conhecidas como “coelhinhas” (Beverly Hills: Marcos Siega/Weezer, 2005). Os integrantes 

restantes da banda também aparecem nos clipes, mas sempre estão mais à vontade do que 

Cuomo. A organização de situações tão inusitadas parece ter o objetivo de realçar a “verdade” 

da performance do artista através do choque com seu entorno.  

No geral, no entanto, a naturalidade desse tipo de apresentação é alcançada 

fazendo o perfil simples e discreto (low profile) do artista musical convergir com uma estética 

também descompromissada, algo como Lived in Bars (Robert Gordon/Cat Power, 2006). 

Nesse clipe, Cat Power reveza-se em duas situações corriqueiras. Em uma possível referência 

ao início de sua carreira, ela aparece cantando e tocando em um espaço pequeno e íntimo, 

onde interage de modo próximo com os presentes. Ela é vista também brincando de forma 

descontraída em imagens que simulam registros de momentos entre amigos ou família. 

                                                 
53 DYER (1998, 138-139) localiza no estilo do rádio a origem desse tipo de performance. 
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 Ainda que a performance naturalizada desses músicos possa estar encaixada em 

clipes narrativos, é mais comum que essa categoria se ajuste melhor à preferência de alguns 

artistas por clipes com registros de apresentações ao vivo ou que os exibem em ações 

estritamente musicais. É importante, no entanto, não perder de vista que essa imagem dos 

artistas “como eles mesmos” (ligada à reincidente noção de “autenticidade”) é, como qualquer 

outra imagem midiática, algo construído. Desse modo, a repetição de certas atitudes, mesmo 

daquelas de aparência naturalista, adquire – no decorrer da carreira – uma inclinação 

maneirista por estar incluída no esforço de constituição de uma singularidade artística 

adequada para o gênero musical e público alvo do cantor ou banda em questão. 

 

3.4.4. Performance imersiva 

 

Dentre as categorias de performance caracterizadas por DYER (1998: 140 – 141), 

a mais distante dos clipes é aquela derivada do teatro convencional (“Repertory/Broadway”). 

Nesse tipo de encenação teatral, o êxito na construção de personagens estaria relacionado à 

minimização das marcas pessoais dos intérpretes, que, desse modo, estariam diferentes a cada 

papel representado. Tal estilo – chamado aqui de performance imersiva – resulta em um grau 

de “desaparecimento” do performer muito raramente observado no formato videoclipe, uma 

vez que a individualidade pessoal dos artistas musicais é normalmente colocada em primeiro 

plano nessas obras. Quer se esteja trabalhando com a maximização típica do regime do 

estrelato ou com a formatação de “autenticidade” musical, a divulgação da personalidade 

artístico-midiática de cantores e bandas é sempre o recurso de maior reincidência nos diversos 

textos – visuais, narrativos, performáticos etc. – que compõem os clipes. Sintomaticamente, 

os personagens incorporados pelos artistas musicais não recebem nomes diferentes de seus 

intérpretes nos videoclipes. 

O propósito dessa tentativa tipológica foi o de apresentar de forma concisa as 

possibilidades estilísticas de um dos níveis de configuração do videoclipe, o texto 

performático. Para a constituição desse componente videoclípico, contribuem tanto a instância 

performática quanto a diretiva, sendo o grau de participação de cada uma delas variável em 

cada obra. O diálogo empreendido com as características dos gêneros musicais foi pontual e, 

ainda que tenham sido estabelecidas algumas relações, não se perde de vista que a adequação 

entre estilo de performance  e gênero pode ser bastante fluida. Nesse sentido, um gênero 
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como o rap, por exemplo, tem, no seu ramo mainstream, videoclipes, nos quais predomina a 

performance artificiosa, e, no seu ramo engajado, investidas na performance naturalizada 

como indicativa da origem social e real vinculação comunitária dos artistas.  

Escolhas performáticas ainda mais diversificadas são notadas nos clipes de dance 

music e música eletrônica. As obras musicais desse gênero costumam ser instrumentais, ou, 

quando trazem vocais, esses são sampleados ou de cantores convidados. Os artistas 

responsáveis por essas músicas são DJs e produtores, que – como seus eventuais convidados – 

podem ou não se fazer presentes nas imagens do vídeo. Em decorrência dessas 

particularidades, estabelece-se uma notável liberdade, que pode variar da ausência de 

performance em clipes pictóricos, animados e abstratos até a utilização de cada um dos estilos 

de performance anteriormente aventados, inclusive a imersiva com utilização de atores, como 

ocorre no clipe narrativo Elektrobank (Spike Jonze/The Chemical Brothers, 1997). 
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4. REPRESENTATIVIDADE E DESTAQUE AUTORAL NO VIDEOCL IPE 

 

Após os apanhados anteriores acerca do contexto de produção dos videoclipes e 

da elucidação estilística no formato, segue-se a apresentação dos quatro realizadores, sobre os 

quais esse trabalho passa a se debruçar mais intensamente: Jean-Baptiste Mondino e Michel 

Gondry, representando a instância diretiva, e os respectivos agentes da instância performática 

com quem trabalharam mais de perto, as cantoras e compositoras Madonna e Björk. Essa 

seleção foi conduzida com a preocupação de destacar a presença de figuras exemplares que se 

supõe atuam como figuras autorais  no campo do videoclipe. Trata-se de criadores atentos à 

condução de seu trabalho no formato, prontos para explicitar ocasionalmente as intenções 

envolvidas na sua produção e que, em certo sentido, garantiram sua presença e influência ao 

se mostrarem capazes de reconduzir coerentemente seus passos futuros por conta da resposta 

recebida. 

Essa argumentação trilha um caminho de gradual particularização que vai da 

avaliação das condições de ingerência apreendidas no exame da trajetória desses criadores até 

a análise de suas obras realizadas no formato videoclipe. Cantores/bandas e diretores seguem 

aparentemente diferentes diretrizes ao se envolverem na produção de vídeos musicais. À 

primeira vista, tem-se a instância diretiva trabalhando em decorrência de uma solicitação, ou 

seja, de uma contratação para um serviço; enquanto a instância performática está envolvida 

devido a uma conveniência aparentemente mais particular, a divulgação de um produto 

expressivo já pronto e bastante específico do seu métier, a canção. A abordagem da parceria 

criativa entre diretores e artistas musicais pretende aqui compreender tanto os esforços de 

intervenção artística que ultrapassam a função divulgatória básica do formato quanto o grau 

de predominância ou de equilíbrio estabelecido entre essas duas instâncias na obra finalizada. 

Foram selecionados e analisados todos os 6 (seis) videoclipes dirigidos por Jean-

Baptiste Mondino para Madonna e todos os 7 (sete) dirigidos por Michel Gondry para Björk. 
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Quando são consideradas as realizações de Mondino e Gondry, nenhum outro artista supera a 

quantidade de clipes alcançada, respectivamente, por Madonna e por Björk; do mesmo modo, 

as cantoras nunca trabalharam tantas vezes com outros diretores. Isso faz pensar na 

possibilidade de se identificar marcas textuais originadas da interpenetração das instâncias 

diretiva e performática, de modo a constituir um tom específico, um “tempero particular”, 

passível de elucidação nestes encontros criativos.  

Mondino e Gondry se colocam entre os diretores de clipes cujos nomes escaparam 

do quase anonimato, a que estão relegados muitos destes profissionais: seus trabalhos se 

destacaram seguidamente com uma relevância demonstrada pela obtenção de prêmios 

específicos para o formato, pela inclusão dos clipes em acervos de museus e por uma 

longevidade evidente na sua exibição continuada em canais especializados – sintomas claros 

de posse de capital simbólico. Com as cantoras – ainda com maior visibilidade – acontece o 

mesmo, as duas são reconhecidas pela originalidade e interesse despertado pelos seus 

trabalhos no formato videoclipe, além de terem uma ascendência também musical por conta 

do trabalho como compositoras e co-produtoras de suas canções. A flagrante estabilidade das 

carreiras (e parcerias) desses quatro realizadores é derivada justamente da compreensão da 

dinâmica de superação/renovação de tendências temáticas e formais, que é necessária em um 

produto particularmente aberto à experimentação criativa54. 

 

4.1. Os diretores: toque francês 

 

A primeira investida do francês Jean-Baptiste Mondino no formato videoclipe 

aconteceu ainda na década de 1970, quando ele dirigiu La Danse des Mots, um veículo 

audiovisual para uma canção de sua autoria. Esse clipe misturava diferentes tipos de animação 

(convencional e massa de modelar) com a presença do próprio Mondino, dos atores-cantores 

Farid Chopel e Caroline Loeb, além de dançarinos de break55. Dentro do espírito pioneiro 

característico do diretor, esse trabalho antecipou alguns recursos, convenções e estratégias 
                                                 
54 Obviamente, parte dos videoclipes não atende a esta demanda por originalidade e criatividade, conformando-
se à repetição das convenções em voga no momento de sua realização. No entanto, nem é este tipo de realizador 
que interessa a uma abordagem autoral nem suas obras parecem ter qualquer papel além daquele de divulgação 
datada de canções e álbuns. De qualquer modo, mesmo em certos gêneros musicais (como o hip-hop), cujos 
videoclipes são marcados por constantes e tediosas repetições temáticas e formais, é possível surgir diretores ou 
artistas, a exemplo de Hype Williams, Missy Elliott e Kanye West, com diferenciais marcantes e passíveis de 
influenciar a produção de outros agentes.  
55 Informação encontrada em http://www.mcm.net/musique/ficheartiste/4816/ (site do canal musical francês 
MCM). 
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utilizadas posteriormente em outros videoclipes, a exemplo do vínculo entre a velocidade de 

edição e mudanças de enquadramento com o ritmo musical, da multiplicidade de 

participantes, cenários e performances, da inclusão de efeitos gráficos e da atmosfera lúdica e 

aparentemente descomprometida.  

Nessa mesma época, Mondino acumulava no currículo outras atividades – DJ em 

Londres, diretor de arte de uma agência de publicidade em Paris –, que viriam a ser 

determinantes para o domínio por ele demonstrado na esfera audiovisual. Sua rede de relações 

no mundo dos clubes noturnos e da música, por exemplo, deu-lhe a oportunidade de fazer 

ensaios fotográficos para capas de disco e revistas especializadas. Do mesmo modo, o 

trabalho na interseção entre publicidade e moda o colocou em posição semelhante àquela de 

fotógrafos consagrados como Guy Bourdin e Helmut Newton.    

A primeira fase de sua trajetória no campo do videoclipe – até a metade dos anos 

1980 – está mais voltada para a Europa, o que não o impediu de trabalhar com grandes nomes 

da música, a exemplo de Don Henley, Sting, Brian Ferry etc. Os videoclipes para esses 

artistas têm em comum o fato de serem todos veículos para a carreira solo de ex-

integrantes/vocalistas de bandas, algo que se coaduna com o reconhecido talento de Mondino 

para enfatizar a imagem individual das estrelas de seus videoclipes. 

A extensão de seu investimento em direção ao mercado estadunidense aconteceu 

mais intensivamente a partir de 198656, época em que dirige o primeiro clipe para Madonna, 

Open Your Heart. Essa repercussão teve um impacto considerável sobre o mercado francês, 

aumentando a visibilidade de outros diretores com a mesma nacionalidade. O produtor 

Georges Bermann afirmou, “o fato de Mondino existir, de poder interessar a tal ponto aos 

Estados Unidos, me deu a ambição de descobrir e desenvolver talentos”57. Mondino continua 

sendo representado, nos EUA, pela DNA, apesar de ter fundado sua própria produtora, a 

Bandits, em 1989. 

No site oficial da Bandits58, um perfil de Mondino inicia-se com a frase “meu ego 

não interessa, a única coisa que me interessa é meu eco”, afirmação que é bastante 

                                                 
56 Na sua edição 26 (setembro de 1987), a revista Bizz comentou a tentativa do diretor de conquistar este 
mercado.  
57 Um dos diretores descobertos por Bermann – fundador da empresa Midi Minuit – foi Michel Gondry, Essa 
informação é particularmente relevante para o estudo de campo desse trabalho, uma vez que evidencia mais uma 
inter-relação entre os realizadores considerados. A afirmação citada no texto está presente em matéria da revista 
Label sobre o french touch, rótulo internacionalizado para o trabalho dos diretores franceses de videoclipes: 
www.ambafrance.org.br/abr/label/label37/artes/clip_video.html 
58 www.banditsproduction.com 
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significativa do desenvolvimento de sua carreira no campo do videoclipe. Por um lado, tem-se 

o fato de suas obras terem se destacado como exercícios precursores e influenciadores no 

formato. Seu “eco” é notado, por exemplo, na utilização do elemento gráfico59 e também pela 

quebra do fluxo super-editado em privilégio da adoção de planos-seqüência. A esse respeito, 

Jean-Marc Lalanne aponta a qualidade matricial do trabalho de Mondino no que se refere à 

influência da arte contemporânea, o que ele chama de “clipe pós-cinema”:  

 

“Mondino libera o clipe do jogo narrativo. Seus filmes liquidam a narrativa em benefício de um 
dispositivo formal único. Como na videoarte, uma situação é suficiente (...) eles não contam nada, se 
reduzem à simples dramatização de uma relação muito planejada entre os corpos, um lugar único e a 
duração convencional (aquela da canção). Desse modo, eles operam com uma verdadeira instalação” 
(LALANNE, 2000: 62). 

 

Há ainda no trabalho de Mondino um investimento cuidadoso e detalhado na 

composição cênica e iluminação durante a filmagem ou nos diversos tipos de manipulação na 

pós-produção. Esse apuro visual tanto está na raiz da atemporalidade de suas obras quanto 

funciona marcadamente para realçar a instância performática. Os clipes do diretor servem 

ainda como ferramentas privilegiadas de fortalecimento do poder das estrelas musicais através 

da aparição desses artistas assumindo personae diversificadas, que exalam sensualidade, 

beleza, luxo e até certa decadência irônica. Sublinha-se, desse modo, o ego dos performers em 

questão e não o do diretor.  

Realmente, não se destacam, em seus videoclipes, elementos de sua própria vida, 

mas sim sua capacidade pessoal de apropriações artísticas diversas, colagens e 

recontextualizações. Seus vídeos são organizados, portanto, como declarações das diferentes 

influências do seu trabalho e assim remetem novamente para outras pessoas, movimentos ou 

obras. A história e a qualidade dessas remissões não deixam, contudo, de evidenciar a 

relevância da trajetória do próprio realizador, ele mesmo, fonte de inspiração constante para 

outros realizadores de clipes. 

Como Mondino, o domínio de Michel Gondry na esfera visual pode ser remetido 

à formação e atuação nos ramos do design, artes plásticas e fotografia. As origens do seu 

alcance criativo no campo do videoclipe podem ser relacionadas também a um histórico 

familiar de envolvimento com a música. Na década de 1980 e início dos anos 1990, Gondry 

                                                 
59 O destaque dado a figuras, grafismos e palavras sobrepostas ou interpostas a outras imagens dos clipes e 
freqüentemente relacionadas ao conteúdo das letras das canções. 
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integrou a banda Oui Oui. Além do posto de baterista, ele logo assumiu a tarefa de dirigir os 

clipes do grupo, realizando trabalhos que utilizavam diferentes técnicas de animação e logo o 

fizeram conhecido fora das fronteiras da França. Sua carreira internacional tem como ponto 

de virada o encontro com a cantora islandesa Björk, em 1993, sendo solicitado, a partir daí, 

por grandes nomes do pop-rock e passando também a trabalhar com publicidade e depois 

cinema. 

No cinema, Gondry pôde se beneficiar de uma autoridade incomum desde sua 

estréia cinematográfica com A Natureza Quase Humana (2001). Os motivos para essa 

liberdade e controle criativo podem ser remetidos à sua trajetória no campo do videoclipe. Em 

primeiro lugar, entre os produtores do filme, estavam nomes como o de Spike Jonze, 

admirador confesso do universo videográfico gondryano, e o do roteirista Charlie Kaufman, 

cuja afinidade imediata com o diretor viria a torná-lo um colaborador regular de Gondry. 

Mesmo se o foco se desloca dos indivíduos para as instituições por trás da produção, pode-se 

encontrar a menção, como produtora associada, da Partizan, braço britânico e estadunidense 

da Midi Minuit (de Georges Bermann), empresa responsável, desde o início dos anos 1990, 

pelos mais de setenta videoclipes assinados pelo diretor francês. 

Diferente do trabalho de Mondino, os clipes, curtas e longas-metragens dirigidos 

por Michel Gondry são freqüentemente enquadrados como reminiscências de sua vida 

familiar, de sua infância e até do seu universo onírico. Tomando como exemplo o 

documentário I’ve been 12 forever60 (presente no DVD coletânea oficial de Gondry), percebe-

se que isso aparece não apenas em afirmações do próprio diretor, mas também naquelas de 

familiares e amigos61 – que teriam a capacidade de reconhecer tais “momentos” biográficos – 

e também dos artistas, com os quais trabalha, que são informados sobre as origens auto-

referentes de certos elementos presentes nos clipes por ele dirigidos. Na sua obra, Gondry 

marca sua singularidade em termos muito pessoais, expressando, de maneira bem precisa 

(utilizando a mesma clareza com que explica suas idéias para os clipes), uma mistura de 

valores familiares, criatividade, inventividade, timidez, um certo tom neurótico e uma 

imaturidade encarada de modo positivo como uma espécie de contato com a essência artística. 

                                                 
60 O próprio título do documentário é sintomático disso: I’ve been 12 forever pode ser traduzido como “Eu tenho 
12 anos para sempre”. 
61 François Gondry, irmão de Michel, comenta no documentário: “Ele mistura muito do seu mundo atual com o 
mundo de sua juventude. Metade de seus vídeos são sonhos que teve, suas memórias de um momento preciso de 
sua infância (...) Eu acho que é lá, naquele mundo que ele vai gastar toda sua energia”. 
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Para um analista, a simples identificação dessa origem privada de sua inspiração 

pode até ter eventualmente apenas um caráter anedótico, não trazendo maiores 

esclarecimentos para a compreensão do sentido de um clipe ou filme. No entanto, esse 

investimento pessoal diz muito a respeito de como Gondry se enxerga como autor, já que não 

é pouco significativa sua determinação em declarar sua intimidade como parte constitutiva da 

obra. Desse modo, mesmo que se trate do clipe para a música previamente produzida de um 

artista musical ou uma produção hollywoodiana, suas obras continuam sendo encaradas por 

ele como um modo de se auto-expressar.  

De certo modo, esse discurso do diretor influencia também a forma como sua obra 

é recebida e avaliada. Em I’ve been 12 forever, fica evidente como essa característica acaba 

funcionando como uma ferramenta para conquistar a confiança de artistas musicais: vê-se, por 

exemplo, o músico Dave Grohl assumindo ter ficado impressionado com o fato de o diretor 

querer incluir um de seus sonhos recorrentes no clipe Everlong (Michel Gondry/Foo Fighters, 

1997) ou a cantora Björk comparando históricos familiares para justificar suas afinidades com 

ele. A recorrência pessoal típica do realizador é, portanto, encarada positivamente por 

colaboradores e parceiros, que a enxergam como um sinal de comprometimento artístico e 

isso gera uma cumplicidade, que aumenta certamente o grau de liberdade artística de Gondry. 

Um traço indicativo do zelo do diretor pelo controle criativo de suas obras é a 

aplicação que ele faz, em videoclipes e filmes, do lema “faça você mesmo”. Gondry envolve-

se diretamente na concepção e montagem de cenários, na recuperação de técnicas tradicionais 

de animação, na materialização de efeitos visuais obtidos com recursos cênicos ou através da 

manipulação da própria câmera e até na experimentação pioneira com intervenções digitais. O 

reconhecimento dessa inventividade e a consagração obtida no videoclipe, no cinema e até no 

campo das artes plásticas fez do diretor francês um dos mais imitados pelos aspirantes do 

campo do videoclipe. Sua obra é uma fonte de inspiração freqüente. Em alguns casos, a 

citação é assumida e procura funcionar como uma homenagem, a exemplo de Daft Punk is 

playing at my house (Chris Cairns/LCD Soundsystem, 2005), cuja música eletrônica traz 

samples do duo Daft Punk e o clipe, elementos de Around the World (Michel Gondry/Daft 

Punk, 1997). Noutros, a apropriação é pontual, como se vê em Ain’t No Party (Matt 

Lenski/Orson, 2007), que recorre à idéia de “prédios humanizados” já utilizada em 

Cellphone's Dead (Michel Gondry/Beck, 2006). Contudo, há clipes excessivamente colados 

ao estilo gondryano, como Thinking About You (Ace Norton/Norah Jones, 2006) e I Still 

Remember (Aggressive/Bloc Party, 2007), que repetem idéias, técnicas de multiplicação ou 
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colagem imagética, ambiência e elementos cênicos de clipes como Bachelorette 

(Gondry/Björk, 1997), Let Forever Be (Gondry/The Chemical Brothers, 1999), Knives Out 

(Gondry/Radiohead, 2001) e Come Into My World (Gondry/Kylie Minogue, 2002). 

 

4.2. As cantoras: faces de uma mesma moeda 

 

Certas condições favoráveis da história da constituição do campo do videoclipe 

foram, em boa medida, essenciais para o gradual reconhecimento da autoria de artistas 

femininas. Ao final dos 1970 e início dos 1980, em paralelo à reação de rejeição inicial do 

mainstream do rock ao formato videoclipe por conta de alegadas supervalorização da imagem 

e subvalorização da música, aconteceu uma adoção entusiasmada deste mesmo veículo por 

artistas e bandas de definição mais pop62. O referido mainstream era basicamente um domínio 

masculino, branco e heterossexual, enquanto, entre os emergentes “vídeo-direcionados”, havia 

uma maior diversidade racial e sexual (em termos de gênero e orientação)63, sendo assim, 

desde suas origens, o videoclipe representou um acesso à visibilidade para minorias. Nesse 

momento, ganharam relevo artistas como Prince (Little Red Corvette: Brian 

Greenberg/Prince, 1983), Michael Jackson (Billie Jean: Steve Barron/Michael Jackson, 1983), 

Culture Club (Do You Really Want to Hurt Me?: Julien Temple/Culture Club, 1982), Bronski 

Beat (Smalltown Boy: Bernard Rose/Bronski Beat, 1984) etc.. No caso específico de 

mulheres, o fato de os clipes realçarem o papel do vocalista acabou também beneficiando 

artistas femininas como Cyndi Lauper, Tina Turner, Madonna, Sade Adu e Annie Lennox, já 

que era mais freqüente encontrar mulheres na posição de cantoras do que na de 

instrumentistas no universo do pop-rock. Os vídeos valorizaram ainda uma outra atividade, 

que era uma ocupação principalmente feminina, a dança. No entanto, mesmo com o 

alargamento de possibilidades nesta época, as mulheres não escaparam de serem 

representadas de maneira sexista, principalmente como objetos sexuais, em muitos clipes de 

artistas masculinos. Não se pretende agora aprofundar essa discussão, mas apenas indicar, 

sucintamente, as condições de entrada no campo daquele momento específico, os requisitos 

                                                 
62Nesse período, a mudança gradativa da divulgação musical baseada em álbuns para a promoção de faixas 
musicais (singles) e também uma maior atenção de rádios e gravadoras para um público mais jovem 
representaram uma virada do domínio de artistas do rock orientados pelo conceito de álbuns e turnês para aquele 
de artistas pop que abraçaram o advento do clipe (STRAW, 1991: 3-7).  
63 Como afirmou Jon Savage, “sempre foi inerente ao pop o impulso, definido por Dave Marsh, de ‘dar voz e 
rosto para os despossuídos’ e ele continua a garantir visibilidade e audibilidade a vozes sempre excluídas do 
mainstream – afro-caribenhos, homossexuais, mulheres e excluídos de todos os tipos” (SAVAGE, 1995: xxxvii) 
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necessários e valorizados para essa participação e até o tipo de representação e discurso 

acerca das mulheres, aos quais as artistas teriam que reagir.  

Precisamente, nesse contexto, se inicia a carreira de Madonna, uma artista cuja 

“declaração de intenções”, já em 1984, foi assim explicitada: “há três ou quatro anos, a dança 

era a coisa mais importante, agora é a música. Isso vai levar a alguma outra coisa... à atuação. 

Acima de tudo, eu quero ser uma entertainer polivalente. E feliz” (MARTIN, 1995: 572). Na 

época, nenhum outro veículo poderia ser mais adequado para uma artista com essa pretensão 

do que o videoclipe: desde 1983, Madonna vem utilizando o formato ao máximo para destacar 

suas habilidades, ao mesmo tempo em que minimiza suas limitações64, e para divulgar seus 

trabalhos nos campos musical e cinematográfico. Tudo isso, mantendo a ênfase em escolhas 

temáticas polêmicas e não conformistas e, em boa parte delas, defendendo a manifestação 

livre da sexualidade e do poder feminino nesse segmento.  

Em comparação com as cantoras que a precederam, Björk encontrou uma situação 

em que o olhar geral sobre o videoclipe era bem mais favorável. A cantora angariou 

notoriedade, no início dos anos 1990, quando já estava estabelecida a expectativa de que os 

artistas musicais participassem da concepção das obras, ao mesmo tempo em que se nota uma 

valorização disseminada do trabalho dos diretores. Para além das diferenças imputáveis ao 

intervalo de tempo havido entre o início das atividades das duas artistas, chamam à atenção 

suas distintas estratégias de construção de imagem e consagração. A carreira artística de 

ambas tem um alcance que não é apenas musical. Madonna demonstra querer deixar sua 

marca de maneira mais veemente e sua intervenção social e política deixa isso bem claro; 

enquanto Björk opta por uma abordagem mais discreta de temáticas e atmosferas íntimas e 

lúdicas na sua obra65. 

Embora seja inquestionável que Madonna é vista como a representação-mor da 

estrela pop voltada para grande audiência e Björk, como um expoente alternativo direcionado 

a um público segmentado, é possível avançar além dessa percepção geral acerca das cantoras. 

O estudo da trajetória das duas artistas permite nuançar a polaridade dessas posições, tanto 

                                                 
64 Ainda que a capacidade vocal de Madonna tenha melhorado no decorrer de sua carreira (fruto inclusive de um 
investimento em aulas), não se trata de uma cantora que se distinga pelo alcance de sua voz, mas, pela “atitude”. 
Com relação à performance dramática, Madonna mostra nos seus clipes uma desenvoltura muito maior do que 
na maioria de seus trabalhos no cinema. 
65 Sem querer resvalar para o psicologismo superficial, há ainda uma notável diferença de personalidade entre as 
cantoras, que pode estar na base dessa questão: é perceptível que suas escolhas são respectivamente coerentes 
com um indivíduo expansivo e outro tímido. Até mesmo a constituição física das duas pode ser aventada para a 
compreensão de suas opções e inclinações diferenciadas, sendo o tipo físico de Madonna mais convencional e, 
neste sentido, mais versátil do que o de Björk. 
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realçando o caráter insubmisso e desafiador freqüentemente demonstrado por Madonna 

quanto evidenciando a bem engendrada utilização de mecanismos massivos e multi-

midiáticos por parte de Björk. Seja pelo estudo do campo ou análise do formato, o videoclipe 

é um locus privilegiado para os investimentos dessas cantoras: trata-se de um ambiente e de 

uma ferramenta que possibilitaram que Madonna superasse as tentativas de rotulação de seu 

trabalho como algo descartável, provando capacidade de controle e conquistando 

gradualmente o reconhecimento de sua artisticidade e, em sentido oposto, permitiram a Björk 

adentrar, munida de toda sua peculiaridade, a comunicação de massa, permitindo que ela não 

ficasse restrita ao universo musical “independente” ou sujeita às suas armadilhas66. 

Algumas aproximações podem ser então feitas entre as decisões de Madonna e 

Björk para os videoclipes. A relação com o mundo da moda é um destes traços em comum, 

podendo ser citados, o trabalho de Jean-Paul Gaultier como figurinista de repetidos clipes de 

Madonna (especialmente, aqueles dirigidos por Jean-Baptiste Mondino) ou a investida como 

diretor do estilista Alexander McQueen em um dos vídeos de Björk (Alarm Call, 1998). Um 

biógrafo da cantora islandesa, Mark Pytlik, resumiu assim a questão: 

  

“Há muito tempo, Madonna se associou com a alta costura e a arte na diligência de prolongar a sua 
carreira; à sua maneira, menos ardilosa, Björk mostrou sinais de ter aprendido a fazer o mesmo (...) cada 
detalhe artístico se tornava uma oportunidade, um veículo para colaboração, criação e descoberta” 
(PYTLIK, 2003: 70).  

 

Considerando-se as parcerias com agentes da instância diretiva, percebe-se, ao 

exame de suas videografias, o aparecimento em ambas dos nomes de três diretores – Jean-

Baptiste Mondino, Stéphane Sednaoui e Chris Cunningham –, sempre com Madonna tendo se 

antecipado a Björk no estabelecimento dessas parceiras. Musicalmente, a mais significativa 

interseção entre as duas artistas é o fato de a cantora estadunidense ter gravado uma canção 

composta por Björk, Bedtime Story, a qual foi atribuída tal importância a ponto de merecer ela 

própria registro em videoclipe dirigido por Mark Romanek. 

A solicitação de Madonna por uma composição de Björk aconteceu em 1994, 

apenas um ano depois do lançamento do primeiro álbum da artista islandesa. Essa ocorrência 

ilustra como alguns cantores e bandas estabelecidos comercialmente fundamentam parte de 

sua reputação artística na capacidade de descobrir novos talentos ou, ao menos, de trabalhar 

com eles precocemente. Tal perspicácia em perceber tendências recentes e revigorantes do 

                                                 
66 Principalmente, a marcante rotatividade de “bolas da vez” e “nomes do momento” na cena independente.  
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campo, firmando sua associação com elas o mais rápido possível, vem sendo também 

demonstrada por Björk durante sua trajetória67. 

As direções divergentes ou semelhantes das investidas das artistas acabam 

revelando um propósito comum, o de manter, tanto na música quanto nos formatos 

audiovisuais, a possibilidade de conduzir os rumos de suas próprias carreiras. Nesse sentido, a 

utilização do videoclipe serviu para o destacado exercício de estilo e apurada iconografia 

trabalhados tanto por Madonna quanto por Björk. Justamente nessa seara, ambas as cantoras 

demonstram um prolongado controle tanto da construção quanto da administração de sua 

imagem68, um aspecto de suas trajetórias que se mostra determinante para o desvendamento 

de seu papel autoral nesse trabalho. 

No formato videoclipe, Madonna e Björk partilham com Mondino e Gondry, 

respectivamente, a ascendência e ingerência na seleção de diversos recursos – apresentação 

visual, atitude, ações e discursos – pensados para a composição dos videoclipes, de modo a 

programar não apenas a recepção de determinadas impressões públicas a respeito de si 

mesmas, mas também de outras categorias de efeitos decorrentes das obras. A relevância no 

campo e os estilos desses quatro realizadores para a dinâmica videoclípica da “Madonna” ou 

da “Björk” de sempre, sempre renovadas, podem ser comprovados nas análises apresentadas 

em seguida. 

 

4.3. Os videoclipes 

 

4.3.1. A parceria entre Jean-Baptiste Mondino e Madonna 

 

A afinidade entre Mondino e Madonna está fundamentada por um interesse 

comum no rápido fluxo de renovação das várias formas de representação visual 

contemporâneas. Mondino se diz, por exemplo, influenciado pela efemeridade e pela 

mutabilidade da moda e da música: “a moda (...) não permite que você se detenha nela por 

                                                 
67 Como nos casos da recente escolha da proposta e dos realizadores do videoclipe Innocence (Fred & 
Anabelle/Björk, 2007) através de um concurso aberto para fãs e da realização de um clipe de animação – 
Wanderlust (Encyclopedia Pictura/Björk, 2008) – também em versão 3D (disponibilizada no site da revista 
Wired: http://www.wired.com/entertainment/music/news/2008/04/bjork_wanderlust_3d_video). 
68 A construção e a administração da imagem são duas das três funções identificadas por Wilson Gomes no que 
chamou de “política da imagem”, uma ponderação voltada para o mundo político, mas com conclusões 
adaptáveis para o mundo do espetáculo e entretenimento (GOMES, 2004(b): 278). 
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muito tempo, é um processo de morte e isso lhe força a estar sempre se movendo para o 

próximo passo. É o mesmo com a música, a mais rápida expressão do que está acontecendo e 

eu gosto disso”69. Uma motivação, portanto, bem ajustada àquela de Madonna, uma 

permanente fonte individual de mudança e lançamento de tendências. 

 

4.3.1.1. Open Your Heart (1986): metamorfose em curso 

 

À luz da trajetória de Madonna, o videoclipe Open Your Heart destaca-se por uma 

relevância bem maior do que o simples papel de divulgador de uma faixa de trabalho do 

álbum True Blue (1986). Nesse primeiro fruto da parceria entre a cantora e Jean-Baptiste 

Mondino, a combinação de conceito narrativo simples, apresentação coreográfica elegante e 

visual estilizado lançou bases importantes para o encaminhamento posterior da carreira de 

seus realizadores. Além disso, o clipe fomentou determinadas assunções públicas a respeito 

de Madonna, que se provariam amplamente duradouras. 

Open Your Heart foi lançado em um ano bastante prolífico para a videografia da 

cantora. A obra foi precedida por outros três vídeos – Live to Tell, Papa Don’t Preach e True 

Blue – também lançados em 1986 e dirigidos por James Foley, à época um novato diretor de 

cinema. Todos esses trabalhos exibem uma apresentação visualmente mais madura de 

Madonna, indicando o abandono da imagem street-wise/street-wear70 da fase inicial da 

carreira da artista. Uma tendência que, por sinal, já estava sugerida desde a conclusão de Like 

a Virgin (Mary Lambert/Madonna, 1985). Nos clipes de Foley, contudo, a apresentação da 

primeira renovação visual marcante da artista dispensou a postura atrevida associada 

precocemente a Madonna, exibindo-a em situações românticas, familiares ou relações de 

amizade. Tem-se assim o aspecto recatado da cantora em Live to Tell, a narrativa anti-aborto 

de Papa Don’t Preach e as referências edulcoradas aos anos 1950 de True Blue. Em um 

momento no qual Madonna parecia dar mostras de aquietação, o videoclipe Open Your Heart 

veio retomar a imagem sexualizada da artista, enquadrando-a em um contexto eroticamente 
                                                 
69 Declaração retirada de uma entrevista disponível no site www.lumiere.com 
http://www.lumiere.com/fashion/96/01/mondino/interview.html 
70 Na dissertação de mestrado, o autor desta tese denominou a primeira persona juvenil e urbana de Madonna de 
“street-wise/street wear”: “os videoclipes Everybody (1982), Burning Up (1983), Borderline (1984), Lucky Star 
(1984), Like a Virgin (1984) e Material Girl (1984) trabalham uma mesma persona artística de Madonna: a 
jovem estrela que combina talento natural e a esperteza das ruas. Trata-se da imagem aqui chamada de “street-
wise/street-wear”, uma combinação de expressões utilizada para fazer referência à demonstração de uma atitude 
de segurança e auto-confiança da artista e também a seu modo de se vestir, que é inspirado na cultura jovem – 
pós-punk e hip-hop , especialmente – e na chamada moda das ruas” (BARRETO, 2005: 62-63). 
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mais transgressivo do que suas aparições sensuais anteriores. A obra de Mondino sacramenta 

assim a transição entre a musa adolescente maliciosa/atrevida e o ícone ciente do caráter 

utilitário de sua atratividade sexual, ou seja, a virada para uma imagem plenamente adulta da 

cantora. 

Com esse propósito, o diretor opta por uma adaptação tangencial do conteúdo 

verbal da canção Open Your Heart, que favorece a expressão erótica almejada. A obra 

musical traz Madonna cantando sua determinação em conquistar um parceiro auto-centrado e 

reticente quanto ao relacionamento amoroso (“I follow you around but you can't see/ You're 

too wrapped up in yourself to notice” 71). Como essa posição um tanto desesperada e algo 

ameaçadora (“Don't try to run I can keep up with you/ Nothing can stop me from trying, 

you've got to/ Open your heart to me, baby”72) não é nada sexy, Mondino articula uma 

primeira mudança com relação à música e inverte a posição ocupada por Madonna, que passa 

de perseguidora a objeto de desejo. No videoclipe Open Your Heart, ela assume o papel de 

uma stripper, que se apresenta em um espaço cercado por pequenas cabines com uma janela 

de vidro, por onde é observada por clientes bem peculiares. Sem contato físico possível com 

Madonna, os freqüentadores do peep-show passam a representar o desejo não concretizado e 

quase obsessivo, que era exprimido originalmente pela protagonista da canção. A falta de 

reciprocidade sentimental tematizada deixa de ser uma questão entre duas pessoas como na 

obra musical para envolver vários participantes no clipe. Nessa transição, a possibilidade de 

concretização de envolvimento romântico – nunca perdida na canção – é inteiramente 

eliminada na adaptação audiovisual.  

 

Inventário erótico e promessa de redenção 

 

Embora a personagem videoclípica de Madonna siga cantando sua intenção de se 

fazer correspondida no amor, tal mensagem adquire um tom irônico quando dirigida a seus 

espectadores voyeuristas. O conteúdo verbal de Open Your Heart é reapresentado assim como 

parte da capacidade de fingimento e adulação da stripper durante seu show, condição 

necessária para atrair e cativar seu público. As diferenças entre esses clientes servem, no 

clipe, como uma espécie de inventário de fantasias ou comportamentos sexuais. A alguns 

                                                 
71 “Sigo-lhe por aí, mas você não pode ver/ Tão voltado para si mesmo que não nota” 
72 “Não tente fugir, eu posso lhe alcançar/ Nada pode me fazer parar de tentar, você tem que/ Abrir seu coração 
para mim, querido” 
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deles, pode ser inclusive atribuída mais de uma qualificação nesse quesito. Gêmeos louros 

vestidos como marinheiros, por exemplo, não são apenas representantes do fetiche por 

uniformes. Impassíveis em um abraço firme, eles sugerem também desejo gay e incesto. A 

homossexualidade está presente também na figura de uma lésbica negra masculinizada de 

paletó, gravata e cabelos curtos. Apesar de sua aparência se organizar em contraposição à 

feminilidade de Madonna, as duas únicas mulheres do clipe têm em comum uma atitude 

segura e tranqüila não observada na maioria dos homens. Essa personagem não demonstra 

nem o nervosismo do cliente de chapéu e óculos grossos de grau nem a severidade do mal-

humorado, que – talvez se sentindo culpado – cobre os olhos em um momento da 

performance. No diversificado grupo de espectadores do peep-show – pessoas com vários 

tipos físicos, cores, idades e orientações sexuais –, vê-se ainda um sujeito idoso com aspecto 

decadente, um homem obcecado em fazer anotações, um indivíduo de malha preta e olhar 

estranho, além de um adolescente com uma câmera fotográfica, fascinado em experimentar o 

que, a rigor, lhe seria interditado (no início do clipe, um aviso na bilheteria diz “Adults 

Only” 73). 

A apresentação individualizada das reações e da aparência física desses 

personagens resulta da própria organização do cenário do peep-show em cubículos, sendo 

ainda reforçada pelo detalhamento decorrente da exibição de freqüentes closes de tais 

coadjuvantes. Em Open Your Heart, enfoca-se o voyeurismo tanto a partir de um dos 

reservados, ou seja, segundo o ponto de vista de um dos freqüentadores, quanto através de 

perspectiva construída para o espectador do clipe, que assume o papel de voyeur privilegiado, 

na medida em que é o único que dispõe de acesso, não somente à performance coreográfica, 

mas também ao comportamento dos freqüentadores. 

Desse modo, logra o realizador sublinhar a condição de proximidade e, ao mesmo 

tempo, distanciamento dos envolvidos nesse tipo de relação, alternando tomadas a partir do 

interior dos cubículos com enquadramentos que associam protagonista e coadjuvantes desde 

um ponto de vista não atribuível a nenhum personagem. Cria-se ainda a possibilidade de 

ilustrar – através de certos enquadramentos, como a visão de um homem no reservado por 

entre as pernas da stripper – as idéias de objetificação e fetiche também tematizadas na obra. 

Adicionalmente, o estabelecimento do tom da relação entre Madonna e demais 

personagens decorre, em grande medida, da forma como a artista apresenta seus passos de 

dança. A execução dos movimentos – mostrados através de closes e tomadas de conjunto – é 
                                                 
73 “Apenas adultos” 
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competente, mas fria, sem qualquer evidência de empolgação por parte da protagonista, que 

parece apenas imbuída de uma obrigação profissional. Fica a impressão de que, na 

composição da personagem no clipe, a habilidade corporal de Madonna é utilizada como meio 

de chamar atenção para certas características instrumentais da canção de grande apelo para o 

público da artista, a exemplo do ritmo vigoroso marcado por bateria contínua e percussão 

discreta, assim como do caráter otimista e festivo da tessitura de sons (teclados, sopro, cordas 

e efeitos) criados por sintetizadores. Em contraste a essa atmosfera mais vibrante, atribui-se à 

protagonista expressões faciais e um estado de espírito geral condizentes com alguém não 

realizada romanticamente, como na letra da canção, ou em desajuste com sua ocupação e 

entorno, como no videoclipe.   

Essa idéia de que a protagonista é algo especial e não pertence àquele lugar 

aparece desde o início de Open Your Heart, quando é demarcada, por exemplo, uma 

separação entre ela e supostas colegas de trabalho. No foyer do teatro de strip-tease, são 

exibidos pôsteres que anunciam as atrações do peep-show, mulheres nuas em poses sensuais e 

com tarjas pretas estrategicamente localizadas. O cartaz dedicado a Madonna tem, no entanto, 

uma apresentação completamente diferente. Nele, aparece apenas seu rosto com o olhar para o 

alto, expressão melancólica e banhada por uma forte iluminação azul74. Essa visão mais 

sofisticada e menos sexualizada coloca a personagem em um patamar diferente em 

comparação com as pin-ups retratadas nos outros cartazes: “(...) a pin-up coloca em evidência 

seu corpo, seus seios, seus quadris, sua carne. A estrela não exibe sua nudez, com exceção de 

raros momentos decisivos” (MORIN, 1972: 52). 

Na situação narrativa apresentada, Madonna é estrela apenas daquele lugar, um 

teatro perdido no meio do nada com um bilheteiro (talvez também proprietário) bem idoso. A 

importância da personagem para o show fica especialmente explicitada quando ela resolve 

abandonar tudo antes de concluir o strip-tease (portanto, nunca se exibindo nua no clipe). O 

senhor suplica-lhe que não deixe o trabalho – “Ritorna... Ritorna... Madonna. Abbiamo 

ancora bisogno di te” 75 –, mas lhe falta a juventude e a força física para impedi-la de fazer 

isso. Os clientes reagem entre decepcionados e exasperados. Madonna larga a vida mundana e 

vai embora com um menino que a esperava pacientemente no exterior do teatro. Em sua 

inocência, esse personagem é construído em contraposição aos outros coadjuvantes. Conclui-

                                                 
74 Outra fotografia desse mesmo ensaio foi, por sinal, utilizada na capa do CD-single da canção Open Your 
Heart.  
75 “Volta, Madonna. Ainda precisamos de você”. Nesse momento, o personagem não é ouvido (a música 
continua sendo reproduzida), mas aparece uma legenda com sua fala em italiano. 
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se assim a redenção da protagonista ao ficar demonstrada sua capacidade de afeição (fraternal 

ou maternal, não romântica) e de envolvimento emocional autêntico, algo obviamente não 

presente em sua relação com os clientes. Para confirmar a reversão do “estranhamento” da 

personagem no decorrer de videoclipe, é suficiente a comparação de sua atitude no teatro com 

aquela demonstrada enquanto dança na calçada com o garoto. Livre da indumentária sensual 

de stripper e vestida de modo muito semelhante a seu acompanhante, ela ri, interage com ele 

e movimenta-se com mais naturalidade76. Essa persona assumida em Open Your Heart exibe 

a ambigüidade da good-bad-girl, um dos (sub)arquétipos cinematográficos classificados por 

Edgar Morin: “a good-bad-girl (...) se apresenta como mulher impura: roupas insinuantes, 

atitudes ousadas e carregadas de sub-entendidos, ocupação duvidosa, relações suspeitas. O 

fim do filme nos revelará, contudo, que ela escondia todas as virtudes da virgem: alma pura, 

bondade inata, coração generoso” (MORIN, 1972: 28). 

 

Dona de si mesma 

 

Presentes respectivamente na caracterização da protagonista do videoclipe e na 

letra da canção (“I've had to work much harder than this/ For something I want don't try to 

resist me” 77), as idéias de integridade e força de vontade têm bastante incidência sobre a 

construção geral da imagem de Madonna. Na abordagem da questão sexual, em Open Your 

Heart, quer-se sinalizar, no final das contas, a possibilidade de sua estrela colocar-se (ou ser 

voluntariamente colocada) no papel de objeto somente até o momento em que isso lhe for 

conveniente. Trata-se de uma iniciativa coerente não apenas com a desinibição calculada de 

Madonna, mas também com a pretensão de reafirmá-la como uma artista com objetivos claros 

e que não mede esforços para alcançá-los. 

Na criação dos videoclipes, um dos domínios, no qual mais se evidenciam essa 

clareza de propósitos e capacidade de controle de Madonna, é aquele referente à definição de 

sua própria aparência. Como já foi dito, Open Your Heart dá prosseguimento a uma tendência 

clean no visual da artista, que põe um ponto final na iconografia da primeira fase de sua 

carreira. A partir de Live to Tell, ela aparece com penteado mais convencional ou cabelo mais 

curto, seu figurino passa a ter cores mais discretas sem sobreposições de peças, além de se 

                                                 
76 Juntamente com várias outras referências ao videoclipe, esses dois personagens reaparecem na apresentação da 
canção Open Your Heart da turnê Who’s That Girl (1987).  
77 “Eu tive que trabalhar mais pesado do que isso/ Por algo que eu quis, não tente resistir” 



93 
 
notar uma composição despojada da anterior profusão de acessórios, sendo deixados de lado 

os brincos grandes, as várias pulseiras e colares, as luvas de renda, crucifixos, terços, faixas e 

laços de cabelo etc.. Essa primeira grande modificação da aparência inaugura o fluxo de 

mudanças “camaleônicas”, que se tornaria uma das marcas do planejamento da carreira da 

artista.  

Embora iniciada antes da associação de Madonna com Mondino, tal renovação 

visual exibe, em Open Your Heart, certas características específicas, que tiveram depois 

duradoura influência na trajetória da artista. O videoclipe traz, por exemplo, uma de suas mais 

importantes relações com o mundo da moda, a parceria com o estilista Jean-Paul Gaultier. Ele 

criou o figurino usado durante o strip-tease, um colant sensual preto com detalhes dourados e 

acompanhado por meia arrastão, luvas longas e sapatos de salto alto. Esse estilo de Gaultier 

vai sofrer diversas releituras (em colants, corpetes e espartilhos) no decorrer da carreira de 

Madonna, associando permanentemente a imagem da artista às peças de busto armado e bem 

marcado com sutiãs pontudos78. Além de adequada à profissão da protagonista do clipe, a 

indumentária do estilista francês tem ainda uma função adicional em Open Your Heart. Sua 

concepção como traje fetiche revelador destaca uma modificação na aparência de Madonna 

ainda mais marcante do que aquela do cabelo ou figurino: um corpo mais enxuto, trabalhado 

pela atividade física de musculação.  

De Open Your Heart em diante, a boa forma física se torna um dos elementos 

mais freqüentes da percepção geral a respeito de Madonna, servindo, até os dias de hoje, 

como confirmação de sua determinação e parte da explicação para sua capacidade 

performática e longevidade artística. É relevante pontuar o videoclipe dirigido por Mondino 

como a primeira vitrine mais ostensiva do vigor representado pelo corpo recém esculpido de 

Madonna, ficando demonstrado em tal investimento precoce (ainda na década de 1980) um 

dos traços mais relevantes e duradouros de sua carreira. Como lembra Lisa Lewis – em seu 

trabalho sobre artistas femininas e MTV –, essa faceta da aparência de Madonna não apenas 

pode ser vista em sua incidência específica sobre Open Your Heart (“O físico muscular atrai 

tanta atenção para seu corpo quanto a dança erotizada que ela apresenta, atenuando qualquer 

impressão de vitimização abjeta” – LEWIS, 1990: 133), mas também pode servir como um 

sinal indicativo da posição de destaque alcançada por Madonna (“suas conquistas na sala de 
                                                 
78 Nessa linha, podem ser lembrados, por exemplo, o figurino da artista no videoclipe Vogue (David 
Fincher/Madonna, 1990), na turnê Blond Ambition (1990) e na pré-estréia em Cannes do documentário Na Cama 
com Madonna (Alek Keshishian, 1991). Como uma homenagem aos visuais icônicos de Madonna, sua mais 
recente turnê, Sticky & Sweet (2008), traz – durante a apresentação da canção She’s Not Me – uma das 
dançarinas vestidas com uma réplica do traje de Gaultier para o clipe Open Your Heart. 
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musculação deram uma nova incorporação física para a força que ela já havia adquirido nas 

arenas do controle criativo e econômico” – LEWIS, 1990: 133).  

Quando se coloca esse tipo físico atlético como parte essencial da concepção da 

aparência trabalhada em Open Your Heart, está se destacando a importância de um elemento 

sob estrito controle da própria Madonna (seu corpo) e independente das intervenções de 

Mondino (ou mesmo de Gaultier), que assim trabalham para realçar essa condição apriorística 

com relação à produção do videoclipe. Deve-se lembrar ainda que o visual de Madonna no 

clipe faz parte de uma tendência mais geral, que engloba videoclipes e material gráfico 

relativos ao álbum True Blue. Em breve cena de Open Your Heart, há uma indicação dessa 

ligação: Madonna inclina a cabeça para trás enquanto tira uma peruca escura que está usando; 

na continuação, revela-se, em close, seu perfil com os cabelos louros e olhos fechados, uma 

evidente alusão à pose da capa do referido álbum. Essa ocorrência deve ser encarada como 

mais uma tentativa de unificação da imagem trabalhada pela cantora naquele momento. 

 

Apropriação artística e estilo idealizado 

 

Certas apropriações extra-videoclípicas têm, por outro lado, uma influência mais 

íntima e extensiva sobre a concepção de Open Your Heart. O aspecto geral do clipe é, por 

exemplo, largamente inspirado na obra da pintora polonesa Tamara de Lempicka, uma artista 

vinculada à art-déco e ao cubismo, cujas obras mais importantes foram realizadas nos anos de 

1920 e 1930. Seja através de referências diretas ao trabalho da pintora ou em articulações 

mais elaboradas dessa presença com a mise en scène e a caracterização de personagens do 

videoclipe, almeja-se replicar a atmosfera de erotismo, idealização e sofisticação das pinturas.  

Já na introdução de Open Your Heart, a fachada do teatro, onde se desenvolve a 

ação, traz uma reprodução em grandes proporções, reunindo as figuras femininas de dois dos 

quadros da pintora, A Bela Rafaela (1927) e Andrômeda (1929). Outro personagem das 

pinturas – o Marquês D’Afflitto – aparece reproduzido em uma das cabines do peep-show. De 

maneira menos direta, Mondino faz um cuidadoso apanhado de certas características dos 

retratos de Tamara de Lempicka tanto na composição visual quanto na apresentação (atitude e 

posição) dos personagens de seu clipe. Os gêmeos louros são o melhor exemplo desse 

amoldamento ao estilo “de Lempicka”. Eles são mostrados imóveis como se posassem para 

um quadro ou fotografia e têm traços semelhantes aos destacados pela artista: olhares vazios, 
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lábios carnudos, narizes retos, rostos lisos e ovalados. Outro cliente do strip-tease, um homem 

com semblante sério, traz os braços cruzados em uma posição que, como nas pinturas, 

enfatiza o aspecto geométrico do seu blazer roxo de ângulos quase retos nos ombros. O 

esmero identificado no figurino de todos os personagens – seus paletós bordados, estampados, 

camisas com franja e acessórios, como lenços e chapéus – atende também a esse 

reavivamento da inspiração assumida no videoclipe.  

Como nos figurinos, opta-se, em Open Your Heart, por uma aparência geral 

“retrô”, o que contribui para a marcada idealização dos cenários, cuja concepção não 

pretendeu alcançar uma representação realista de um teatro de strip-tease79. A fotografia bem 

cuidada distingue, no clipe, dois espaços inspirados nos tons de dourado e preto ou verde e 

azul presentes, respectivamente, na paleta de cores das pinturas eróticas e dos retratos de 

socialites e nobres de Tamara de Lempicka. O foyer do teatro aparece banhado de luz 

dourada, quente, estando repleto de fileiras de lâmpadas incandescentes, que indicam sua 

condição de estimulante local de espetáculos. Já o espaço de strip-tease – margeado por 

cabines de fundo verde e por iluminação néon ou azulada – é mais asséptico, pouco 

aconchegante e frio, ou seja, contraditoriamente menos erótico do que a entrada do teatro, o 

que se ajusta perfeitamente ao sentimento de deslocamento atribuído à personagem durante a 

performance ali realizada. Sendo esse o cenário que serve para apresentar a maior parte dos 

diversos personagens idiossincráticos do clipe, é compreensível que justamente os portraits 

de Tamara de Lempicka – por exibirem eles próprios um maior grau de detalhamento de seus 

personagens – tenham tido maior incidência na concepção desse ambiente. 

Ao se levar em conta que a pintora polonesa está colocada entre as artistas 

plásticas favoritas de Madonna80, a referência à sua obra em Open Your Heart pode ser 

encarada como mais um sinal da participação efetiva da cantora na criação dos videoclipes 

para suas canções. Madonna retoma citações diretas e pontuais a Tamara de Lempicka em 

projeções da turnê Who’s That Girl (1987), nos clipes Express Yoursef (1989) e Vogue (1990) 

– ambos dirigidos por David Fincher – e mais obliquamente em This Used to Be My 

Playground (Alek Keshishian/Madonna, 1992). Nesses casos, é interessante notar como a 

identificação de tais apropriações pode ser atribuída não apenas à decisão Madonna, mas 
                                                 
79 Em Music (Jonas Akerlund/Madonna, 2000), optou-se por uma abordagem mais crua e, ao mesmo tempo, 
mais animada ao se filmar em locação a segunda aparição de strip-tease em um videoclipe da cantora. 
80 Segundo o biógrafo Christopher Andersen, Madonna aprofundou seu interesse pela pintura em 1989 ao 
contratar um assessor de arte. Antes disso, “o que ela gostava e já possuía eram as obras de Tamara deLempicka, 
Picasso, Léger (...), seu amigo Keith Haring (...) e do mexicano Diego Rivera e sua esposa, Frida Kahlo 
(ANDERSEN, 1991:242). Quer seja como colecionadora de suas pinturas ou como artista influenciada por 
Tamara de Lempicka, o investimento de Madonna acabou contribuindo para a popularização da obra da pintora. 
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também à marcada influência de Jean-Baptiste Mondino sobre o trabalho de Fincher e 

Keshishian, sendo notável como alguns elementos de Express Yourself remetem a Cargo de 

Nuit (Mondino/Axel Bauer, 1983), enquanto o conceito geral de This Used to Be My 

Playground repete o de To Be Reborn (Mondino/Boy George, 1987). Desse modo, exemplos 

de apropriação extra-videoclípica na trajetória da cantora acabam sendo também indicativos 

das afinidades entre os diretores, com os quais ela trabalha. De um lado, tem-se, nos clipes, a 

corriqueira referência a manifestações artísticas externas – como a pintura, a fotografia e o 

cinema –, algo esperado considerando-se o caráter híbrido do formato; de outro, as relações 

de influência81 entre realizadores de videoclipes e suas obras são um sinal da crescente auto-

reflexividade do campo do videoclipe em particular, à medida que se desenrola seu processo 

de autonomização. 

 

4.3.1.2. Justify my Love (1990): sexo sem culpa 

 

Por seu papel na promoção da primeira coletânea oficial de Madonna, The 

Immaculate Collection (1990), o videoclipe Justify My Love bem poderia ter sido concebido 

da maneira habitual para uma ocasião dessas, ou seja, como um apanhado audiovisual de seus 

cerca de dez anos na cena musical. O tom provocativo do clipe deixa claro, contudo, que ele 

não foi organizado como uma espécie de fechamento de ciclo auto-celebratório e desprovido 

de qualquer novidade. Pelo contrário, a avaliação da obra tendo em vista a trajetória de 

Madonna faz parecer que é bem mais provável que sua concepção tenha sido guiada por uma 

visão voltada para o futuro. Justify My Love pode ser encarado assim como um teste, como 

um preparo de terreno nada acanhado para a fase hiper-sexualizada que seria o principal 

investimento da artista pouco tempo depois.  

Para melhor compreender essa virada demarcada por Justify My Love, é preciso 

lembrar que, embora o clipe esteja longe de ser o pioneiro no tratamento do sexo como tema 

de destaque na obra da cantora, ele certamente serviu para aumentar sua abrangência nesse 

                                                 
81 Um termo que encontra certa resistência do teórico da arte, Michael Baxandall, pois ele acredita que o sentido 
associado a esta palavra subverte a verdadeira relação existente entre obras de diferentes artistas, colocando os 
artistas “influenciados” em uma posição de passividade, de submissão com relação à fonte original. Para ele, é 
preciso reconhecer o desempenho ativo de um artista que recorre à obra de um outro, deixando transparecer isso 
em seu próprio trabalho. Desse modo, esse processo de busca de referências não se trata de simples sujeição 
estética, mas sim de identificação, em outras obras, de certas qualidades passíveis de serem adaptadas, 
reorganizadas e adequadas à conveniência e problemática experimentadas em um novo e específico momento de 
criação (BAXANDALL, 1991: 106-111). 
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assunto. Até então, a sensualidade, a provocação atrevida e a prática sexual estiveram 

presentes nas tramas, coreografias e composição visual dos videoclipes da cantora, mas 

sempre em associação com outras possibilidades temáticas, a exemplo da busca da fama, da 

religião e principalmente do amor82. Em Justify My Love, no entanto, o sexo é a tônica do 

clipe e não apenas um tempero excitante para a apresentação de outras questões. Ao se 

colocar a latere os demais tópicos citados, opta-se, no clipe, pela exploração intensificada de 

uma grande variedade de comportamentos no âmbito sexual, o que, por sua vez, contribui 

para o efeito de choque e escândalo, que, espera-se, servirá como atrativo para o clipe, para 

canção e, finalmente, para o álbum. Nesse particular, isso implicou, dentre outras novidades, a 

extensão da participação de Madonna – sempre à frente da ação de seus clipes – para além dos 

limites da heterossexualidade. 

Embora o clipe antecessor da parceria entre Madonna e Mondino, Open Your 

Heart, tenha servido para ampliar as fronteiras sexuais nos clipes da cantora (pelo menos no 

que concerne aos personagens coadjuvantes), o tratamento presente em Justify My Love 

resulta mais arejado e libertário. Na primeira obra, o erotismo voyeur e exibicionista 

apresenta-se como parte da circunstância profissional da protagonista do clipe, uma stripper. 

Seu bem estar é, no entanto, tramado como um afastamento dessa situação erotizada, como 

uma recuperação de sua inocência. O sexo em Justify My Love – praticado voluntariamente, 

de bom grado e não como profissão – aparece como o próprio instrumento de emancipação da 

personagem encarnada por Madonna. 

 

Uma questão particular, um mundo à parte 

 

Musicalmente, a organização da atmosfera sedutora de Justify My Love faz da 

canção uma genuína sucessora de Je T’aime... Moi Non Plus, composição de Serge 

Gainsbourg de 1967. Com letras que trazem uma série de declarações amorosas e incentivos 

sugestivos do ato sexual, as duas obras têm seu principal trunfo na capacidade de seus 

cantores de interpretar uma situação tão íntima de modo convincente e sem resvalar para o 

ridículo de um arremedo de sensualidade. O estilo sussurrado que se trabalha amplamente 

                                                 
82 Personagens que usam de sua atratividade sexual para obter fama aparecem, por exemplo, em Borderline e 
Material Girl, ambos dirigidos por Mary Lambert em 1983 e 1984, respectivamente. A diretora é também 
responsável pela relação entre sexualidade e religião em La Isla Bonita (1987) e Like a Prayer (1989). Já enlaces 
e desajustes românticos com tintas eróticas são o foco de Burning Up (Steve Barron, 1983), Like a Virgin (Mary 
Lambert, 1985), Express Yourself (David Fincher, 1989) e Cherish (Herb Ritts, 1989). 
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nesse tipo de canção exige então mais das possibilidades dramáticas do que da qualidade ou 

extensão vocais de seus intérpretes. Além disso, a proeminência da maneira de cantar e 

daquilo que se canta é alcançada ainda pela recorrência a bases instrumentais que se arrastam 

lânguida e repetitivamente em um desenrolar sem muitas ocorrências.  

Diante dessas peculiaridades musicais da canção Justify My Love, certos caminhos 

devem ter parecido pré-definidos para sua adaptação videoclípica. Em primeiro lugar, não 

haveria como fugir no clipe da abordagem do sexo. A situação já está firmemente estabelecida 

ao se ouvir versos como “You put this in me/ So now what, so now what?”83 ou “I'm open and 

ready/ For you to justify my love” 84. No entanto, a sugestão original de um relacionamento a 

dois é subvertida por Mondino que, mais uma vez, afasta Madonna do registro romântico-

amoroso. Apela-se então para a exibição de um desfilar de parceiros, práticas, acessórios e 

posições sexuais, que tem a artista como uma bem disposta participante. Essas situações não 

estão amarradas por meio um investimento narrativo elaborado, mas, ainda assim, constitui-

se, em Justify My Love, a história de uma mulher que se introduz em um mundo à parte, um 

huis clos, cujos integrantes dão vazão a suas fantasias sexuais. A expressão dessa condição de 

universo em separado é cuidadosamente planejada por Mondino no âmbito de sua 

especialidade, a fotografia, e na escolha da ambientação de Justify My Love.  

O videoclipe compõe-se de imagens em preto e branco com uma textura 

enevoada, levemente embaçada. Pode-se pensar nessa opção como uma tentativa para 

sublinhar esse domínio da fantasia sexual, no qual as fronteiras entre os comportamentos, 

desejos e até mesmo aparências não estão claramente delimitadas. A intermitente utilização 

do fora de foco no clipe é mais um recurso para reforçar essa idéia do não definido, do sujeito 

a mudanças, sendo diversificados os efeitos decorrentes do seu aparecimento. Às vezes, a 

imagem perde sua definição para sugerir a turvação de sentidos dos personagens durante o 

ato. Em outros momentos, a variação entre nitidez e não nitidez representa o cruzamento da 

linha que separa o voyeur, que tem uma visão de conjunto e mais clara do que acontece, e o 

participante ativo com sua perspectiva mais confusa da situação. O espectador é incluído 

nesse jogo, quando uma aproximação exagerada com relação aos personagens – durante um 

beijo, por exemplo – é acompanhada de progressiva indefinição da imagem. Em cena de 

Madonna na cama com uma mulher, sendo observada por seu primeiro amante do clipe, a 

falta de foco varia entre o enlace em primeiro plano e o observador ao fundo em evidente 

                                                 
83 “Você coloca isso em mim/ E agora? E agora” 
84 “Estou aberta e pronta/ Para você fazer jus a meu amor” 
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demonstração da ausência de hierarquia entre comportamentos no videoclipe: praticantes 

ativos e voyeurs são igualmente valorizados, inclusive por ocuparem papéis intercambiáveis.  

Igualmente relevante para a caracterização do universo apresentado em Justify My 

Love é a definição de um hotel como local da ação do clipe. A escolha de um lugar de 

passagem coloca-se – pela possibilidade de anonimidade e de afastamento da vida cotidiana – 

como o espaço ideal para o despojamento de toda a inibição e experimentação da sexualidade: 

“o hotel representa a sexualidade proibida, exterior à esfera doméstica por ser um espaço 

totalmente comercial, funcionando como uma entrada, uma parada na jornada da sexualidade” 

(ROBERTS, 1996: 77). Há de se considerar ainda que a simplicidade dessa locação – 

característica em parte enfatizada pela fotografia P&B – tem a vantagem de não disputar a 

atenção com o principal interesse do videoclipe, a exibição das atividades que se desenrolam 

no corredor e quartos. 

Por trás da idéia da ambientação do clipe revela-se também sua aproximação com 

Porteiro da Noite (Liliana Cavani, 1974), filme evocado pelos realizadores de Justify My Love 

como uma fonte de inspiração. Hotéis são ambientes importantes na trama carregada de 

perversidade e obsessão sexual do referido longa-metragem. Nele, uma sobrevivente judia de 

um campo de concentração reencontra seu algoz nazista, trabalhando como porteiro de um 

hotel. O tom polêmico do filme apoiou-se na transformação da antiga relação de abuso e 

violência em estranha dependência erótica entre os personagens. Ao se comparar, no entanto, 

essa atmosfera pesada, assim como a motivação traumática da protagonista de Porteiro da 

Noite com o espírito livre reinante em Justify My Love, percebe-se que a incidência do filme 

de Cavani sobre o videoclipe não vai além de manifestações pontuais.  

Desse modo, a inspiração cinematográfica é assumida em referências mais 

específicas, a exemplo da citação, no clipe, de um dos figurinos usados pela atriz Charlotte 

Rampling. Mesmo a replicação desse visual fetiche – composto por quepe, calça masculina 

com suspensórios e seios à mostra – passa por uma subversão videoclípica. Em Justify My 

Love, a indumentária é usada não por uma vítima passiva, como a protagonista de Porteiro da 

Noite, mas sim por uma dominatrix, figura feminina de poder em uma prática sado-

masoquista. É possível estabelecer ainda uma ligação entre dois outros coadjuvantes do filme 

e do clipe: o dançarino nazista de Porteiro da Noite e um personagem de malha colante de 

Justify My Love. Tal aproximação é plausível – sabendo-se do interesse dos realizadores 

videoclípicos pelo filme –, mas, na verdade, bastante tênue, uma vez que a semelhança entre 

ambos deriva somente do fato deles serem os únicos a executarem, em cada uma das obras, 
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performances coreografias dentro dos quartos de hotel. Há, contudo, uma diferença na 

relevância desses coadjuvantes: o nazista não tem a importância simbólica que – como será 

visto posteriormente – cabe ao personagem performático do clipe.   

Na concepção de Justify My Love, pretende-se que o uso comedido da apropriação 

intertextual seja suficiente para emprestar ao videoclipe pop a sofisticação advinda da 

referência ao cinema de arte europeu; ao mesmo tempo, a marcada reorientação do caráter 

original dessas citações permite que se adote um tom mais descontraído e atualizado para a 

temática sexual. A especificidade do videoclipe reside assim em uma abordagem que traz à 

luz um grupo de práticas sexuais não convencionais de maneira positiva. O underground, o 

marginal, o estranho, o promíscuo são mostrados não como fonte de receio, degradação e/ou 

alienação social, mas sim como um estilo de vida libertador. 

 

Vale tudo 

 

O parco desenvolvimento narrativo de Justify My Love não impede que seja 

justamente um recurso desse tipo o responsável por explicitar o posicionamento abonador do 

videoclipe com relação à liberdade sexual. Basta acompanhar a transformação do estado de 

espírito da protagonista demarcada no início e fim do clipe. Quando primeiro aparece, ela está 

visivelmente cansada, andando lentamente como os olhos semicerrados e mão na cabeça em 

sinal de dor. Também carrega com dificuldade uma mala, o que sinaliza sua chegada no hotel, 

sua entrada no universo do clipe. Depois das aventuras sexuais de que toma parte, sua 

disposição muda completamente. No final, ela parte satisfeita, andando mais rápido e 

gargalhando abertamente. Já não traz mais a mala nas mãos, despojada que está, literal e 

metaforicamente, de qualquer bagagem. Como se essa situação não fosse suficientemente 

clara, surge ainda na tela um verso da letra de Justify My Love – “Poor is the man whose 

pleasure depends on the permission of another”85 –, que funciona, com seu caráter proverbial, 

como uma reiteração da posição defendida no videoclipe. 

A abordagem assertiva da experimentação sexual é apresentada com base nos 

variados exemplos em Justify My Love. Há um pouco de tudo no clipe: homossexualidade, 

travestismo, androginia, ménage à trois, voyeurismo, sadomasoquismo, troca de parceiros e 

masturbação. Mondino exibe uma atenção detida, realmente fetichista, sobre partes do corpo, 

                                                 
85 “Pobre do homem cujo prazer depende da permissão de outro” 
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como mãos, nádegas, nucas, seios e pescoços, e sobre detalhes do figurino e da aparência dos 

personagens. Tanto a protagonista quanto os tipos incomuns, aos quais se entrega sem 

resistência, aparecem vestidos com um apanhado de indumentária de implicação erótica – 

lingerie, cinta-liga, saltos altos, peças de couro e argolas, luvas, pérolas, partes de uniformes e 

espartilhos apertados. Na composição do visual de alguns personagens, limites entre 

masculino e feminino são também superados, estando presentes mulheres com paletó e 

bigodes falsos e homens com torço e maquiagem.   

Fronteiras são também alargadas no que se refere ao tipo de exploração do corpo 

masculino. Habitualmente, o tratamento erotizado está direcionado às mulheres, suscitando 

freqüentes críticas a respeito de sua objetificação e submissão no formato videoclipe. Em 

Justify My Love, organiza-se um olhar que toma um personagem masculino como objeto do 

desejo e faz isso com a mesma diligência observada nas imagens femininas. O corpo do 

modelo Tony Ward – o principal amante de Madonna no clipe86 – é esquadrinhado, sendo 

exibidos, em plano fechado, seu peito, abdômen, costas, braço tatuado, rosto, mãos e até, de 

modo mais discreto, a virilha. Como resultado, Mondino pode até não escapar da denúncia de 

objetificação, mas contribui para democratizar a abordagem ao incluir com tal intensidade um 

personagem masculino. Espelhando sua atitude no ofício fotográfico, ele avança alguns 

passos com relação a clipes de Madonna como Express Yourself e Cherish, que já traziam um 

olhar assim direcionado para os coadjuvantes. 

Engajada nas atividades eróticas mostradas com entusiasmo semelhante ao de 

outros personagens, Madonna tem obviamente um destaque diferenciado devido a sua 

condição de protagonista. Além de situada como objeto do olhar voyeurista, do desejo e da 

admiração dos coadjuvantes e também do espectador, a artista aparece ainda como principal 

sujeito das situações do clipe, quando se considera seu papel exclusivo de verbalizar/conduzir 

suas fantasias por meio das instruções e perguntas presentes nos versos quase falados da 

canção. Adicionalmente, a demarcação dessa proeminência é completada, de maneira mais 

sutil, pelo fato dela reunir determinadas características físicas não encontradas em mais 

nenhum personagem. Madonna é a única pessoa loura, sendo, dentre as mulheres, a mais 

feminina. 

Outro personagem de Justify My Love distingue-se pela exclusividade de sua ação 

e aparência particularizada, características que sublinham a representatividade de sua 

                                                 
86 À época de Justify My Love, Tony Ward era namorado de Madonna. Sua escalação para o clipe pode ser 
apontada como parte da estratégia da artista de borrar pontualmente os limites entre sua obra e sua vida privada.  
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presença. Trata-se de um homem magro com o corpo coberto por uma malha – escura, com 

algum brilho – e extensões nos dedos semelhantes a unhas metálicas. Em todo o clipe, ele é o 

único dedicado à performance coreográfica. Ele não interage sexualmente com os demais, 

mas a exibição de sua dança intercala-se ou acontece concomitantemente às práticas dos 

outros personagens de modo a sugerir uma influência sua sobre eles. Seus movimentos 

sinuosos e lânguidos, além de seu visual algo reptiliano, parecem indicar que ele está 

colocado provavelmente na posição simbólica da serpente, ou seja, como representante da 

tentação sexual. Como referência de cunho religioso, a caracterização desse personagem 

mostra-se bem mais eficaz do que a esporádica exibição de um Cristo Crucificado na parede 

de um dos quartos do hotel. 

Além das escolhas que atendem à construção de efeitos de Justifiy My Love, é 

preciso identificar também o propósito deliberado de provocação como um guia para a criação 

do videoclipe. Todos os aspectos acima tratados – desde a apresentação positiva da 

transgressão, passando pelo tipo de referências extra-videoclípicas, até o abandono da habitual 

definição e “limpeza” na fotografia – demonstram a tentativa de posicionar Justify My Love 

como uma obra alternativa, dissidente de escolhas temáticas e estéticas mais corriqueiras no 

formato. Como conseqüência dessa singularidade, Justify My Love acabou sendo censurado 

pela MTV estadunidense e pela BBC, o que não somente aumentou atenção recebida pela 

obra como também não impediu sua exibição em outros canais concorrentes. Toda a 

repercussão motivou Madonna e sua gravadora a criarem uma novidade para o mercado, o 

lançamento em VHS do primeiro clipe-single da história do campo do videoclipe, um sucesso 

ao custo de 9,95 US$, que vendeu de 400.000 a 500.00 cópias (GOODWIN, 1992: 39; 

ROBERTS, 1996: 77). 

Por tudo isso, a forte reação e a polêmica em torno de Justify my Love não 

arrefeceram a disposição de Madonna para continuar tematizando o sexo, inclusive vindo a 

criar imagens não raro muito próximas do universo pornográfico. Pouco tempo depois do 

lançamento da obra dirigida por Mondino, a artista lançou um pacote erótico, que incluiu o 

álbum Erotica (1992), o livro Sex (1992) com fotos de Steven Meisel e o filme Corpo em 

Evidência de Uli Edel, (1993). Nessa investida, esteve incluído ainda o videoclipe Erotica 

(Fabien Baron/Madonna, 1992), que seguiu o caminho trilhado por Justify my Love ao fazer 

uma compilação de diversificadas modalidades sexuais. Na comparação entre os dois clipes, 

percebe-se, no entanto, que Erotica está excessivamente organizado com base nas imagens do 
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making of de Sex, faltando-lhe assim, a coesão em torno de um conceito independente e 

exclusivo, uma característica muito claramente observada em Justify My Love.  

 

4.3.1.3. Human Nature (1995): insubmissão reafirmada 

 

Se, na trajetória de Madonna, Open Your Heart pertence à fase de aquecimento 

que antecede uma abordagem mais incisiva da temática sexual e Justify My Love representa a 

verdadeira arrancada nessa direção, Human Nature coloca-se, por sua vez, como uma espécie 

de controle de danos derivados justamente desse específico tratamento temático. A artista não 

conseguiu passar incólume à condenação pública gerada pelo álbum, livro e filme incluídos 

no já referido pacote erótico do início dos anos 1990. A esse respeito, Madonna declarou “eu 

estava sendo inovadora com Justify My Love, mas quando lancei Sex, grandes portas de ferro 

vieram abaixo na minha cabeça. Foi como se eu tivesse permissão para alargar os limites, mas 

nem tanto assim (...) desde então, eu fui malhada em praça pública. Algumas pessoas 

gostaram do livro e algumas não o consideraram bom. Outras pessoas, no entanto, ficaram 

horrorizadas com ele sem se darem o trabalho de vê-lo ou lê-lo. Eu divido minha carreira em 

antes e depois de Sex” 87. À época, a resposta comercial ao trabalho de Madonna mostrou-se 

francamente contraditória: o álbum Erotica não atingiu as expectativas de vendas, o filme 

Corpo em Evidência foi mal recebido por crítica e público, mas o livro Sex esgotou-se 

rapidamente, logo se tornando um item de colecionador. Somando-se a controvérsia aos 

resultados financeiros aquém do esperado dessa fase, compreende-se a mudança de rumo em 

Bedtime Stories (1994) – o trabalho musical sucessor de Erotica – que abdicou da polêmica 

em prol de uma inclinação mais intimista e romântica. Human Nature é a única canção do 

álbum a fugir dessa tendência por conta de seu manifesto caráter de revide e acerto de contas. 

De provocadora a provocada, Madonna faz da canção um instrumento de reafirmação de sua 

postura artística libertária, cuja marcante expressão de orgulho é matizada pelo humor e 

“espírito esportivo” da tradução visual orquestrada por Mondino.  

No conteúdo verbal da canção Human Nature, a artista confronta seus opositores, 

acusando-os de tentar tolher sua liberdade. O propósito comunicacional de Human Nature 

dirige-se, contudo, tanto aos detratores quanto aos admiradores da cantora. Ela não fica 

somente limitada ao papel de vítima de uma perseguição, mas também contra-ataca 

                                                 
87 Em entrevista para a edição de janeiro de 1996 para a revista musical Spin.  
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agressivamente (“I’m not your bitch don’t hang your shit on me” 88), aventa algumas hipóteses 

para isso (“Would it sound better if I were a man?”89) e reitera as posições defendidas em 

obras anteriores (“I’m breakin all the rules I didn’t make” 90). Tal posição ativa e 

questionadora pretende reforçar o vínculo com os fãs da cantora, certamente afetados pelas 

críticas a Madonna. A mensagem adicionalmente construída em Human Nature e o resultado 

que dela se espera apóiam-se, desse modo, na crença de que um artista admirado pela 

coragem de tratar de assuntos polêmicos só pode se beneficiar de uma defesa firme de suas 

idéias e comportamento. Nesse afã de não arrependimento, de reafirmação, não é de estranhar, 

portanto, que Human Nature reinvista na inspiração sado-masoquista, talvez o aspecto mais 

controverso da fase Sex-Erotica de Madonna. 

A tentativa de censura denunciada na letra é organizada visualmente por uma 

performance inspirada no bondage, prática sexual que consiste no ato de amarrar e imobilizar 

um parceiro. É feito um paralelo entre os limites supostamente impostos à cantora pelos 

críticos e a coreografia caracterizada pela restrição dos movimentos. A concepção cenográfica 

busca alcançar o mesmo paralelo através da subdivisão da área de performance  em espaços 

menores, mais limitados. Vestidos com peças apertadas em vinil e couro negros, Madonna e 

cinco dançarinos fazem uso de acessórios como chicotes, cordas e máscaras de látex. Human 

Nature marca a primeira colaboração criativa entre a artista e o coreógrafo Jamie King, um 

profissional que se tornaria muito importante no decorrer de sua trajetória através do trabalho 

conjunto na concepção de apresentações ao vivo de premiações (o Grammy, por exemplo), 

videoclipes (incluindo Don’t Tell [2000], dirigido por Mondino, e Sorry [2006], que o próprio 

King dirigiu) e turnês da cantora. 

 

Mensagem realçada 

 

Duas diferentes perspectivas guiam a performance de Human Nature, ilustrando a 

interação de Madonna com um dos grupos de destinatários da obra, os detratores e os 

simpatizantes. Por um lado, tem-se o tom grave de determinadas coreografias, que procuram 

transmitir a idéia de cerceamento de liberdade presente em versos como “You tried to shove 

                                                 
88 “Eu não sou sua vagabunda/ Não venha jogar sua merda pra mim” 
89 “Soaria melhor se eu fosse um homem?” 
90 “Eu estou quebrando todas as regras que eu não fiz” 
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me back inside your narrow room/ And silence me with bitterness and lies”91. Com semblante 

sério, Madonna aparece cantando amarrada em pé ou a uma cadeira. Os dançarinos ora a 

empurram de um lado a outro ora tentam conduzir seus movimentos, buscando impor sua 

vontade. Seguindo a influência do bondage, a rudeza e a agressividade coreografadas são 

também indicativas de desejo de posse e interesse sexual. Em certos momentos, a protagonista 

está, por exemplo, colocada no centro de um emaranhado de cordas e é disputada como um 

prêmio de cabo de guerra. As tentativas de dominação em Human Nature não deixam, 

portanto, de estar permeadas pela admiração direcionada ao indivíduo que se tenta submeter. 

A partir dessa constatação e considerando-se que, nessas práticas, os dançarinos representam 

os opositores de Madonna, parece que se quis afirmar, no clipe, que há uma mal disfarçada 

fascinação em torno da figura da artista por trás das críticas negativas. 

Sem demora, logo que se estabelece essa condição de perseguida para Madonna, 

começa a se efetuar seu reposicionamento para a habitual imagem de dona da situação. 

Mondino sugeriu uma perspectiva lúdica e bem humorada ao se recordar do universo S&M do 

ilustrador Eric Stanton, cujos desenhos e fanzines eróticos traziam marcada influência dos 

quadrinhos92. Em trechos intercalados com a apresentação coreográfica, ela incorpora uma 

personagem com traços cômicos, cuja ação introduz, no clipe, elementos de paródia ao 

sadomasoquismo. Madonna aparece como uma inusitada dominatrix com cabelos crepos 

volumosos e uma tendência para expressões faciais exageradas como bocejos, caretas e 

gargalhadas teatrais. Ela finge chicotear um pequeno chihuahua vestido com capa de couro e 

pune uma das dançarinas do clipe, cujos braços mostram-se artificialmente alongados como 

um resultado jocoso da “tortura” sofrida. A fantasia sexual é abordada então de uma maneira 

descontraída, como algo que não deve ser levado tão a sério. Com base nessa idéia, tais 

imagens tanto ironizam a sisudez da reação contrária ao tratamento do sexo por Madonna 

quanto buscam intensificar a cumplicidade entre os admiradores e a artista ao mostrá-la 

divertida, simpática e pronta para seguir em frente sem fazer concessões. 

O caráter de resposta pessoal presente na canção Human Nature está sublinhado 

no videoclipe pela marcada recorrência do endereçamento direto do olhar de Madonna 

enquanto canta. Eventualmente – por conta da posição da câmera ou das marcações de sua 

                                                 
91 “Você tentou me empurrar de volta para sua visão estreita/ e me silenciar com amargura e mentiras” 
92 Em entrevista realizada nos bastidores da filmagem de Human Nature, Madonna atribui a Mondino a idéia da 
referência a Stanton [disponível em http://br.youtube.com/watch?v=3JCcnjYDA1I]. A esse respeito, o 
coreográfo Jamie King declarou, em entrevista para o site Madonnatribe, que a cantora teria lhe mostrado livros 
com desenhos do ilustrador indicado pelo diretor do clipe para que servissem de base para a coreografia 
[disponível em http://www.madonnatribe.com/idol/jamie_one.htm]. 
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própria posição no cenário – a artista mantém esse tipo de interação com espectador, 

remetendo-se para o alto ou para o lado, algo que parece expressar sua determinação em se 

fazer ouvir e entender.  

No caso de Human Nature, esse vínculo reiterado com o público serve também 

para destacar alguns versos de aparecimento discreto na canção, cujo sentido poderia passar 

despercebido em audições menos atentas. Sem sequer aparecerem na letra incluída no encarte 

de Bedtime Stories, essas frases sussurradas por Madonna alcançam uma maior relevância no 

clipe por sua articulação direta e frontal. Logo no início do clipe, elas aparecem como uma 

convocação aos espectadores (fãs) para se expressarem livremente ("Express yourself/ Don't 

repress yourself"93), já nos refrãos finais, elas intercalam-se com versos de interpretação vocal 

mais enfática, funcionando como um último desafio direcionado aos opositores da cantora 

(“ I’m not apologizing/ ... / You’re the one with the problem/ Why don’t you just deal with 

it?”94). Nesse ponto, Human Nature alonga-se alguns segundos após a conclusão da canção e 

Madonna aparece falando “Absolutely no regrets”, uma frase exclusiva do videoclipe e 

perfeitamente ajustada à abordagem monotemática da obra.    

 

Sadomasoquismo de butique 

 

A referência ao sadomasoquismo e ao bondage em Human Nature é 

deliberadamente estilizada, seguindo alternativas bastante diferenciadas da utilização feita por 

Madonna pouco antes no livro Sex. Pode-se dizer que Human Nature é menos realista do que 

a obra fotografada por Steven Meisel. Na parte S&M de Sex, a artista aparece nua ou em 

trajes de fetiche (couro, máscaras, correntes etc.), estando acompanhada de uma maioria de 

anônimos e de eventuais figuras conhecidas, como o ator Udo Kier e os modelos Tony Ward e 

Daniel de la Falaise. Em fotografias realizadas em clubes S&M, de strip-tease e banheiros, 

Madonna reveza-se entre papéis ativos e submissos. O livro traz, dentre outras imagens, 

seqüências de bondage junto a duas lésbicas tatuadas e com piercings, Madonna recebendo 

sexo oral de um motoqueiro ou espalhando cera quente no peito desse homem, Ward 

lambendo um sapato feminino ou sendo depilado por Madonna com uma navalha, Kier como 

um mestre sádico e de la Falaise montado no ator pornô Joey Stefano. Nos bastidores desses 

                                                 
93 “Expresse-se/ Não se reprime” 
94 “Eu não estou me desculpando/…/ É você que tem um problema/ Por que não lida com isso?” 
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ensaios, registrados no clipe Erotica, a artista é vista inclusive usando arreios, um dos 

acessórios emblemáticos das práticas de humilhação. Na descrição de suas fantasias no livro 

Sex, Madonna assume um alter ego, a aventureira Dita Parlo, e escreve: “eu nem mesmo acho 

que S&M esteja relacionado ao sexo. Acho que tem a ver com poder, a luta pelo poder. S&M 

pode envolver sexo, mas não necessariamente. Trata-se de uma experiência mental”. 

Diferente do teor (quase) explícito de Sex ou mesmo da mobilização programada 

no clipe Justify My Love – obras passíveis de estimular uma resposta erótica no 

leitor/espectador –, as simulações coreografadas de submissão e castigo de Human Nature não 

têm o objetivo de excitar o espectador suscetível a esse tipo de imagem, mas sim o de 

sublinhar a mensagem tratada no videoclipe. Sendo assim, sua abordagem mais palatável do 

S&M mantém a concentração sobre seu propósito comunicacional de responder à controvérsia 

gerada pelo trabalho de Meisel e Madonna, ao mesmo tempo que se mostra fiel a um dos 

universos de interesse da artista.  

Um universo que, na verdade, também não é estranho ao trabalho fotográfico do 

próprio Mondino. Elementos do sadomasoquismo e do bondage fazem parte de alguns de seus 

retratos de músicos do rock e ensaios de moda ou para revistas de comportamento. A 

composição dessas fotos tem em comum a ambientação em estúdios com parcos recursos 

cenográficos, além, é claro, dos acessórios e da indumentária S&M. No livro Déjà Vu (1999), 

podem ser vistas imagens com essa inspiração, em que modelos maquiam-se ou exibem poses 

altivas apesar de estarem em diferentes situações de submissão. A alemã Nadja Auermann 

aparece presa a uma estrutura triangular com barra de ferro e algemas, tendo os pés 

acorrentados. Outra modelo está envolta por correntes, enquanto segura um espelho e um 

curvador de cílios, que acaba parecendo assim como mais um dentre os instrumentos de 

tortura. Duas outras fotos trazem uma mesma mulher atada a uma cadeira e restrita a uma 

caixa, situações muito semelhantes às do videoclipe Human Nature. Também nos livros Two 

(2003) e Guitar Eros (2005), modelos representando músicos ou motoqueiros exibem um 

visual com roupas de couro. Algo que se repete em retratos com referências bondage de 

roqueiros de verdade, a exemplo das fotos individuais dos três integrantes da banda Smashing 

Pumpkins, nas quais eles estão presos por algemas suspensas no teto.  

Além do preto e branco das fotos acima, Mondino investe eventualmente na cor 

ao trabalhar com esse universo de fetiche. Há, em Déjà Vu, uma série com modelos 

masculinos, que – como alguns escravos do S&M – aparecem completamente cobertos por 

trajes de látex e couro, máscaras de luta livre e capuzes de colorido vibrante. Para dar um 
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toque de humor a essas fotos, são incluídos ainda uma boneca inflável e balões compridos 

dobrados na forma de pênis. 

O apuro visual e a contenção de elementos típica de Mondino são tão visíveis 

nesses trabalhos fotográficos quanto no videoclipe Human Nature, que se mostra assim 

francamente tributário do trabalho de Mondino na moda e na publicidade. De certo modo, o 

clipe fica a meio caminho entre as fotos P&B e as coloridas de tema semelhante, uma vez que 

investe na opção sofisticada do contraste entre o preto espalhado no figurino e o branco total 

do cenário, mas sem abandonar o registro em cores. De maneira muito discreta, são 

percebidos o tom da pele de Madonna e dos dançarinos, o bege do pêlo do cachorrinho, o 

vermelho escuro fechado da boca e o azul de uma máscara de látex. A nitidez e limpeza 

fotográfica realçam o brilho do figurino e da maquiagem, conferindo mais atratividade às 

imagens mostradas e particularmente à performance coreográfica. 

 A opção clean da ambientação do clipe tem o mesmo objetivo de dar relevo à 

coreografia em Human Nature, pois, como afirmou Joe Gow em sua tentativa tipológica para 

o formato, “quando o canto e a dança estão no centro dessa fórmula [do videoclipe], 

performers excepcionalmente talentosos são freqüentemente apresentados em cenários 

despojados com um mínimo de elementos cênicos de modo a fixar os olhos dos espectadores 

nas suas óbvias habilidades físicas” (GOW, 1992: 59). Tendo sugerido a Mondino a idéia de 

um clipe de dança para Human Nature, Madonna investe em uma apresentação em grupo, na 

qual tem participação integral, ou seja, equiparada, em destreza, à execução dos dançarinos 

profissionais. À época do lançamento desse videoclipe, o investimento em elaboradas 

coreografias em grupo já estava mais do que consolidado como forma de chamar a atenção e 

gerar impacto em torno de um produto artístico de Madonna95.  

A performance coreográfica de Human Nature foi filmada em um estúdio com 

fundo branco e sem objetos cênicos. A inclusão de um espelho, limitando os movimentos de 

Madonna em um momento em que dança sozinha, funciona como representação adicional dos 

limites impostos à sua expressão artística. Tem o mesmo objetivo a concepção de uma 

estrutura que subdivide o cenário em seis espaços semelhantes a caixas. Inicialmente, vê-se a 

                                                 
95 Já no início de sua carreira, Madonna passou de um número reduzido de parceiros de dança, como os dois 
dançarinos do clipe Lucky Star (Arthur Pierson/Madonna, 1984), para apresentações mais ambiciosas, como a 
referência a uma cena do filme Os Homens Preferem as Louras (Howard Hawks, 1953) em Material Girl. A 
audácia das coreografias em grupo se fortalece através de suas turnês, quatro delas – Virgin Tour (1995), Who’s 
That Girl (1987), Blond Ambition (1990) e The Girlie Show (1993) – realizadas antes do clipe Human Nature. O 
documentário Na Cama com Madonna (Alek Keshishian, 1991), por sua vez, é o primeiro a mostrar a 
importância dada pela artista à sua conexão com os dançarinos. 
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cantora ou algum dançarino individualmente contidos nesses locais, mas depois, em planos 

mais abertos, a performance conjunta de todo o elenco do clipe é apresentada, revelando-se o 

aspecto geral da estrutura com seus três espaços cúbicos vazados superiores e três inferiores. 

Na conclusão dessa seqüência específica, todos os dançarinos invadem o cubículo ocupado 

por Madonna, dando prosseguimento à atenção predatória voltada para a protagonista do 

clipe. Adicionalmente, a impressão claustrofóbica dessa invasão final é realçada pela exibição 

da cantora com uma apertada máscara de látex sobre o rosto.  

Em diversos momentos, a dimensão performática de Human Nature mostra sua 

indisfarçada filiação videográfica, ou seja, trata-se de coreografias cuja concepção foi 

orientada pela captação nos ângulos inusitados e enquadramentos mais fechados próprios do 

formato. A idéia de incluir movimentos executados por Madonna e os dançarinos deitados no 

chão apóia-se, por exemplo, na previsão de uma filmagem de cima para baixo dessa 

performance. Nas cenas em que a cantora apresenta-se de biquíni, estando cercada por braços 

cobertos por longas luvas negras, o enquadramento usualmente restrito do formato esconde do 

espectador as partes dos corpos dos dançarinos desnecessárias ao efeito final da performance. 

Essas “criaturas sem corpo” tentam cobrir pudicamente partes expostas de Madonna e buscam 

conduzir seus movimentos como se ela fosse uma marionete. Elas aparecem, desse modo, 

como representativas tanto da anonimidade quanto das tendências controladoras, impositivas, 

dos opositores da artista.  

A vigorosa solicitação física e a energia envolvidas nas coreografias apresentadas 

transmitem a idéia de medição de força constantemente trabalhada em Human Nature, quer se 

pense no contexto que levou à sua criação, quer se pense na sua referência S&M. A marcação 

rítmica destacada da canção é enfatizada, no clipe, pelo acréscimo de sons de pancadas ou 

batidas (não presentes na versão original do álbum). Esses efeitos sonoros coincidem com os 

momentos em que Madonna e os dançarinos golpeiam ou chutam o chão e as paredes do 

cenário e, desse modo, maximizam a impressão de força envolvida nesses movimentos. No 

final de sua performance em Human Nature, Madonna senta-se em uma cadeira com as 

pernas largamente abertas. Ao fechá-las bruscamente, ouve-se, mais uma vez, o som forte de 

pancada. Esse gesto de interdição à intimidade de Madonna, o efeito sonoro, o olhar incisivo 

da artista e a ênfase dada à frase "Absolutely no regret" concluiriam praticamente o recado de 

Madonna para os críticos. Há, no entanto, uma cena residual (e significativa) que mostra a 

artista sozinha, livre das amarras que a prendiam à cadeira (que aparece ao fundo) e socando o 

ar como um boxeador. A luta continua, indica a imagem. 



110 
 

4.3.1.4. Love Don’t Live Here Anymore (1996): túnel do tempo 

 

Love Don’t Live Here Anymore foi o último videoclipe derivado da coletânea 

Something to Remember (1995), sendo possível compreender a sua aposta na economia de 

recursos como a representação máxima da declaração de intenções de Madonna no encarte 

desse álbum. Nele, a artista explicita o propósito de conduzir aquele momento específico de 

sua carreira de maneira mais simples (“sem muita fanfarra, sem qualquer distração”, 

escreveu). Nenhum outro videoclipe estrelado por Madonna nem tampouco qualquer dos 

trabalhos dirigidos por Mondino nesse formato apresenta um conceito tão simples quanto 

Love Don’t Live Here Anymore. A obra segue na contramão da reiterada tendência 

videoclípica de multiplicação de elementos em mudanças rápidas96. Exibe-se, através de uma 

tomada sem cortes, uma única situação em um só ambiente: a performance da cantora sozinha 

em um grande salão praticamente vazio. Essa concepção francamente minimalista não é, no 

entanto, apenas uma maneira de desenvolver um produto diferenciado da maioria do formato.  

Apesar de não figurar como um dos videoclipes mais conhecidos ou discutidos de 

Madonna, Love Don’t Live Here Anymore está situado em um importante ponto de transição 

da carreira da artista, no qual sua verve polêmica é arrefecida em prol da (re)afirmação de sua 

relevância artístico-musical. A motivação para isso residiu na repercussão nem sempre 

positiva gerada pelo ostensivo investimento da artista na temática sexual, uma opção 

particularmente intensificada na primeira metade dos anos 1990. Apesar de manter-se fiel ao 

espírito de não arrependimento já evidente no irônico clipe Human Nature 

(Mondino/Madonna: 1995), Madonna não esconde, no encarte de Something to Remember, 

um certo agastamento com o fato de toda a controvérsia em torno de sua carreira ter 

supostamente desviado a atenção que, ela acreditava, sua música merecia. Essa coletânea 

composta somente por baladas – obras remontando a seus primeiros álbuns, canções criadas 

especialmente para filmes, além de trabalhos e parcerias então inéditos – pretendeu funcionar 

como um testemunho, uma confirmação, de sua credibilidade artística como intérprete ou 

como “cantautora”. O mesmo pode ser dito dos videoclipes dela derivados, em particular Love 

Don’t Live Here Anymore97. Deixados de lado o caráter frenético ou multi-facetado da 

                                                 
96 Essa tendência pode ter variadas manifestações, a exemplo de proliferação de cortes, diversidade de situações 
e performances, alterações freqüentes nos ângulos de apresentação, multiplicação de figurinos e cenários, 
presença de grande número de performers e coadjuvantes etc. 
97Antecessores mais próximos de Love Don’t Here Anymore e também correspondentes a canções presentes em 
Something to Remember, os videoclipes I Want You (Earle Sebastian/Madonna, 1995) e You’ll See (Michael 
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composição artificiosa e também o viés provocativo, o videoclipe vai se concentrar em três 

pilares básicos: 1) na rememoração de marcas já deixadas por Madonna na cultura pop, o que 

contribui para a idéia de um legado da artista; 2) na identificação de seu vínculo precoce a 

gêneros e estilos musicais de reconhecido valor simbólico e 3) no investimento em sua 

habilidade de convocar o espectador emocionalmente mesmo em uma obra despojada de 

elementos realçadores. 

 

Reminiscências do passado 

 

A mais evidente relação intertextual estabelecida em Love Don’t Live Here 

Anymore é com o videoclipe Like a Virgin (Mary Lambert/Madonna, 1984). Em trechos da 

obra dos anos 1980, a artista movimenta-se entre as colunas e no interior de um palazzo 

veneziano, uma ambiência bastante semelhante ao amplo salão ocupado em 1996. Ambos os 

espaços têm uma decoração despojada com uns poucos móveis cobertos por tecidos brancos. 

Além disso, eles aparecem banhados por luz natural, que atravessa grandes janelas que se 

estendem até o chão. A remissão ao clipe Like a Virgin não se limita a esse espelhamento 

cenográfico.  

Similaridades são também observáveis entre os figurinos dos dois clipes. A 

terceira e última persona incorporada por Madonna em Like a Virgin serviu assim como fonte 

de inspiração para o cetim e rendas pretos que compõe a aparência exibida em Love Don’t 

Live Here Anymore. É preciso lembrar que a obra dirigida por Mary Lambert representou o 

primeiro desdobramento da imagem juvenil e urbana (a persona street-wise/street-wear) de 

Madonna em direção a uma aparência mais discreta, madura e burilada, exatamente o que 

Mondino quis, mais uma vez, sublinhar com Love Don’t Live Here Anymore. 

O vínculo entre tais obras justifica-se ainda por uma questão extra-textual, o fato 

da canção Love Don’t Live Here Anymore ter feito parte primeiramente do álbum Like a 

Virgin (1984), o segundo trabalho de Madonna. A aproximação estética observada entre os 

dois clipes traz à lembrança essa relação original de canções ligadas a um mesmo produto 

musical. À época do lançamento de Like a Virgin na década de 1980, não foi, contudo, 

produzido nenhum vídeo correspondente a Love Don’t Live Here Anymore, talvez porque essa 
                                                                                                                                                         
Hausmann/Madonna, 1995) já exibiam uma inclinação para a sobriedade e sofisticação, tanto na definição de 
estilo da mis en scène exibida quanto na caracterização das personagens de Madonna como mulheres reservadas 
e solitárias. Tais obras acompanham assim a diretriz geral dessa fase específica da carreira da cantora. 
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canção destoasse do clima dançante ou do apelo romântico adolescente das outras obras 

presentes no álbum. Love Don’t Live Here Anymore expressa um sentimento tão definitivo de 

perda e desilusão amorosa que, por sua desesperança, poder-se-ia encarar como mais adulto. 

Doze anos depois, em 1996, essa específica programação poética da canção deve ter soado 

como mais bem ajustada a uma fase mais madura da carreira de Madonna, a ponto dela 

merecer finalmente a posição de faixa de trabalho com direito a videoclipe. 

Nunca, no percurso videográfico de Madonna, uma canção havia demorado tanto 

para ser adaptada ao formato. Love Don’t Live Here Anymore continua sendo um caso único. 

A inclusão de uma versão levemente remixada na coletânea Something to Remember 

explicaria, em parte, o interesse de reavivá-la comercialmente. Há ainda uma circunstância 

adicional que pode ter contribuído para isso. Em 1995, Madonna participou do álbum-tributo 

Inner City Life: The Music of Marvin Gaye, para o qual gravou – junto com o grupo de trip-

hop Massive Attack – a canção I Want You. Acolhida positivamente, essa atualização 

eletrônica da balada R&B de Marvin Gaye representou uma reaproximação da cantora do 

acervo da gravadora Motown98. É possível especular se o reconhecimento da crítica99 

alcançado pela versão cover de I Want You não teria estimulado, poucos meses depois, a 

atenção renovada sobre Love Don’t Live Here Anymore. A canção, que Madonna gravou em 

1984 e relançou doze anos depois, foi originalmente um sucesso de 1978 na voz de Rose 

Royce, artista da Motown como Marvin Gaye. Na condição de intérprete, Madonna transita 

assim pelo território da música negra estadunidense, asseverando sua associação precoce e 

desenvolta a estilos carregados de valor simbólico na música popular. 

Essas inter-relações textuais e extra-textuais do videoclipe Love Don’t Live Here 

Anymore com obras precedentes têm, portanto, um papel importante na compreensão da 

organização interna do clipe e também na sua função de estabilização/promoção de certa 

                                                 
98 A Motown é uma gravadora estadunidense fundada em Detroit, Michigan, no ano de 1959. A empresa 
caracterizou-se pelo investimento em artistas negros e gêneros musicais oriundos da cultura afro-americana, mas 
tinham um propósito declarado de conquistar também o público branco. O R&B e a soul music criada na 
Motown teriam, por conta disso, um apelo mais comercial, suave e palatável (SHUKER, 1999: 190; 
DOURADO, 2004: 212). Berço de nomes como Marvin Gaye e Stevie Wonder, o estilo da Motown – “batida 
forte e repetitiva, um baixo potente, refrões [sic] com teclados e guitarras”, segundo SHUKER (1999: 190) – é 
apontada como uma antiga inspiração para o trabalho musical de Madonna. É possível aventar que contribuiu 
para isso o fato da cantora ser natural do Michigan e lá ter crescido justamente na época áurea da Motown. O 
produtor de Like a Virgin, o segundo álbum de Madonna, Nile Rodgers, afirmou ter reconhecido tal influência na 
primeira apresentação que assistiu da cantora na década de 1980: “aquilo era herança evidente da música negra 
representada ali por aquela garota branca, que trazia tudo de volta” (O’BRIEN, 2008: 111) 
99 Apesar de, no geral, Inner City Life: The Music of Marvin Gaye não ter tido uma repercussão crítica favorável, 
a colaboração entre Madonna e Massive Attack foi sempre apontada como uma das versões de qualidade na 
coletânea-tributo. No site allmusic, somente as faixas de Madonna e Stevie Wonder aparecem como 
recomendadas [http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=10:3pfwxqehldse].  
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imagem da cantora. Evidencia-se uma estratégia de sublinhar que os elementos confirmadores 

da relevância do trabalho musical da cantora sempre estiveram presentes, quer tenham sido ou 

não percebidos pelos críticos distraídos com as provocações por ela orquestradas. Em Love 

Don’t Live Here Anymore, essa espécie de auto-referência – que ora se volta a um clipe 

emblemático da própria cantora (Like a Virgin) e ora a suas assumidas influências musicais 

precoces – pretende contribuir para que a avaliação a respeito de Madonna supere visões 

limitadoras acerca de suas possibilidades artísticas. O clipe celebra, desse modo, a 

contribuição pretérita da artista para lançar bases para maior reconhecimento e consagração 

futuros. 

 

Menos é mais 

 

Em meio a tantas deliberações e diretrizes externas, Mondino mostrou-se, como 

de hábito, um artífice que, sem alarde e com precisão, valoriza os pontos fortes de Madonna – 

expressividade performática e capacidade mesmerizante –, além de fazer jus à atmosfera e à 

letra da canção Love Don’t Live Here Anymore. Até mesmo a mais destacada opção criativa 

do clipe – sua realização em uma só tomada – tem uma abordagem que deixa de lado 

possibilidades audaciosas no trabalho de direção para se concentrar no estabelecimento 

cuidadoso da proeminência de sua instância performática. Com isso, nota-se uma marcada 

divergência de propósitos entre a investida de Mondino e aquelas de outros realizadores que 

também organizaram seus vídeos musicais como planos-seqüência, sejam tais apresentações 

genuinamente contínuas ou pontuadas por poucos e disfarçados cortes. 

Esse tipo de videoclipe acaba por enfatizar o trabalho da instância diretiva, porque 

destacam a habilidade do diretor em controlar a filmagem de situações complicadas e 

dependentes de muito ensaio e/ou tecnologia. Nesses casos, os diretores costumam propor a si 

mesmos os mais variados desafios. A começar, tem-se a freqüente colocação em cena de 

muitos participantes, o que implica a necessidade de marcações precisas e interação 

performática sem erros para evitar a repetição da tomada. Há ainda as questões relativas à 

ambientação da obra, de onde podem advir dificuldades diversas. É o caso de obras – como 

Unfinished Sympathy (Baillie Walsh/Massive Attack, 1991) e Bittersweet Symphony (Walter 

Stern/The Verve, 1997) – que fazem uso de locações externas, que costumam ser mais 

dificilmente controláveis, ou de videoclipes em que a ação se reveza fora e dentro de 
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ambientes extensos e de grandes proporções (When I Think of You: Julien Temple/Janet 

Jackson, 1986; Wannabe: Jhoan Camitz/Spice Girls, 1996). Em outras obras, o realizador 

pode maximizar o interesse em torno de seu plano-seqüência, incluindo acontecimentos 

arriscados ou inusitados, o que Spike Jonze faz, por exemplo, com o homem em chamas de 

California (Wax, 1995), com a inversão técnica da imagem no início do plano-seqüência de 

Undone [Sweater Song] (Weezer, 1994) e com a invasão de cães no final do mesmo clipe. Por 

fim, o êxito de alguns clipes sem corte pode ser conseqüência ainda da criatividade e 

segurança do diretor em áreas além de sua atribuição convencional, a exemplo da concepção 

cenográfica ou pós-produção digital, como acontece, respectivamente, nos clipes de Michel 

Gondry, Protection (Massive Attack & Tracey Thorn, 1995) e Come Into My World (Kylie 

Minogue, 2002). 

Em comparação com as obras citadas acima, Love Don’t Live Here Anymore 

evidencia marcada singularidade como plano-seqüência videoclípico justamente por não dar 

demasiada ênfase à exibição de virtuosismo do diretor. Está claro que a simplicidade da ação 

contínua no clipe pretende destacar a força da interpretação, tanto musical quanto corporal, de 

Madonna. Contudo, mesmo mantendo a artista como principal foco de atenção da obra, 

Mondino opta por uma exibição não convencional de sua performance. A forma parcimoniosa 

e gradativa como a relevância da estrela musical é sublinhada permite, mais uma vez, que 

Love Don’t Live Here Anymore possa ser caracterizado como um videoclipe diferenciado. 

Para começar, a organização da cena posiciona Madonna a certa distância e não em primeiro 

plano, o que dá uma breve, mas marcante, precedência à criação de sentido e expressividade a 

partir da ambiência concebida. É mostrado um salão com tons bege e iluminação natural, 

onde se destacam largas e maciças colunas. A marcação da posição da artista ao fundo da 

cena se junta assim às características físicas do lugar – como a amplidão e o despojamento de 

decoração ou mobiliário (à exceção de uma única cadeira) – para reforçar adequadamente os 

sentimentos de solidão, vazio e abandono expressos na canção. O estilo econômico como 

encenador não impede Mondino de criar contrapartidas visuais até para ocorrências musicais 

sutis; é o que acontece, por exemplo, no início do clipe, quando a fluidez de sons de 

instrumentos de sopro é combinada com a visão de cortinas balançando ao sabor do vento. O 

detalhe de esses tecidos estarem rasgados só realça a sensação de desamparo emocional 

trabalhada. 
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Idas e vindas 

 

No geral, a ação contínua de Love Don’t Live Here Anymore estabelece-se como 

uma espécie de invasão de privacidade. Nos primeiros dois terços do clipe, acompanha-se um 

vagaroso movimento em direção a Madonna, que parece simular a cautela de quem tateia no 

espaço íntimo de alguém sofrido sem saber ao certo como agir ou que reação esperar. É 

bastante revelador que o clipe comece por trás de uma coluna de mármore, demarcando 

precisamente a posição de voyeur da instância diretiva e conseqüentemente do espectador do 

clipe. Desse ponto inicial, tem-se uma apresentação geral do ambiente sem, no entanto, 

revelar-se imediatamente a presença de Madonna. Segundos depois, ela é vista no lado oposto 

de um salão. Pouco comum para os padrões da artista, essa atitude de reserva da persona 

apresentada em Love Don’t Live Here Anymore define-se tanto pelo seu distanciamento físico 

quanto por sua indiferença com relação à gradual aproximação até ela. Madonna aparece 

convincentemente absorta nas emoções presentes na canção. A princípio, ela apenas caminha 

lentamente de um lado para o outro. À medida que cresce a emotividade de sua interpretação 

vocal, seus movimentos vão se tornando mais dramáticos, concentrando-se em torno de uma 

larga coluna, que é tocada, abraçada e serve-lhe de apoio em seu momento de maior 

desalento.  

No processo de composição dessa persona auto-centrada, fica claro que 

habilidades advindas do treinamento de Madonna como dançarina – a exemplo de 

improvisação e uso eficiente do espaço de apresentação – são solicitadas para tornar cativante 

uma performance simples, inteiramente apoiada em movimentos livres e restrita a somente 

uma parte do amplo salão mostrado no clipe. Sua porção cantora está igualmente realçada por 

conta da escolha para o clipe de uma versão remix de Love Don’t Live Here Anymore, na qual 

seus vocais foram especialmente destacados pela substituição dos eloqüentes arranjos 

originais por uma base eletrônica mais sutil e ainda pela minimização do volume e 

audibilidade dos backvocals masculinos. 

Confiante na atratividade performática de sua estrela, Mondino mantém-se fiel à 

simplicidade dominante no clipe e segue dispensando o direcionamento voluntarioso e 

exibicionista da artista para a câmera/público. Essa opção torna ainda mais especial o único 

momento de endereçamento direto do olhar de Madonna, que é inclusive apresentado como 

um ponto de virada na condução do fluxo de Love Don’t Live Here Anymore. O movimento 

de aproximação do plano-seqüência é reorientado e passa a se constituir como um 
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afastamento com relação à artista. Ao se considerar a situação estabelecida no clipe, parece 

plausível especular que tal afastamento representaria a intimidação do ocupante da posição 

voyeurista ao ser descoberto invadindo o espaço pessoal da persona trabalhada no clipe. 

Tendo em vista, por outro lado, a construção geral da imagem da cantora, o olhar intenso para 

a câmera pode ser encarado como um momento pontual em que a persona videoclípica, 

reservada e indiferente ao que acontece à sua volta, dá lugar a uma representação da própria 

Madonna como artista bastante consciente e atenta a todo interesse direcionado a ela. Em sua 

conclusão, Love Don’t Live Here Anymore reafirma que, mesmo em fase discreta e sóbria, 

Madonna não pode ou não pretende prescindir da interação sedutora com o público. 

 

4.3.1.5. Don’t Tell Me (2000): os arquétipos e o ícone pop 

 

Madonna ao estilo cowboy. É essa a inusitada faceta da artista exibida 

extensivamente no material gráfico do álbum Music (2000) e também em outros produtos dele 

derivados, a exemplo da capa do CD-single da canção Don’t Tell Me e do videoclipe a ela 

correspondente. À primeira vista, tal imagem parece francamente apartada do caráter urbano e 

cosmopolita da carreira de Madonna. A cantora conta, no entanto, com a comprovada 

experiência de Jean-Baptiste Mondino – o responsável pelas fotografias dos encartes e pelo 

clipe – para atualizar o investimento nessa estética icônica estadunidense. Desde a primeira 

compilação fotográfica de Mondino (Déjà vu, 1999), podem ser encontradas imagens que 

fazem referência ao mítico oeste americano sempre de um modo um tanto subvertido. O típico 

chapéu, por exemplo, aparece sendo usado por personagens os mais diversos. Modelos 

glamourosas os ostentam, em editoriais de moda, para fazer as vezes de artistas country com 

direito a roupas com franjas, botas e guitarra. Sorridentes e musculosos strippers aparecem 

com quase nada além de chapéu e máscara de Zorro. Seguindo essa linha de conotação 

homoerótica, há espaço ainda para fotos de um cowboy cortando lenha sem camisa, de jovens 

engalfinhando-se em um pátio poeirento e até mesmo – em iniciativa bem anterior ao filme 

Brokeback Mountain (2006) – de um legítimo casal gay de cowboys, retratado em tons 

rosados no interior de um bar country. 

Todas as opções presentes nessas fotos – glamour, sensualidade, erotismo e 

inclusive um toque autêntico – ressurgem na releitura de Madonna como representante da 

tendência que vêm sendo denominada de Americana. Esse termo engloba as menções a 
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materiais ou estilos específicos da cultura, história, folclore ou geografia dos Estados Unidos 

encontradas – na condição de recursos preponderantes – em produtos midiático-culturais e 

artísticos. A mescla da figura de Madonna com o universo cowboy foi orquestrada 

gradualmente por Mondino das fotografias estáticas para o videoclipe. Na primeira imagem 

tornada pública dessa nova fase da cantora – a capa de Music – vê-se a artista com chapéu 

azul claro, blusa azul brilhante e maquiagem discreta. Sua expressão não é sedutora, confiante 

ou desafiadora como em todos os seus outros discos, mas sim melancólica. A escolha dessa 

foto parece bastante expressiva do estranhamento inicial intencionalmente trabalhado pela 

nova aparência de Madonna. Afinal de contas, exibe-se uma artista liberal e iconoclasta com 

as vestes daquela parte do seu país de origem mantenedora dos valores mais tradicionais e 

conservadores. Na contracapa do álbum, essa impressão de desajuste parece sintomaticamente 

reapresentada pela imagem da cantora olhando intrigada para um violão, instrumento com 

incidência marcante em Music, mas pouco comum no trabalho da artista (algo sugerido na 

foto por sua expressão de não familiaridade).  

No miolo do encarte de Music, por outro lado, Madonna parece mais à vontade. 

Ela está deitada sobre um monte de feno não como uma cowgirl banal, mas como uma espécie 

de rainha da beleza interiorana (beauty-queen). Com blusa e jeans repletos de bordados e 

miçangas, ela aparece de salto alto e com chapéu rosa encimado por uma tiara de pedras 

brilhantes. A capa do single Don’t Tell Me investe, por sua vez, em uma aparência mais 

simples e animada da artista. Madonna é mostrada sorrindo, apresentando-se como a “garota 

ao lado” estadunidense (girl next-door): ela veste camisa de malha preta, chapéu vermelho, 

usando – em deliberada combinação de tom otimista e gosto duvidoso – batom rosa brilhante 

e brinco azul de penas. 

Tais variações sob o tema cowboy da aparência e estado de espírito de Madonna 

têm no videoclipe Don’t Tell Me um ponto definitivo de confluência. A obra audiovisual 

parece sintetizar tudo aquilo que Mondino vinha expressando pontualmente nas fotografias 

com essa específica inspiração. Consta que o realizador pôde escolher, dentre as canções de 

trabalho de Music, a faixa cujo clipe gostaria de dirigir100. Don’t Tell Me colocou-se 

provavelmente como a candidata ideal para a continuação da releitura country orquestrada 

pelo diretor. Em sua fusão de violão acústico de inspiração folk com marcadas intervenções 

eletrônicas, a canção é bastante representativa da confluência dos aportes criativos norte-

                                                 
100 Segundo afirmou Angus Wall, editor do vídeo, em entrevista ao site da Boards Magazine 
[http://www.boardsmag.com/articles/online/20001130/madonna.html]. 
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americano e europeu. Tem-se então a tradição e caráter icônico estadunidense misturado à 

contemporaneidade da música eletrônica francesa, uma associação que guarda certa analogia 

com a própria relação entre Madonna e Mondino no formato videoclipe. Musicalmente, o 

hibridismo de Don’t Tell Me advém dos estilos bem diferenciados de seus autores. A canção 

foi originalmente composta por Joe Henry, parceiro recorrente de Madonna, cuja carreira está 

dedicada ao alternative country, folk e jazz (gêneros musicais estadunidenses par excellence). 

A versão demo de Henry foi, no entanto, transformada pela cantora e pelo franco-afegão 

Mirwais Ahmadzaï através de arranjos eletrônicos.  

 

A composição de um novo oeste 

 

A idéia de country estilizado está presente, portanto, desde a elaboração da 

canção, constatação que solicita um redimensionamento das possíveis origens do conceito de 

Don’t Tell Me. Por um lado, não se pode negar que a já referida identificação da temática 

cowboy na obra pregressa de Mondino é garantia de seu aporte no clipe. No entanto, é preciso 

destacar também a etapa de produção musical – prévia e independente da participação do 

diretor do clipe – como definidora original da inspiração finalmente apresentada na obra. A 

rigor, isso confirma exemplarmente a confluência da instância diretiva e instâncias musicais 

no caso de Don’t Tell Me. 

Os elementos do oeste estadunidense evocados, em Don’t Tell Me, são sempre 

muito emblemáticos e, desse modo, universalmente partilhados. Alguns deles mantêm um 

sabor autêntico. Outros se baseiam em clichês pré-oferecidos pelo cinema. Mondino não se 

detém, no entanto, diante desse patamar já tão sobre-determinado de representação, passando 

a organizar, no videoclipe, um desdobramento inusitado e crescentemente estilizado do visual 

e da performance. Tal resultado é alcançado ao se fazer constituintes básicos figurarem em 

inter-relações cada vez mais intrincadas. 

Tanto o amoldamento padronizado à referência dominante quanto os primeiros 

indícios de abordagem artificiosa se fazem presentes concomitantemente desde a introdução 

de Don’t Tell Me. Vestida como cowboy, Madonna é vista de frente, enquanto anda por uma 

estrada ladeada pelo deserto. Ela traz a cabeça baixa e as mãos no bolso, exibindo atitude e 

postura compatíveis com o arquétipo assumido. Suas roupas e acessórios (chapéu, blusa 

xadrez, jeans, cinto com fivela grande, botas) têm uma aparência simples e habitual, 
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provavelmente buscando – nesse primeiro figurino – uma maior fidedignidade com relação ao 

universo apresentado. A caminhada solitária da cantora não tem, contudo, o desenrolar 

convencional que poderia ser esperado, por exemplo, no cinema.  

Para começar, o fluxo do seu movimento é submetido a breves pausas, 

interferências que não são determinadas pela própria ação de Madonna, mas sim pelo 

congelamento intermitente da imagem na pós-produção. Tal intervenção tem o objetivo de 

realçar, no clipe, o som entrecortado de violões presente na entrada instrumental-eletrônica da 

canção. Nesse caso, a estratégia faz valer a especificidade do formato videoclipe de 

privilegiar/reforçar artificialmente a associação entre visual e música ao invés de desenvolver 

a situação em questão convencionalmente.  

Uma outra opção artificiosa dessa abertura do clipe pode ser considerada como 

ainda mais peculiar ao estilo particular de Mondino: sua tendência a revelar o caráter ilusório 

daquilo que está sendo apresentado101. Em Don’t Tell Me, a passagem de um grande 

caminhão ao lado de Madonna marca o rompimento da impressão de “realidade” de seu 

passeio. Abandona-se a crença de que a situação tivesse sido captada em locação, porque – à 

medida que se alarga o enquadramento da cena – fica evidente que a artista está, na verdade, 

em um estúdio. Madonna não caminha ao ar livre como parecia, mas em uma esteira rolante 

colocada em frente a uma tela, onde as imagens da estrada, do deserto e do veículo foram 

incluídas. No momento de virada, providencia-se, através de recursos cenográficos, o 

surgimento de uma corrente de ar, que corresponderia ao deslocamento provocado pela 

passagem do caminhão.  A lufada de ar carrega o chapéu de Madonna, provocando sua 

transição de cowgirl genérica com cabeça baixa e rosto coberto para a de protagonista de 

videoclipe com o olhar firmemente voltado para frente e começando a cantar. Já na sua 

introdução, portanto, a orientação não naturalista de Don’t Tell Me é plenamente assumida, 

manifestando-se no seu aspecto de making-of estilizado, na utilização da inspiração 

dominante como forma de maximizar o status de ícone de sua estrela e também na inter-

relação artificiosa entre as imagens e performances filmadas em estúdio e aquelas captadas 

em locações naturais. 

                                                 
101 Em orientação metalingüística, vários de seus comerciais, clipes e fotografias tratam do processo de 
preparação ou de produção artística, sendo assim ambientados em cenários, camarins, bastidores, estúdios. 
Ouve-se, por exemplo, em Downtown Train (Mondino/Tom Waits, 1985) a chamada por “ação”, que dá início à 
filmagem. Já Les Amants (Mondino/ Les Rita Mitsouko, 1994) brinca com o processo de elaboração do clipe ao 
incorporar, como personagem, um atrapalhado assistente de áudio, que se esforça em seguir a estrela do clipe em 
agitada e circular performance. Também em Don’t Tell Me há um momento de inclusão das batidas dos pés de 
Madonna e dos dançarinos que representa uma deliberada intromissão da experiência in loco de filmagem no 
produto finalizado.   
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O predomínio da ambiência do deserto em Don’t Tell Me não funciona somente 

como óbvia referência à geografia típica do interior estadunidense. Certas características das 

paisagens mostradas, a exemplo dos seus parcos constituintes e sua restrita paleta de cores, 

ajustam-se à obra de um realizador afeito à economia de recursos como Mondino. O uso que é 

feito das paisagens desérticas em Don’t Tell Me vai além da condição tradicional de locação 

natural. Na maior parte do clipe, essas imagens aparecem inseridas em dois sub-quadros102 

demarcados na mis en scène da obra: uma tela ao fundo do estúdio ocupado por Madonna ou 

um painel publicitário (outdoor) perdido no meio do deserto.  

No primeiro caso, a inserção das paisagens completa um espaço praticamente 

desaparelhado, não fosse a presença da referida tela e da esteira rolante embutida em um 

tablado de madeira. Com um simples recurso de pós-produção, o cenário fica guarnecido de 

elementos externos complementares à inspiração cowboy evidente no figurino de Madonna. 

Revezam-se, desse modo, esparsos constituintes naturais (areia, vegetação rasteira e 

montanhas ao longe) e marcas eventuais da ação humana (estradas, postes, caminhão e 

outdoor). Dentro do espírito mondiniano de revelar, em suas obras, o fazer artístico como algo 

sempre artificial, a investida cenográfica de Don’t Tell Me não está nem um pouco 

preocupada em fomentar a ilusão de realidade. Há até momentos em que são mostradas falhas 

propositais na colagem das paisagens na tela. Além disso, a apresentação dos lugares filmados 

não segue uma idéia de continuidade espacial. O pano de fundo muda, sem cerimônia, de um 

ambiente ao outro em transições que, no entanto, acabam resultando bem sutis por conta da 

homogeneidade em tons de bege e marrom da aparência das paisagens exibidas. 

O segundo sub-quadro organizado no interior do enquadramento principal de 

Don’t Tell Me é um outdoor perdido no meio do deserto. Dessa vez, o novo espaço para 

inserção imagética aparece em primeiro plano. Nele, são exibidos tanto o desenrolar da doma 

de um cavalo por um cowboy quanto a execução coreográfica de dançarinos-cowboys. O fato 

de ambas as ações mostradas terem sido captadas em locações desérticas marca uma inusitada 

contigüidade dessa ambiência dentro e fora dos limites desse painel publicitário. Nessas 

específicas manifestações de quadro dentro do quadro, demonstra-se não apenas a 

                                                 
102 No decorrer da videografia de Mondino, a divisão da ação em sub-quadros teve aparições e funções 
diferenciadas. Em Cargo de Nuit (Mondino/Axel Bauer, 1983), por exemplo, a inserção de cenas em janelas 
presentes no cenário serve como expressão do desejo erótico do protagonista. Já em Boys of Summer 
(Mondino/Don Henley, 1984) ou Russians (Mondino/Sting, 1985), as projeções sobre paredes ou a colagem de 
imagens dinâmicas em molduras presentes no cenário ou locação fazem remissão ao passado dos personagens 
apresentados. Há ainda ocasiões em que a subdivisão orquestrada tem o objetivo de apresentar diferentes 
perspectivas de uma mesma situação, a exemplo da performance musical em  Rhythm is Love (Mondino/Keziah 
Jones, 1992).   
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preocupação prática de mobiliar a cena com uma ambiência adequada (como foi visto no 

primeiro tipo de inserção imagética realizada), mas evidenciam-se também alusões 

surrealistas no videoclipe. Parece possível indicar, por exemplo, a influência de René 

Magritte, especialmente da série realizada a partir de 1933 e intitulada La Condition Humaine. 

Essas pinturas representam pinturas colocadas diante de portas ou janelas abertas, que exibem 

paisagens contíguas ao exterior representado. Ao seguir um conceito equivalente em Don’t 

Tell Me, Mondino inclui o videoclipe no rol de trabalhos que buscam destacar possibilidades 

inabituais e contraditórias no processo de representação visual da relação entre real e ilusão, 

entre interior e exterior. Embora a idéia não seja exatamente nova, o exemplo videoclípico do 

diretor é certamente bem arranjado e traz algumas especificidades à empreitada. 

Investe-se ainda, em Don’t Tell Me, na manipulação imagética com o propósito de 

diferenciar os resultados das inserções sobre o outdoor e sobre a tela no estúdio. No cenário, a 

imagem das paisagens mantém – mesmo com eventuais pausas, sobressaltos e interrupções – 

a qualidade e textura lisa de uma tela convencional. A ação dos cowboys no deserto, por outro 

lado, tem a aparência manipulada para acentuar seu vínculo com o painel publicitário que lhe 

serve de suporte. Desse modo, aplicam-se, sobre a superfície dessas imagens dinâmicas, as 

mesmas irregularidades habitualmente encontradas nos anúncios impressos de outdoors, a 

exemplo de linhas verticais demarcando a união entre faixas de papel ou de pontos de 

descolamento onde o papel se enrola para frente, revelando a base onde está apoiado. 

A sofisticação das estratégias de mis en scène e das vinculações pictórico-

conceituais de Don’t Tell Me demonstra como é possível tirar grande rendimento de opções 

simples em termos de recursos e técnicas. Tais escolhas resultam fecundas para o videoclipe 

por não sobrepujarem componentes importantes do formato como a performance coreográfica 

e as singulares ocorrências musicais da canção. Tanto o comedimento premeditado do estúdio 

quanto o despojamento natural da locação desértica servem como ambientes sem distrações 

para a ação humana exibida, que está sempre colocada em primeiro plano em Don’t Tell Me. 

Não é de se estranhar que assim o seja, considerando que, desde seu trabalho fotográfico 

fundamentado na realização de retratos, o elemento humano coloca-se como o centro de 

interesse de Mondino. 
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Madonna continua de pé 

 

O ordenamento da ação em Don’t Tell Me está atrelado a uma marcante 

singularidade musical, o fato de a canção colocar-se a meio caminho da balada e da música 

dançante, variando assim entre melancolia e animação. Nos momentos de condução lenta, 

Madonna é exibida sozinha em situações não coreográficas. Embora a inclinação 

introspectiva e a atividade mais tranqüila desses trechos pudessem favorecer a atenção à 

performance vocal da cantora, deve-se reconhecer que o videoclipe não enfatiza esse tipo de 

interpretação. É deixada de lado, em Don’t Tell Me, a habitual utilização videoclípica de 

closes, em que a marcada proximidade busca sublinhar a articulação da letra e a força 

individual do intérprete em transmitir a emoção requerida. No clipe, prevalece a apresentação 

de enquadramentos mais abertos e, desse modo, os sentimentos suscitados tendem a derivar 

do conjunto da situação. Daí, o caráter reflexivo sugerido pela visão de Madonna 

supostamente caminhando por uma longa rodovia ou a demonstração entre desespero e 

sensualidade de sua aparição ajoelhada sobre uma camada de areia à frente de uma paisagem 

desértica. 

Pouco antes do primeiro refrão, surge um melodioso arranjo de cordas junto às 

batidas digitais, que conduz essa atmosfera melancólica para um tom épico, perfeitamente 

traduzido pelo embate entre um cowboy e um indômito cavalo. Essa seqüência representa 

muito bem a inclusão do elemento autêntico no jogo artificioso de Don’t Tell Me. Tudo está 

adequado a uma verdadeira inspiração country: a ação foi obviamente captada em locação, a 

evidente destreza demonstrada não deixa dúvidas de que se trata de um peão legítimo e até a 

raça do animal, um appaloosa, não poderia ser mais tipicamente estadunidense. Mantém-se, 

contudo, a disposição de fazer das situações engendradas algo além da abordagem realista. 

Desse modo – idealizada pela grandiosidade da condução musical e por sua apresentação em 

câmera lenta –, a situação logo deixa de ser encarada pelo viés da autenticidade de sua 

manifestação, passando a se constituir como uma recorrência adicional à espraiada construção 

do imaginário do faroeste.  

Com a repetição do arranjo de cordas ao final do clipe, mostra-se novamente a 

ação do cowboy, relacionando-a e contrapondo-a, dessa vez, a uma seqüência hiper-estilizada 

com Madonna como protagonista. A artista não canta nem dança nesse trecho; somente se 

exibe, movimentando-se, sinuosamente e em câmera lenta, sobre um touro mecânico. Sua 

presença no estúdio – espaço que ocupa e domina por todo o clipe – é disfarçada pela inserção 
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de uma paisagem desértica com estonteante firmamento marcado pela passagem de nuvens. A 

opulência do oeste e a apresentação paralela da doma do cavalo selvagem incluem a figura da 

artista no seu funcionamento icônico. Mondino, no entanto, não dispensa também o aporte e 

status particulares da estrela, (re)investindo tanto no seu apelo sensual quanto na idéia de 

Madonna no controle da situação. Nesse momento, essa transição osmótica entre ícones 

estadunidenses parece até mesmo apontada pela última modificação do figurino da cantora – 

calça de couro marrom e camiseta de malha vermelha –, que, ao privilegiar uma inclinação 

mais urbana do visual cowboy, acentua a contraposição pretendida com relação ao homem 

tipicamente vestido. 

O paralelo entre o cowboy e Madonna é sugestivo também da polaridade 

romântica presente na canção. Resumidamente, a letra traz uma personagem feminina (já que 

interpretada por uma cantora) afirmando para seu amante ser mais fácil deter a natureza do 

que impedi-la de seguir em frente (“Don't tell me to stop/ Tell the rain not to drop/ Tell the 

wind not to blow/ Cause you said so”103). A situação de desencaixe amoroso está claramente 

demarcada na letra (“Tell me love isn't true/ It's just something that we do” 104), inclusive com 

momentos de súplica (“But don't tell me I have to Go”105) ou explicitação do sofrimento pela 

personagem (“Tell the bed not to lay/ Like the open mouth of a grave” 106). Ela continua, no 

entanto, a reafirmar que não vai parar ou deixar-se limitar. No videoclipe, o cowboy pode ser 

visto como a representação dessa figura masculina já romanticamente distanciada. Não há 

qualquer interação entre ele e Madonna, que ocupam inclusive espaços separados 

(locação/cenário). A obra audiovisual ensaia assim uma espécie de conclusão para a situação 

construída na letra: a participação feminina termina com ela ainda elegantemente montada no 

touro mecânico, enquanto o homem é visto caindo do cavalo. 

 

Ícone da dança 

 

Na obra de Mondino, costuma-se salientar a importância artística de Madonna 

com base em sua condição de performer treinada primordialmente em dança. Cinco dentre os 

                                                 
103 “Não me diga para parar/ Diga a chuva para não cair/ Diga ao vento para não soprar/ Porque você assim o 
disse”. O interessante é que, no videoclipe, essa sugestão de controlar a natureza efetiva-se, de certo modo, 
através do já referido uso das paisagens e locação como imagens manipuláveis de inserção. 
104 “Diga-me que o amor não é verdadeiro/ Que é apenas algo que fazemos” 
105 “Mas não me diga que eu tenho de ir”  
106 “Diga à cama para não ficar assim/ Como uma boca aberta de uma sepultura” 
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seis videoclipes da dupla investem sistematicamente nesse tipo de habilidades da artista, 

sendo possível identificar a ênfase de algumas características em determinadas obras. Desse 

modo, Open Your Heart (1986) é um bom exemplo de naturalidade na execução e fluidez nos 

movimentos. Love Don’t Live Her Anymore (1996) enfatiza um uso consciente do espaço de 

apresentação. Human Nature (1995), por sua vez, deixa claro sua segurança na interação com 

outros dançarinos, enquanto, em Hollywood (2003), a artista demonstra grande capacidade de 

interpretação corporal do tema e das ocorrências musicais da canção. Finalmente, o 

investimento coreográfico de Don’t Tell Me exibe-se como um resumo equilibrado de todas 

essas possibilidades. 

No videoclipe, as coreografias são apresentadas de modo a se apoiarem 

largamente na habilidade e desenvoltura de seus executores. Isso porque o efeito geral das 

performances não é maximizado por meio de técnicas videográficas, a exemplo de edição 

super fragmentada dos movimentos ou de variação inusitada dos ângulos de apresentação. Na 

abordagem simples de Don’t Tell Me, a preferência recai sobre enquadramentos sempre 

frontais das coreografias individualizadas ou coletivas. A cada aparecimento, Madonna e os 

dançarinos são exibidos de corpo inteiro e executam seqüências de passos que, mesmo curtas, 

guardam certa impressão de unidade e completude. Por conta dessa opção pela integridade de 

tais seqüências, a ilustração das marcações rítmicas e das batidas da canção é freqüentemente 

alcançada através dos passos perfeitamente sincronizados da dança e não através de cortes na 

cena, algo que seria bem mais comum no formato videoclipe. 

A dança é introduzida, em Don’t Tell Me, como recurso demarcador do aumento 

de ritmo e da animação, o que corresponde freqüentemente ao surgimento dos refrãos na obra. 

O primeiro momento de dança aparece como uma intensificação da situação de Madonna a 

caminhar. Sozinha e ainda com as mãos colocadas à altura da cintura, a artista desloca-se para 

frente e para o lado, dobrando as pernas, cruzando-as e pontuando tais movimentos com 

ocasionais chutes ou batidas do pé no chão. Essa coreografia coloca-se como mais um recurso 

para fazer avançar a inspiração country do clipe. Embora evidentemente disposto a manter a 

reconhecibilidade do estilo original, o coreógrafo Jamie King adicionou à sua versão da dança 

um envolvimento dos quadris mais perceptível e fluido do que o habitual, algo que imprime 

sensualidade adicional à execução. Essa opção pode ser vista também como uma forma de 

feminilizar a exibição de um arquétipo predominantemente masculino.  

O fato de ser a única mulher em Don’t Tell Me serve ainda como um dos meios 

convencionais para informar a centralidade da artista na obra, delimitando singularidades ou 
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diferenças com relação aos outros participantes. Com mais tempo em cena, ela é também a 

única performer multi-tarefas (canto e dança). Madonna partilha a responsabilidade da 

performance coreográfica com quatro dançarinos. A princípio, há uma nítida divisão espacial 

entre as apresentações: a cantora permanece no seu domínio, o estúdio, enquanto os 

dançarinos trajados como cowboys apresentam-se em locação árida. Como novidade no 

cenário, o piso do estúdio aparece coberto de areia, um elemento que – ao ser levantado pelos 

passos enérgicos de Madonna – ajuda a realçar o efeito cênico da coreografia. Isso serve 

também para vincular visualmente a apresentação isolada da artista com aquelas dos 

dançarinos, que também levantam poeira com movimentos concebidos como mais atléticos e 

mais irrestritos que os de Madonna. As aparições masculinas são, a princípio, individuais, 

mas acabam gradativamente confluindo em uma apresentação de conjunto, em que cada um 

deles continua a executar uma seqüência coreográfica própria. 

No primeiro momento de interação de todos os performers do clipe, Madonna 

assume a posição de líder. Vê-se Madonna em primeiro plano no estúdio e, na tela atrás dela, 

é inserida a imagem dos dançarinos executando passos exatamente iguais aos dela. Em termos 

coreográficos, não há mais espaço para individualidade. Juntos, eles executam uma versão de 

line dance, tipo coletivo de dança que congrega os freqüentadores de bares e feiras country 

nos EUA. Há, no entanto, uma mudança no figurino de Madonna, que a conduz de uma 

aparência mais comum para o visual de uma verdadeira estrela da música. A releitura 

concebida pelos estilistas canadenses Dean e Dan Caten é uma versão mais artística e 

rock’n’roll  do estilo cowboy, que procura uma abordagem mais feminina e um tanto fetichista 

do visual. Madonna aparece como uma cowgirl com ombros bufantes, blusa apertada, barriga 

à mostra e predominantemente vestida com peças de couro preto. 

A última virada coreográfica de Don’t Tell Me representa a definitiva confluência 

das apresentações de Madonna e dos dançarinos, uma vez que, finalmente, eles ocupam o 

mesmo espaço. Os dançarinos-cowboys somem da tela e surgem no estúdio junto com ela. 

Nesse trecho, Madonna não é apenas condutora, mas mais propriamente o centro das 

atenções. Os passos são executados literalmente em torno dela, estabelecendo-se uma situação 

de reverência no estúdio, o lugar comumente consagrado por Mondino para a estrela 

glamourosa, atraente e polivalente.  

Considerando o objetivo comercial do formato videoclipe, que pressupõe uma 

atenção ao público-alvo do artista musical em questão, parece possível enxergar nessa 

interação de Madonna com os dançarinos uma referência ou reafirmação da tão decantada 
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relação da cantora com a comunidade homossexual. Basta observar a transformação do 

figurino dos dançarinos, que se harmoniza com a prévia estilização da aparência de Madonna. 

Vestimentas inteiramente pretas, calças apertadas de couro e camisas sem mangas aproximam 

o visual de um tipo bem específico de cowboy, aquele presente na iconografia gay. Embora 

endereçado para uma parte da audiência de Madonna, esse apelo homoerótico não é nada 

estranho ao trabalho de Mondino, que já enfocou, com freqüência, a aura de desejo e 

atratividade em torno de outros tipos emblemáticos como marinheiros, trabalhadores braçais, 

strippers, travestidos, figuras andróginas e nus masculinos.  

Essa sensação de perfeito ajuste ou complementaridade entre os aportes do diretor 

e da cantora é recorrente na apreciação de Don’t Tell Me. O videoclipe funciona como um 

exemplar exercício do estilo de Mondino, no qual se nota como a atenção aos detalhes torna 

significativa e rica uma abordagem simples. Além disso, a condução artificiosa realça as 

habilidades e capacidade atrativa da artista e não deixa de incluir sutilmente certas 

pressuposições correntes a respeito da carreira e biografia da cantora. Sendo assim, Don’t Tell 

Me deve ser visto também como uma extensiva ponderação audiovisual do status de Madonna 

como um ícone per se, algo independente dos arquétipos que ela venha a assumir.  

 

4.3.1.6. Hollywood (2003): o agridoce da fama  

 

Hollywood é um videoclipe em perfeita sintonia com a ambigüidade entre 

glamour e decadência típica das obras conjuntamente engendradas por Mondino e Madonna. 

Trata-se também de um produto audiovisual que, além de fazer referências à trajetória 

pregressa da artista, busca destacar a reflexão sobre sucesso e fama da fase político-engajada 

da cantora (correspondente ao álbum American Life, 2003). Ainda assim, tudo é organizado 

da maneira menos original dentre todas as obras resultantes da parceria aqui considerada. Essa 

falta de originalidade decorre do fato de Hollywood ser excessivamente tributário do trabalho 

do falecido fotógrafo francês Guy Bourdin. Por conta disso, a idéia de homenagem explícita e 

declarada a essa importante fonte de inspiração e influência para o diretor Jean-Baptiste 

Mondino acabou envolvendo o clipe em discussões sobre os limites entre apropriação artística 

e plágio. No ano seguinte ao lançamento de Hollywood, Madonna foi ameaçada por Samuel 

Bourdin, herdeiro do fotógrafo, com um processo judicial por quebra de direitos autorais, uma 

questão afinal resolvida através de um acordo financeiro extrajudicial. A celeridade desse 
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acerto de contas é bastante representativa da inegável intensidade da influência de Guy 

Bourdin sobre Hollywood.  

À apreciação da obra, cabe avaliar o grau e a adequação dessa incidência 

intertextual em relação às trajetórias de Mondino e Madonna. Considerada essa questão, 

talvez seja possível compreender a referência a Bourdin no clipe como algo além de uma 

colagem gratuita ou insuficiente em termos de novidade. Para começar, é seguro afirmar que 

Bourdin foi um desbravador de certos caminhos na fotografia de moda, os quais Mondino 

continuou a trilhar até com mais destaque e popularidade. A estratégia bourdiniana de 

organizar a foto narrativamente ou em torno de um conceito tão relevante quanto o próprio 

produto (roupa ou acessório) divulgado, por exemplo, teve certamente grande apelo sobre a 

definição do estilo de Mondino, inclusive na direção de videoclipes. Através de mais de três 

décadas de trabalho para a Vogue Francesa e de campanhas publicitárias para a grife de 

sapatos Charles Jourdan e para estilistas – como Gianni Versace, Emanuel Ungaro e 

Gianfranco Ferré – Guy Bourdin esteve entre os profissionais que primeiro contribuíram para 

que a fotografia de moda adquirisse um certo ar de artisticidade, algo confirmado por 

solicitações de exposições de sua obra e pelos prêmios recebidos. Vale lembrar que, no final 

da década de 1970 e início dos anos 1980, alguns fotógrafos da área, Mondino entre eles, 

fizeram uso desse valor artístico recém-adquirido como passaporte de entrada no campo do 

videoclipe. A inclinação de Mondino em direção a Bourdin pode ser compreendida também 

pelo fato deste último ter sido protegé do artista surrealista Man Ray, outra grande influência 

para o diretor de Hollywood. 

A relação de Madonna é, por outro lado, menos específica, embora seu 

envolvimento com o universo da fotografia sempre tenha sido muito eloqüente. A artista vem 

ocupando freqüentemente a posição de objeto/tema privilegiado de inúmeras sessões com os 

mais famosos fotógrafos, a exemplo de Helmut Newton, Bruce Weber, Francesco Scavullo, 

David LaChapelle, Steven Meisel e Mario Testino. Ela foi ainda uma das primeiras dentre os 

artistas musicais a acolher sistematicamente alguns desses profissionais como diretores de 

seus videoclipes, como foi o caso com Herb Ritts, Stéphane Sednaoui, Melodie McDaniel e o 

próprio Jean-Baptiste Mondino. Além disso, Madonna é também uma entusiasta da arte 

fotográfica, sendo uma ávida colecionadora destas obras. Levando tudo em consideração, não 

é de se estranhar a escolha do trabalho de um fotógrafo como Guy Bourdin para servir de 

fonte de inspiração para o videoclipe Hollywood. 



128 
 

Na verdade, há inclusive, no percurso videográfico de Madonna, um precedente 

de utilização de fotografias como base para a organização de um videoclipe. Está aqui se 

falando de Vogue (David Fincher/Madonna, 1990), que traz versões encarnadas por Madonna 

de imagens fixas de antigas estrelas cinematográficas e de revistas de moda. Diferente de 

Hollywood, no entanto, Vogue multiplica suas fontes de referência, citando trabalhos de 

fotógrafos diversos como Don English, George Hurrel, Horst P. Horst, George Hoyningen-

Huene e até o já citado Helmut Newton107. Adicionalmente, tais citações encontram sua 

justificativa em Vogue na sugestão de sua relação íntima com um tipo característico e 

alternativo de dança, cuja origem estaria justamente nas poses e expressões do mundo das 

estrelas e da moda. Ao recorrer a suas diversificadas e coerentes fontes imagéticas, o 

videoclipe Vogue procura especificar e maximizar as ligações da coreografia apresentada com 

o cinema e a fotografia de moda, deflagrando o processo de legitimação mainstream de uma 

manifestação cultural de gueto108. Guiada por um objetivo mais facilmente identificado, a 

apropriação intertextual de Vogue parece alcançar um maior grau de novidade artística do que 

aquela presente em Hollywood. Talvez por se concentrar intensamente sobre o trabalho de 

apenas um fotógrafo, a obra de Mondino não consiga escapar da impressão inicial de 

homenagem pouco criativa. Embora haja uma reprodução marcante do universo visual de 

Bourdin em Hollywood – na escolha cromática, nos cenários, na aparência e posições, enfim, 

na composição das personagens –, é possível entender tal concentração como algo além da 

simples cópia. A tarefa de relativização dessa primeira avaliação passa pelo reconhecimento, 

no clipe, do acréscimo coerente de outras camadas de sentido, explicitadas pelo tema da 

canção, pelas referências à trajetória artística de Madonna e até por “comentários” irônicos a 

respeito das especulações sobre a vida pessoal da artista. 

 

American way of life na berlinda 

 

As duas primeiras faixas de trabalho do álbum American Life – a canção 

homônima e Hollywood – têm em comum letras que explicitam e criticam a superficialidade e 

                                                 
107 No mesmo ano da produção do videoclipe Vogue, Helmut Newton fez inclusive um ensaio fotográfico com 
Madonna para a revista Vanity Fair. 
108 “Esta dança – chamada (...) de vogue – surgiu, no final dos anos 1980, entre gays, drag-queens e transexuais 
nova-iorquinos (a maioria, negros ou latinos), que se reuniam em bailes e realizavam competições deste novo 
estilo. Sempre atenta a manifestações underground e afeita a novidades, Madonna começou a trabalhar com um 
grupo de dançarinos de vogue, lançando, em seguida, a canção e o videoclipe homônimo” (BARRETO, 
2005:102). 
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materialismo da sociedade estadunidense. Esse espírito está representado (talvez ao extremo) 

desde a capa do álbum, que traz Madonna fazendo às vezes de uma guerrilheira à Che 

Guevara. Outro ponto de aproximação entre as duas canções é o fato da cantora e compositora 

colocar seu comportamento e o desenrolar de sua carreira como objeto de reavaliação e 

julgamento. No que concerne aos videoclipes dessas duas canções, no entanto, American Life 

(Jonas Akerlund/Madonna, 2003) adota um viés mais político, trazendo uma crítica explícita 

da invasão do Iraque pelos EUA; enquanto Hollywood procura ser uma avaliação dos 

atrativos e perigos do mundo das celebridades. Essa dualidade hollywodiana entre o sonho e o 

pesadelo está resumida em uma das estrofes da canção: 

 

“ I lost my memory in Hollywood 

I've had a million visions bad and good 

There's something in the air in Hollywood 

I tried to leave it but I never could”109 

 

 Tendo por base um conteúdo verbal com esse sabor, a orientação seguida no 

videoclipe Hollywood não poderia ser mais simples: para chegar a ser intoxicante e viciadora, 

a fama precisa ser enquadrada em seu destacado potencial de atração (como no verso “how 

could it hurt you when it looks so good” 110). Esse retrato, contudo, deve evidenciar também 

um quê de doentio, de distorcido. Há um ajuste perfeito entre esse propósito e as imagens 

tomadas de empréstimo de Guy Bourdin. Basta lembrar que o trabalho desse profissional 

caracterizava-se justamente por um glamour excêntrico, não raramente enquadrado em uma 

atmosfera sombria ou melancólica. É notável ainda a marcada objetificação feminina nas 

poses inusitadas e fisicamente desafiadoras de suas modelos e no fetichismo dos saltos altos, 

espartilhos e roupas apertadas de couro, que elas ostentam. Não pode passar despercebida, 

portanto, uma flagrante afinidade geral entre a obra de Bourdin e aspectos já trabalhados por 

Madonna e Mondino nos videoclipes anteriores a Hollywood. Nesse último, parte-se desse 

terreno comum dos três realizadores para exibir a futilidade das “altas rodas”, o esforço para 

se manter no topo, a competição, a inveja e, finalmente, o ridículo de toda essa situação. 

Com esse objetivo, o videoclipe evoca as poses incômodas e estranhas das 

modelos e concepção às vezes macabra, que deram a Bourdin e à sua obra o rótulo de 

                                                 
109 “Eu perdi a minha memória em Hollywood/ Eu tive milhões de visões, más e boas/ Há algo no ar em 
Hollywood/ Eu tentei abandoná-la, mas nunca pude” 
110 “Como pode machucar se tem uma aparência tão boa” 
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misoginia. As personagens de Madonna são então vítimas de diversificados desconfortos 

quando se exercitam de modo atrapalhado, sofrem ao ter o cabelo arrumado, submetem-se a 

injeções dolorosas de toxina botulínica ou são praticamente estranguladas em sessões de 

massoterapia. Este último trecho de Hollywood é o único a envolver uma figura masculina, 

um homem musculoso, que, ao manipular o pescoço de Madonna, confere à ação um tom 

entre sexual e criminoso, o que relembra o sentimento iminente de perigo de morte presente 

nas imagens de Bourdin. Construídas como espécies de armadilhas em que as próprias 

personagens se colocam, todas essas situações buscam se opor ao lado edulcorado da fama, 

expondo de modo hiper-realista as agruras e sacrifícios exigidos na busca e manutenção do 

estrelato. Um equivalente cinematográfico dessa espécie de desespero hollywoodiano é o 

tratamento cosmético suportado pela personagem Norma Desmond, a decadente estrela de 

cinema mudo que sonha e investe em vão em um ressurgimento triunfal no filme Crepúsculo 

dos Deuses (Billy Wilder, 1950). 

 

A dupla função da estilização em Hollywood 

 

Se, por um lado, o conteúdo verbal da canção tem uma importância extensiva na 

concepção do clipe Hollywood, seu componente musical eletrônico-instrumental é, por outro, 

demarcado de maneira mais pontual. Reforços na estilização do videoclipe conduzem a 

atenção para momentos de conjunção mais íntima entre imagem e música. Desse modo, há 

uma correspondência entre mudanças até sutis na base eletrônica e rápidas reversões pós-

produzidas de movimentos de Madonna ou breves pausas na ação. O resultado dessas 

estratégias é o destaque individualizado – no fluxo geral do clipe – de determinadas posições 

assumidas pela artista, o que faz de tais episódios algo mais próximos das poses exibidas nas 

fotos que serviram de base para a obra. 

A opção por uma inspiração advinda do mundo da fotografia permite a Mondino 

exercitar uma de suas recorrentes marcas: a inclinação de apresentar/simular o fazer artístico, 

ou seja, o processo de produção da obra de maneira francamente estilizada. Desse modo, 

Hollywood está inteiramente organizado como um registro de diversos ensaios fotográficos. 

Percebe-se uma luz intermitente que remete à presença de flashes. As expressões e posições 

têm a artificialidade das poses. Os ambientes são assumidamente cenários artificiais e, além 

disso, vê-se, eventualmente, a preparação das personagens/modelos. Tal estilização do métier 
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fotográfico não é estranha ao trabalho de Bourdin e – estendida para ambiência geral e para as 

situações apresentadas no clipe – não visa apenas a obtenção de uma composição bela e 

atraente, mas tem ainda o propósito de servir como uma apreciação crítica acerca do tema 

escolhido. 

Entre o trabalho de Bourdin e Mondino, há, contudo, uma diferença fundamental 

relacionada ao tipo de enfoque dado ao elemento humano presente em suas imagens. 

Fotografando em uma época prévia à celebridade das modelos, Bourdin reforçava o 

anonimato e indistinguibilidade das mulheres com que trabalhava. Em livro sobre o fotógrafo, 

Nicolle Meyer confirma essa impressão ao declarar, “lembro de nem sempre me achar bonita 

em suas fotos – a maquiagem extrema, quase uma máscara, roubando a minha identidade, 

misturando meu rosto com o de qualquer outra modelo” (MEYER, 2006: 20). Mondino, por 

outro lado, precisa criar os conceitos de seus videoclipes em torno da imagem dos artistas 

musicais em questão, apresentados sempre como singulares e especiais. Há uma afirmação do 

fotógrafo Helmut Newton – contemporâneo de Guy Bourdin na Vogue e admirado por 

Mondino – que sintetiza a diferença de tratamento do elemento humano na fotografia de moda 

e celebridades; ele afirmou que enquanto podia considerar as modelos como criaturas suas, 

nas fotos das artistas, tudo funcionava de um modo diferente: “trata-se de um retrato de uma 

personalidade bem precisa, que se deve respeitar. Elas existem por elas mesmas e é isso que 

deve ser captado... com uma pequena coisa a mais”111. 

 

O videoclipe como auto-reflexão 

 

Em Hollywood, os retratos das modelos anônimas de Bourdin são assim 

associados por Mondino à “personalidade bem precisa” de Madonna. A aparência da cantora 

segue à risca a prescrição de exagero das imagens originais. A maquiagem carregada 

caracteriza-se por olhos fortemente delineados, pálpebras cobertas por sombra escura e boca 

escarlate e brilhante. Os cabelos são volumosos e cacheados, apresentando-se em tons 

variados por conta das referências a diferentes fotografias de Bourdin. Loura, morena ou ruiva 

– numa espécie de intensificação das mudanças que costuma sofrer de um clipe para o outro – 

Madonna se desdobra, em Hollywood, nas diferentes mulheres de Bourdin, sem deixar de 

demarcar a sua própria tendência camaleônica. 

                                                 
111 Afirmação presente na revista Studio, n. 198, de março de 2004. 
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Em atenção mais detida, é possível detectar em Hollywood menções a personae, 

momentos da carreira e hábitos de Madonna. Ela aparece, por exemplo, fazendo 

alongamentos excessivos em uma barra ou tentando se equilibrar desastradamente em uma 

grande bola inflável de exercícios. Nesse ponto, parece haver um apelo ao risível, uma 

subversão (auto) irônica, que tem como alvo a prática regular de atividades físicas (dança, 

pilates, ioga) por parte de Madonna. O exagerado esforço da personagem e suas roupas 

inadequadas para as atividades exibidas dão um tom bem humorado ao clipe, que parece ser 

um dos modos regularmente utilizados pela cantora para reagir a determinadas percepções 

externas a seu respeito. Em outra obra dirigida por Mondino – o clipe Human Nature –, uma 

aparição de Madonna tem esse mesmo tipo de funcionamento cômico; a artista brinca com a 

fama de mulher sexualmente poderosa ao ser mostrada como uma dominatrix burlesca de 

imensos cabelos crespos e acompanhada por um pequeno cão chihuahua vestido à maneira 

sado-masoquista. 

Em outra linha de caracterização, reconstrói-se, em Hollywood, a dinâmica entre 

uma patroa e sua empregada, personagens que originalmente ilustravam um anúncio de 

sapatos Charles Jourdan. Na versão videoclípica, Madonna ocupa obviamente a posição 

dominante, nunca chegando a ocorrer – como acontece na seqüência fotográfica – a inversão 

de poder entre as duas mulheres. A situação no clipe tem poucas, mas relevantes, diferenças 

com relação à imagem concebida por Bourdin. O subtexto lésbico parece minimizado e, no 

clipe, a tensão estabelecida entre as personagens pode ser mais claramente reputada a um 

sentimento mútuo de inveja, estando em jogo a fama e a riqueza de uma e a juventude da 

outra. Nesse trecho, o visual de Madonna distancia-se de uma replicação exata daquele da 

modelo da fotografia. Investe-se em uma aparência recorrente em seu percurso audiovisual: a 

loura platinada de inspiração retrô que esteve presente, por exemplo, no filme Dick Tracy 

(1990) ou nos videoclipes Express Yourself (David Fincher/Madonna, 1989) e Vogue. Assim, 

mostra-se Madonna plenamente assimilada ao universo de Bourdin e, de certo modo, a 

familiaridade dessa sua persona sugere um envolvimento mais pessoal da artista nos 

sentimentos entre patroa e empregada desse momento de Hollywood. Sintomaticamente, ainda 

em 2003, Madonna encenou – em uma apresentação ao vivo para a MTV estadunidense – um 

cordial embate artístico entre experiência e juventude ao cantar Like a Virgin e Hollywood 

junto com Britney Spears e Christina Aguilera.   

Para aprofundar a tematização das dificuldades para se manter artisticamente no 

topo e a insegurança relacionada a esse processo, Mondino e Madonna apelam para citações 
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adicionais à trajetória da cantora. Ao final de Hollywood, retorna-se a uma cena que teve 

aparições rápidas em um monitor de TV no decorrer do clipe. Madonna é mostrada à beira de 

uma larga avenida, tentando conseguir uma carona. Como não consegue, sua atitude é de 

impaciência e frustração. Bem distintas do restante de Hollywood – por terem sido captadas 

em locação externa e em P&B –, essas imagens fazem lembrar uma situação apresentada tanto 

no livro Sex (Madonna/Steven Meisel, 1992) quanto no final do clipe Erotica (Fabien 

Baron/Madonna, 1992). Nas duas obras, vê-se Madonna absolutamente confiante enquanto 

pede carona, apesar de estar completamente nua. Tal manifestação de segurança não é 

evidente na figura bastante vestida e derrotada de Hollywood. A conclusão de uma 

personagem de Madonna em condição desfavorável – um acontecimento muito raro no 

formato videoclipe – fortalece a suposição de que Hollywood pode ser encarado como uma 

reflexão sobre a possibilidade de decadência da própria Madonna. 

 

4.3.2. A parceria entre Michel Gondry e Björk 

 

Na parceria entre Michel Gondry e Björk, é notável a conjunção de inspirações e 

inclinações artísticas. O espírito vanguardista da cantora, que a faz sempre valorizar universos 

estranhos, fantásticos e experimentais, combina perfeitamente com um diretor de clipes com 

ambiência onírica, fabulosa e inspiração surrealista. Bem ao gosto de Björk, Gondry diz 

refutar a idéia de criação como reciclagem, tendo afirmado que “criação é invenção. Se você 

não contribui com algo seu, algo novo, então não é criação”112. 

 

4.3.2.1. Human Behaviour (1993): o prenúncio de uma heroína recorrente  

 

Pouco segundos antes de começar a execução da canção em Human Behaviour – 

antes mesmo de sua protagonista aparecer – já fica estabelecida a temática central do clipe: a 

relação desigual/desarmônica entre a humanidade e a natureza. Em ambiência noturna, vê-se 

um carro avançar por uma estrada, ao mesmo tempo em que um ouriço a atravessa. Visto ao 

longe, o carro parece bem pequeno em comparação ao ouriço exibido em primeiro plano. Tal 

                                                 
112 Declaração retirada de artigo do jornal The Guardian, encontrado na página 
http://www.guardian.co.uk/arts/fridayreview/story/0,12102,956493,00.html  
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manipulação de proporções113 deixa claro que não se define de pronto quem está submetido a 

uma real situação de perigo no universo concebido para o clipe. Humanidade ou natureza, 

quem prevalecerá? A resposta é postergada até o fim. Entre os personagens ou elementos, que 

representam cada um destes pólos trabalhados tematicamente na obra, há, portanto, um tipo 

de interação sempre passível de trocas de poder. Quando é mostrado, por exemplo, um 

caçador armado espreitando um urso marrom por detrás de uma árvore, nota-se que a 

composição da cena em termos da posição dos personagens sugere uma grande possibilidade 

de mudança dos papéis de agressor e vítima, já que o tamanho do esconderijo do caçador e 

mesmo sua distância com relação ao urso não parecem suficientes para garantir sua proteção. 

O ouriço, o urso e o caçador são reincidentes no clipe e a caracterização destes 

personagens é uma importante chave para a compreensão do enquadramento específico deste 

embate entre homem e natureza em Human Behaviour. Para começar, é intrigante que os 

animais – os representantes da “natureza” – sejam, no clipe, criações humanas feitas de tecido 

e feltro. Tanto um quanto o outro não foram concebidos para exibirem uma aparência de 

animais reais. Na verdade, eles são deliberadamente fake; o urso, por exemplo, assemelha-se a 

um arquetípico teddy bear, um brinquedo, não fosse seu grande tamanho e caráter ameaçador. 

O figurino do ator, que encarna o caçador, segue também esse investimento no arquetípico: a 

camisa xadrez vermelha e as botas remetem diretamente para figuras recorrentes de caçadores 

e lenhadores na literatura infantil e em animações. Essas são precisamente as inspirações 

iniciais – os contos de fada, as seqüências de caça dos cartoons clássicos etc. – que demarcam 

o universo fantasioso do clipe Human Behaviour e essas influências não só se exibem 

claramente no clipe como foram parte da solicitação de Björk a Gondry: “Eu disse a ele 

‘quero um urso e texturas feitas à mão semelhantes a madeira e folhas e terra e quero que 

pareça com uma animação’”114. 

                                                 
113 É bem característico do trabalho de Michel Gondry um jogo com o tamanho e proporções de personagens, 
elementos cênicos e objetos, que subverte uma apresentação realista. De maneiras diversas, isso vai aparecer 
também em outros clipes dirigidos para Björk – Isobel (1995), Army of Me (1995) e Bachelorette (1997) – e em 
trabalhos para outros artistas, a exemplo de Everlong (1997 para o Foo Fighters) e Let Forever Be (1999 para o 
Chemical Brothers). Isso também é notado nos longas-metragens Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças 
(2004) e The Science of Sleep (2006).  
114 Trecho de uma declaração de Björk à revista Rolling Stone em setembro de 1993, que está reproduzido no site 
oficial da cantora (http://unit.bjork.com/specials/gh/SUB-03/index.htm). Na verdade, Björk solicitou a Gondry, 
algo que ela tinha conhecimento de que o diretor era capaz de lhe oferecer. Bastava para isso ter observado os 
clipes realizados pelo francês antes do encontro dos dois. Além de baterista da banda Oui Oui, Gondry também 
dirigiu os seus videoclipes: Bolide e Les Cailloux, do final dos anos 1980, são animações em stop-motion com 
um caráter artesanal evidente em bonecos-personagens e cenários; algo também exibido em Ma Maison (1990), 
que pode ser considerado na temática e em alguns elementos de estilo como um proto-Human Behaviour. 
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A entrada em cena de Björk, desdobrando-se em várias situações extraordinárias, 

só vai reforçar essa atmosfera de conto de fadas ou fábulas de Human Behaviour: tanto em 

termos físicos como nas peripécias, é concebida uma protagonista comparável a diferentes 

personagens infantis. Bem em acordo com o que é feito convencionalmente nos videoclipes, o 

aparecimento da cantora coincide precisamente com o início da parte cantada de Human 

Behaviour. Sozinha no interior de um chalé, ela está sentada à mesa diante de uma tigela de 

barro vazia e com um talher (garfo e colher de madeira) em cada mão; uma tal expectativa 

relacionada à refeição lembra a recorrência em algumas histórias infantis de situações, em que 

personagens se vêem, por motivos os mais variados, privados de comida (vem a mente, por 

exemplo, Cachinhos Dourados e os Três Ursos). Dentre outras capacidades, a personagem do 

clipe pode voar para fugir de uma perseguição, cai de uma árvore sem se machucar e até 

aparece como astronauta, conquistando a lua. Além disso, a heroína faz ainda pensar em 

outras referências externas mais específicas como Chapeuzinho Vermelho, ao ser engolida 

por um predador e continuar viva no seu estômago, ou o Pequeno Polegar e Thumbelina, 

quando é mostrada em tamanho diminuto. Neste último caso, a citação serve ainda para 

apresentar a protagonista – em certos trechos da trama – com um nível de vulnerabilidade 

semelhante ao dos pequenos animais (o ouriço e uma mariposa) presentes no clipe. 

Esse caráter sui generis da personagem já está, na verdade, demarcado desde a 

letra da canção, na qual ela se coloca à parte da espécie humana. No verso “they're terribly 

moody” 115, a utilização – em referência à humanidade – do pronome “they” (eles) e não de 

“we” (nós) destaca esse não pertencimento. Sua descrição no conteúdo verbal da canção 

evidenciaria ainda uma posição de observadora participante (“but, oh, to get involved in the 

exchange/ of human emotions is ever so satisfying”116), um ponto de partida ideal, portanto, 

para envolvê-la nas diversas possibilidades mágicas e fantásticas tão ao gosto de Michel 

Gondry e Björk. Pode-se pensar ainda que essas ações foram concebidas como o reflexo da 

imaginação de uma criança, já que a própria Björk afirmou, no seu site oficial117, que a 

personagem de Human Behaviour era uma garotinha. 

A aparência da protagonista em Human Behaviour combina e contrasta elementos 

naturais e sintéticos. Como seria esperado para alguém natural e espontâneo, a garota isolada 

na floresta tem os cabelos soltos, um tanto desgrenhados; seu vestido, no entanto, é feito com 

um material metalizado, prateado, artificial, embora as mangas avulsas já sejam semelhantes a 

                                                 
115“Eles são terrivelmente temperamentais”. 
116 “Mas, oh, se envolver com a troca de emoções humanas é sempre tão satisfatório”. 
117 http://unit.bjork.com/specials/gh/SUB-12/index.htm 
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pêlo animal – um visual misto, portanto. A escolha deste tipo de composição é duplamente 

motivada, não se tratando apenas de uma opção adequada ao tema trabalhado no clipe, mas 

também um vínculo com o pacote maior de divulgação da carreira solo de Björk, uma vez que 

se trata de uma citação direta do  estilo e figurino exibidos pela cantora na capa e encarte do 

álbum Debut. Por motivos comerciais118, portanto, vê-se o trabalho no clipe sendo 

influenciado pelo trabalho fotográfico de outro profissional, o francês e também diretor de 

vídeos musicais, Jean-Baptiste Mondino. Outra referência mantida na transposição do look de 

Björk do álbum para o clipe é a presença de dois ornamentos redondos de cristal colocados 

nas suas pálpebras inferiores, algo bastante sutil – destacado principalmente no close de Björk 

envolta em água – e que faz lembrar uma série fotográfica, intitulada Lágrimas e realizada, no 

início da década de 1930, pelo artista surrealista/dadaísta Man Ray: embora se trate de um 

pequeno detalhe e não tenha sido possível precisar quem exatamente teve a idéia da citação 

(Mondino119, Björk ou outra pessoa?), nota-se que essa referência ajusta-se satisfatoriamente 

ao investimento experimental e vanguardista, ao qual a cantora gosta de estar associada120, e 

até mesmo ao clima fantasioso do próprio clipe. 

A concepção cênica de Human Behaviour não poderia ser mais coerente com esta 

atmosfera almejada. A protagonista mora em uma casa bem típica dessas narrativas, um chalé 

de madeira no coração da floresta com tábuas e estrutura irregulares, parecendo – como em 

Os Três Porquinhos – à beira de cair. Ainda assim, o pequeno chalé é apresentado claramente 

como um refúgio, um lar com luz cálida no interior e cortinas vermelhas na janela. Em mais 

uma escolha propositadamente fake, a visão geral dessa casa – oferecida em plano aberto no 

clipe – exibe um chalé de brinquedo, uma miniatura “de mentira”. Reafirma-se assim o 

compromisso com o artesanal, que se manifesta na caracterização dos personagens, figurino, 

cenários e até nos efeitos visuais do videoclipe. Afirmações do próprio Gondry esclarecem 

que muitas foram as razões para esta opção estética, abarcando desde inclinações pessoais do 

                                                 
118 Interessante notar que nem informações contextuais nem achados analíticos textuais apóiam maiores 
aproximações entre as obras de Michel Gondry e Jean-Baptiste Mondino. Contudo, essa inter-relação entre os 
dois diretores através de Björk encaixa-se com a caracterização bem definida por Pierre Bourdieu de agentes 
contemporâneos de um mesmo campo de produção, ou seja, colocados em um mesmo espaço de possíveis, o que 
faz com que diferentes contingências do campo (inclusive econômicas, isto é, não artísticas) levem seus 
trabalhos a ser relacionados: “Esse espaço de possíveis, que transcende os agentes singulares, funciona como 
uma espécie de sistema comum de coordenadas que faz com que, mesmo que não se refiram uns aos outros, os 
criadores contemporâneos estejam objetivamente situados em relação aos outros” (BOURDIEU, 2005: 54).  
119 A Encyclopedie Nouveaux Medias (www.newmedia-art.org) indica Man Ray como uma influência 
freqüentemente citada por Jean-Baptiste Mondino. 
120 O biógrafo Mark Pytlik trata da participação de Björk, ainda na Islândia, de um coletivo de criação batizado 
de Bad Taste e influenciado pela vanguarda modernista, da qual Man Ray fez parte. O trabalho musical do grupo 
acabou desembocando no Sugarcubes, a banda que lançou a cantora internacionalmente (PYTLIK, 2003:27 -29) 
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diretor no momento de realização até o número limitado de participantes da equipe de 

produção:  

 

“Naquela época, eu estava realmente com este sentimento de ficar em uma pequena casa na floresta 
próximo à natureza. Nós construímos um cenário de floresta ou uma pequena área natural apenas indo 
até o jardim e coletando grama, musgo, galhos, folhas. Tudo tinha esta qualidade de feito à mão porque 
nós éramos apenas três pessoas” (PYTLIK, 2003: 70). 

 

Até mesmo alguns dos efeitos utilizados no videoclipe seguem este esquema 

artesanal. Assim, Gondry faz a mais básica utilização da técnica de chroma-key para passar de 

um ambiente para o outro, como no caso de algumas transições da protagonista do interior do 

chalé para a floresta. Na demarcação do que seria o universo de imaginação da personagem, 

ele lança mão de incrustações propositadamente rudimentares de imagens do urso e/ou do 

caçador bem no topo de sua cabeça. Em continuação à evidente inspiração nos desenhos 

animados, são também incrustadas imagens na barriga do urso, que revelam o seu interior – 

órgãos, objetos engolidos e, por fim, a própria Björk. 

Como no caso já referido dos animais, o ambiente de Human Behaviour é 

claramente construído, artificial e, em vários sentidos, irreal. Neste particular, as similaridades 

entre alguns clipes e filmes dirigidos por Michel Gondry advogam a favor do reconhecimento 

de sua marca autoral própria. No seu primeiro longa-metragem, A Natureza Quase Humana 

(2001), por exemplo, a tradução visual das cenas na floresta previstas no roteiro de Charlie 

Kaufman parece decalcada do videoclipe Human Behaviour. Gondry tem uma tendência a 

representar a natureza com cenários claramente artificiais, uma característica reforçada, nestes 

dois casos, pela composição de ambientes de fundo em chroma-key, pela utilização de uma 

iluminação fake e mesmo pela movimentação pouco natural de suas personagens em 

determinados momentos: tanto Björk, no clipe, quanto a atriz Patricia Arquette, no filme, 

parecem, às vezes, mover-se como se levadas por um carrinho sobre trilhos. Essa escolha 

aparentemente paradoxal procura não apenas sublinhar a ambigüidade temática presente em 

suas obras, mas reflete ainda a atmosfera de estranheza e absurdo buscada pelo diretor. 

Obviamente, o espectador percebe essa artificialidade, mas sendo ela engendrada 

coerentemente e por todo o videoclipe, logo se passa a considerá-lo como um mundo possível 

– à parte e com regras próprias – uma natureza de árvores com folhas sintéticas, nuvens feitas 

de algodão e no qual a relação de proporções entre seres e objetos é variável de momento a 
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momento: uma atitude do apreciador que fica próxima, portanto, àquela dos próprios 

personagens, que encaram tudo como corriqueiro e sem estranhamento. 

A inspiração nesses tipos de trama e ambiência fantásticas não poderia ser mais 

adequada para um formato como o videoclipe, que, por conta de querer sublinhar a 

importância e versatilidade dos cantores em questão, tiram o máximo proveito de 

protagonistas fortes, aos quais tudo mesmo parece possível de acontecer. Trata-se de situações 

narrativas e personagens ricos em possibilidades de transgressão do convencional, cuja 

interpretação dramática – às vezes, um fator de limitação ou, ao menos, preocupação dos 

artistas musicais – permite uma liberdade considerável de execução. Guarnecida desse 

protagonismo realçado em Human Behaviour, Björk vai se desdobrar em diversas personae 

não apenas internamente relacionadas, mas também em diálogo evidente com a percepção 

midiática a respeito de sua figura e com a construção de imagem engendrada pela própria 

artista e seus colaboradores. 

O biógrafo Pytlik identifica no discurso verbal da canção Human Behaviour uma 

suposta “inclinação antropológica”121, que decorreria da mudança de Björk da Islândia para a 

Inglaterra com o objetivo de iniciar sua carreira solo: para ele, a cantora estaria satisfeita de 

passar da condição de “observada para a de observadora” (PYTLIK, 2003, 63). No entanto, 

como pouco se vê do comportamento humano no clipe – o caçador parece ser o único 

representante da espécie –, pode-se afirmar que o que da letra nele se preserva é apenas a 

indicação da protagonista/Björk como um ser especial e esta característica – este conceito, 

pode-se até dizer – é extremamente relevante para a construção da imagem da cantora desde o 

início dos anos 1990 até os dias de hoje. Aparentemente útil durante a concepção do álbum 

Debut, mas não tão funcional na sua fase de divulgação, a condição de “observadora” de 

Björk precisou ser, mais uma vez, superada. Björk passa ao centro das atenções, buscando 

garantir sua sobrevivência artística – aqui não pensada unicamente em termos financeiros – 

através da conciliação entre sua participação no pólo comercial do campo artístico (a indústria 

musical) e a imagem de cantora singular e diferenciada.  

O lançamento da carreira solo de Björk com o álbum Debut não se faz em um 

vazio de informações a respeito da cantora. Mantém-se a lembrança do “exotismo” de sua 

origem islandesa, de sua aparência infantil e também do fato dela ser egressa de um grupo de 

                                                 
121 “A resultante inclinação antropológica de muitas das letras de Debut (especialmente o ângulo ‘Desmond 
Morris-como-Novo Boêmio’ de Human Behaviour) foi um resultado direto desta visão; não é coincidência que 
ela tenha passado o ano seguinte declarando publicamente que Richard Attenborough era um de seus heróis” 
(PYTLIK, 2003: 63). 
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pop-rock marcado por comportamento visto como excêntrico, o Sugarcubes. Por um lado, as 

informações biográficas divulgadas nos meios de comunicação e mesmo as afirmações da 

cantora em entrevistas continuam a dar destaque a um estilo que se quer alternativo, 

marcadamente particular e único; por outro, destacam a transição de sua posição como 

componente de banda – submetida assim aos interesses da maioria do grupo – para a de artista 

independente, que controla suas próprias decisões. Essa busca de afirmação no meio musical 

implicava também a necessidade de apresentar um conceito visual do seu trabalho. Nesse 

aspecto, vai lhe ser muito proveitoso o encontro com um parceiro em muitos pontos parecido 

com Björk: ainda que originário de um país bem mais conhecido do que a Islândia, o diretor 

francês Michel Gondry também não tinha a vantagem de ser nativo do eixo EUA/Grã 

Bretanha e apenas começava a trabalhar significativamente com artistas fora da França; 

contudo, ele carregava o capital da criatividade, espírito visionário e pendor para o 

experimental. Além disso, em termos de posição no campo de produção de videoclipes, Björk 

e Gondry trilhavam caminhos equivalentes de ascensão em posições complementares e não 

concorrentes. Vale ressaltar que – sendo Human Behaviour o primeiro clipe da trajetória 

videográfica da cantora – tanto seu êxito interno como obra artística quanto seu sucesso como 

veículo de divulgação estariam exatamente vinculados à tentativa de reforçar essa imagem de 

uma artista singular, isto é, marcadamente diferente do que já se tivesse visto e ouvido. Ainda 

assim, o videoclipe se caracterizará por uma originalidade relativa, uma vez que, como é 

típico no formato, ele nutre-se de citações e intertextualidade com outras formas artísticas e 

produtos. Sobre a concepção do clipe e a afinidade entre os parceiros, o próprio Gondry conta:  

 

“Nossas referências apareceram na conversa muito rapidamente – como nós gostávamos de certos tipos 
de filmes, filmes de animação da Europa Oriental, uma mistura de baixa e alta tecnologia, coisas feitas à 
mão. Foi muito rápido. Eu me lembro que no cardápio do restaurante havia uma capa de imitação de 
madeira e ela disse ‘gosto dessa textura – me vejo em uma casa com essa textura’. Nós conversamos 
muito assim – detalhe por detalhe de sua paixão por ursos polares” (PYTLIK, 2003: 70). 

 

Além dessas referências compartilhadas, é notável, no resultado alcançado no 

videoclipe, a atenção do diretor às diversas peculiaridades da canção, algo que deve ter 

agradado muito à faceta caprichosa da compositora e produtora Björk. Human Behaviour 

combina o canto quase declamado da artista com uma base rítmica marcada por tambores e 

depois completada com batidas de programação eletrônica. Há, portanto, um lado suave, 

melódico, oriundo dos vocais (e de um pontual e muito breve arranjo de cordas), mas há 

também este ritmo, que foi descrito por Ian Gittins com adjetivos como “dramático”, 
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“opulento” e “algo militar” (GITTINS, 2002: 41-42) No videoclipe, o tipo de interpretação 

vocal da cantora está relacionado à opção pelo “contar histórias”, pelo tema infantil e de 

fantasia trabalhados, enquanto que a onipresente marcação rítmica parece acelerar as coisas, 

como se impelisse as situações para frente um pouco mais rápido do que a voz e o tom de 

Björk sugerem. Gondry segue essa “instrução” musical e assim não se detém muito nas várias 

situações exibidas, optando por uma edição bem ágil. Conjugando agilidade a uma enorme 

riqueza de detalhes, o diretor constrói uma obra, que traz novidades a cada apreciação.  

Desse modo, pequenos pormenores musicais recebem uma correspondência 

visual, que só uma observação repetida e mais detida do clipe pode fazer ser notada. Quando 

parte do vocal de Björk recebe, por exemplo, um tratamento, que faz com que sua voz pareça 

abafada ou então vinda de um local distante, é mostrada uma versão diminuta de sua 

personagem a cantar na abertura de uma lata ou vestida de astronauta em pleno espaço. Já a 

parte rítmica da canção é trazida à atenção de dois modos. O sample da interpretação da Ray 

Brown Orchestra para Go Down Dying122 – que se desenrola contínua e abundantemente 

como a base percussiva de Human Behaviour – é encarado por Gondry como o fio condutor 

das ações dos personagens, especialmente a perseguição envolvendo o urso e o caçador ou o 

urso e a protagonista. Em outros casos, ocorrências instrumentais pontuais recebem, no 

decorrer do clipe, respostas também pontuais: uma nova batida eletrônica surgida 

repentinamente é, de pronto, acompanhada pela imagem de Björk a movimentar os dedos da 

mão ou percutir a mesa com seus talheres. Em outro caso, a intensificação da programação 

percussiva tem como resposta definida o estabelecimento claro do confronto entre a 

protagonista e a mariposa. No geral, mantém-se o vínculo com a temática ingênua concebida, 

ao mesmo tempo em que são sublinhadas as ocorrências musicais orquestradas na canção.  

Diferente da estrutura encontrada na maior parte das canções123, Human 

Behaviour não segue uma delimitação típica de refrãos; ao invés disso, são incluídas vocalises 

entre as estrofes e até entre os versos, que praticamente mimetizam-se com estes trechos. 

Apesar de breves modificações desses exercícios vocais da cantora – pouco antes do verso 

“ there’s no map”, por exemplo –, a canção segue sem grandes variações de tom ou ritmo, ou 

seja, sem o destaque diferenciado que seria próprio de um verdadeiro refrão.  

                                                 
122 A importância e a constante repetição do trecho desta composição de Antônio Carlos Jobim, em Human 
Behaviour, faz pensar se não seria mais adequado que tivessem lhe atribuído co-autoria e não apenas assumir o 
seu uso como sample. 
123 Essa não convencionalidade da canção escrita por Björk deve-se certamente à parcela de contribuição de seu 
co-autor e produtor, o britânico Nellee Hooper, um dos expoentes da cena eletrônica à época. 
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Sem a disponibilidade de tais momentos musicais realçados, não resta a Gondry 

outra alternativa a não ser a de minimizar o uso de certas convenções do formato videoclipe. 

Não é dada grande ênfase, por exemplo, ao direcionamento do olhar de Björk para a câmera 

ao mesmo tempo em que ela canta – algo que, convencionalmente, teria especial associação a 

refrãos. Essa estratégia de desvincular a execução vocal da necessidade de se dirigir à câmera 

tem ainda o efeito de sublinhar a solidão da personagem, já que ela não se exibe como em 

uma performance tradicional, mas aparece cantando sozinha como se conversasse consigo 

mesma124. No desenrolar do clipe, os olhares da cantora para o aparato são, portanto, 

eventuais, não persistem significativamente e, ainda por cima, só raramente são 

acompanhados/realçados pela opção por close-ups ou enquadramentos mais fechados.  

Em todo o clipe, ao se mostrar Björk, prevalecem os enquadramentos médios, 

acima de sua cintura. Significativamente, Gondry reserva a primeira aparição de um close da 

artista no clipe a um contexto especial, o que comprova sua atenção às ocorrências musicais 

da canção. Depois de completamente executadas quatro estrofes, cria-se, em Human 

Behaviour, uma derradeira tentativa de refrão com a repetição da expressão “human 

behaviour” e da palavra “human” em duas camadas vocais sobrepostas e submetidas a um 

efeito de eco. A singularidade deste trecho musical é realçada pelo diretor não somente pela 

inserção do referido close-up, mas também através de sua associação a uma situação 

completamente nova e não mais repetida no clipe, em que a protagonista aparece boiando em 

um lago. 

 Na maior parte do clipe, no entanto, não fica estabelecida qualquer hierarquia 

entre as diferentes ações e circunstâncias mostradas. Nem mesmo há uma preocupação com 

um fluxo lógico entre elas. Fica evidente, portanto, que – como veículo de divulgação de uma 

canção e, especialmente, de apresentação de uma artista a um público mais amplo – o 

importante, em Human Behaviour, não é contar uma história com princípio, meio e fim, mas 

sublinhar o protagonismo de Björk, desdobrando, ao máximo, a participação e os 

poderes/capacidades de sua personagem nas circunstâncias fantasiosas criadas. 

Com o desenrolar da trajetória da parceria entre Gondry e Björk, vai se confirmar 

a influência prolongada do videoclipe Human Behaviour. A temática, a ambiência, a 

                                                 
124 Entretanto, em apenas um caso – um rápido trecho sem canto associado –, o olhar direto da protagonista tem 
uma outra função bem específica: sua passagem para a condição de predadora. Quando uma mariposa cai no 
prato de Björk, debatendo-se com as patas para cima, a protagonista, ainda com os talheres na mão, vira a cabeça 
sobre o ombro e, com uma expressão maliciosa, parece dirigir-se ao espectador em busca de cumplicidade, algo 
como se afirmasse “a comida está finalmente na mesa”. 
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concepção cenográfica e, principalmente, a protagonista detalhadamente concebida retornam 

em dois videoclipes posteriores da dupla – Isobel e Bachelorette. A aqui chamada Trilogia 

Isobel (em alusão à revelação do nome no segundo clipe mencionado) não foi concebida de 

antemão por seus realizadores. A relação entre os três clipes foi estabelecida gradativamente, 

quando canções de diferentes álbuns e produções videoclípicas intercaladas por períodos de 

dois anos simplesmente fizeram Human Behaviour voltar à mente de Björk e Gondry. As 

semelhanças e variações entre os clipes estão aqui contempladas em suas respectivas análises. 

 

4.3.2.2. Army of me (1995): pequena guerreira 

 

Quanto maior o sucesso de um artista musical no seu trabalho de estréia, maior a 

expectativa criada em torno das obras subseqüentes, especialmente em torno do segundo 

álbum, sempre visto como um marco para a confirmação do talento e potencial de um cantor 

ou banda. No desenrolar da carreira de Björk, a canção e o videoclipe Army of Me ocuparam 

exatamente a importante posição de faixa de trabalho inaugural de Post (1995), seu segundo 

disco. A canção foge da ambiência etérea associada à intérprete, apresentando-a com uma 

postura e sonoridade mais agressivas, e, por isso, sua escolha como primeiro single foi 

reputada uma decisão arriscada de Björk125. Não se correu qualquer risco, no entanto, ao se 

convocar, mais uma vez, Michel Gondry para a condução da principal peça audiovisual de um 

novo álbum da cantora126.  

No videoclipe Army of Me, o investimento em uma embalagem já familiar serviu 

para tranqüilizar as instâncias comerciais envolvidas e para abrandar qualquer eventual 

estranheza dos ouvintes com relação à novidade musical e conseqüente alargamento das 

fronteiras artísticas da cantora e compositora. A complementaridade evidenciada entre o 

produto musical e o clipe aparece assim como uma solução conciliatória bem urdida tanto 

                                                 
125 Consta que Derek Birkett, co-fundador da gravadora One Little Indian Records, foi contra a escolha de Army 
of Me como single de Post, mas, no fim das contas, teve que ceder à vontade de Björk (ASTON, 1996: 279).  
Sobre a sua escolha, a cantora afirmou, “talvez eu sinta que Debut [o primeiro disco solo da artista] tenha sido 
um álbum muito polido e tímido – havia um lado meu que era muito tímido e muito iniciante. Eu fiquei 
envaidecida quando todo mundo amou Debut, mas também um pouco confusa, porque aquilo não era eu. Talvez 
Army of Me seja uma tentativa de equilibrar isso” (http://unit.bjork.com/specials/gh/SUB-06/index.htm) 
126 Foram dirigidos por Gondry os primeiros vídeos musicais dos três primeiros álbuns de Björk: Human 
Behaviour para Debut, Army of Me para Post e Jóga para Homogenic. Isso destaca a relevância do trabalho do 
diretor na definição, em primeira hora, de expectativas e possibilidades de sentido para esses discos de Björk e 
para as correspondentes fases da carreira da artista.  
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para atender aos interesses de divulgação da gravadora quanto para consolidar o controle e 

estilo autorais de suas instâncias criativas. 

A canção e o clipe Army of Me podem ser vistos como uma espécie de declaração 

de autonomia e poder por parte de Björk, um tipo de afirmação recorrente em obras de artistas 

femininas por conta do suposto sexismo ainda prevalente na indústria musical127. A letra da 

canção não traz uma história, mas uma série de recomendações que a cantora dirige a alguém, 

que precisa livrar-se da auto-piedade e da imobilidade. Há, na rigidez desse aconselhamento e 

na ameaça que lhe acompanha, o tom militar apontado já no título Army of Me (“Exército de 

Mim”): ouve-se uma Björk surpreendentemente dura e inflexível.  

Esse tom de reprimenda e quase revolta da canção não está inteiramente excluído 

do videoclipe, mas é convenientemente redimensionado pela abordagem bem humorada da 

protagonista e da trama. A conselheira enérgica que, na obra musical, exige uma reação de 

seu ouvinte é traduzida, no clipe, pela figura de uma heroína à moda dos quadrinhos e 

desenhos animados. Tira-se proveito da aparência de Björk, que, vestida com um quimono 

preto, tem seu porte mignon e feições algo asiáticas ressaltados como o physique du rôle ideal 

para uma combativa, mas doce, personagem de mangá ou de anime. No clipe, a protagonista 

tem a missão de resgatar um amigo ou amante inconsciente, que é exibido, em um museu, 

como elemento integrante de uma instalação artística. Além das qualidades extraordinárias 

típicas de uma heroína de animação, a personagem conta com seu pragmatismo e vontade 

incisiva para cumprir esse objetivo. Tal concepção da protagonista parece guiada pela 

pressuposição largamente partilhada de que qualquer êxito deriva da combinação entre talento 

inato e esforço pessoal. Trata-se, na verdade, de um lugar comum que se procura associar à 

imagem de Björk, mas que, em sua simplicidade e apelo direto, é inegavelmente adequado 

para o veículo promocional de uma artista no exato momento de confirmação de seu valor 

simbólico e econômico. 

Nessa tentativa de afirmação, Björk e Gondry reinvestem no que já foi chamado 

pelo biógrafo Martin Aston de “caricatura da eterna criança” (ASTON, 1996: 282). Algo que 

está evidente tanto na inspiração de Army of Me em uma linha mais infantil do pop oriental128 

                                                 
127 Recentemente, a cantora tratou do assunto em seu site oficial, onde se queixou da impressão disseminada – na 
imprensa especializada e no meio musical – de que mulheres não são capazes de “programar, arranjar, produzir, 
editar ou escrever música eletrônica” (björk.com/news 2008 – Time to Put it Right, 22/08/08: 
http://www.bjork.com/news/?id=854;year=2008). 
128 Além do clipe, esse japonismo se estendeu a outros produtos ligados à canção Army of Me. Para a capa do 
single, por exemplo, o designer Paul White criou um desenho representando Björk com aparência inspirada no 
personagem Astro Boy. 
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quanto nas próprias escolhas interpretativas da cantora. Há um breve momento no início do 

clipe, em que Björk até parece guiada pela vontade de transmitir, na sua performance, a 

impaciência registrada na canção – ela dirige um caminhão com o semblante sério, enquanto 

canta seus conselhos sem qualquer inflexão emocionada na voz (“Stand up/ You've got to 

manage/ I won't sympathize/ Anymore” 129). Contudo, em todo resto do clipe, essa ameaça da 

letra não se concretiza, já que a personagem acaba saindo em ajuda de alguém: uma virada 

que apela para uma atuação com algo de infantilizado em expressões faciais, na gesticulação e 

até no jeito de correr da artista.  

Dois objetivos diferentes parecem orientar essa escolha. Em primeiro lugar, com 

esse pacote ingênuo, o clipe Army of Me mantém-se afastado do caminho mais 

freqüentemente trilhado por artistas musicais femininas, a exploração da temática e imagética 

sexual. Björk sublinha assim que não pretende investir em algo que é mais comercial e 

supostamente mais banal. Além disso, a opção leve e divertida torna palatável ou serve até 

mesmo para mascarar eficientemente o discurso assertivo de singularidade e artisticidade dos 

realizadores do videoclipe, que, se apresentado de maneira muito explícita, poderia soar 

pretensioso e antipático.  

Nesse particular, percebe-se – com base nas afirmações da cantora e do diretor a 

respeito de Army of Me – que Björk parece mais preocupada do que Gondry em conferir ao 

clipe um selo de validade artística. A cantora fala de “arroubos de genialidade” do diretor, 

resumindo o conceito da obra com a afirmação, “trata-se de surrealismo para mim”130. O 

videomaker, por outro lado, destaca o trabalho colaborativo com a artista (“eu troco muitos 

faxes e idéias com Björk. Nós temos longas discussões”), o que provavelmente deu um norte 

à disposição descontraída e desinibida da criação do clipe (“tinha bebido muito no dia anterior 

à elaboração da história”131). 

Essa confessa descontração de Gondry nos primórdios da concepção de Army of 

Me não diminui a possibilidade – explicitada por Björk – de que ele tenha se aproximado 

deliberadamente de algumas propostas do movimento surrealista. Na verdade, pode ser 

identificada uma inspiração recorrente derivada do surrealismo em toda sua obra, 

especialmente no papel destacado dado ao universo onírico e inconsciente em seus clipes e 

filmes: “muitas das minhas idéias vêm de meus sonhos. Eu gosto do modo como eles digerem 

                                                 
129 “Levante-se/ Você tem que se virar/ Eu não vou mais me compadecer”. 
130 Declarações de Björk presentes em http://unit.bjork.com/specials/gh/SUB-06/index.htm. 
131 Reprodução de entrevista para a revista Les Inrockuptibles presente no site http://www.director-
file.com/gondry/bjork2.html 
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a informação”132. É interessante notar como Army of Me vai além de um mero apanhado de 

situações alógicas e fora de contexto, ecoando algumas características mais fundamentais do 

surrealismo. A respeito desse movimento artístico, o historiador e teórico da arte Giulio Carlo 

Argan lembrou, por exemplo, da “produção de objetos ‘de funcionamento simbólico’, [isto é] 

afastados de seus significados habituais, deslocados” e também do modo como tais obras 

narram “as coisas mais incríveis da maneira mais normal e aparentemente objetiva” 

(ARGAN, 1992: 361). Essas observações são perfeitamente compatíveis com a justaposição 

de normalidade e absurdo – com intenção de ressaltar esse último –, que se exibe tanto na 

cenografia de Army of Me quanto em sua condução narrativa, que alia desdobramento direto, 

linear, com uma história profusamente fantasiosa e surpreendente.  

Björk já declarou sua afinidade com outros artistas que buscam dar “ressonância 

mágica” ao cotidiano, à vida de alguém (ASTON, 1996: 281). No entanto, a atmosfera 

suscitada tanto pela letra quanto pelo instrumental de Army of Me são particularmente 

desprovidas desse almejado caráter fantástico. Graham Massey, co-compositor da canção, 

descreveu o objetivo de criar “algo que fosse pesado e meio techno133” (PYTLIK, 2003: 89). 

O desafio de Gondry na direção do clipe foi o de reaproximar a canção de caminhos temáticos 

e visuais já trilhados, mas sem deixar de incorporar suas novidades musicais na ambiência e 

na trama concebidas para o vídeo. Por conta da aspereza da base eletrônica e da incorporação 

de sons urbanos à canção, a história se passa obviamente em um espaço citadino criado em 

estúdio com prédios altos e considerável movimentação humana. Essa cidade de Army of Me 

é, no entanto, tão irreal quanto a floresta de Human Behaviour, tendo ambos os espaços uma 

artificialidade propositadamente demarcada por sua construção em estúdio e pelo uso pontual 

da técnica de chroma-key. Desse modo, já nas duas primeiras obras da parceria de Björk e 

Gondry ficaram definidos os ambientes opostos (urbe e natureza), que, de modo recorrente, 

definem e animam as diferentes dicotomias temáticas – artificial x natural; intelecto x 

intuição; liberdade x domesticidade; animal x humano – trabalhadas no decorrer de toda a 

trajetória da dupla. 

A sonoridade urbana representada pelos rangidos e estouros ouvidos ao fundo em 

Army of Me são um reflexo na canção de procedimentos típicos da música concreta e da 
                                                 
132 http://www.director-file.com/gondry/bjork2.html 
133 Roy Shuker definiu o techno como “um estilo musical e metagênero associado às novas tecnologias sonoras e 
de composição que utilizavam o computador”. Como principais características dessa música, ele aponta “a batida 
marcante e o uso do ritmo como ferramenta hipnótica (usualmente 115 a 160 batidas por minuto), criada muitas 
vezes inteiramente por meios eletrônicos; a falta relativa de vocais e o significativo uso de samples” 
(SHUKER,1999: 273). Enquanto Shuker situa a origem do techno nos anos 1980, Henrique Autran Dourado 
localiza seu surgimento, mais apropriadamente, na década de 1970 (DOURADO, 2004: 325). 
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música industrial134, sendo esses os elementos que mais diretamente divergem do tom 

melodioso dos lançamentos comerciais prévios de Björk135. O videoclipe apresenta uma fonte 

provável – ou ao menos evocativa – desses ruídos, concretizada na presença do enorme 

caminhão dirigido pela personagem de Björk. O funcionamento dessa máquina é visualmente 

enfatizado pela exibição de suas peculiares engrenagens e pela explicitação da combustão do 

motor através da saída de fogo por canos de escape no teto do veículo. No refrão, a presença 

de um repetido trecho eletrônico (loop) é aproveitada, no clipe, para ressaltar a idéia de uma 

força que avança continuamente, estando essa circularidade musical associada com o 

movimento das enormes e numerosas rodas do veículo.  

O jogo de proporções típico do trabalho de Gondry aparece como mais uma 

estratégia para demarcar a imponência do caminhão, cujo impacto visual é intensificado por 

sua relação com elementos de cena ou com o entorno cenográfico geral. Isso acontece, por 

exemplo, quando se evidencia a diferença entre seu tamanho e o de transeuntes na calçada ou 

quando ele ocupa completamente a visão das janelas de um andar térreo de escritórios. Antes 

disso, na introdução do clipe, um conversível parece trafegar embaixo do caminhão até que 

uma mudança de perspectiva mostra que, na verdade, ele está logo à frente do enorme 

veículo. Esse momento faz lembrar trechos do videoclipe Human Behaviour, em que a 

pequenez de um ouriço ou da protagonista é ressaltada pelo fato de uma caminhonete passar 

por cima deles sem lhes causar danos. A comparação entre os dois clipes destaca, no entanto, 

quão mais firme é a posição de Björk em Army of Me. O caminhão nunca representa uma 

ameaça para a protagonista; pelo contrário, fica estabelecido um claro vínculo simbiótico 

entre ela e seu veículo, de modo que eles se fortalecem mutuamente. Dessa dinâmica entre a 

protagonista e seu caminhão, pode-se depreender uma interessante analogia com o 

compartilhamento de poder da parceria desenvolvida por Björk e Gondry no formato 

videoclipe. A protagonista está obviamente relacionada à sua intérprete, assim como o 

                                                 
134 Tipos de música que podem ser englobadas em uma acepção ampla – incluindo vertentes precursoras, afins e 
derivadas – do conceito de música eletrônica. Segundo DOURADO (2004, 215) a música concreta foi “uma 
corrente musical de grande importância na França dos anos 1940, [que] utilizava montagens de sons pré-
gravados em fita (sons concretos, como barulhos, ruídos da natureza, trechos de músicas) (...) na busca de uma 
música não abstrata”. O caráter de vanguarda desse trabalho com trechos de sons (“les objects sonores”)  é 
provavelmente bastante atraente para Björk. O propósito experimental também está presente na chamada música 
industrial, termo que se refere a um estilo eletrônico pesado, ruidoso e que incorpora a instrumentos e 
sintetizadores sons não convencionais derivados da manipulação de correntes, percussão em sucatas, além de 
barulhos derivados da destruição de materiais diversos. 
135 Apesar de lançada somente no segundo álbum de Björk, Army of Me foi concebida em sessões com Graham 
Massey anteriores até as de seu disco de estréia (GITTINS, 2002: 63). Não foi, portanto, o momento de criação 
da canção, mas sim aquele de seu lançamento, que serviu como marco da reação da cantora em busca de maior 
diversificação em seu trabalho.  
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caminhão como representante da tecnologia na trama seria comparável à figura do diretor 

como coordenador técnico do clipe. 

Em Army of Me, são exibidas evidências visuais dessa ligação entre ser humano e 

máquina. Engrenagens do motor apresentam-se na forma de dentes humanos metálicos e 

depois aparecem com aspecto ainda mais próximo ao natural; o inverso acontece com a 

protagonista que, em um breve momento, tem os seus dentes substituídos pelos equivalentes 

de metal. Na investida surrealista de Gondry, o motor do caminhão é mostrado como se fosse 

uma boca, sendo que suas falhas mecânicas decorrem de sujeira nos seus dentes e mau 

hálito136. Adicionalmente, os problemas no motor afetam diretamente a saúde da protagonista, 

que, sentindo uma dor, precisa ela mesma procurar um dentista.  

Essa consulta odontológica segue a linha absurda prevalente no videoclipe. A 

princípio, tudo parece de acordo com a normalidade, uma senhora atenciosa recebe a 

protagonista, que se encaminha por um espaço banhado de luz fluorescente até o local de 

atendimento. Perto de entrar na sala, espelhos multiplicam a imagem da personagem em uma 

referência visual à expressão “exército de mim” presente no refrão, que é cantado nesse 

trecho. Os versos “And if you complain once more/ You'll meet an  army of me” 137 criam o 

clima para a inusitada briga que se desenrolará na consulta. Para a surpresa do espectador 

(mas não da personagem), o dentista é um gorila, que descobre um diamante na boca de Björk 

como a causa de sua dor de dente. Segue-se uma disputa física pela posse da gema, a qual 

resulta na derrota do gorila pela pequena mulher. Ela foge com o diamante, que, durante o 

percurso, vai crescendo de tamanho. Como uma confirmação da simbiose apontada acima, a 

pedra preciosa originada da protagonista é usada para sanar os problemas do motor-boca do 

caminhão. 

Além de estar colocado como uma das duas situações centrais da construção 

narrativa e fantástica de Army of Me, o trecho odontológico foi certamente concebido com o 

interesse mais pragmático de funcionar como um comentário a respeito do posicionamento de 

Björk como artista. Uma declaração da própria cantora a respeito desse segmento sinaliza sua 

importância com relação ao sentido do clipe: “Army of Me é muito sobre mim realmente 

                                                 
136 O mau hálito é representado por um homem sujo, que, envolto por uma fumaça esverdeada, provoca o 
desmaio de dois passantes idosos e obriga a protagonista do clipe a tapar o nariz. Em entrevista a revista francesa 
Les Inrockuptibles, Gondry revela ter querido fazer uma piada com o hálito dos cowboys, categoria a qual 
pertenceria o tal maltrapilho [http://www.director-file.com/gondry/bjork2.html]. Por um lado, isso é 
emblemático da atenção do diretor aos mínimos detalhes do seu trabalho. No entanto, como a caracterização do 
cowboy não é suficientemente icônica no videoclipe, essa intenção tão específica acaba não sendo reconhecida 
tão facilmente pelo espectador e, como toda piada que precisa ser explicada, não tem grande efeito humorístico. 
137“E se você reclamar mais uma vez/ Encontrará um exército de mim” 



148 
 
aprendendo que eu tenho que me defender (...) Quando eu consigo o diamante e fujo, ele se 

torna enorme porque é meu. Contudo, se o gorila tivesse ficado com ele, ele teria se tornado 

bem pequeno”138. Desse modo, é possível considerar esse diamante como uma metáfora para 

o talento artístico, para a criatividade, de Björk, que busca, com o clipe, ressaltar a sua 

independência ou, mais precisamente, sua auto-suficiência como aparece em uma das mais 

diretas recomendações da letra da canção (“Self-sufficience please!/ And get to work”139). 

A outra parte essencial da história de Army of Me é a seqüência de salvamento 

empreendida pela protagonista. Ela entra em um museu e planta uma bomba ao lado de um 

homem adormecido, que está sendo exibido como uma peça de arte. Após a explosão do 

artefato, o estrago do local é considerável e o público presente aparece jogado no chão. No 

entanto, como em um desenho animado, a bomba tem um efeito seletivo. Sendo assim, o 

homem exposto como instalação artística não é afetado negativamente pelo estouro, somente 

despertando de seu sono profundo como pretendia a protagonista do clipe. 

Do mesmo modo que o consultório do dentista-gorila, o museu estabelece-se 

como um espaço de confronto para Björk. Em termos de mis en scène, os dois locais 

aproximam-se pela iluminação fria e pela utilização de espelhos, que, multiplicando a 

presença de Björk, fazem aparecer seu exército de uma mulher só. Os dois locais demarcam 

momentos da história, em que a protagonista precisa lutar por aquilo que lhe é mais 

importante – primeiro, o diamante-talento e, depois, o ente querido resgatado. Além disso, a 

construção do museu como um ambiente negativo é reforçada pelo comportamento blasé e 

pouco entusiasmado de seus freqüentadores. A aridez dessa fruição pro forma é denunciada, 

em Army of Me, por mais uma pontual referência surrealista, a imagem de um visitante 

observando uma obra que retrata um homem a observar uma obra.  

À primeira vista, é surpreendente que o videoclipe coloque tal meio artístico sob 

uma luz desfavorável, já que as influências pessoais de Björk e Gondry apontam mais para 

filiação do que para crítica ao campo das artes plásticas. Por esse motivo, o diretor refutou 

interpretações que diziam que o clipe propunha um “terrorismo contra a arte moderna” 

(PYTLIK, 2003: 95). Segundo ele, a necessidade de utilizar uma bomba para acordar alguém 

servia apenas para reafirmar a influência do humor cartunesco em Army of Me. É mesmo 

plausível que não tenha sido inteiramente iconoclasta o propósito do diretor de assim retratar 

o mundo da arte. Contudo, nesse quesito, o videoclipe está longe de ser tão inocente quanto 

                                                 
138 http://unit.bjork.com/specials/gh/SUB-06/index.htm 
139 “Auto-suficiência, por favor!/ E vá trabalhar” 
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declara Gondry. Na verdade, a maneira como o segmento do museu foi concebido está 

realmente marcada pelo desdém com relação à institucionalização e à comercialização da arte 

em geral. A provável intenção disso é a de fazer um paralelo com a discussão sobre 

independência artística e originalidade na música levantadas por Björk, algo que permeia não 

somente o texto do videoclipe, mas também pôde ser identificado nas decisões contextuais de 

sua produção e lançamento. 

Na concepção de Army of Me, Michel Gondry parece ter contado com a confiança 

tanto da gravadora quanto de Björk. Essa situação, a princípio positiva, coloca, no entanto, a 

peça audiovisual no fio da navalha, ou seja, em necessário e delicado ponto de equilíbrio entre 

dois mundos. Desse modo, o clipe cumpre bem sua função promocional ao apresentar – de um 

modo atrativo, bem humorado e palatável – uma canção considerada difícil pela indústria 

musical. A obra consegue ainda galvanizar a atenção em torno de Björk através da dupla 

atribuição da estrela que canta e atua. 

Diante de tais rumos mais pop e acessíveis dessa primeira fase de sua carreira solo 

– que inclui os álbuns Debut (1993) e Post (1995) –, Björk despende um esforço para 

mobilizar em seus clipes os temas e as referências estéticas garantidores de sua filiação com o 

alternativo, com o underground. Em viés interpretativo bourdieusiano, poder-se-ia dizer que a 

artista acalenta vínculos com o campo da produção restrita, garantindo as benesses – 

respeitabilidade e reconhecimento – derivadas do capital simbólico adquirido como 

cantora/compositora independente e autoral; ao mesmo tempo, em que está inteiramente 

imersa em um contexto de produção e divulgação francamente comerciais, isto é, geradores 

de capital econômico. Pierre Bourdieu resumiu bem os fatores norteadores dessa dinâmica de 

posições disponíveis para um agente no campo de produção cultural, quando afirmou que: 

 

“A orientação da mudança depende do estado do sistema de possibilidades (por exemplo, estilísticas) 
que são oferecidas pela história (...) mas (...) depende também dos interesses (...) que orientam os 
agentes – em função de sua posição no pólo dominante ou dominado do campo – em direção a 
possibilidades mais seguras, mais estabelecidas, ou em direção aos possíveis mais originais entre 
aqueles que já estão socialmente constituídos, ou até em direção a possibilidades que seja preciso criar 
do nada” (BOURDIEU, 2005: 63). 

 

Nesse sentido, pode-se pensar no videoclipe Army of Me como uma obra com um 

funcionamento duplo – artisticidade impregnada de eficiência comercial e vice-versa. Uma 

diferenciada posição entre os pólos comercial e alternativo/experimental que a própria Björk 

vai conseguir equilibrar bem até o seu terceiro álbum, Homogenic (1997). 
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4.3.2.3. Isobel (1995): vivência na floresta 

 

Mesmo depois de repetidas apreciações em busca de um sentido 

definidor/unificador para o videoclipe Isobel, é possível qualificá-lo como surrealista, onírico, 

aberto. Uma abertura que não tornaria o clipe inanalisável em termos puramente textuais, mas 

certamente impediria que alguns investimentos interpretativos deste tipo pudessem passar de 

suposições analíticas – bastante plausíveis, é verdade, mas seguramente não definitivas. Neste 

aspecto, o conhecimento das informações contextuais relacionadas à criação da canção em 

questão e do próprio videoclipe permite ao analista um “ancoramento” capaz de fazê-lo 

perceber a importância de certos elementos (às vezes, pequenos detalhes) exibidos na obra 

audiovisual. Características estas que importam à abordagem aqui sugerida, porque, como se 

verá, refletem a “visão” dos criadores estudados, explicitando sua relevância como autores.  

Partindo-se da informação de que Isobel trata-se mesmo do segundo passo de uma trilogia 

iniciada por Björk e Michel Gondry com Human Behaviour, buscar-se-á um diálogo entre os 

achados analíticos internos dos dois videoclipes e alguns dados do seu contexto de produção. 

No videoclipe Isobel, nota-se prontamente uma característica que o diferencia da 

obra precedente, Human Behaviour: sua realização inteiramente em preto e branco, que impõe 

ao clipe uma atmosfera mais soturna do que seu antecessor. Algo reforçado pela textura 

granulada de algumas imagens, pela deliberada falta de foco em certas ocasiões, ou ainda pela 

programada transparência em outras tantas, permitindo a exibição concomitante de certos 

elementos por sobreposição. Por conta da composição dessa ambiência onírica um tanto 

perturbada – se está aqui mais perto do pesadelo do que do sonho –, Isobel faz lembrar 

antigos filmes mudos das décadas de 1920 e 1930. Uma aproximação levada a cabo por 

Gondry, valendo-se de recursos bem simples, como, por exemplo, a opção freqüente pela 

fusão entre cenas e a projeção de imagens em superfícies líquidas, que reforçam também o 

funcionamento da trama no nível inconsciente. Além disso, efeitos gráficos propositadamente 

não elaborados exibem seu caráter francamente artesanal, possibilitando uma aparência retrô 

(“antiga”) ao clipe, que é ainda enfatizada pelas colagens em uma mesma cena de elementos 

filmados separadamente. Com tudo isso, passa-se assim da influência cartunesca de Human 

Behaviour para uma abordagem mais sombria, mais expressionista dos contos de fadas, que 

continuam, no entanto, sendo tematizados em Isobel. 

Adicionalmente, essas incrustações permitem ao diretor desenvolver seus 

habituais e característicos jogos de proporção com os elementos em cena, nos quais, 
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desafiando a lógica, ele subverte as relações de tamanho entre personagens e/ou objetos. 

Alguns trechos de Isobel mostram a convivência em cena de duas Björks, uma de tamanho 

normal em relação a seu entorno e outra muito grande, da qual se vê enquadramentos apenas 

do rosto ou, no máximo, até o tronco. É interessante ressaltar que a interação entre essas duas 

pode muito bem ser compreendida como a exibição de um contexto onírico, uma vez que, ao 

serem mostradas juntas, uma delas sempre está dormindo. O tipo de apresentação da Björk 

maior representa ainda uma maneira de sublinhar a ligação da personagem com a natureza: 

sua imagem funde-se no espaço acima de um rio ou no fundo de um lago, uma queda d’água 

forma um véu sobre sua cabeça e, assim, sugere-se a comparação da protagonista com uma 

elemental140. Desse modo, a personagem parece evoluir, em Isobel, de simples refugiada na 

floresta – e de certo modo à mercê desta – para uma identificação mais integral com a 

natureza. Já na canção Isobel e também no correspondente videoclipe, a protagonista fala de 

si mesma, conta/canta a história de sua origem, demarcando mais uma vez o seu caráter não 

humano141 por surgir, segundo a letra de Björk e Sjón Sigurdsson, de uma faísca no meio da 

escuridão da floresta142: na concepção da própria Björk, “ela não é uma pessoa real, 

assemelha-se mais a um mito (...) ela representa a intuição” (PYTLIK, 2003: 183).  

Não deve restar dúvida, no entanto, de que todas as encarnações assumidas por 

Björk são facetas de uma mesma personagem, que assumem, no entanto, diferentes funções 

no videoclipe. Voltando ao exemplo mencionado logo acima, caberia a Björk de tamanho 

normal dar vida às situações narrativas do clipe, enquanto a maior seria a manifestação da 

instância narradora dessa história. A própria escolha de situar a incrustação ou sobreposição 

dessa imagem agigantada de Björk na porção superior do quadro replica uma posição 

convencional de figuras narradoras ou oniscientes143 comumente observada em animações ou 

adaptações de histórias infantis para a TV ou cinema.   

                                                 
140 Seres míticos associados aos elementos da natureza – ar, fogo, água e terra. Com nomes e classificações 
variadas – elfos, duendes, gnomos, fadas etc. – eles fazem parte de diversas tradições folclóricas. Sobre a 
pertinência dessa informação para os clipes de Björk, basta dizer que as histórias a respeito dos elementais são 
populares na Islândia (PYTLIK, 2002: 2) e que a aparência física da cantora – pequena e de traços infantis – foi 
e é comparada a estes seres na mídia internacional. A utilização desse elemento nos videoclipes não causaria, 
portanto, qualquer estranheza. 
141 O caráter singular desta personagem já se fazia notar em Human Behaviour, quer seja na letra da canção ou 
nas espetaculares ações exibidas no videoclipe. 
142 “In a forest pitch-dark/ glowed the tiniest spark/ it burst into flame/ like me, like me” 
143 Para ilustrar essa comparação, deve-se pensar nas cenas em que um personagem tem ou adquiri o poder de 
“ver por cima” de acontecimentos presentes ou futuros: este “ver por cima” manifestando-se convencionalmente 
com sua imagem em maior proporção e concomitante aos eventos observados. Às vezes, a manifestação da 
“consciência” de um personagem – normalmente um desdobramento de si mesmo – tem um posicionamento 
superior semelhante, mas com a diferença de se apresentar em tamanho reduzido.  
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Como habitualmente acontece, quando o artista musical assume tanto a narração 

quanto a interpretação da história em um clipe, também em Isobel esses papéis se 

interpenetram todo o tempo. O canto com olhar direcionado para a câmera que poderia, por 

exemplo, ser atribuído exclusivamente à sua porção narradora, é assumido também pela 

personagem. Por outro lado, nestes casos de endereçamento direto, a simples atenção ao 

constante revezamento entre terceira (“when she does it/she means to/ moth delivers her 

message) e primeira (“like me, like me/ my name Isobel”) pessoas na letra da canção é 

suficiente para fazer notar esse jogo recorrente entre narradora e a protagonista, que, afinal de 

contas, são a mesma Isobel. Logo no início do clipe, um rápido faux pas de Björk – mantido 

por Gondry na edição final144 – parece ser sintomático desta interpenetração: caracterizada e 

incorporada como Isobel, Björk se entretém com a manipulação das engrenagens de um 

grande órgão musical e perde, por breves segundos, a entrada da parte cantada da canção. 

Talvez por uma imersão intensa na protagonista talvez por pura distração, Björk emerge com 

atraso exatamente neste momento da primeira passagem entre personagem e narradora no 

videoclipe.  

Essa aparição inicial da protagonista trata-se, portanto, de uma síntese entre essas 

duas funções no clipe. Sua caracterização é então diferenciada e recorre a todo o espectro de 

influências aqui aventadas para Isobel, sempre no enquadramento/valorização recorrente do 

não lógico, não racional, do fantasioso.  Com cabelos negros muito longos – que tanto podem 

lembrar uma figura gótica quanto ser encarados como uma versão de Rapunzel –, Björk toca 

um órgão dentro de casa e veste uma camisola comprida, larga, branca e diáfana, um figurino 

que assim mistura referências ao sobrenatural, a personagens no limiar da insanidade, mas 

guarda também algo de infantil.   

Em termos gerais, não parece descabida a hipótese de um mergulho intenso de 

Björk nesta personagem, uma vez que ela reinveste – dois anos depois e com alguns parceiros 

recorrentes145 – na mesma persona, que havia trabalhado no seu lançamento como artista solo. 

Voltando uma vez mais ao quesito concepção de figurino em Isobel, nota-se este tipo de 

referência ao videoclipe antecessor: do mesmo modo que em Human Behaviour, a 

protagonista usa um vestido sem mangas de material metalizado enquanto passeia pela 

floresta. Fica sinalizada assim a relação pretendida entre os dois clipes, sublinhando-se o fato 

de tratar-se da mesma personagem. 

                                                 
144 É possível até que não se tenha conseguido resgatar um take alternativo para efetuar uma substituição a 
contento. 
145 Além de Gondry como diretor do videoclipe, Nelle Hooper é co-autor da música e produtor de Isobel. 
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Ao acompanhar de um videoclipe para o outro o que chama de amadurecer desta 

personagem, a cantora cria uma linha de evolução/amadurecimento do seu trabalho: por isso, 

é importante relembrar que as três canções inspiradoras da trilogia em questão estão incluídas 

em álbuns diferentes e sucessivos, a saber, Debut (1993), Post (1994) e Homogenic (1996). 

Além disso, entrevistas, livros biográficos e o próprio site oficial da artista mostram o quanto 

Björk – especialmente com relação à Isobel – se aprofundou na construção de uma biografia 

para a personagem, cuja repercussão acertadamente não minuciosa sobre a canção e o clipe 

lhes imprimiu um sentido menos literal: de modo semelhante ao que fazem alguns atores, 

Björk criou várias histórias em torno da protagonista, que – apesar de poderem ter lhe 

servido como um guia para suas interpretações vocal e dramática – aparecem no videoclipe 

apenas pontualmente e até com certo caráter enigmático. 

A biografia escrita por Ian Gittins, por exemplo, revela a origem da canção Isobel: 

“Björk teve a idéia inicial (…) depois de observar (…) uma mariposa, que havia pousado no 

colarinho de sua blusa e ficou com ela na maior parte de um dia ocupado” (GITTINS: 2002, 

72). A partir dessa inspiração prosaica, a cantora solicita a colaboração do amigo poeta Sjón 

Sigurdsson e eles criam a história de uma personagem natural, intuitiva e com um padrão 

moral particular, que – ao se mudar para uma cidade – entra em confronto com a moral e o 

comportamento racional das pessoas. O resultado é descrito por Björk à sua maneira singular: 

 

“Então ela pega todas essas mariposas e as envia através de sua janela. Elas voam por todo o mundo e 
entram nas casas das pessoas, que estão fingindo ou tentando ser inteligentes. Elas as impedem de 
serem inteligentes, porque voam direto em suas caras, indo ‘nana na nana - nana na nana’” (PYTLIK, 
2003: 183)146. 

 

Havia, portanto, à época da realização do videoclipe, todo um background a 

respeito não apenas da canção, mas também da sua protagonista. Um primeiro nível deste 

desenvolvimento prévio seria decorrente da opção de usar o conceito e personagem 

trabalhados em Human Behaviour como plataforma de criação do que seria o videoclipe 

Isobel. Identifica-se, desse modo, um reforço da influência autoral de Björk e Gondry: não 

apenas eles voltam a trabalhar juntos como também se predispõem a ir mais longe – na busca 

de novas alternativas e desdobramentos – com uma idéia que já lhes havia rendido um 

produto acabado e bem sucedido em termos de repercussão. Um aporte criativo mais 

                                                 
146 Esse “nana na nana - nana na nana” – supostamente uma onomatopéia do movimento das mariposas – está 
incluído na letra de Isobel. 
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especificamente björkiano estaria relacionado às circunstâncias de criação da canção, ou seja, 

ao fato da cantora ter tido a necessidade de produzir amplo material a respeito da história da 

personagem de Isobel antes que pudesse (com a ajuda de Sjón) organizar seu produto final 

musical. 

É importante destacar que todo apreciador interessado do clipe tem também 

acesso a um conjunto de declarações de Björk a respeito da obra, que é motivado 

principalmente pelas campanhas de divulgação dos seus álbuns. Por vezes, essa necessidade 

de esmiuçar o seu trabalho resulta em “explicações” muito literais e menos interessantes do 

que o que poderia ser percebido à simples audição da canção. Ainda assim, para os objetivos 

desta análise, é extremamente útil a atenção a estes relatos da cantora, uma vez que, através da 

comparação entre a informação do que foi concebido ou pretendido por Björk e os achados 

textuais do videoclipe, é possível se chegar ao aporte propriamente gondryano em Isobel. O 

diretor busca intensificar a abertura de sentido presente na canção finalizada, ao invés de se 

tornar prisioneiro do material de base que lhe deu origem e, mesmo quando faz referência a 

este, o faz pontualmente e acaba assim imprimindo maior ambigüidade ao videoclipe. Para 

fins analíticos, no entanto, este caráter ambíguo precisa ser enfrentado através da tentativa do 

maior grau possível de elucidação do papel dos diversos elementos e dos efeitos 

intencionados pelos seus principais artífices, um tipo de esclarecimento que depende da 

avaliação deste jogo entre suas contribuições diretas ou indiretas, evidentes na obra ou 

informadas pelo contexto. 

Assistindo-se ao videoclipe Isobel, nota-se, por exemplo, a correspondência do 

verso “moth delivers her message” (“a mariposa entrega sua mensagem”) com a imagem de 

aviões sobrevoando a cidade. No entanto, somente o conhecimento da história montada por 

Björk e Sjón antes da criação da canção pode sugerir e aprofundar a compreensão da analogia 

entre as miniaturas de aviões do clipe e estes insetos. Com isso em mente, o caráter bélico da 

revoada de aviões sobre uma paisagem citadina – um dado percebido na apreciação – passa a 

ser compreendido claramente como uma metáfora da disputa entre a intuição e a razão 

tramada pelos letristas. Não há, contudo, nenhuma aparição de mariposas em Isobel, que 

garanta a confirmação textual do estabelecimento da analogia em questão, ainda que, um 

pouco mais adiante no clipe, sejam mostrados pequenos aviões dispostos em quadros na 

parede de modo semelhante às coleções de entomólogos. Mesmo um tanto velada e só 

passível de comprovação através da recorrência a certos para-textos, a simples menção a 

mariposas importa, contudo, por evidenciar mais uma ligação entre Human Behaviour – cuja 
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protagonista duela e ameaça comer um destes insetos – e Isobel, reforçando sua ligação como 

partes de uma trilogia. 

Em graus diferentes no decorrer dos três clipes, Gondry embaralha as marcadas 

oposições entre natureza e civilização/instinto e racionalidade presentes no discurso da 

cantora a respeito de sua inspiração. Como no caso da analogia tratada logo acima, ele faz 

com que elementos da natureza sejam representados por elementos artificiais, sendo que os 

limites entre natural e humano são ainda mais borrados por conta do contexto mágico, em que 

tais elementos são exibidos. Se na concepção da cantora, as mariposas são os portadores da 

mensagem de Isobel para os habitantes da cidade, na tradução visual engendrada no clipe, 

exibe-se o surgimento dos aviões, que as representam, como fruto da intervenção da 

protagonista: ela enterra pequenos objetos luminosos, que brotam como sementes, dando 

origem a lâmpadas, dentro das quais crescem os aviões.  A tradução visual destas mensagens, 

das idéias de Isobel, surge em lâmpadas como acontece nos quadrinhos ou animações, um 

repertório bem típico do trabalho de Gondry.  

Além dessas referências intertextuais, algumas imagens apresentadas no clipe são, 

pura e simplesmente, uma transposição direta de metáforas presentes na letra da canção. 

Desse modo, o trecho “a heart full of dust” é acompanhado da exibição de um coração 

pulsante dentro de uma gaveta: trata-se de uma óbvia reiteração visual da falta de um 

relacionamento amoroso na vida da protagonista, o que dá um tom mais melancólico a seu 

isolamento (“my name isobel/ married to myself/ my love Isobel/ living by herself” 147). No 

videoclipe, Isobel não está propriamente sozinha; em mais um vínculo com a idéia trabalhada 

de uma espécie de conto infantil, ela narra sua história para três crianças, sendo assim, o vídeo 

parece sublinhar que não lhe falta companhia, mas sim um amor romântico e, desse modo, 

constrói-se, mais uma vez, uma expectativa comparável ao sentimento das heroínas dos 

contos de fada. Desdobra-se então mais uma faceta da protagonista, uma certa ânsia por afeto 

(“ in a heart full of dust/ lives a creature called lust/ it surprises and scares” 148), que, no 

entanto, permanecerá contida até a  terceira parte da trilogia, Bachelorette. 

Em perfeito ajuste com este retraimento da protagonista, evidencia-se uma notável 

concisão em termos de concepção visual e cênica em Isobel, uma opção que não esconde, 

contudo, um trabalho cuidadoso na escolha de certos elementos de cena de modo a tirar o 

                                                 
147 “Meu nome Isobel/ casada comigo mesma/ meu amor Isobel/ vivendo sozinha”. Assim batizada, segundo a 
própria Björk, para indicar a solidão da personagem, o seu isolamento (isolation, daí Isobel). 
148 “em um coração coberto de poeira/ vive uma criatura chamada desejo/ ela surpreende e assusta”. 
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maior rendimento de sua presença. Basta perceber, por exemplo, as múltiplas atribuições da 

inclusão de um órgão como instrumento musical da personagem. Em primeiro lugar, 

empresta-se à ambiência geral do videoclipe a austeridade associada a este instrumento, 

ajudando a compor a atmosfera sombria já referida. Entre a região dos teclados e puxadores e 

o sistema de tubos do órgão em cena, há uma região – inusual neste tipo de estrutura –, que 

serve para acumular água e onde são projetadas ou sobrepostas imagens referentes à história 

da protagonista. Esta nova funcionalidade conferida ao instrumento permite a concomitância 

de dois níveis em uma mesma cena do clipe: mostra-se o narrar de uma situação (incluindo os 

seus destinatários “internos”149, ou seja, as crianças junto à protagonista) e também as 

próprias situações contadas/cantadas. Bem inserida ao clima geral de Isobel e desprovida de 

conteúdo sexual, esse desdobramento é uma adaptação particular da dinâmica entre 

exibicionismo e voyeurismo, apontados por Fraser como característicos e recorrentes no 

formato videoclipe: tem-se tanto o convite à atenção do espectador através da exibição 

diferenciada das situações vividas pela protagonista quanto o apelo a um “sistema de telas 

dentro de telas”150, mostrando “personagens que observam os artistas” (FRASER, 2005: 33). 

Ainda que não apareça em muitas cenas no decorrer de Isobel, a presença, logo no início do 

clipe, deste suporte líquido para a projeção de imagens prepara o espectador, apontando 

coerentemente para a “textura” trabalhada no clipe: a reincidência da opção estética pelas 

fusões ou sobreposições entre imagens de água e a ação exibida. 

Importante destacar que a exibição em cena deste órgão nem pretende ilustrar, 

como se poderia esperar, uma presença equivalente de um instrumento assim na organização 

musical da canção Isobel. A canção é constituída de diversas camadas de instrumentos de 

sopro e cordas executadas por músicos de orquestra, além do componente eletrônico, 

propriamente pop, essencialmente percussivo e de efeitos sonoros. Principalmente nos trechos 

instrumentais do clipe, Gondry vai buscar, portanto, uma ilustração musical que não é a óbvia 

exibição do instrumento no momento em que se ouve o seu som e, além disso, está vinculada 

à oposição natureza e cidade, tematicamente tratada na proposta da trilogia. 

Isobel começa com um fade; partindo-se de uma tela escura até a revelação de 

galhos e folhas de árvores, permeados por raios de sol. Este desvendar do espaço externo do 
                                                 
149 O espectador do clipe seria o destinatário externo, que acompanha os dois níveis citados. 
150 O tanque do órgão de Isobel funciona como a tela menor dentro daquela geral, que é o enquadramento 
observado pelo espectador. Para Peter Fraser, a utilização de um “sistema de telas dentro de telas” nos 
videoclipes sublinha o poder de atração da estrela musical e o pendor voyeurista de personagens que “observam 
os artistas e outros na televisão, através de webcams, em imagens de uma tela de câmera de vídeo ou de 
vigilância incluídas no mundo da narrativa (...) Na verdade, a proliferação desses recursos alcançou um ponto em 
que se tornou quase uma obsessão nos videoclipes” FRASER, (2005: 33).  
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clipe é adequado ao caráter anunciador do trompete ouvido na introdução da canção: como 

em certas histórias infantis, um instrumento de sopro precede uma proclamação; “aqui a ação 

acontece” parece anunciar neste caso. Na sucessão de imagens naturais (rios, pedras, plantas), 

Gondry continua trabalhando discretos, mas perceptíveis, aumentos da luminosidade de cada 

take, tanto sublinhando a idéia de revelação desse espaço quanto destacando ajustes de última 

hora na iluminação, que dão ao clipe o caráter buscado de experimental, de artesanal. Não se 

pode esquecer que a execução de cordas da música imprime algo de tocante a esta 

apresentação inicial e – à medida que seu ritmo se acelera gradativamente, juntando-se à 

percussão – contribui para a condução deste desvendamento para adiante: visualmente, esse 

avanço rítmico é traduzido pelo aumento do movimento interno das imagens, ou seja, pela 

aceleração do fluxo e volume das águas – de pequenos córregos a quedas d’água. 

Como já foi dito, trabalha-se novamente com uma protagonista que se refugia em 

uma floresta, mas este ambiente natural tem uma apresentação diferenciada no clipe Isobel. 

Não mais uma natureza construída em cenário, com o aspecto deliberadamente fake de 

Human Behaviour, mas, desta vez, organizada a partir de imagens captadas através de 

filmagens em externas, o que não lhe garante, contudo, uma exibição realista. Árvores, rios, 

cachoeiras, céu e nuvens reais (“de verdade”) são mostrados de maneira não natural, não 

documental, por conta das várias manipulações de imagens orquestradas: aceleração da 

velocidade, variações de foco, brilho, contraste e iluminação, além das sobreposições já 

tratadas. Também a apresentação do ambiente citadino segue esse jogo entre o real e o 

artificial no clipe: ao invés de usar um cenário ou de filmar uma cidade, Gondry vale-se de 

fotografias áreas para representar o espaço urbano de Isobel. O caráter inusitado e a flagrante 

bidimensionalidade dessa cidade em papel são ressaltados quando ele põe alguns insetos a se 

movimentar por cima das fotos filmadas. 

Tendo-se em vista, por outro lado, o papel dos ambientes humanos, isto é, não 

naturais, em Isobel, é possível especular se há – na associação da exibição destes com as 

mudanças musicais mais evidentes da canção – uma pretensão de expressar o impacto 

civilizatório sobre a natureza. Apoiando esta linha de interpretação, nota-se, por exemplo, que 

a apresentação do interior da casa, onde Isobel toca o órgão, corresponde a uma primeira 

virada da canção, que começa doce e cândida, mas logo se torna mais climática e sombria. O 

mesmo se percebe, de modo certamente mais emblemático, no trecho, em que arranha-céus 

erguem-se do solo exatamente enquanto se ouve, em crescendo, a mais marcada mudança 

orquestral da canção. 
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Na estrutura original da canção essa virada musical marcante acontece duas vezes; 

trata-se de uma passagem entre a ponte e o refrão, que – pelo caráter grandioso de suas cordas 

e marcação percussiva – é capaz de suscitar no ouvinte um forte engajamento emocional. O 

videoclipe, no entanto, não se beneficia da mesma reiteração deste momento, o que não deixa 

de ser decepcionante. Com um minuto e meio a menos de duração, a versão da canção 

apresentada no clipe sofre uma reestruturação significativa em comparação com aquela 

ouvida no álbum Post. Corta-se uma segunda ocorrência do refrão – “When she does it she 

means to/ moth delivers her message/ unexplained on your collar/ crawling in silence - a 

simple excuse” 151 –, que deixa então de ter o destaque devido no videoclipe. Sendo assim, a 

ponte – “My name isobel/ married to myself/ my love Isobel/ living by herself” – passa a ser a 

única estrofe com a recorrência própria de um refrão, tendo então este papel no clipe. Além 

disso, é simplesmente eliminada da canção no clipe toda uma estrofe com versos não antes 

apresentados: “In a tower of steel/ nature forges a deal/ to raise wonderful hell/ like me, like 

me” 152. 

Ao se pensar no quão zelosa é Björk a respeito da integridade153 (em muitos 

sentidos) de seu trabalho, dá apenas para imaginar a força da pressão da gravadora para 

viabilizar a redução dos quase seis minutos de Isobel em uma versão mais “comercial”, isto é, 

mais condizente com o habitual no formato videoclipe. Se, por um lado, a canção reduzida 

viabiliza uma entrada mais fácil do clipe nos programas ou canais especializados, pode-se 

especular acerca dos limites criativos e perdas expressivas – potenciais ou concretas – 

impostos por este enxugamento. O conteúdo verbal da estrofe, cujos versos não têm sequer 

uma ocorrência no clipe, poderia dar mais subsídio à disputa entre natureza e civilização 

tematizada. Ao invés disso, o que se nota concretamente é que – logo após a aparição isolada 

daquele que era o antigo refrão de Isobel –, mantém-se um trecho instrumental, que parece 

muito longo na ausência de todos esses elementos, restando a Gondry finalizar o clipe com 

pout-pourri de imagens em nada diferentes do que vinha sendo trabalhado até este momento.  

 

  

                                                 
151 “Quando ela faz isso, faz de propósito/ mariposa entrega sua mensagem/ inexplicavelmente em sua gola/ 
rastejando em silêncio – uma simples desculpa” 
152 “Em uma torre de ferro/ a natureza faz um trato/ de criar um inferno maravilhoso/ como eu, como eu”. 
153 Basta lembrar que vários sites repercutiram uma afirmação de Björk de maio de 2007, reclamando que 
Madonna havia modificado um verso de Bedtime Story, canção de sua autoria gravada treze anos antes pela 
artista estadunidense. Diga-se de passagem, uma modificação que – apesar de Björk não reconhecer isso –, nem 
sequer alterou o sentido da letra.  
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4.3.2.4. Hyper-Ballad (1996): expressividade em multi-camadas 

 

O álbum Post já estava disponível há oito meses por ocasião do lançamento do 

videoclipe Hyper-ballad154. Nesse ínterim, a boa receptividade da crítica e a divulgação de 

três outros vídeos para diferentes faixas foram responsáveis por ampliar a atenção direcionada 

ao álbum. A canção Hyper-ballad não era, portanto, nenhuma novidade para boa parte dos 

espectadores-alvo do clipe, sendo de se esperar que – a partir de seus elementos musicais já 

conhecidos – houvesse se estabelecido certo horizonte de expectativas por parte do público 

sobre como uma eventual obra videográfica poderia ou deveria ser. Na argumentação que se 

segue, a compreensão do sentido desse vídeo musical dar-se-á através do entendimento justo 

dos modos como o clipe subverte ou frustra expectativas criadas principalmente pelo 

conteúdo verbal da canção. Como será visto, tal subversão parece implicada pela passagem do 

controle criativo da instância performática (Björk) para a instância diretiva (Michel Gondry) 

da obra. 

Em termos de estrutura, a canção Hyper-ballad é provavelmente uma das obras 

mais convencionais de Björk, que apela para a fórmula básica e acessível "verso-ponte-refrão-

verso-ponte-refrão". Tendo em vista essa simplicidade estrutural, fica reservada para a letra a 

função de situar Hyper-ballad no locus especial e singularizado, que a cantora e compositora 

busca ocupar na música. A familiaridade com essa obra leva o ouvinte a perceber o quão 

ambíguas podem ser as afirmações emocionais ali presentes e o quanto alguns dos 

sentimentos descritos são pouco habituais no universo pop. O interesse angariado por esse 

conteúdo verbal poderia ter sido considerado pelos realizadores do vídeo como um dos 

principais guias para a sua concepção. Isso, no entanto, só se efetiva parcialmente na obra 

videográfica, uma vez que a decisão de fazer de Hyper-ballad um clipe não narrativo dispensa 

muito do potencial presente na letra da obra musical. 

Considerando que o conteúdo verbal de Hyper-ballad é realmente o elemento de 

maior destaque durante a audição dessa canção, vale investir inicialmente no discernimento de 

seus temas e da sua forma particular de abordagem. Essa é uma maneira de precisar o grau de 

transposição desse elemento para o videoclipe, o que permitirá posteriormente sublinhar como 

pode variar a importância de um mesmo recurso entre as obras musical e videográfica.  

                                                 
154 Post foi lançado em junho de 1995 e Hyper-ballad só foi escolhida como sua quarta faixa de trabalho em 
janeiro (clipe) e fevereiro (single) de 96. 
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Na canção Hyper-ballad, Björk surpreende o ouvinte com a apresentação do tema 

amoroso de modo não convencional. Ela não canta o lado cor de rosa do envolvimento 

romântico nem se lamenta no papel de pessoa abandonada, estas que são as duas posições 

polarizadas mais recorrentes nas canções de amor. Na apresentação dos sentimentos de sua 

protagonista, a obra musical é ambivalente, escorregadia até, e aí talvez resida o seu forte 

apelo, a sua marcada capacidade de comover. Ao invés de descrever um relacionamento como 

garantido porto seguro, como fonte de apoio mútuo em todos os momentos – algo que 

atenderia as solicitações do clichê sentimental –, a letra opta por sublinhar a insegurança de 

alguém envolvido em plena vivência amorosa. O vínculo com os ouvintes apóia-se justamente 

na apresentação de um estado emocional menos idealizado e assim mais próximo àquilo que é 

experimentado por grande parte deles em suas relações. 

Partindo do pressuposto de que as pessoas guardam em si facetas não passíveis de 

encaixe perfeito ao ideal romântico155, a compositora de Hyper-ballad construiu uma obra que 

lida tematicamente com a dinâmica amorosa de ocultação e sinceridade, preservação da 

individualidade e concessão. Em foco na canção, está a tendência de esconder de um 

companheiro a insatisfação e/ou as partes negativas da própria personalidade com o objetivo 

de manter a imagem de uma relação feliz. A protagonista de Hyper-ballad descreve, em 

primeira pessoa, estratégias catárticas engendradas até então sem o conhecimento da figura 

amada156 e voltadas a garantir uma convivência harmoniosa no dia a dia. Isolada 

voluntariamente de seu amado, a narradora examina e, ao mesmo tempo, alivia o peso de sua 

existência através do ritual destrutivo de jogar de um penhasco alguns objetos que, 

sintomaticamente, remetem à sua vida doméstica.  

Essa situação de isolamento da personagem alcança um ponto sombrio quando ela 

assume ter pensado – ao acompanhar o trajeto dos objetos lançados – em como seria cair do 

abismo (“Imagine what my body would sound like/ slamming against those rocks” 157). Mesmo 

indireta, a referência do conteúdo verbal de Hyper-ballad à idéia de suicídio é incomum para 

uma canção pop, mas não inviabiliza que se possa continuar a caracterizá-la como romântica. 

Afinal de contas, ela se apresenta como uma confissão e, desse modo, como uma tentativa de 

aproximação. Tem-se a protagonista dividindo, pela primeira vez, com o parceiro alguns 

                                                 
155 “Existe talvez um lado seu, que você não pode encaixar em um relacionamento”, afirma Björk na seção 
dedicada a Hyper-ballad em seu site oficial [http://unit.bjork.com/specials/gh/SUB-02/index.htm]. 
156 Ouve-se no refrão da canção: “I go through all this/ before you wake up/ so I can feel happier/ to be safe up 
here with you”. Passo por tudo isso/ antes que você acorde/ para que eu possa me sentir mais feliz/ de estar 
segura aqui com você. 
157 “Imagino que som faria o meu corpo/ batendo contra essas pedras”  
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sentimentos e hábitos menos edificantes e menos positivos, o que representa – ainda que 

Hyper-ballad não permita conhecer as repercussões dessa confissão – uma reafirmação 

amorosa e uma virada na relação apresentada.  

Tais densidade e comoção sentimentais pretendidas por Björk estão inclusive 

indicadas desde o próprio nome da canção. O prefixo “hyper-” – significando intensidade, 

excesso – é associado justamente a um tipo da canção, “ballad”, que se caracteriza, segundo 

DOURADO (2004, 39), pela sua letra narrativa, apelo sentimental e romântico. Em 

comparação com outras composições da cantora, essa obra poderia ser considerada uma 

candidata ideal para a realização de um vídeo narrativo, já que tem um caráter 

excepcionalmente descritivo e trata de uma situação passível de ser adaptada como uma 

interação entre dois personagens. Além disso, seu conteúdo direto dispensa até a presença de 

metáforas (usualmente tão ao gosto da artista) na apresentação do imbroglio emocional da 

personagem-narradora da canção. Michel Gondry, no entanto, não acompanha literalmente 

esse grau de investimento emocional e opta por não desenvolver possibilidades narrativas 

mais óbvias. Como os três videoclipes anteriores de sua parceria com Björk158 tiveram 

marcada inclinação narrativa, pode-se supor que a justificativa para a não reiteração de tal 

abordagem em Hyper-ballad estaria ligada à intenção do diretor de diversificar seu trabalho 

para a cantora. Qualquer que tenha sido o motivo, o fato é que – apesar de traduzir 

visualmente algumas breves e esparsas situações descritas na canção – Gondry foge, no 

videoclipe, da mini-trama de apelo romântico.  

Uma ruptura importante com a canção está no cerne do estabelecimento da 

singularidade do videoclipe Hyper-ballad: a não atribuição à peça audiovisual do mesmo tom 

confessional presente na obra musical. Deixar de lado a confissão emocional como uma 

circunstância relevante para o vídeo tem repercussões importantes para seu sentido final. Essa 

escolha permitiu a Gondry não definir uma figura a ocupar a posição de destinatário para as 

declarações da narradora da canção, levando o clipe a prescindir de certas opções narrativas e 

performáticas mais convencionais. Ele pôde assim dispensar a alternativa de elaborar uma 

trama que incluísse como personagem-destinatário o par romântico dessa protagonista. Além 

disso, o diretor evitou a estratégia de situar o espectador como um destinatário virtual para a 

personagem de Björk, investindo em um tipo de performance de canto não preocupado em 

enfatizar o vínculo entre a artista e seu público.  

                                                 
158 Human Behaviour (1993), Army of Me (1995) e Isobel (1995). 
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Ao subverter o tom confessional da canção, Gondry constrói, no clipe Hyper-

ballad, uma versão mais íntima da temática amorosa, a qual é localizada no terreno onírico ou 

subconsciente de uma protagonista privada de um objeto de afeto identificável, solitária e 

inerte. No clipe, a sugestão de que essa personagem está à mercê de seus próprios sonhos e 

sentimentos tem sua confirmação visual na utilização da imagem de Björk como matéria-

prima para representações digitais, efeitos especiais e sobreposições. Na transposição canção-

clipe, acontece da programação poética/emocional marcadamente inscrita no conteúdo verbal 

da canção ceder espaço à elaboração estética da textura da imagem em multicamadas. Tal 

exibição de engenhosidade técnica busca incitar, durante a apreciação da obra, a concentração 

do espectador sobre o exercício de estilo em si e não apenas corroborar as impressões 

emocionais suscitadas pela canção. Desse modo, o programa sensorial alcança a primazia no 

vídeo embora continue fazendo referências a elementos musicais da canção.  

Com uma proposta calcada nos resultados de sua pós-produção, o clipe Hyper-

ballad define-se quase inteiramente pelo funcionamento desse tipo de estratégias técnicas, 

uma vez que é deliberadamente esparso ou mínimo o investimento em outras áreas, como 

performance, desenvolvimento narrativo, cenografia, figurino. Liberado dos elementos que 

costumam conduzir o formato para as fórmulas do espetáculo e glamourização, Gondry 

inclina-se, como em nenhum outro de seus videoclipes, para a estética da videoarte. Essa 

inclinação, no entanto, mostra-se tão baseada em convenções déjà-vu quanto seria a repetição 

dos clichês comerciais do clipe tradicional. Não há nenhuma novidade na utilização de 

projeções e sobreposições, na mistura de imagens captadas por diferentes suportes nem na 

parca iluminação de Hyper-ballad, mas apenas o desejo de imitar a aparência algo mal-

acabada do passado histórico das obras de videoarte. Um exemplo evidente desse 

investimento é a opção de Gondry de não exibir a performance de Björk ou a seqüência 

construída em computador como foram originalmente captadas ou criadas; ele filma a 

exibição desses trechos em um monitor televisivo e utiliza as imagens assim conseguidas no 

clipe, alcançando a impressão de imperfeição e instabilidade pretendidas.  

O videoclipe constitui-se assim em um desafio assumido por Gondry e equipe de 

fazer uma obra remetendo ao passado, mas com um grau de investimento tecnológico 

inimaginável (e até possivelmente rejeitado) pelos realizadores de então, que se dedicavam a 

descobrir as potencialidades e limitações do vídeo como meio expressivo. Hyper-ballad 

funciona como uma atualização da videoarte, intensificando suas potencialidades através 1) 

da utilização de numerosas camadas imagéticas na composição das sobreposições (oito 
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camadas, segundo o diretor assistente do clipe, François Nemetä159), 2) da programação 

computadorizada dos movimentos de câmera160, que permite mudanças de perspectivas não 

possíveis de serem conseguidas com controle manual do equipamento (SCHWARTZ, 2007: 

140) e 3) da inclusão das imagens geradas por computador, sendo que essas participam ainda 

da referência ao passado no clipe por guardarem semelhança com o estilo da computação 

gráfica dos anos 1980. 

 Em conformidade com sua estreita relação com esse capítulo videográfico das 

artes plásticas, o videoclipe Hyper-ballad exibe-se como uma peça que estimula 

prioritariamente a fruição de seus componentes visuais em camadas apresentadas ora 

separadamente ora em denso empilhamento. Isso não quer dizer que os elementos 

instrumentais sejam negligenciados, bem ao contrário, é notável o cuidado de destacá-los com 

novos ou recorrentes recursos visuais. Certas camadas imagéticas mais abstratas exibem, por 

exemplo, grupos de pequenas luzes em linhas ou quadrados, cuja aparição sinaliza a 

intervenção dos sintetizadores eletrônicos ou a delicadeza de uma breve seqüência de notas de 

um instrumento de cordas. Mudanças no andamento da canção dão lugar a alterações na 

velocidade da câmera ou da ação exibida, à troca entre camadas e a viradas na perspectiva de 

apresentação de Björk e seu entorno. Além disso, ao final do clipe, a intensificação do ritmo 

geral e a presença de marcada batida eletrônica induzem a aceleração da edição com aumento 

da freqüência de revezamento entre camadas sobrepostas e até mesmo de sua quantidade. No 

entanto, uma vez desenfatizada a importância do diferencial da canção Hyper-ballad – sua 

letra, que tem apenas um ou outro verso literalmente transposto para o clipe –, é preciso 

reconhecer que a condução instrumental da canção desenrola-se de modo estruturalmente 

previsível e, por isso, ela acaba sobrepujada pela profusão de detalhes visuais orquestrados no 

vídeo com o objetivo de angariar a atenção do espectador. O videoclipe Hyper-ballad faz 

parecer que se quis sublinhar mais a capacidade de criação de correlatos visuais precisos para 

evento musical do que destacar a música em si. 

Uma das principais conseqüências desse processo é a perda de destaque de Björk 

no videoclipe apesar de sua onipresença como compositora da letra e música, co-produtora da 

canção e como performer. Em Hyper-ballad, a proeminência da artista fica visivelmente 
                                                 
159 Afirmação presente em entrevista para o site http://www.director-file.com/gondry/bjork4.html 
160 SCHWARTZ (2007: 157) aponta ainda como vantagens desse aparato técnico a precisão e suavidade do 
movimento de câmera frente a modelos de qualquer tamanho, além da facilidade de sincronização de efeitos 
visuais com a cena filmada por conta da possibilidade de registro e repetição do movimento realizado. A respeito 
da utilização dessa técnica em Hyper-ballad, François Nemetä afirmou, “eles [os operadores de camera] 
passaram horas programando seu computador com instruções. O computador nunca tinha recebido tantas 
informações diferentes para um movimento de câmera” [http://www.director-file.com/gondry/bjork4.html]. 
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comprometida por sua aparição demasiadamente atrelada aos recursos técnicos da obra 

videográfica. Björk não parece ocupar a habitual posição de estrela ou de principal elemento a 

ser trabalhado, mas aparece sim na condição de uma dentre as várias peças para o 

funcionamento de uma obra essencialmente preocupada com a exibição de seus recursos 

plásticos. Casos videoclípicos de “triunfo da tecnologia sobre a proeza musical” foram 

enquadrados por GOW (1992: 56) em uma fórmula chamada “the special effects 

extravaganza”. Nessa categoria, o marcado investimento técnico acaba por minimizar a 

presença do elemento humano nas obras. O caráter impressionante dos efeitos especiais, a 

novidade e o apuro de sua execução desviam a atenção usualmente voltada à figura do 

artista161. Adicionalmente, nesse tipo de vídeo, as imagens resultantes das manipulações 

plásticas das figuras de cantores e bandas tenderiam a se caracterizar por instabilidade, 

impermanência e até desumanização, traços muitas vezes incompatíveis com a percepção 

desses artistas como performers ativos ou como criadores influentes na concepção dos clipes 

Apesar de apresentada em três diferentes desdobramentos no decorrer do clipe, a 

participação de Björk oscila entre a total inércia e a execução de ações repetidas. A 

diversificação da aparência da cantora em cada uma dessas “fases” não é fruto de 

investimentos performáticos diferenciados ou de mudanças de figurinos. Ela decorre, pura e 

simplesmente, da captação e até mesmo geração de sua imagem através de diferentes suportes 

técnicos, que marcam as variações de cor, textura e granulação observadas.  

A primeira e mais freqüente persona assumida por Björk em Hyper-ballad 

aparece deitada em um cenário simulando uma área externa montanhosa. Sem qualquer 

pretensão realista, esse ambiente exibe sua condição de natureza artificialmente construída, 

trazendo montanhas representadas por uma maquete ao fundo e nuvens representadas por 

imagens de projeção. A idéia do cenário segue a indicação da letra da canção (“We live on a 

mountain/ right at the top”162) e o estilo fake tipicamente gondryano. Nesse aspecto, o mais 

notável é o quanto essa artificialidade estende-se – em um grau ainda não visto na parceria 

com Björk – para o elemento humano de Hyper-ballad. Em um emblemático momento de 

passagem, parte da silhueta da afastada cadeia de montanhas é completada, através de fusão 

de imagens, pelo perfil aproximado da protagonista do clipe. De modo comparável à 

cenografia, a figura deitada acaba exibindo um quê de inautenticidade, realçada por sua pele 

                                                 
161 Dentre os diversos exemplos possíveis, podem ser citados Sledgehammer Stephen Johnson/Peter Gabriel, 
1986) e Bedtime Story (Mark Romanek/Madonna, 1995). 
162 “Nós vivemos em uma montanha, exatamente no topo” 
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muita lisa e por sua extrema quietude. Essa espécie de Bela Adormecida163 tem um sono 

apenas interrompido por um abrir e fechar de olhos164, movimento este que permite eliminar 

as alternativas dela se tratar de um manequim (representando Björk) ou de uma personagem 

que já estaria morta (algo sugerido pelo pensamento suicida presente na letra).  

Dois papéis distintos são atribuídos a essa figura passiva na obra. Em primeiro 

lugar, ao se considerar o universo criado no vídeo, ela é a geradora das outras aparições da 

personagem, que podem ser encaradas como manifestações de seus sonhos. Além disso, a 

Björk adormecida serve como eixo para a constante movimentação pendular ou em 180° da 

imagem do videoclipe e também como elemento de base para as sobreposições imagéticas 

nele realizadas. Tais escolhas contribuem na caracterização onírica da ambiência do 

videoclipe e criam ainda a espraiada sensação de instabilidade percebida na recepção da obra. 

Em Hyper-ballad, os trechos da performance de canto de Björk são apresentados 

em um segundo desdobramento de sua protagonista. Com surgimento mais intermitente e 

fugidio do que o habitualmente visto na grande maioria dos videoclipes, essa persona 

cantante não parece primordialmente concebida para intensificar a interação entre a artista e 

seu público. Isso pode ser confirmado, por exemplo, pelo discreto investimento no 

endereçamento direto de seu olhar para o espectador e também pela mitigada intensidade 

dramática demonstrada pela cantora na sua interpretação. Nota-se ainda que a expressão entre 

ingênua e feliz por ela às vezes assumida parece um tanto deslocada com relação ao conteúdo 

que se ouve cantar.  

A minimização da importância dessa performance é congruente com o pouco 

destaque dispensado à letra da canção, sendo ela, afinal de contas, a expressão desse conteúdo 

verbal. A aparição de Björk a cantar tem assim mais relevância pictórica do que musical, 

juntando-se à composição plástica que busca aproximar o clipe da videoarte. Não é gratuito, 

portanto, que, em referência à experimentação desta área, tal desdobramento apresente-se 

como um espectro eletrônico, como imagem precária formada por linhas aparentes, que se 

sobrepõe à visão cinematicamente mais bem definida da Björk adormecida. Ao evidenciar a 

bidimensionalidade dessa camada referente à performance, certas mudanças de perspectiva 

trabalhadas no clipe parecem mesmo sublinhar sua posição de recurso de composição. 

                                                 
163 Uma comparação que faz mais sentido ao se considerar o histórico de assunção recorrente de personagens 
infantis nos clipes anteriores da dupla Gondry-Björk. Ver especialmente análises de Human Behaviour e Isobel.  
164 Tradução visual mitigada de uma indicação mais mórbida da letra da canção: o momento em que a 
personagem se pergunta se seus olhos estariam abertos ou fechados após a queda do precipício (“And when it 
lands/ will my eyes be closed or open? – E quando [meu corpo] aterrissar/ estarão meus olhos fechados ou 
abertos?).  
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A terceira manifestação de Björk no videoclipe é aquela de um avatar de 

videogame ou realidade virtual, que parece também colocado como mais uma alternativa 

onírica da protagonista do clipe. Em termos de aparência, essa representação da cantora é um 

tanto genérica, já que não busca reconstituir cuidadosamente os traços da artista nem mesmo 

em uma linha caricatural. Junte-se a isso o fato do avatar só desenvolver apenas duas ações no 

clipe (ele corre e cai de um penhasco), que apenas se diversificam pela modificação dos 

ângulos de sua apresentação e dos cenários de fundo, onde suas imagens são projetadas ou 

sobrepostas. Como a persona adormecida e a eletrônico-fantasmagórica, esse novo 

desdobramento de Björk não serve para revigorar a importância de sua figura, que, mais uma 

vez, serve somente como objeto de manipulações técnico-imagéticas165.  

Essa Björk digital está sempre associada ao refrão da canção e, por isso, é 

apropriado que – acompanhando a aceleração do ritmo desse trecho musical – ela seja o mais 

ativo dos desdobramentos da personagem em Hyper-ballad. A ação do avatar, no entanto, não 

corresponde ao conteúdo verbal do refrão – quando a protagonista reafirma o quanto se sente 

segura e mais feliz por estar ao lado do seu amado –, mas tem sim relação com a parte mais 

sombria da canção – a do recolhimento da personagem e a sua elucubração meio suicida sobre 

a queda no penhasco.  

Dessa opção, derivam duas conseqüências de valor diferenciado para o sentido 

final do videoclipe. Por um lado, pode-se pensar a relação dessa figura virtual com o jogo 

eletrônico como algo além de sua apresentação estética. Do game, ela traz também a 

possibilidade de um constante recomeço, algo que enfatiza o recorrente ritual de isolamento 

descrito na canção, e ainda a ação em diferentes fases, que corresponderiam às modificações 

de cenários e ângulos de visão exibidas no clipe. Contudo, por seu tom juvenil e não realista, 

a apresentação da corrida e da queda deliberada do avatar certamente minimiza o impacto da 

presença de um pensamento suicida no meio da canção Hyper-ballad. Não há, portanto, no 

vídeo musical, um enfrentamento dessa questão marcante até as últimas conseqüências. Essa 

representante digital é inclusive mostrada, despedaçando-se no chão, sem que isso sequer 

perturbe o sono da Björk adormecida do clipe. 

                                                 
165 A utilização de representações digitais dos artistas no formato videoclipe pode ter intenção e resultado 
opostos àqueles observados em Hyper-ballad. É o que acontece, por exemplo, em Californication (Jonathan 
Dayton & Valerie Farris/ Red Hot Chili Peppers, 2000), uma obra que combina cuidadosa reconstrução da 
aparência dos integrantes da banda como avatares de um game com a performance musical da banda. Uma 
opção que não apenas reforça a presença do grupo no clipe como estreita seu vínculo com o público pretendido.  
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Essa avaliação do modo de incorporação da figura de Björk em Hyper-ballad faz 

questionar se a obra não tenderia a frustrar a função promocional do formato166 e as 

expectativas nutridas pelos espectadores, notadamente fãs, que gostariam de ver uma artista 

mais dona da situação. Realmente, em Hyper-ballad, fica estabelecida entre Gondry e Björk 

uma relação comparável àquela entre um pintor e sua modelo. Enfatiza-se assim a posição da 

cantora como objeto do interesse do videomaker (na melhor das hipóteses, sua musa) e 

especialmente como mais um recurso plástico. Não é dada, contudo, necessária ênfase ao seu 

papel de instância condutora do sentido da obra, percebendo-se um desequilíbrio nos aportes 

da cantora e do diretor, que favorecem este último. Seja como demarcador do estilo, seja 

como detentor do controle da elaboração da obra, Michel Gondry prevalece como a figura 

autoral mais importante desse clipe: Hyper-ballad abandona a posição mais comum de 

videoclipe dirigido por Gondry para Björk e deve ser considerado um clipe de Gondry com 

Björk. No entanto, apesar da aproximação de Hyper-ballad com relação à videoarte do 

passado ter sido conduzida pelo diretor, essa escolha é auspiciosa para a construção da 

imagem de Björk por reforçar seus laços com movimentos artísticos de vanguarda. Além 

disso, sua demonstração de desprendimento, seu colocar-se à parte da condição de estrela, 

podem também lhe render algum ganho simbólico junto a seu público-alvo. 

 

4.3.2.5. Jòga (1997): ode a Islândia 

 

Se no caso de Hyper-ballad – em que Björk é uma presença constante –, defende-

se o papel primordial de Gondry na definição do sentido do clipe, o que pensar então de uma 

obra como Jòga, na qual a cantora pouco aparece? À primeira vista, o primeiro vídeo do 

álbum Homogenic (1997) parece ser inteiramente regido pelas características e propósitos do 

projeto criador do seu diretor. Björk aparece apenas no início e no final do clipe, que se 

desenrola como um passeio pelas formações de relevo e pela rasteira cobertura vegetal de 

uma paisagem natural. Essa jornada é submetida à típica modificação da natureza ao estilo 

Gondry, ou seja, mesmo utilizando imagens captadas em locação e não recriações em cenário, 

o videomaker continua artificializando a apresentação de ambientes naturais. A manipulação 

evidente em Jòga, no entanto, não impede que tais paisagens mantenham-se reconhecíveis 

como parte de uma localidade do mundo real, sendo preservados, por exemplo, suas cores e o 

                                                 
166GOW (1992: 58) sugere que videoclipes em que o modo de fazer da obra prevalece sobre a performance 
podem  comprometer as vendas dos trabalhos gravados por bandas e cantores.  
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tipo de elementos que as compõem. Isso suscita uma primeira pergunta a respeito do clipe: 

que lugar seria esse? A resposta a esse questionamento logo lança uma luz a respeito da 

relevância da figura de Björk na interpretação do sentido da obra. Apesar de Jòga poder ser 

encarado como um exemplo da maestria técnica de sua instância diretiva, o fato de a obra ter 

sido filmada na terra natal da cantora, a Islândia, terá também repercussões importantes sobre 

o seu justo entendimento.  

Por conta dessa escolha, a artista acabou estendendo sua participação na produção 

do clipe para além de suas funções habituais. A cantora esteve à frente da seleção dos locais 

exibidos nessa obra. Björk assumiu assim uma tarefa inusitada para cantores ou bandas em 

posição semelhante à sua no campo do videoclipe. Normalmente, em filmagens em locação, 

esse processo fica a cargo dos produtores ou, não raramente, sob a responsabilidade de um 

profissional ou empresa especializados167. A aprovação final dos lugares selecionados 

costuma então partir do diretor. Em Jòga, Björk esteve ativamente envolvida nesse tipo de 

decisão, algo que não foi apenas motivado pela sua condição de presença autóctone islandesa 

na equipe do clipe.  

Antes mesmo da produção do videoclipe, a (re)aproximação com a Islândia já 

vinha sendo trabalhada pela cantora como o conceito norteador  do álbum Homogenic e 

especialmente da canção Jòga. Björk afirmou ter tido a ambição musical de fazer da obra 

musical uma espécie de hino. Esse propósito de exaltação é certamente alcançado através da 

grandiosidade e caráter solene dos instrumentos de cordas que dominam inteiramente a 

canção. À condução instrumental, a compositora associou uma camada eletrônica sempre 

perceptível, mas só pontualmente em primeiro plano. O tom brando, algo abafado, dessa base 

parece ser a principal característica do que Björk denominou de techno islandês, sua tentativa 

particular de representar musicalmente o murmúrio vulcânico nas profundezas da Islândia. No 

videoclipe Jòga, a sonoridade dos instrumentos inspira a apresentação de visões aéreas em 

fluxo, algo que serve para realçar ainda mais a magnitude da natureza local; a base eletrônica, 

                                                 
167 Lara M. Schwartz aponta também duas possibilidades de contratação especializada para essa tarefa: os 
location scouts, agentes responsáveis pela procura de locações e pelo requerimento/obtenção de permissões de 
uso, e os location services, empresas com um catálogo de locações já disponíveis para a filmagem 
(SCHWARTZ, 2007: 144).  O próprio diretor e o time de produtores dividem essa função no caso de videoclipes 
de menor orçamento ou que tenham propostas com exigências descomplicadas nesse quesito. Em entrevista, 
François Nemetä, diretor-assistente de Jòga, afirmou que esse processo no clipe consistiu em uma viagem de 
furgão com paradas em lugares já conhecidos por Björk ou que tivessem atraído a atenção de Gondry. A posição 
era então anotada em um mapa, o que serviu para orientar o piloto do helicóptero no dia seguinte de filmagem 
[informação presente no site http://www.director-file.com/gondry/bjork5.html]. 
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por sua vez, é traduzida visualmente nos efeitos digitais – a simulação de rupturas tectônicas 

revela o magma presente em camadas geológicas antes escondidas. 

Em comparação com tais componentes instrumentais e eletrônicos, é menos direta 

a incidência do conteúdo verbal de Jòga sobre o clipe. A canção foi concebida como uma 

homenagem de Björk à sua melhor amiga, cujo apelido dá inclusive título à obra. O clipe não 

trabalha com a temática explícita da letra – a cumplicidade e apoio mútuo em um 

relacionamento –, mas sim adapta esses elementos intersubjetivos à caracterização do vínculo 

entre a artista e seu país. Embora não haja na canção referências diretas a Islândia, certas 

palavras ou expressões da letra guardam suficiente ambigüidade para sugerir a plausibilidade 

dessa referência, servindo, desse modo, como apoio adicional à verve exploratória do clipe. O 

termo “accidents” 168, por exemplo, parece remeter tanto a eventualidades sentimentais 

vivenciadas por Björk quanto à configuração do relevo local. O mesmo acontece com a 

expressão “emotional landscapes” 169, que pode ser compreendida como uma metáfora das 

disposições de espírito da cantora ou como uma alusão à qualidade mobilizadora das 

paisagens a ela familiares que são mostradas no clipe Jòga. 

 

Natureza como emblema 

 

Diante de toda a diligência em trabalhar artisticamente sua origem islandesa, nada 

mais conveniente que, na pré-filmagem, fosse a cantora aquela a definir o que mostrar e 

também o que não mostrar de seu país. Muito pode ser concluído a partir da observação e 

análise do tipo de paisagem finalmente escolhido. A seleção concentra-se em áreas com 

aspecto de inalteradas – montanhas, depressões, ravinas e lagos –, sendo deixados de fora 

quaisquer indícios de cidades ou atividade humana. Como Jòga investe no caráter 

diferenciado da Islândia com relação a outras localidades, é razoável que se tenha privilegiado 

a especificidade de sua natureza em detrimento da indistinguibilidade flagrante entre espaços 

urbanos contemporâneos. Há, no entanto, o cuidado de evitar uma abordagem clichê da 

especificidade natural do país; desse modo, atrações de maior apelo turístico, como vulcões e 

gêiseres, também estão ausentes de Jòga.  

                                                 
168 Presente no verso “All these accidents that happen/ Follow the dot” –  “Todos esses acidentes ocorridos/ 
Seguem um padrão”. 
169 Emotional landscapes/ They puzzle me” – “ Paisagens emocionais/ Elas me confundem”. 
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Nessa exposição das paisagens menos conhecidas de uma nação já com pouca 

visibilidade, é possível identificar uma opção pelo exótico. Algo que deve ser também 

correlacionado com a construção geral da imagem de Björk como artista única, excêntrica e 

original. A singularidade da cantora é assim apresentada como um reflexo da singularidade de 

suas raízes. Em Jòga, busca-se claramente alcançar uma plena identificação da figura da 

artista com a região exibida. Único ser humano à vista, Björk aparece como mais um 

elemento da paisagem. No início do clipe – deitada de olhos fechados em uma orla de areias 

escuras e envolta em um imaculado casaco branco –, ela é a imagem da placidez. O volume 

do seu abrigo realça a idéia de conforto e proteção, fazendo lembrar a situação de um animal 

que cria seu casulo em um ambiente ideal. Nessa primeira aproximação videoclípica a 

Islândia – o berço de Björk –, é bastante sintomático que seja uma imagem da cantora deitada 

aquela a atrair inicialmente a atenção. 

Na outra aparição de Björk em Jòga – a segunda apenas e já ao final do clipe – o 

isolamento da artista persiste, mas não seu recolhimento. Como uma indicação de uma plena 

adaptação ao entorno, ela é mostrada destemida no topo de uma montanha. Seu casaco agora 

aberto e o capuz abaixado permitem que se veja mais de sua figura, cuja aparência revela-se 

estranhamente artificial. Essa versão modificada da artista prenuncia um efeito digital 

arrojado: o crescendo de proximidade com relação a Björk acaba por ser apresentado como 

um “mergulho” no seu interior, construindo-se uma imagem que revela a presença da Islândia 

(vista à distância em sua totalidade) no lugar do coração da cantora. Mesmo que sejam 

pontuais, ambas as aparições da artista têm, portanto, o objetivo de vinculá-la fortemente à 

locação do clipe através da sugestão de uma inter-relação positiva e perene. 

Esse empenho em se posicionar como a principal representante da Islândia e a 

tendência de explicar algumas inclinações artísticas com base em sua nacionalidade são 

estratégias precocemente identificáveis na carreira da artista. Björk faz de suas entrevistas, 

por exemplo, um modo de divulgar seu país, tecendo freqüentes comentários sobre a natureza, 

temperamento e hábitos culturais do seu povo, história e também sobre sua própria 

necessidade de manter-se conectada à sua terra. Além disso, a artista ocasionalmente convoca 

colaboradores locais para atingir uma almejada identidade islandesa em sua música, o que, no 

caso da canção Jòga, evidencia-se na escolha do poeta Sjón Sirgurdsson como co-autor da 

letra e na presença de um octeto de cordas composto inteiramente por músicos conterrâneos. 

No formato videoclipe, Jòga é a manifestação mais explícita desses propósitos tão longa e 

previamente trabalhados. Parte do poder atrativo da obra junto aos admiradores fiéis de Björk 
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reside justamente em sua posição de primeira ilustração especificamente promovida pela 

cantora sobre a Islândia. Por conta dessa reiteração do universo björkiano, a minimização da 

presença da artista e a ausência de performance170 não chegam a ameaçar a constatação de sua 

ascendência sobre a criação do clipe. 

 

De fora para dentro 

 

Ao caráter íntimo dessa apologia de volta às origens, justapõe-se, em Jòga, uma 

forma de apresentar as imagens que se constitui como um olhar estrangeiro. Já no início do 

videoclipe, a chegada a Islândia é organizada segundo uma perspectiva de descobrimento ou 

“achamento” (como se prefere atualmente) de uma localidade. A seqüência de aproximação 

aérea dirige-se do alto-mar até o país enfocado como se pretendesse demarcar a procedência 

exógena da empreitada exploratória desenvolvida no clipe. Adicionalmente, a grandiloqüência 

da entrada instrumental da canção imprime um tom épico de descoberta a essa transição 

inaugural entre exterior e interior. Outras passagens desse tipo, isto é, de fora para dentro, são 

articuladas posteriormente, demarcando uma polaridade no videoclipe que, a princípio, parece 

sugestiva das posições/funções de Björk e Michel Gondry na obra.  

Por sua responsabilidade na criação de uma música fortemente emotiva e na 

seleção de locações guiada por sua própria disposição afetiva, a cantora representaria o pólo 

emocional de Jòga, ao passo que a apreciação visual capitaneada pelo diretor organizar-se-ia 

como uma empreitada mais racional e distanciada, uma espécie de observação analítica dos 

constituintes autóctones escolhidos. Essa delimitação inicial vai se revelar, no entanto, 

simplista, sendo nuançada pela cumplicidade da parceria entre os dois realizadores, que, uma 

vez mais, complexifica o habitual jogo dicotômico presente em seus clipes. 

Quando aceita, por exemplo, que o videoclipe Jòga se paute por uma incidência 

mínima sobre sua figura171, Björk transfere parte significativa de sua tarefa como condutora 

dos sentimentos para a apresentação orquestrada por Gondry. A presença da artista não é 

trabalhada como uma personagem suscitadora de empatia – tal qual aquela recorrente na 

                                                 
170 Björk não tem qualquer ação definida no clipe: ela não canta, não vive nenhum personagem, não toca nenhum 
instrumento. Na verdade, a artista sequer se move no videoclipe. 
171 No formato videoclipe, essa é uma tendência contrária às expectativas e exigências da grande maioria dos 
artistas musicais e das gravadoras. Mesmo Björk optou raramente por esse caminho: além de Jòga, Nature is 
Ancient (LynnFox/Björk, 2002) seria o outro exemplo possível na videografia da cantora. 
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Trilogia Isobel – nem como personalidade artística arrebatada pela interpretação de sua 

canção. Imóvel e imperturbável, a persona de Jòga é deliberadamente construída para não 

mobilizar, por si só, o espectador. Quaisquer implicações emocionais derivadas dessa 

aparência e atitude somente são apreendidas e confirmadas em relação com o passeio pelas 

paisagens que domina o clipe. A intervenção de Gondry – nas atividades de direção e pós-

produção – reforça a contribuição sentimental de Björk não através de suas aparições, mas 

através da emotividade despertada pela detida associação de sua música com a natureza 

reconfigurada. A exaltação notada na performance vocal, além da dinâmica entre condução 

instrumental proeminente e recursos eletrônicos latentes são os principais elementos da 

canção que norteiam as escolhas técnicas de Jòga como a velocidade do fluxo de imagens, a 

aproximação ou distanciamento com relação às paisagens e a localização e tipo de efeitos 

especiais. 

No videoclipe Jòga, o diretor reincide em seu gosto pela experimentação e 

manipulação imagética. Dessa vez, ao invés das referências retrô de Human Behaviour, Isobel 

e particularmente Hyper-ballad, ele privilegia uma abordagem inovadora. O biógrafo Mark 

Pyttlik apontou que, à época, a nova técnica não tinha sido plenamente testada, o que causava 

certa preocupação ao diretor por temer que Jòga parecesse não tão bem realizado em 

comparação com obras posteriores utilizando o mesmo procedimento (PYTLIK: 2003, 185). 

A originalidade acabou, no entanto, tendo um resultado compensador, tendo a equipe de 

Gondry conseguido aperfeiçoar o efeito que ele havia especialmente criado para o videoclipe 

Like a Rolling Stone (Michel Gondry/The Rolling Stones, 1995). O processo de fusão digital 

de fotografias obtidas em seqüência e em torno do objeto/assunto de interesse passou a 

incorporar filmagens aéreas em Jòga e, por conta disso, acrescentou-se uma sensação de 

fluidez à impressão de tridimensionalidade e mapeamento do efeito original.  

Todas essas possibilidades são exploradas na exposição da natureza no clipe, que 

oscila entre dois aspectos. Visões panorâmicas de faixas largas do território revezam-se com 

explorações bem próximas ao chão. Embora o clipe seja composto por imagens descontínuas, 

procura-se abrandar as transições entre enquadramentos mais largos e mais fechados de modo 

a exibir um fluxo sem sobressaltos. Em alguns momentos, é possível notar certa intermitência 

na apresentação de espaços ou elementos. Essas sutis e efêmeras pausas – evidentes, por 

exemplo, na atenção em torno de Björk deitada – são um indicativo da composição de alguns 

trechos a partir de fotografias, de instantes congelados seqüenciais. 
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A opção pela alta qualidade da imagem faz as paisagens autóctones mostradas 

assemelharem-se àquelas presentes em requintados documentários geográficos. 

Impressionam, por exemplo, a apreciação das diferentes texturas dos terrenos e a percepção 

dos distintos matizes da paleta natural de verde, amarelo, marrom, cinza, branco e azul. A 

vastidão e beleza apresentadas transmitem uma impressão inicial de tranqüilidade 

perfeitamente combinada com a condução melodiosa dos instrumentos de corda. Aos 

primeiros sinais da base eletrônica da canção, no entanto, essa marca de impassibilidade do 

panorama islandês é largamente subvertida por uma intervenção cada vez mais irrealista na 

apresentação dos espaços nativos. Podem ser observados desde alterações bem específicas até 

interferências mais abrangentes. No primeiro caso, tem-se o exemplo das pedras cujo tamanho 

é aumentado e diminuído em resposta à marcação de batidas. Mais extensivamente, o caráter 

subjacente e espraiado das ocorrências musicais eletrônicas inspira a concepção de efeitos de 

fissuras no solo, através das quais são mostradas representações digitais das camadas 

geológicas da Islândia.  

Nessa apresentação gráfica, fica claro que a calma aparente na superfície das 

paisagens oculta instabilidade e agitação interna, o que serve como uma analogia para os 

estados emocionais cantados por Björk.  A possibilidade de se chegar à essência de uma 

pessoa, ao cerne de um sentimento, é inclusive tratada em certo momento da letra: “All that 

no-one sees/ You see/ What’s inside of me” 172. Essa idéia é visualmente traduzida, em Jòga, 

pelo espírito de descoberta progressiva e aprofundamento da jornada gondryana, uma 

abordagem que também revela, ao final do clipe, um caráter cíclico. O videomaker começa o 

clipe atraído pela figura de Björk, logo passa a explorar os arredores, chega à sua visão 

artística da Islândia, mas, por fim, parece admitir que a chave para a compreensão da essência 

islandesa é a própria cantora.  

Desse modo, Gondry orienta Jòga segundo uma das principais linhas de 

construção da imagem de Björk. Ao utilizar uma estratégia já familiar ao público da cantora e 

à crítica, o diretor consegue amenizar o possível estranhamento gerado pela singularidade do 

seu trabalho: um videoclipe contemplativo, que praticamente dispensa a exibição de sua 

estrela musical e no qual – apesar da ambiciosa captação de suas imagens e da marcada 

implementação de recursos pós-produção – se opta por cativante sobriedade. Não à toa, Jòga 

coloca-se como um bom exemplo da tendência de Michel Gondry em seguir contra a corrente 

mainstream do formato. 

                                                 
172 “Tudo que ninguém vê/ Você vê/ O que está dentro de mim” 
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4.3.2.6. Bachelorette (1997): Isobel na cidade 

 

No esquema dialógico entre contexto e texto aqui adotado, o videoclipe 

Bachelorette pode ser considerado o zênite de um processo de amadurecimento com 

diferentes níveis, que abrangeria desde a consolidação artística dos criadores a ele 

relacionados até o uso aprimorado de certas estratégias na própria constituição interna da 

obra. Com relação à evolução e desdobramentos da carreira de Björk, por exemplo, o fato de 

este ser o primeiro clipe correspondente a uma canção inteiramente produzida por ela é 

bastante significativo, já que a escolha de Bachelorette como single de trabalho sinalizaria 

não apenas o apoio da gravadora ao investimento em muitas frentes da sua contratada como 

também demonstraria um aumento gradual da autoconfiança da artista173. Trazendo ainda à 

lembrança que as três canções anteriores com Björk sozinha no posto de produtora (The 

Anchor Song, You’ve Been Flirting Again e Cover me) não passaram, em termos de 

divulgação, de canções periféricas do primeiro e segundo álbum da cantora e assim não 

“ganharam” seus próprios clipes, pode-se considerar que a canção e o vídeo Bachelorette 

representam realmente um marco importante na atividade de Björk como produtora musical e, 

neste sentido, um dos sinais da maturação artística de que se falou logo acima. 

A posição de única produtora da canção Bachelorette implicava claramente um 

maior poder de controle por parte de Björk, mas obviamente não significou a alienação e nem 

mesmo a minimização da importância de outros profissionais, sintomaticamente selecionados 

entre colaboradores habituais e recorrentes nos trabalhos da cantora. A presença de um destes 

parceiros, em particular, viria certamente repercutir sobre a elaboração do videoclipe 

Bachelorette: a reconvocação de Sjón Sirgurdsson como letrista atendeu à pretensão de Björk 

de continuar a saga da personagem Isobel. Como já foi visto anteriormente, o poeta islandês 

colaborou intensamente com a biografia e a composição da protagonista a partir da segunda 

parte da tríade aqui considerada, uma tarefa que influenciou o videoclipe Isobel muito além 

do simples fato dele ser o co-compositor da canção homônima. Deste modo, por conta da 

intenção da cantora e da definição desta parceria específica, é possível afirmar que já havia – 

mesmo nesta fase pré-álbum e pré-clipe de composição musical – toda uma predisposição 

                                                 
173 Há relatos de que, até Post (seu segundo álbum), Björk não se mostrava plenamente segura em assumir o 
principal papel na produção, apesar da opinião contrária de certos colaboradores: “Eu acreditava que Björk 
poderia fazer sozinha desta vez [em Post], mas ela sentia que precisava de alguma cobertura, teria afirmado 
Nellee Hooper (GITTINS, 2002, 76). A canção Bachelorette está incluída no terceiro álbum da cantora, 
Homogenic, o que permite supor essa gradual aquisição de segurança por parte da artista.  
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para que, caso viesse a ser realizado, o videoclipe de Bachelorette fosse concebido e 

compreendido como uma continuação dos vídeos anteriores Human Nature e Isobel.  

O amadurecimento profissional de Björk não estaria, portanto, demonstrado 

somente na sua ingerência em diferentes funções musicais, mas também em dois outros 

aspectos: a possibilidade de se divisar um certo grau de planejamento prévio para sua obra (a 

idéia de um projeto) e a determinação em aprofundar certas parcerias que funcionaram no 

passado. Neste quesito, o videoclipe Bachelorette trata-se de um exemplo emblemático do 

vaivém de contribuições entre a artista e o diretor Michel Gondry. Para tanto, estabelece-se 

entre eles uma dupla circunstância de familiaridade, que não pode ser compreendida sem uma 

abordagem contexto-textual: trata-se da conseqüência natural de uma relação pessoal-

profissional desenvolvida durante a realização de outros cinco videoclipes, além de uma 

gradual familiarização estético-conceitual com uma temática, uma personagem, uma história, 

atmosferas e ambiências, as quais os realizadores vinham retrabalhando há cerca de quatro 

anos. O prosseguimento e a reconfiguração deste conceito tornam possível incorporar 

Bachelorette na trilogia considerada; uma inclusão com méritos, por sinal, uma vez que a obra 

se beneficia tanto de um grau mais apurado de organização e clareza da história apresentada 

quanto da desenvoltura manifestada pelas intervenções estilísticas de Michel Gondry. 

Como foi visto anteriormente, informações de biógrafos e declarações em 

entrevistas indicam a existência – especialmente, a partir da concepção da canção Isobel – de 

um extenso background a respeito da protagonista: uma história exaustiva e meticulosamente 

imaginada por Björk e, depois, também por Sjón a partir da idéia de Gondry, em Human 

Behaviour, de uma personagem recolhida/refugiada em um floresta. Por conta da breve 

duração/pequeno tamanho tanto das canções quanto dos videoclipes, não era mesmo de se 

esperar uma utilização deste material além do pontual ou tangencial, ainda que sua utilização 

no decorrer de uma trilogia dê ao espectador uma boa idéia a seu respeito174. Do pout-pourri 

deliberadamente fragmentário de situações fantasiosas inspiradas nos quadrinhos e nas 

histórias infantis (Human Behaviour), passando pelo alinhavar de traduções visuais de 

imagens poéticas da letra da canção (Isobel), chega-se, em Bachelorette, a um videoclipe 

movido por uma verdadeira trama, uma história cuja simplicidade inicial é desafiada por sua 

forma atraente e reiterada de apresentação. 

Como será visto no decorrer da análise, o investimento predominante de 

Bachelorette reside na estrutura intricada de sua apresentação narrativa e no apuro 
                                                 
174 Novamente, com a trilogia, volta à mente a noção de familiarização; desta vez, por parte do espectador. 
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visual/cênico, que, por sua vez, está atrelado ao bom funcionamento do fluxo dessa história. 

Dito isso, cabe aqui uma breve digressão acerca do moderado destaque da canção no clipe. O 

caráter épico da música – com suas cordas grandiloqüentes e percussão massiva – cria uma 

atmosfera rebuscada, que é extremamente adequada ao traço espetaculoso disseminado por 

todo o videoclipe. Contudo, fica a impressão de que a canção é um pano de fundo (como, 

muitas vezes, acontece no cinema) para o destaque dado ao desenrolar da trama, inclusive 

porque esta pede realmente uma atenção extra do espectador nas primeiras apreciações da 

obra. Esse posicionamento a latere do elemento musical diferencia Bachelorette dos 

antecessores Human Behaviour e Isobel, mas uma razão contextual para esta escolha pode 

estar localizada na relação como um outro clipe fora da trilogia. O primeiro single de 

Homogenic foi a canção Jóga, cujo vídeo teve também a direção de Gondry; nele, o diretor 

dedicou-se especialmente à tradução visual minuciosa das ocorrências musicais. Pode-se 

aventar, portanto, que os realizadores tenham optado deliberadamente por seguir uma direção 

oposta em Bachelorette. Mesmo que a estratégia pareça estranha para um produto de 

divulgação de canções, não se pode afirmar que ela não tenha dado certo: “O conceito 

mentalmente instigante de Gondry para ‘Bachelorette’ resultou em um de seus melhores 

clipes e ainda impulsionou Björk para as listas de exibição dos canais televisivos” (PYTLYK, 

2003: 132).   

Logo de início, a importância deste conceito para o videoclipe é evidenciada por 

um recurso inusitado no formato: Bachelorette começa com uma narração em off de Björk, 

que trata, em pouco mais de 20 segundos, da descoberta por parte da personagem de um livro 

mágico. Desde este ponto, fica manifesto o funcionamento redundante da obra, já que não 

apenas se ouve a narração, mas também se assiste aos fatos narrados e, adicionalmente, vê-se 

o texto narrado se materializar gradualmente no tal livro. Neste caso, portanto, o texto em off 

não tem sua habitual função econômica, isto é, ele não está ali colocado para resumir ou 

agilizar situações da trama do clipe. Como os outros tipos de manifestação da história contada 

– que é ouvida, assistida e lida em Bachelorette –, ela se coloca como uma das diferentes 

“camadas”, que Gondry utiliza nos exercícios de sobreposição e desdobramento orquestrados 

no decorrer da obra. Além disso, a clara identificação, nesta introdução, de uma figura, que 

conta uma história de cunho fantasioso remeteria ainda à estrutura dos contos de fada e 

infantis, uma referência que perpassa toda a trilogia. 

 Para fins de análise, o videoclipe Bachelorette pode ser dividido em três partes. A 

primeira delas inclui este trecho paralelo à narração em off e um minuto a mais, durante o qual 
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é mostrada praticamente toda a saga da protagonista175. Antes mesmo de resumir a história, no 

entanto, é conveniente destacar a exibição precoce, nesta porção inicial de Bachelorette, de 

certas escolhas de locações, figurino ou mesmo concernentes à qualidade e textura das 

imagens, que servem para sublinhar a ligação da obra com os dois clipes anteriores. Uma casa 

de madeira com cortinas quadriculadas, que é vista logo no começo do clipe, nada mais é do 

que uma versão um pouco mais realista do lúdico chalé, onde morava a garota em Human 

Behaviour. Deste clipe inaugural, preserva-se também o visual da protagonista – o vestido 

prateado com mangas semelhantes as de um suéter –, que, deste modo, se mantém estável 

como o de um personagem de quadrinhos ou animação. Já com relação a Isobel, a ligação está 

evidente na opção pela fotografia em preto & branco e em certas manipulações imagéticas 

apresentadas: é bastante semelhante entre os dois clipes, por exemplo, uma oscilação na 

iluminação de algumas externas, uma estratégia que lhes traz um aspecto deliberadamente 

“precário” e, pode-se especular, procura ser expressiva, às vezes, da variação da incidência de 

luz através das folhas das árvores. Por outro lado, a semelhança na aparência P&B de Isobel e 

de toda essa parte inicial de Bachelorette pode ser relativizada pelo efeito pretendido em cada 

caso: enquanto a seqüência deste último clipe está organizada como representativa da 

“realidade” da trama mostrada, a utilização do mesmo recurso no primeiro buscava reforçar a 

ambiência sombria e fantástica trabalhada no clipe176.  

Ainda em continuação com os primeiros dois clipes da trilogia, a protagonista 

leva sua vida em isolamento na floresta. Durante uma de suas expedições pela natureza, ela 

encontra um livro enterrado. Estranhamente, sua foto estampa a capa deste livro, cujas 

páginas, inicialmente em branco, começam a ser, automática e magicamente, preenchidas. 

Narrada em primeira pessoa – como se escrita pela própria protagonista –, a história do livro 

se inicia com a descoberta deste, mas logo começa a apontar o futuro de sua descobridora, que 

não hesita em seguir as recomendações ali encontradas. Frases como “I did exactly what the 

book told me to do...” 177 ou “I GOT ON THE TRAIN and was on my way to the city” 178 são 

                                                 
175 No longa-metragem A Natureza Quase Humana (2001), a caracterização da personagem Lila parece tributária 
do clipe Bachelorette, realizado cerca de quatro anos antes. Nas duas obras dirigidas por Michel Gondry, a 
apresentação da atividade literária de suas respectivas protagonistas se dá exatamente do mesmo modo: uma 
narração em off ocupa-se do conteúdo dos livros escritos pelas personagens, enquanto, paralelamente, os 
espectadores são apresentados, em elipse, aos passos desde a divulgação dos livros nas vitrines até a reação 
atenta e positiva dos leitores da trama.  
176 Isso indica que a utilização de um mesmo recurso pode, em obras diferentes, gerar efeitos opostos. Ainda que 
valha conhecer as convenções do uso de certos recursos no audiovisual e o contexto de produção específica da 
obra analisada, incluindo suas relações com outras obras, um caso assim exemplifica e reforça a necessidade de 
também procurar a explicação para a presença de diferentes estratégias e recursos na organização interna de cada 
produto.  
177 “Eu fiz exatamente o que o livro me disse para fazer” 



178 
 
reveladas ao espectador do clipe através de planos detalhes das páginas e da valorização – em 

sobreposições ou colagens com as imagens –do elemento gráfico, que corresponderia ao 

conteúdo deste livro: como foi dito, variadas são as maneiras de se tomar conhecimento da 

história da personagem no clipe. A protagonista segue então para a cidade grande e, sempre 

conduzida pelo livro, vai até a uma editora, Clark Publishing, onde não apenas consegue um 

contrato de publicação como encontra o amor: na última página do livro, mostrada para o 

espectador, pode-se ler “I knew my heart was his and that I would love him forever and 

ever” 179. O envolvimento romântico marca o final do livro, mas não da história da 

protagonista. Com o sucesso de vendas, ela e o namorado procuram um produtor teatral e 

vendem os direitos da obra para a Bermann Productions180, sendo criado então o espetáculo 

“My Story”. 

 Sob este mesmo título e com a assinatura “by Isobel the Bachelorette”, toda a 

narrativa acima pode ser encontrada na seção dedicada à canção e ao clipe Bachelorette do 

site oficial de Björk181: trechos deste texto foram pinçados para compor as frases e parágrafos, 

que se exibem como elemento gráfico no videoclipe, o que demonstra seu surgimento prévio à 

elaboração do vídeo e parece confirmar o aporte björkiano na confecção da trama da obra 

audiovisual182. Algo reforçado ainda por declarações de Gondry a este respeito: “Quando me 

chamou para Bachelorette, ela me disse: agora essa personagem está deixando a floresta e 

decide ir à cidade para ter uma vida normal. Ela tenta ao máximo, mas não dá certo e ela volta 

para floresta e é mais feliz lá” (PYTILIK, 2003: 132).  

 Tanto na composição da personagem quanto em termos cênicos, esta idéia de 

“vida normal” é bem trabalhada neste primeiro segmento, que representa a dimensão real de 

Bachelorette. A interpretação de Björk denota esse aspecto ao se delinear de modo mais 

elaborado, tendendo a um maior naturalismo. É relevante lembrar que, segundo declarações 

da própria cantora, a personagem teria ficado mais velha no decorrer da trilogia, o que 
                                                                                                                                                         
178 “EU PEGUEI O TREM e estava a caminho da cidade” (a primeira parte aparece assim em caixa alta na 
referida imagem).  
179 “Eu sabia que meu coração era dele e que o amaria para todo o sempre”. Uma última sentença bem típica dos 
contos de fada, que influenciaram toda a trilogia. 
180 A escolha deste nome é seguramente uma homenagem a George Bermann, a quem Gondry se refere, no 
encarte do DVD da Directors Label dedicado à sua obra como “produtor para a vida toda”. Bermann foi o 
produtor de Bachelorette e de vários outros videoclipes, além dos longas-metragens do diretor 
(http://www.imdb.com/name/nm1028107/).   
181 http://unit.bjork.com/specials/gh/SUB-05/index.htm 
182 Mesmo durante a composição e produção da canção, a cantora se orientou por elementos desta história, tendo 
declarado que, em Bachelorette, a percussão foi usada como evocação à jornada de Isobel: “Ela volta à cidade de 
trem, por isso as batidas da canção são semelhantes a um trem” (GITTINS, 2002; 92). As instruções de Björk 
são seguidas à risca no videoclipe, que associa imagens da viagem da protagonista aos momentos, nos quais essa 
condução percussiva está mais destacada na canção. 
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explica, em parte, a opção de sua intérprete de abandonar, convincentemente, os 

comportamentos infantis e excêntricos. Há ainda outra razão para isso, a protagonista em 

Bachelorette é menos extraordinária do que antes, sendo desprovida de poderes incomuns ou 

da capacidade de construir mundos: agora, ela é conduzida pelo elemento fantástico do clipe, 

o tal livro que lhe aponta os caminhos. De qualquer modo, o lapidar da atuação de Björk vem 

a ser também um elemento notável para o êxito individual de Bachelorette, uma vez que é 

alcançado um nível mais aprofundado de mobilização do espectador com relação às agruras 

de Isobel.  

Também a questão cênica desta parte do clipe é organizada com vistas a se 

alcançar uma maior contenção: o diretor opta por filmagens externas em locação para retratar 

tanto o ambiente natural quanto o ambiente citadino do videoclipe. Trata-se de uma 

abordagem atipicamente comedida/sóbria de Gondry, que inclui até a exibição de parte das 

situações em imagens paradas, takes congelados principalmente dos rostos e expressões dos 

personagens. Importante notar, no entanto, que, já neste breve trecho da obra, está resumida 

inteiramente a solicitação do enredo de Björk. Depois de contada linearmente a história de 

Isobel, o realizador parece então sentir-se liberado para suas habituais viradas e 

desdobramentos nas partes seguintes de Bachelorette. 

O forte e contrastado colorido é apenas a mais evidente das marcas gondryanas na 

segunda parte de Bachelorette, sublinhando a passagem da vida real para a vida ficcional de 

sua protagonista183. Isobel é alçada ao estrelato e torna-se a intérprete de sua própria história 

no teatro, sendo que sua aparência da personagem se transforma em algo mais estilizado e já 

começa o jogo do clipe entre as noções de verdadeiro e falso, realidade e ficção: um brilhante 

vestido vermelho, por exemplo, revela ser, na verdade, apenas uma fachada colocada por cima 

de prosaicos jeans. Se antes se via o desenvolvimento paralelo do esquema “livro dentro do 

clipe”, acompanha-se agora o desdobramento “peça dentro do clipe” ou até – sendo mais 

exato e para complicar um pouco mais as coisas – “livro dentro da peça dentro do clipe”. 

Neste segundo segmento, a virada do P&B para o colorido, do real para o teatral-ficcional, vai 

replicar todos os acontecimentos mostrados anteriormente: a viagem de trem de Isobel, seu 

encontro com o editor, a impressão do livro na gráfica, o interesse dos paparazzi pelo seu 

relacionamento com o editor, o sucesso dos livros nas vitrines e nas ruas, a reunião com o 

                                                 
183 Há breves manifestações em cores da dimensão real do videoclipe, sendo relativas principalmente à presença 
do Editor na platéia do teatro. 
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produtor e, por fim, a estréia da peça, que será sempre o ponto culminante de mais uma 

repetição da história.  

A atenção à elaborada concepção cênica de Bachelorette é um dos principais 

modos de se alcançar um entendimento preciso do funcionamento desse conceito central do 

clipe: a replicação de sua abrangente narrativa de base em situações cada vez mais 

particularizadas e menos amplas, mas que manifestam características aproximadas com a 

totalidade original. Fazendo a opção pelo teatral nesta segunda porção do clipe, o diretor 

apresenta soluções, que efetivamente funcionariam em um palco. Como em outros de seus 

trabalhos, ele procura então filmar situações, cujas mudanças se realizam em frente às 

câmeras, minimizando assim a importância de truques de enquadramento, edição e efeitos 

pós-produzidos para contar estas histórias184. No final das contas, a notável densidade e o grau 

de expressividade alcançada por estes recursos cênicos justificam a reputação de Gondry 

como um verdadeiro encenador185 no campo dos videoclipes. Toda a utilização do extenso 

espaço, onde a ação se desenvolve, é pensada em detalhes, quando, por exemplo, a 

protagonista aparece cantando, pela primeira vez, no teatro, as cortinas parcialmente abertas 

só permitem ver um painel representativo de uma floresta; deste modo, a revelação da 

totalidade do palco torna-se mais significativa, pois corresponderá, mais adiante, ao 

alargamento geográfico e pessoal da experiência da personagem.  

Muito diversificados são também os modos como aparecem, durante a peça, os 

trechos escritos atribuídos ao conteúdo do livro mágico: procedimentos videográficos de 

sobreposições e colagens presentes na primeira parte do videoclipe dão lugar a interessantes 

recursos propriamente cênicos. Logo no início, um tecido transparente colocado entre Björk e 

um painel pintado com árvores serve como tela para a projeção das primeiras sentenças do tal 

livro, que aparecem de maneira gradativa, seguindo um espelhamento óbvio com relação ao 

que se viu no começo do videoclipe. O mesmo acontece com a frase “I got on the train and 

                                                 
184 Este é bem o caso das semelhanças de procedimentos entre Bachelorette e o segundo longa do realizador, 
Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças (2004), especialmente na maneira como Gondry às vezes 
orquestra – a partir de um mesmo e amplo cenário – as subdivisões e mudanças de ambiente. Trata-se de uma 
maneira de passar de uma cena à outra, de um lugar a outro na trama, sem apelar apenas para a edição, mas sim a 
técnicas eficientes de iluminação e de modificação, frente às câmeras, da posição de elementos cênicos. Traço 
coerente na obra de um diretor com uma singular inclinação para o pendor artesanal e a experimentação técnica, 
essa diversidade de procedimentos sustenta, em clipes e filmes, histórias rebuscadas com desdobramentos de 
realidades e inúmeros vaivéns narrativos. 
185 Não são poucos os depoimentos, que atestam a total participação de Gondry na idealização de suas obras ou, 
no mínimo, a sua intervenção em diferentes áreas das produções. No making-of de A Natureza Quase Humana 
(2001), o diretor de fotografia Tim Maurice-Jones declarou que o “selo” de Michel Gondry estava presente em 
cada um dos departamentos (iluminação, direção de arte, figurinos, etc.) da produção, um grau de controle ao 
qual o fotógrafo admitia não estar acostumado. 
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was on my way to the city”: na primeira parte do clipe, segue-se ao aparecimento desta no 

livro a imagem de Björk já no trem, enquanto, na peça, uma faixa com a frase é colocada na 

base de um cilindro móvel de painéis, que funcionam – na sua variação de representações de 

galhos/árvores a representações de prédios – como indicativo da mudança de paisagem 

observada pela personagem de dentro do trem cênico. Algumas frases – não exibidas no 

primeiro segmento de Bachelorette – aparecem no palco, formando um caminho de palavras, 

pelo qual a protagonista segue: esta clara indicação do papel do livro como condutor da vida 

da personagem faz também menção a uma comparação entre a altura de árvores e prédios, que 

está presente no já referido “My Story” encontrado no site de Björk, o que reforça a impressão 

de que este texto foi mesmo a base para a concepção do clipe. A relevância deste discurso 

verbal acaba competindo com o conteúdo da letra da canção, que – apesar de trazer a 

informação geral do tema amoroso – tem, no vídeo, ainda menos importância que os outros 

elementos musicais da canção: diferente de Isobel, não se investe na tradução visual das 

imagens poéticas da letra de Sjòn, mas a influência do compositor pode ser identificada no 

seu trabalho prévio na composição da história da protagonista.  

O fato de o próprio livro ser apresentado no palco em tamanho aumentado procura 

também demarcar a predominância deste, que acaba praticamente se constituindo como um 

dos personagens da trama186. Enquanto há uma inevitável redução na escala de outros 

elementos – árvores, meios de transporte, prédios etc. – na passagem entre a dimensão da 

realidade do videoclipe e a sua representação no teatro, o livro ganha maiores proporções, o 

que, significativamente, sublinha o contraste entre seu tamanho e o porte mignon de Björk. Há 

ainda uma outra explicação para tal escolha, sendo possível atribuí-la à intenção de Gondry 

em trabalhar esta parte de Bachelorette com uma mentalidade verdadeiramente teatral: como 

objeto cênico, um grande livro teria a visibilidade e destaque necessários a um elemento, que 

precisa ser visto à distância; há assim, nesta opção, um sentido para a história contada e uma 

justificativa coerente com a mise en scène concebida. 

Minuciosamente organizada, a encenação em Bachelorette tem uma característica 

ostentosa bem representativa do que se considera como tipicamente gondryano. Nesta obra 

em particular, é evidente a pretensão de destacar a viabilidade de se obter o máximo de efeito 

– em termos de funcionalidade e riqueza visual – através da valorização de soluções cênicas 
                                                 
186 No desenrolar de Bachelorette, a onipresença do livro mágico é demonstrada também por conta do sucesso de 
seu lançamento editorial. Em todas as dimensões do clipe, mostra-se o fascínio decorrente de sua leitura. Na 
apresentação teatral, por exemplo, apela-se inclusive para o cômico e o cartunesco – algo coerente com a trilogia 
analisada – para expressar este forte poder de atração sobre os personagens citadinos, que caminham e até 
dirigem carros ao mesmo tempo em que lêem o livro.   
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simples e bem pensadas. Este é exatamente o tipo de resultado alcançado por certos cenários 

móveis do videoclipe, uma engenhosidade manifesta, por exemplo, na exibição do modo de 

operação do trem na peça dentro do clipe. Fazendo as vezes de um vagão em cima do palco, 

há uma estrutura constituída de base deslizante e, em cada extremidade, dois eixos centrais, 

nos quais se apóia um painel com duas faces. Através de uma descomplicada rotação 

mecânica – que o espectador testemunha no videoclipe –, o painel é girado, o que permite 

uma utilização flexível e diferenciada de cada dos seus lados: o primeiro representa a 

superfície externa do trem e o outro, o seu interior com um grau de detalhamento, que dá 

direito à presença de malas já arrumadas no bagageiro.  

De modo semelhante, esse eficaz uso dos cenários concentra – em um mesmo 

bloco móvel com diferentes níveis – dois outros importantes ambientes para a história 

contada, os escritórios da editora Clark e da produtora Bermann. Como já foi visto, desde a 

primeira passagem da dimensão real para a dimensão teatral do clipe, a visita ao produtor 

demarca o ponto de repetição da trama. O segundo e o terceiro desdobramentos da história 

acontecem ali mesmo em cima do palco de Bachelorette e – na divisão proposta nesta análise 

– fazem parte do terceiro e último segmento do clipe. 

Nesta terceira porção do videoclipe, tais replicações são reduzidas aos elementos 

mais básicos e representativos da trama: os acontecimentos são resumidos por elipses mais 

evidentes, uma vez que o espectador já conhece a história, que está se repetindo. O 

investimento cênico direciona-se ao despojamento de detalhes, ao apelo para o esquemático, a 

uma gradativa redução de escala dos cenários até o ponto, em que se consegue a mais 

emblemática ilustração da simultaneidade entre as várias situações desdobradas. Em certo 

momento, o primeiro ator a personificar o editor na peça assiste ao segundo ator no papel de 

editor, assistindo à performance de Isobel; para completar, é evidenciada, em corte seco, a 

presença, na platéia, do editor correspondente à dimensão real do clipe, enquanto assiste a 

estes dois desdobramentos pertinentes ao mundo dramático-ficional. É importante sublinhar, 

portanto, o quanto do desenvolvimento deste terceiro segmento é conclusivo para definir a 

organização fractal de Bachelorette, porque são estes últimos desdobramentos, que 

decididamente direcionam o videoclipe à concomitância de acontecimentos semelhantes, à 

circularidade e ao potencial de desenrolar infinito. A esta altura, podem ser identificados dois 

bons motivos para que comecem a ser criadas as situações cênicas e narrativas, que 

encaminharão o clipe para sua conclusão: em primeiro lugar, completam-se todas as 

condições para que o espectador possa entender o conceito (o “truque”) de Bachelorette, além 
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disso – considerando a proposta explícita de se trabalhar a questão da encenação no 

videoclipe – a descontinuação da seqüência de desdobramentos se efetiva justamente no 

ponto, em que se chega a um limite na possibilidade de execução teatral de tais situações. 

Não se deve presumir, no entanto, que este conduzir à conclusão torne menos 

intricada a organização desta terceira parte de Bachelorette. Há uma intercalação de imagens 

coloridas e P&B, que introduzem situações inteiramente novas tanto concernentes à dimensão 

teatral quanto à dimensão real da história. Certamente, poder-se-ia indicar aí uma estratégia de 

síntese deste segmento, já que os acontecimentos das duas esferas parecem, a princípio, se 

inter-relacionar. Contudo, complica-se a temporalidade da história e assim fica impossível 

estabelecer qualquer relação de causalidade entre essas ocorrências187. Até aqui, era 

procedente considerar a primeira parte de Bachelorette como um relato/apresentação de uma 

história pretérita e a segunda como a reconstituição teatral desta história no presente, ou seja, 

descortinando-se aos olhos do espectador. Nesta terceira parte, no entanto, ocorrências da 

dimensão real da trama, que só poderiam acontecer em um tempo futuro com relação à peça, 

começam a influenciar o que se desenrola no seu palco e na sua platéia: é o que acontece, por 

exemplo, com o caso de uma briga entre a protagonista e o namorado editor, que predispõe ao 

incômodo manifestado por ele durante o espetáculo. O porvir influencia também o presente, 

quando o anúncio do término do romance (estampado em manchetes reveladas em plano 

detalhe) e o desaparecimento gradativo do conteúdo do livro, mesmo não fazendo parte das 

primeiras versões da história, acabam se incorporando ao espetáculo depois do segundo 

desdobramento. Por fim, inverte-se a lógica “mundo real como causa e espetáculo teatral 

como conseqüência” e então ocorrências inéditas em cima do palco – como a solidão de 

Isobel no cenário citadino ou a crescente ameaça das plantas – passam a influenciar a 

realidade do enredo: ao desistir do livro mágico, que é “retomado” pelas plantas, 

representando a natureza, Isobel sela seu próprio destino, mostrado no final do clipe.  

A última cena de Bachelorette apresenta-se efetivamente como uma verdadeira 

síntese de todas as dimensões da obra. A protagonista aparece em um ambiente externo de 

floresta, mas está cantando com o figurino do espetáculo teatral. Além disso, apesar de 

colorida como a dimensão teatral do clipe, a textura da imagem é granulada e menos 

                                                 
187 A princípio, pode parecer estranha a identificação deste embaralhamento temporal em um clipe, que, durante 
a maior parte, segue toda uma lógica cuidadosamente estruturada. Contudo, o elemento fantástico e não lógico 
está insinuado tanto na própria trama de Bachelorette como é um forte elemento desestruturador/conversor de 
expectativas no decorrer de toda a trilogia. É conveniente lembrar que os antecessores Human Behaviour e 
Isobel já tinham uma organização mais flexível e surrealista, a que esta conclusão de Bachelorette parece se 
remeter. 
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estilizada como a dimensão real do clipe. Narrativamente, trata-se de uma reafirmação da 

circularidade da história do videoclipe, já que Isobel é mostrada de volta a seu lar original, a 

floresta. Neste momento, ouve-se um trecho da canção, no qual nota-se o despojamento da 

maioria dos elementos musicais, restando apenas uma vocalise de Björk e a entrada suave de 

um acordeão: essa associação intensifica a sensação de alento vivida pela personagem com 

seu retorno à natureza. Levando também a trilogia em consideração, se está diante de um 

posicionamento mais uma vez reiterado: a supremacia da natureza sobre a civilização, que 

aqui se faz definitiva. 

Em uma investida também circular da própria análise aqui empreendida, retorna-

se a certas argumentações externas à obra, restando finalmente considerar a relação dos 

realizadores de Bachelorette com sua temática geral. É reincidente, por exemplo, nas obras de 

Gondry, o questionamento sobre o que controlaria a vida de cada pessoa: Estariam as coisas 

pré-determinadas pelo destino (ou por um livro mágico)? Qual o grau de controle do 

indivíduo sobre sua própria existência? Questões que se inter-relacionam com um segundo 

tema recorrente, o da fragilidade das relações românticas, uma vez que, nesta seara, ninguém 

pode estar seguro se depende sempre da vontade de outro 188: no caso de Isobel, mesmo 

estando escrito no seu livro que seu amor seria eterno, bastou ficar estabelecida a indisposição 

de seu parceiro, que o próprio livro começou a se apagar.  

Já a dicotomia entre abrir-se para o mundo e voltar às origens, que é vivenciada 

pela protagonista de Bachelorette, faz uma referência direta a um investimento duplo da 

construção de imagem de Björk: a negociação singular entre a raiz islandesa e a sensibilidade 

artística cosmopolita. Sem dúvida, trata-se de um posicionamento passível de 

aprofundamentos. Contudo, em termos de consumo cultural, é importante notar que a cantora 

– aproveitando predisposições do campo – continuou sempre a trabalhar com subsídios a 

respeito de sua biografia, gosto e pretensões artísticas, que dificultaram seu encaixe em 

rótulos pré-concebidos: ela foi então categorizada (e saudada) como única e especial, 

qualificações bastante positivas no universo pop. Como foi visto, essa singularidade foi 

destacada em cada um dos videoclipes analisados, mas Bachelorette parece questionar mais 

enfaticamente, é possível fugir de suas origens, de como se foi criado, enfim da essência de 

sua personalidade? Tudo indica que a resposta negativa é tão válida para Isobel quanto para 

Björk e Gondry.    

                                                 
188 Esses temas são tratados, por exemplo, em dois dos longas-metragens de Gondry: Brilho Eterno de uma 
Mente sem Lembranças (2004) e The Science of Sleep (2006). 
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4.3.2.7. Declare independence (2007): Manifesto-Clipe-Instalação 

 

Apesar de Hyper-ballad ter sido um videoclipe prenunciador do momento de 

experimentação mais radical de Björk no formato, a cantora prescindiu do trabalho de Michel 

Gondry nos clipes correspondentes a canções de Vespertine (2001) e Médulla (2004). Esses 

álbuns – o quarto e quinto de sua carreira – inclinaram-se para um grau significativo de 

experimentalismo, que seria capaz de manter a cantora francamente distanciada do mercado 

pop-rock não fosse o número expressivo de seus fãs fiéis189. Nos vídeos musicais dessa fase, 

intensificou-se seu viés intimista e vanguardista com inspirações na videoarte, body-art e 

animação abstrata190. Alguns aspectos dos clipes dessa fase diminuíram seu apelo junto a 

emissoras especializadas, a exemplo da exibição dos seios de Björk ou do processo de 

perfurações de piercings em Pagan Poetry (Nick Knight/Björk, 2001) ou até mesmo a 

simples ausência da cantora em Nature is Ancient (Lynn Fox/Björk, 2002). É possível supor 

que o teor fantástico e bem humorado de Gondry tenha parecido à época uma opção já feita e 

já vista, sendo que a busca do novo por parte da cantora veio a representar um longo hiato de 

dez anos na parceria videográfica aqui analisada.  

Após Bachelorette, o jejum de clipes com a assinatura Björk/Gondry terminou 

com a retomada de sua colaboração em Declare Independence (2008), segundo clipe de Volta 

(2007). Embora nessa ocasião o diretor não tenha mantido o privilégio de conceber o vídeo 

para o single de estréia do álbum, ele soube mais uma vez ilustrar, com precisão e de modo 

não óbvio, um diferente estágio da carreira da cantora. Declare Independence tem o sabor de 

novidade esperado de uma obra tão afastada temporalmente dos outros vídeos musicais da 

parceria. Contudo, o clipe guarda também relações interessantes com alguns dos trabalhos que 

o antecederam, deles se aproximando por semelhanças temáticas e musicais (como acontece 

com Army of Me) ou pela remissão a um conjunto afim de referências externas (o caso de 

                                                 
189 Neste particular, deve ser lembrada ainda – a partir de argumentações de teóricos dos Estudos Culturais, 
como Will Straw e Lawrence Grossberg em Sound & Vision: The Music Video Reader (1993) – a preocupação 
não somente dos artistas, mas também de seu público, na manutenção de uma imagem de autenticidade, ou seja, 
de não cooptação do cantor ou banda diante da sedução e pressões econômicas.    
190 Há casos de utilização do rosto e corpo da artista como base para o trabalho digital de designers gráficos, 
como em Hidden Place (Inez + Vinood & M/M/Björk, 2001) e Cocoon (Eriko Ishioka/Björk, 2001). Em Pagan 
Poetry (Nick Knight/Björk, 2001), trabalha-se a idéia de envolvimento artístico do corpo através da exibição de 
práticas de piercing corporal extenso; nele, modelos têm as costas perfuradas por um fio com pérolas, que 
remetem ao relacionamento amoroso tematizado na canção. Dessa fase, fazem partem ainda um clipe filmado 
com equipamento de visão noturna (It’s in our Hands: Spike Jonze/Björk, 2001) e outro sem a presença da 
cantora, no qual se recria digitalmente um ambiente aquático, escuro, povoado de formas abstratas, por fim 
revelado como o interior de um útero (Nature is Ancient: Lynn Fox/Björk). 
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Hyper-ballad). Até mesmo um episódio informal de experimentação envolvendo Gondry e 

Björk (registrado na coletânea oficial do diretor) contribuiu para o conceito desse sétimo 

videoclipe da dupla. 

 Há especialmente, em Declare Independence, reminiscências notáveis do clipe 

Army of Me. Que dois videoclipes visual e conceitualmente tão diferentes possam ser 

comparáveis parece indicar decididamente a coesão de estilo e o efetivo controle criativo 

demonstrados pelos autores envolvidos na parceria estudada.  A aproximação entre as obras 

começa a partir de suas correspondentes canções, ambas fruto do que se pode considerar 

como momentos de rara disposição exteriorizada de Björk. A artista usualmente intimista e 

auto-reflexiva repete, em Army of Me e Declare Independence, uma persona agressiva 

imbuída de uma tarefa de libertação. O conteúdo verbal das canções descreve situações, em 

que não teriam utilidade a sutileza e a doçura tão usuais em outros trabalhos de Björk. Desse 

modo, nos dois casos, opta-se convenientemente por conduções eletrônico-instrumentais 

urbanas, ásperas e ruidosas. Além disso, as letras das duas obras musicais partilham o rigor e 

a seriedade das recomendações e chamamentos ali presentes. No entanto, o escopo 

revolucionário tematizado alarga-se, evoluindo do âmbito individual na canção e clipe mais 

antigos para o âmbito social nos mais recentes.  

Army of Me foi motivada por uma situação extraída do microcosmo das relações 

pessoais de Björk, mais precisamente, pela necessidade de estimular um amigo a andar com 

as próprias pernas, livrando-se da inércia e do derrotismo. Declare Independence, por sua vez, 

surge de uma inspiração mais ambiciosa, sendo um assumido libelo anti-colonialista, no qual 

a cantora conclama diferentes povos191 a se livrarem de seus opressores. Há uma questão 

comum às duas canções – a importância da auto-suficiência e da liberdade –, mas a amplitude 

de foco em cada uma delas cria possibilidades diferenciadas para a elaboração dos seus 

respectivos videoclipes.  

A abordagem doméstica, interpessoal, de Army of Me pôde ser mais facilmente 

adaptada como uma história leve, de tom divertido, em que uma diminuta protagonista de 

quimono usa todas as suas habilidades na luta pessoal (egoísta) pelo amor. Enquanto Declare 

                                                 
191 Uma das estrofes não deixa lugar para dúvidas quanto a essa intenção: “Damn colonists/ Ignore their 
patronizing/ Tear off their blindfolds/ Open their eyes” (“Malditos colonialistas/ Ignorem sua condescendência/ 
Arranquem-lhes as vendas/ Abram-lhes os olhos”). Björk declarou que o tema da canção foi concebido 
originalmente tendo em vista a situação das Ilhas Faeroes e da Groelândia. As duas localidades continuam 
vinculadas a Dinamarca, o mesmo país que até 1944 controlava a Islândia de Björk. A temática libertadora foi 
depois estendida pela cantora a outras regiões ou países. Em shows da turnê iniciada em 2007, ela defendeu 
também a independência de Kosovo e do Tibete. 
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Independence – repleta de palavras de ordem enunciadas como em um megafone – carrega a 

gravidade e o compromisso do discurso político, o que praticamente solicitou uma abordagem 

videoclípica mais madura. Na canção, Björk trabalha a imagem da artista revolucionária, cuja 

obra pretende “fazer diferença”, isto é, dar sua contribuição para melhorar o mundo. Os 

autores do clipe acertam, no entanto, ao descartar a literalidade de uma adaptação narrativa ou 

qualquer panfletarismo enfadonho. Opta-se por apresentar não realisticamente os papéis do 

instigador revolucionário, do povo oprimido e tantos outros símbolos políticos evocados na 

letra. 

Essa diferença de abordagem entre os clipes é também representativa do 

desenrolar da posição de Björk na indústria musical. Foi mencionado anteriormente como 

Army of Me consegue manter-se fiel aos interesses artísticos da cantora sem desagradar as 

instâncias envolvidas com a divulgação da canção e álbum correspondentes. Já Declare 

Independence demonstra uma inclinação ainda mais nítida em direção a pretensões não 

comerciais. O videoclipe foi precedido pelas repercussões da fase mais aguda de 

experimentalismo musical da cantora, que resultou em um apelo de vendas restrito a um 

público específico e na diminuição do interesse televisivo nos clipes desse momento de sua 

carreira. Björk saiu, no entanto, fortalecida pelo aumento do reconhecimento de seu trabalho 

por parte da crítica e de seus pares. Além disso, como outros artistas, ela minimizou 

limitações de veiculação dos clipes através da divulgação de suas obras mais alternativas na 

Internet. Durante esse tempo, a cantora ainda manteve e até fomentou um duvidoso status de 

celebridade excêntrica, que, no entanto, lhe garantiu continuada atenção midiática. Toda essa 

condição de autonomia/singularidade de Björk preparou o terreno para que a concepção de 

Declare Independence fosse pautada pelo diálogo com influências localizáveis além de 

repetidas convenções do formato videoclipe. 

 

“Essas coisas modernas sempre existiram”192 

 

A recorrente inspiração advinda do universo das artes plásticas vem se mostrando 

um eficaz meio de diferenciação das obras de Björk e Gondry com relação àquelas de outros 

realizadores. Principalmente, porque se percebe que, nos trabalhos da dupla, tal influência não 

se apresenta de modo superficial; o que se vê não é um simulacro cenográfico apenas 

                                                 
192 Verso da canção The Modern Things, composta por Björk e Graham Massey. 



188 
 
evocativo do mundo da arte ou uma mera compilação de referências a obras ou correntes 

estéticas, mas sim a efetiva adoção de procedimentos criativos desse campo. Um videoclipe 

de apelo tão singular quanto Hyper-ballad (1996) é, por exemplo, derivado de uma cuidadosa 

incidência de instrumentais da videoarte na sua constituição. Posteriormente, em Declare 

Independence, o leque de aproximações artísticas diferencia-se completamente. Mantém-se 

entre os dois clipes, contudo, a lógica de aparência e conceito simples como resultado do 

conhecimento acerca das referências utilizadas e do apuro na replicação dessas propostas.  

Até mesmo experimentações artísticas despretensiosas – ou seja, desvinculadas do 

propósito imediato de gerar uma obra finalizada – têm lugar e utilidade na trajetória de 

Gondry e Björk, servindo como exercício para o alargamento de seus domínios 

originais/habituais de atuação nas artes visuais. Um trecho do documentário I’ve been 12 

Forever (2003) traz uma experiência assim, durante a qual Björk testa um novo aparato 

concebido por Gondry193. Assiste-se a artista com os dedos das mãos individualmente atados 

a um conjunto de finas cordas e arames, improvisando algumas seqüências musicais em um 

órgão. Seus movimentos acionam então um sistema de liberação de tintas sobre uma 

superfície circular em movimento, enquanto uma câmera registra a formação de padrões 

sempre mutáveis de cores e formas. Esse momento pode seguramente ser identificado como o 

gérmen do conceito de Declare Independence, uma vez que o videoclipe recupera, de um 

modo mais elaborado, algumas características do experimento, como: 1) a utilização de certos 

elementos (sistema de cordas e tintas), 2) a idéia de inter-relação entre a estrutura criada e a 

performance artística e 3) o objetivo de registrar certo tipo de associação material e visual à 

música.  

Mais do que uma simples continuidade de idéias e referências previamente 

trabalhadas pelo diretor e pela cantora, Declare Independence deve ser compreendido como o 

pináculo do interesse comum a Björk e Gondry de estarem associados ao campo de produção 

restrita das artes visuais194. Isso fica evidente quando se constata que a inspiração do 

                                                 
193 O experimento foi realizado justamente no período da já referida entressafra na parceria videoclípica de Björk 
e Gondry. A descontração e a domesticidade de toda a situação parecem, no entanto, bastante reveladoras da 
contínua proximidade da relação entre a cantora e o diretor. Sobre o período sem produzir clipes com o diretor, 
Björk comentou em 2008: “nós sempre mantivemos contato e nos tornamos grandes amigos, então, de certa 
maneira, foi como se nada tivesse mudado” (trecho de entrevista para o site pitchforkmedia presente em 
http://www.bjork.com/facts/about/) 
194 A colaboração de Björk com o marido Matthew Barney foi uma das investidas prévias da cantora nesse 
campo. Barney é um artista plástico estadunidense que trabalha com diversos meios – filme, fotografia, 
instalação, performance art, escultura e desenho. Em 2005, ele convidou Björk para criar a trilha sonora e 
participar como personagem de Drawing Restraint 9, um longa de arte não narrativo e praticamente sem 
diálogos. Michel Gondry, por sua vez, tem no currículo uma participação formal no campo das artes plásticas. 
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videoclipe foi buscada em um dos ramos menos passíveis de comercialização da arte 

contemporânea – a Performance Art195. Para o clipe, o diretor concebeu uma autêntica 

instalação artística como sítio para a ação performática de Björk, Mark Bell (co-autor e co-

produtor da canção196) e mais dois grupos distintos de figurantes. Com estrutura física 

composta por eixos metálicos, cordas, roldanas, borrifadores de tinta e painéis, a peça exibida 

em Declare Independence incorpora os participantes da performance em um circuito 

dinâmico, que pretende ser representativo tanto da mensagem libertária da canção como da 

inter-relação entre artistas e seu público.  

De tão elaborada em seus atributos formais e conceituais, essa investida não 

estaria deslocada se fosse exposta publicamente como uma obra-performance. Embora tal 

possibilidade exibitória nunca tenha se colocado entre os propósitos dessa criação de Gondry, 

a precisão da execução e o grau de detalhamento nela demonstrados são indicativos da 

determinação de experimentar o modus faciendi da arte contemporânea. Uma ulterior 

aproximação com esse meio resulta justamente no aspecto final do videoclipe: na 

impossibilidade de replicar o caráter ao vivo e, por vezes, interativo da Performance Art, faz-

                                                                                                                                                         
Em setembro de 2006, ele concebeu uma instalação para a galeria Jeffrey Deitch de Nova Iorque. Intitulada The 
Science of Sleep: an exhibition of sculpture and creepy pathological little gifts, a obra fazia referência a idéias 
presentes nos seus videoclipes, a seu terceiro longa-metragem (The Science of Sleep, lançado na mesma época) e, 
como de praxe no trabalho do diretor, à sua própria vida amorosa 
[www.deitch.com/projects/sub.php?projId=195]. 
195 Correntes vanguardistas das artes plásticas utilizam a expressão Performance Art em referência a trabalhos 
artísticos, cujos projetos de expressão formal e/ou transmissão de conteúdo têm como cerne o desenrolar de 
ações de um indivíduo ou de um grupo. Tais apresentações vão desde processos inteiramente preconcebidos até 
atos livremente improvisados, sendo que mistos dessas opções têm usualmente o propósito de incorporar as 
eventuais presença e participação do público. No geral, as diversas manifestações abarcadas pelo termo 
questionam a visão da arte como atividade limitada à produção de objetos (quadros, esculturas, gravuras etc.), 
criticando ainda o papel das obras como relíquias de museu ou produtos comercializáveis. O historiador e crítico 
Norbert Lyton aponta uma grande variedade das manifestações de Performance Art, citando ações de apelo 
divertido e “abertamente popular”, atos individuais de tipo “trágico e perturbador,  possivelmente ocupando um 
significativo período de tempo e requerendo destacado poder de auto-controle e resistência do artista-
performer”, além de  “desempenhos ritualísticos ou dançantes (...) tão abstratos quanto uma composição 
Construtivista ou tão programados quanto um cortejo histórico ou cerimônia religiosa” (LYTON, 1989: 319). O 
autor lembra ainda a relação de origem desse tipo de manifestação com movimentos como o surrealismo. Esse 
dado faz pensar na aproximação de Declare Independence com a Performance Art como uma espécie de 
desdobramento das influências surrealistas identificadas em Army of Me, algo que reforça a comparabilidade 
entre os dois clipes defendida nessa análise. 
196 A inclusão do inglês Mark Bell no videoclipe é um reflexo da importância do músico no trabalho de Björk. 
Eles são parceiros freqüentes desde 1997. A porção eletrônico-instrumental da canção Declare Independence foi 
inteiramente composta por Bell, tendo a cantora acrescentado as letras posteriormente. Como a atenção a esse 
componente musical é bastante evidente no clipe, pode-se, de certa maneira, indicar o músico como uma das 
instâncias definidoras do seu sentido. Obviamente, ele não tem, no clipe, a relevância autoral de Björk ou 
Gondry, porque lhe falta uma possibilidade aos dois disponível – o poder de controle – estético e produtivo – 
sobre a concepção geral da obra. Ainda assim, sua presença em Declare Independence estimula a atenção do 
analista para os graus de relevância de diversos níveis de colaboração no formato. 
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se de Declare Independence um equivalente dos registros videográficos ou fílmicos197, que 

visam perpetuar essas, de outra forma efêmeras, manifestações artísticas. 

No videoclipe, a estrutura material da instalação e as diferentes ações 

performáticas são exibidas por partes. Sendo timing e capacidade atrativa cruciais para um 

formato de curta duração, essa apresentação gradual de Declare Independence não demora a 

permitir que o espectador tenha uma noção geral de como tudo funciona conjuntamente e 

preserva, ao mesmo tempo, algumas surpresas até o final do clipe. Esse tipo de exibição 

escrupulosa atende também aos interesses tipicamente didáticos de Gondry, um videomaker 

cujo pendor para o desenvolvimento de aparatos ou conceitos intricados está freqüentemente 

combinado com a disposição de revelar os modos de realização/organização de seus 

“truques”.  

Como em um vídeo-guia que instrui sobre as partes e funcionamento de uma 

estrutura, as imagens são dispostas em Declare Independence de maneira bastante 

convencional. Até que seja desvendada toda dinâmica do evento em questão, cada ação 

performática ou função mecânica específica é exibida seguindo a ordem de sua posição no 

conjunto. Enquanto isso, planos freqüentemente fechados concentram a atenção do espectador 

sobre aquilo que é mostrado. A possibilidade de dispersão é adicionalmente contida pela 

inexistência de atrativos cenográficos ou de figurino nas imagens mostradas. Tudo acontece 

em um galpão cinzento e todos os participantes, inclusive Björk, usam uma vestimenta 

padrão, macacão escuro com uma pequena bandeira bordada na manga. 

Desde o início do clipe, percebe-se que a apresentação das imagens seguirá de 

perto as ocorrências musicais da canção. A introdução eletrônico-instrumental de Declare 

Independence é acompanhada pelo aparecimento do músico Mark Bell, que simula executar 

um arremedo de instrumento musical – uma carcaça metálica vazada e atravessada por cordas 

com aparência pretensamente comparável a um baixo. Dispostas como um feixe, essas cordas 

seguem em direção ao lugar ocupado por Björk, perpassando um grande microfone por ela 

segurado. Na passagem entre o músico e a cantora – correspondente à entrada da voz na 

canção –, muda-se o ângulo da imagem para revelar que a posição de Bell na instalação não 

era tão convencional quanto parecia inicialmente. Todo tempo, ele está pendurado acima da 

cabeça de Björk, apoiando os pés em uma parede lateral. A continuação do percurso das 

                                                 
197 Lyton fala da comercialização de registros fotográficos como forma de os artistas financiarem seus trabalhos 
subseqüentes (LYTON, 1989: 322). Filmes e vídeos de Performance Art também fazem parte do acervo de 
grandes museus. 
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cordas vai apresentando os demais elementos do circuito. Do microfone, elas dividem-se e 

passam por aberturas laterais nos capacetes de um grupo de figurantes, representando o 

público da cantora. Depois, sobem conduzidas por eixos metálicos móveis presentes na parte 

superior da estrutura. Ali, as cordas são organizadas paralelamente em direção horizontal e, 

nesse trajeto acima de Björk e os figurantes, elas são tingidas por aspersores de tinta. Em 

seguida, descem já coloridas, atravessando novamente o instrumento de Bell. Desenrola-se 

um funcionamento circular, no qual: 1) chiados presentes na canção têm como paralelo visual 

a passagem das cordas por aberturas estreitas; 2) sons mais ásperos (scratches) estão 

exatamente casados com o borrifar de tinta sobre as cordas e 3) batidas e ritmo acelerado são 

traduzidos pela intensificação da ação humana ou da atividade de pintura. 

A integração dos elementos da instalação através das cordas sugere imediatamente 

a idéia de linha de produção, algo que se adequa tanto à característica ruidosa e industrial da 

canção quanto à sua temática sobre opressão. Há, como em uma cadeia produtiva, ações 

diferenciadas pertinentes a cada grupo de pessoas mostrado, o que não impede que a maior 

parte dos participantes execute – ao menos inicialmente – movimentos repetitivos e 

controlados como os de uma máquina. A própria concepção do figurino como uma espécie de 

uniforme contribui para essa idéia de inalterabilidade e dominação. No grupo mais numeroso 

na estrutura, tal sugestão de indiferenciação e até de limitação física é especialmente nítida. 

Essas pessoas usam capacetes que escondem parte de seus rostos e impedem que seja feita a 

distinção entre homens e mulheres; além disso, os participantes estão fisicamente ligados às 

cordas através dos capacetes.   

Declare Independence não se restringe, contudo, a esse nível mais explícito de 

representação da opressão. Uma vez estabelecidos os elementos dessa situação, o clipe passa 

logo a modificá-la, exibindo novidades no funcionamento da instalação e na ação humana. A 

pretensão da obra é apresentar o exato momento de virada de uma condição castradora, algo 

claramente catalisado pelas posições ocupadas por Björk e Mark Bell, ou seja, pelos 

representantes da música em Declare Independence. Desse modo, Gondry consegue manter-

se fiel ao requisito da Performance Art de concentração sobre um processo, um desenrolar 

singular, ao mesmo tempo em que – fazendo jus à demanda videoclípica – coloca a instância 

musical como incitadora das mudanças mostradas. 

Nessa guinada, a movimentação das cordas pelo circuito serve a uma analogia 

radicalmente diferente daquilo que é sugerido primeiramente pelo clipe. De símbolo da 

submissão do elemento humano à estrutura apresentada, elas transformam-se em um análogo 
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físico dos desdobramentos musicais. Como se Gondry propusesse a materialização de um 

trajeto para a canção. Tem-se então a orientação do instrumento (Bell) para a voz (Björk) e 

desses para o público (o grupo com capacete). Após essa inter-relação, marcações musicais 

funcionam ainda como senhas para que o sistema altere a cor das cordas, que passam do tom 

cru para o rosa e o azul. Na hipótese de que as cordas passem a representar a música 

fisicamente, a mudança de coloração condensa, em uma imagem, as modificações possíveis – 

do público, dos artistas e da própria canção – no ciclo de apresentação, consumo e resposta 

musical. Um correlato da interação entre Björk e seus fãs é assim exposto, em Declare 

Independence, sob uma luz positiva, já que libertadora.  

Colocada na posição fisicamente mais desembaraçada de toda a estrutura, a artista 

pode modular livremente sua performance, intensificando-a ao sabor da aceleração de ritmo e 

do aumento da densidade da canção. Repetindo, dentre outros chamamentos, os versos 

“Declare independence!/ Don't let them do that to you!”198 por mais de uma dezena de vezes, 

a cantora conduz o grupo-público à sua frente, que pula e bate os pés de modo gradativamente 

mais forte. Essa agitação subverte a impressão inicial de servilismo desses participantes e 

logo tem repercussões explícitas sobre os demais elementos do clipe. A pressão do grupo 

sobre o piso aciona um dispositivo que eleva uma comprida tira de tecido até o alto da 

estrutura, uma novidade que tira da apatia um segundo grupo complementar de figurantes até 

então sem ação definida.  De pé em uma plataforma ao fundo do cenário, cinco pessoas 

começam a pintar o painel de tecido que desliza pelo fundo, lados e frente da instalação. Do 

mesmo jeito que as cordas, essa faixa inicialmente limpa e bege termina o clipe 

completamente colorida, o que quebra a sisudez dos tons cinzentos e esverdeados do ambiente 

e da inspiração algo militar dos figurinos. A criação plástica é apresentada, portanto, em 

oposição à padronização autoritária. O conteúdo verbal da canção reforça esse sentido 

emancipador, já que a subida do painel e a atividade decorativa do grupo de pintores atendem 

à visualização dos versos “Make your own flag!” e “Raise your flag!”199, dando o toque final à 

tarefa artístico-revolucionária de Björk e Gondry. 

 

 

 

                                                 
198 “Declarem independência/ Não deixem que façam isso com vocês”. 
199 “Faça sua própria bandeira” e “Eleve sua bandeira”. 
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CONCLUSÃO 

 

Como visto acima, as análises conjugaram características internas dos videoclipes 

com condições de produção da canção e do clipe, inter-relações com outras obras, assim como 

imagens e personae trabalhadas e/ou associadas aos quatro autores aqui selecionados. Pode-se 

reconhecer a prevalência de determinados recursos em cada obra – isto é, o peso, a articulação 

e a hierarquia entre elementos musicais, narrativos, coreográficos e visuais (cênicos ou pós-

produzidos) –, além das estratégias para se chegar às programações de efeitos dominantes. 

Constatou-se ainda o quanto de tais características e contribuições identificadas são 

creditáveis aos realizadores considerados individualmente, às parcerias estudadas entre 

diretores e cantores e, finalmente, ao desenvolvimento delas no decorrer do tempo. 

Os resultados analíticos alcançados abrangem então desde os efeitos suscitados 

pela organização interna dos videoclipes até o impacto dessas obras sobre a trajetória dos 

realizadores. Esclarecimentos conclusivos a respeito da constituição da marca desses autores 

devem se apoiar justamente nessa relação entre o estilo depreendido em cada clipe e a 

comparação entre obras e papéis assumidos pelos vídeos na delimitação ou reforço de certas 

especificidades da carreira/imagem dos realizadores. A importância dos videoclipes nesse 

particular pode ser recuperada, a partir das análises empreendidas, em três frentes principais: 

1) na definição e recorrência temática, 2) nas estratégias de auto-referência/citação 

intertextual e 3) nos exercícios de estilo visual (mise en scène). Tais tendências aparecem 

disseminadas nos treze videoclipes analisados, mas é possível distribuí-los segundo a 

predominância de uma delas. 

A parceria entre Madonna e Jean-Baptiste Mondino foi, por exemplo, fundamental 

para a abordagem da temática sexual na carreira da cantora. Open Your Heart, Justify my Love 

e Human Nature devem ser encarados como marcos definidores de uma das questões mais 

recorrentes e certamente uma das que mais atraiu a atenção pública no decorrer da trajetória 
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da artista. No espaço de tempo que separa o lançamento dessas obras – entre 1986 e 1995 –, é 

possível localizar as principais investidas na construção da imagem de Madonna como uma 

papisa pop do sexo. Diante da possibilidade de marcar sua singularidade artística por meio da 

provocação contra o conservadorismo, Madonna – munida da ambição de uma self-made 

woman estadunidense – associa-se à influência progressista européia de Mondino para 

ilustrar, no formato videoclipe, diferentes manifestações da sexualidade.  

Com uma dúzia de clipes dirigidos antes da primeira obra para a cantora, Mondino 

já havia explorado a sensualidade de corpos e ações humanas em suas obras. No entanto, o 

tratamento do assunto costumava ser, no geral, contido (à exceção de Cargo de Nuit: 

Mondino/Axel Bauer, 1983) e utilizava os coadjuvantes e não os próprios artistas musicais 

para a incorporação dos personagens mais sexualmente objetificados. Com relação a esse 

aspecto, Madonna inaugurou, no trabalho do diretor francês, um novo grau de engajamento e 

participação do cantor protagonista.  

No tocante à videografia da artista antes da associação com Mondino, é certo que 

seu caráter sensual já havia sido marcadamente enfocado em clipes como Burning Up (Steve 

Barron/Madonna, 1983), Lucky Star (Arthur Pierson/Madonna, 1984), Like a Virgin (Mary 

Lambert/Madonna, 1984) e Material Girl (Mary Lambert/Madonna, 1985). Até então por 

conta da desenvoltura performática de Madonna em personagens que oscilavam entre o ideal 

romântico e o desejo/comportamento sexual dele desvinculado, a apreciação de tais obras 

acabava deixando a impressão, a promessa até200, de que ela seria capaz de ir ainda mais 

longe na exploração audiovisual da sexualidade. 

A aproximação da cantora com o diretor francês vai demarcar o início de sua 

abordagem mais polêmica acerca da questão sexual. Nesses três primeiros clipes, as 

personagens encarnadas por Madonna são completamente retiradas do contexto romântico, 

exibindo-se sua participação no mundo adulto, em que o sexo pode ser um meio de ganhar a 

vida (Open Your Heart), uma relação descompromissada entre parceiros ou prática à margem 

da sociedade (Justify my Love) e até um instrumento para tomada de posição libertária 

(Human Nature). O aproveitamento dessa temática na trajetória de Madonna não se dá apenas 

em parceria com Mondino. Posteriormente, outros diretores de clipes (David Fincher, Fabien 

                                                 
200 Em seu segundo videoclipe, Burning Up, Madonna já anunciava na letra da canção de sua autoria: “Unlike the 
others/ I’d do anything/ I’m not the same/ I have no shame/ I’m fire” (“ Diferente das outras, eu faria qualquer 
coisa. Não sou igual. Não tenho vergonha. Estou pegando fogo”). 
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Barron, Bobby Woods), de filmes (Uli Edel, Abel Ferrara) e fotógrafos (Steven Meisel, 

Wayne Maser) auxiliaram a construção dessa faceta sexualmente provocadora da cantora.  

Em termos temáticos, Björk seguiu, por sua vez, um caminho oposto ao de 

Madonna, optando não pela fantasia sexual, mas por uma alternativa comparável àquela que 

Giulio Carlo Argan identificou em certas investidas surrealistas, “um mitologismo fácil e 

transparente, como o das fábulas” (ARGAN, 1992: 363). Os contos de fadas e histórias 

fantásticas inspiraram largamente a parceria entre Björk e Gondry, influenciando o 

predomínio de temas como o da inocência quase infantil e sua relação causal com o 

deslocamento e até inadequação das personagens diante do mundo “real”. Os representantes 

mais emblemáticos dessa tendência são, sem dúvida, os clipes formadores da aqui chamada 

Trilogia Isobel, iniciada com Human Behaviour, o primeiro clipe conjunto de Gondry e Björk. 

Durante um período de pouco mais de quatro anos, entre 1993 e 1997, a cantora e o diretor 

insistiram – sem deixar de se dedicar a outros projetos – em desdobrar a proposta, os temas, a 

personagem e o mundo à parte de Human Behaviour nos posteriores Isobel e Bachelorette. 

A adoção da ingenuidade como tema de tais clipes diferencia-se da recorrente 

representação sensual e sexualizada das mulheres no formato videoclipe. Um investimento 

que aparece mesmo entre artistas que, a seu modo, não se apresentam simplesmente como 

objeto sexual, mas como artífices de sua própria liberação, a exemplo de Madonna. O 

contraste de Björk nesse aspecto busca ressaltar a cantora islandesa como figura singular na 

aparência, na atitude e também artisticamente. Algo dessa espécie de excentricidade apoiada 

em traços e inclinações infantis da cantora é trabalhado ainda nas propostas de clipes dirigidos 

por outros diretores, como na performance livre e bem-humorada de Big Time Sensuality 

(Stéphane Sednaoui/Björk, 1993), na ambiência de hospício de Violently Happy (Jean-

Baptiste Mondino/Björk, 1994) e mesmo na inspiração derivada de musicais hollywoodianos 

presente em It’s oh so quiet (Spike Jonze/Björk, 1995). 

O próprio Gondry, contudo, aprofunda a demarcação dessa singularidade 

identificada desde as escolhas artísticas, passando pelo physique du rôle até o timbre e 

trabalho vocal de Björk. Na parceria entre os dois realizadores, traduz-se o diferencial da 

artista não apenas em sua imagem excêntrica, mas também em sua evidência de supostos 

espírito autônomo, determinação e capacidade de controle. É esta, por exemplo, a relação de 

auto-referência pretendida na composição das protagonistas da mensagem interpessoal de 

Army of Me e da social-panfletária de Declare Independence. Em casos assim, espera-se que 

as personagens videoclípicas funcionem como versões condensadas de pontuais 
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características, momentos da carreira ou posicionamentos do artista musical, tendo ainda o 

investimento pessoal adicional de serem versões representadas por ele próprio. 

Tais versões auto-referentes podem se apresentar também como reflexões a 

respeito da carreira do artista musical, investidas de retomada e até de reavaliação de uma 

trajetória. Na parceria de Madonna e Mondino, essa estratégia tem destaque principalmente 

em Love Don’t Live Here Anymore e Hollywood, nos quais o diretor não se priva de incluir 

referências a clipes da cantora que não foram dirigidos por ele. O primeiro clipe traz uma 

apresentação discreta e sofisticada de Madonna, construída a partir de remissões à ambiência 

e ao visual de personae localizáveis no passado videoclípico da cantora. Sendo assim, evita-

se, em Love Don’t Live Here Anymore, o habitual tratamento provocador da dupla com o 

objetivo de concentrar a atenção do espectador sobre a interpretação da artista, que canta uma 

obra apontada como uma de suas influências musicais primeiras. Já em Hollywood, as 

referências a atitudes, à aparência da cantora e a outros videoclipes orquestradas por Mondino 

foram permeadas por um tom irônico bem ajustado ao conteúdo de auto-questionamento 

presente na letra da canção de Madonna. 

Alguns fatores fazem com que as estratégias de auto-referência nos videoclipes 

estejam direcionadas de maneira mais evidente à figura dos artistas musicais do que a dos 

diretores. Em decorrência da função de divulgação do formato, por exemplo, a presença física 

de cantores e bandas nos clipes é considerada, quase sempre, imprescindível e a rememoração 

de pontos emblemáticos de suas carreiras é encarada como comercialmente positiva. Nesse 

ponto, a centralidade dos artistas fica reforçada por conta da repetida recorrência, nos 

videoclipes, a assunções que circulam socialmente a respeito de suas vidas, atitudes e 

imagens, influenciando marcadamente a recepção das obras. A própria duração curta dos 

clipes – não favorável ao desenvolvimento de personagens – estimula que a caracterização de 

seus protagonistas parta desse patamar pré-constituído.   

Em uma estratégia não usual no formato, Michel Gondry já resolveu – como uma 

espécie de assinatura à maneira de Hitchcock – incluir-se em alguns de suas criações. O 

diretor tem aparições múltiplas e digitalmente coladas em Come Into My World (Michel 

Gondry/Kylie Minogue, 2002) e relembra sua antiga função de baterista em uma jam session 

com Paul McCartney ao final de Dance Tonight (Michel Gondry/Paul McCartney, 2007). No 

entanto, a parcela auto-referencial mais significativa dos diretores de videoclipes continua 

naturalmente a residir na reiteração de alguns traços de estilo visual. 
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No pináculo dos exercícios de manipulação imagética levados a cabo por Michel 

Gondry, estão colocados os clipes Hyper-ballad e Jòga, que compendiam diversas de suas 

inclinações artísticas, como a concepção artesanal de cenários, a associação de técnicas 

tradicionais e de ponta, além da apresentação artificializada de elementos da natureza. As 

duas obras acabam também destacando o experimentalismo da instância diretiva por meio de 

uma minimização da performance ou da presença de Björk. No caso de Hyper-ballad, a 

cantora tem aparição constante e em close, mas sua performance musical é exibida 

pontualmente e, ainda assim, como uma camada imagética menos nítida e sobreposta à 

imagem principal de uma Björk adormecida. Jòga, por sua vez, investe em algo como uma 

não performance, trazendo aparições sempre estáticas/congeladas da artista, que se restringem 

à introdução e ao final do clipe. Nesses videoclipes, tal redução do papel performático da 

cantora não implica uma diminuição da ascendência de Björk na criação das obras, uma vez 

que se nota a consideração detalhada do conteúdo das letras e da ambiência instrumental de 

suas canções nos exercícios de estilo visual do parceiro Gondry. Posteriormente, Hidden 

Place (Inez + Vinood & M/M/Björk, 2001), um clipe tributário desse tipo de investida de 

Gondry com Björk, associa à imagem da cantora intervenções gráficas mais abstratamente 

conectadas com sua contribuição musical. De todo modo, a inserção ocasional de sua figura 

como parte da configuração plástica de obras marcadamente influenciadas pela videoarte é 

bem adequada ao tipo de artisticidade vanguardista pretendida pela cantora para seu trabalho e 

sua carreira.  

Essa conveniência entre os exercícios estilísticos típicos da instância diretiva e as 

habilidades ou propósitos da instância performática justificam parcerias longamente 

estabelecidas como as aqui analisadas. É o caso do recorrente ajuste entre a combinação de 

cenografia parcimoniosa e frontalidade das apresentações coordenada por Mondino e o 

conseqüente realce da execução coreográfica de Madonna e seus dançarinos. O diretor traz do 

seu trabalho como fotógrafo de moda a estratégia de simplificar o entorno para valorizar os 

detalhes estéticos do produto em foco. Os clipes Human Nature e Don’t Tell Me resumem 

bem esse conjunto de características recorrentes da parceria, que inclui ainda a tendência a 

não-narratividade (situações performáticas em vez de tramas) e a utilização de arquétipos na 

construção glamourizada dos personagens-performers. A composição cenográfica minimalista 

é acompanhada por uma atenção cuidadosa da coreografia desde visões mais gerais da 

apresentação até o detalhamento de movimentos e de expressões. Mondino valoriza assim um 
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componente videoclípico – a dança – que escapa de sua alçada tanto na concepção quanto na 

execução, mas o faz a seu modo voyeurista maximizando a beleza e a sensualidade da ação. 

Quando Mondino começou a trabalhar com Madonna em 1986, já havia um 

horizonte de expectativa a respeito da ousadia e atratividade sexual da artista. Sempre tirando 

proveito da disponibilidade da cantora em assumir riscos e de sua desenvoltura performática, 

o diretor assume o papel de organizador – através da mise en scène e demais decisões técnicas 

– de formas renovadas e diversificadas de engajamento erótico com a cantora. Ele é um 

programador de efeitos sentimentais que variam, a depender da orientação sexual do 

espectador, entre desejo, admiração e identificação. Para isso, Mondino ocupa uma posição de 

voyeur não apenas voltada para a atitude de Madonna, mas também para a dos tipos diversos 

– masculinos, femininos ou andróginos; jovens ou velhos – que lhe servem de coadjuvantes. 

Nos clipes da dupla, fica, portanto, demarcada a separação entre a figura do observador – 

antecipada formalmente por Mondino e depois ocupada pelo espectador – e a figura do 

observado, ocupada predominante e ativamente por Madonna com seu comportamento e 

performance calculados. 

Se, na relação criativa entre Madonna e Mondino, prevalece essa lógica de ajuste 

complementar entre capacidades e inclinações individuais, no caso de Gondry e Björk, por 

outro lado, consolidou-se uma relação de sincretismo no decorrer dessa parceria iniciada já 

com o primeiro videoclipe da cantora em carreira solo. Nessa trajetória, Gondry aparece 

menos como um observador privilegiado e mais como um participante velado dos mundos à 

parte exibidos, principalmente quando se considera o quão entremeados estão a cenografia 

rebuscada e os efeitos pós-produzidos (atribuições do diretor) na constituição das heroínas 

apresentadas pela singularidade performática de Björk. 

 

Repercussões das parcerias analisadas no campo do videoclipe 

 

Do ponto de vista de sua relação com a momentânea divulgação de CDs-singles 

ou álbuns, a aferição do destaque e sucesso de videoclipes torna-se uma questão que se 

restringe aos interesses comerciais e de obtenção de lucro da esfera musical. Essa perspectiva 

é insuficiente para a argumentação do impacto cultural duradouro dos clipes como formato 

audiovisual, algo que deve passar pela investigação – histórica e analítica – dos propósitos 

estéticos de pelo menos uma porção dos realizadores a ele ligados.  
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No decorrer do desenvolvimento do campo do videoclipe, a legitimação de vários 

nomes, tendências e atividades referentes à elaboração desse tipo de obra expressiva foi 

também sendo alcançada pelo estabelecimento de uma diversidade de premiações e instâncias 

de consagração. Formas bastante divulgadas de reconhecimento partem de âmbitos inter-

relacionados com o contexto de produção de clipes – a exemplo de canais televisivos, 

indústria musical, associações de produtores de clipes e imprensa especializada – e 

freqüentemente permitem até a participação do público através das escolhas da audiência.  

A avaliação do papel de algumas das indicações, prêmios ou inclusões em listas 

de melhores do formato lança uma luz a respeito da repercussão do trabalho dos autores no 

campo do videoclipe. Conquistas fora ou dentro das parcerias analisadas vão gradualmente 

ampliando o poder de manobra nesse contexto. No nível mais básico, elas estimulam novas 

contratações para os diretores, além do aumento do seu controle decisório e dos orçamentos 

de clipes futuros. Para eles, isso não é apenas artisticamente alvissareiro, mas também 

financeiramente, já que – no mercado anglo-estadunidense – esses profissionais costumam ser 

pagos com uma porcentagem fixa dos custos da produção201. As indicações e os prêmios 

confirmam ainda a atratividade e a valorização de determinadas alternativas estéticas, que se 

repetem nas parcerias e acabam sendo vistas como a especialidade dos realizadores.  

No caso de Madonna e Mondino, a boa acolhida do primeiro clipe Open Your 

Heart202 apoiou-se justamente em três características – apuro visual, importância do figurino 

na caracterização de personagens e componente coreográfico vigoroso e estimulante –, que se 

constituíram gradativamente como a base do estilo da parceria. Em dois outros clipes com 

destaque similar em indicações e prêmios – Human Nature e Don’t Tell Me203 –, esse traços 

foram inclusive realçados através da supressão do investimento narrativo, que ainda estava 

presente em Open Your Heart. Na trajetória da parceria, mesmo opções arriscadas, como o 

                                                 
201 Usualmente 10% do orçamento do clipe, segundo SCHWARTZ (2007: 86).  
202 No Video Music Award (VMA) da MTV estadunidense – a mais popular premiação internacional de 
videoclipes –, Open Your Heart recebeu, em 1987, indicações nas categorias “melhor vídeo feminino”, “melhor 
direção de arte” e “melhor coreografia” (http://www.mtv.com/ontv/vma/1987/). O clipe foi incluído ainda na 16ª 
posição da lista 100 Greatest Videos da Slant Magazine (2003). 
203 Seguindo a história da participação dos clipes da parceria entre o diretor francês e a cantora estadunidense no 
Video Music Awards, Human Nature recebeu indicações como “melhor vídeo dance” e “melhor coreografia” 
(http://www.mtv.com/ontv/vma/1995/) e Don’t Tell Me, “como melhor vídeo feminino” e “melhor coreografia” 
(http://www.mtv.com/ontv/vma/2001/). Adicionalmente, em 2002, Don’t Tell Me foi indicado como “melhor 
vídeo musical – formato curto” no Grammy, tradicional premiação da indústria da música 
(http://www.rockonthenet.com/grammy/videos.htm). O videoclipe ganhou o prêmio de “melhor diretor de uma 
artista feminina” da Music Video Production Association (MVPA: 
http://www.mvpa.com/mvpa_awards_winners/mvpa_awards_2001.htm). 
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censurado flerte de Justify My Love com a pornografia, acabaram resultando em 

reconhecimento artístico posterior204. 

Também no desenrolar da colaboração de Gondry e Björk é possível observar a 

natural inclinação de aproveitar um filão, que – ao mesmo tempo em que se mantinha fiel às 

habilidades, propósitos e estilo particular dos seus realizadores – contou com boa 

receptividade por parte da crítica e público. O desempenho positivo de Human Behaviour205 

com seu tratamento cândido e inventividade artesanal na construção de mundos marcou a 

recorrência dessas estratégias em outros clipes igualmente destacados, louvados e premiados 

por essas características, a exemplo de Army of Me e Bachelorette206.  

A observação de outro traço comum às três obras – o desenvolvimento narrativo – 

mostra como tais recorrências não implicam acomodação ou estagnação criativa por parte dos 

autores, mas podem funcionar sim como teste de possibilidades. Nesses casos, tem-se desde a 

apresentação de situações frouxamente interligadas (Human Behaviour), passando por 

marcada linearidade da trama (Army of Me) até articulações complexas e circulares dos 

acontecimentos (Bachelorette). No estudo da trajetória dos realizadores no campo, a 

identificação das variações estéticas de recursos e estratégias recorrentes auxilia ainda a 

compreensão daqueles momentos em que certas alternativas criativas parecem ter alcançado o 

máximo de sua utilização e opta-se por uma virada, que pode ou não envolver os mesmos 

parceiros. Pode-se supor que uma situação dessas explique tanto o hiato de uma década na 

colaboração entre Gondry e Björk quanto as diferenças estilísticas entre seus dois últimos 

clipes, Bachelorette (1997) e Declare Independence (2007). 

As instâncias de reconhecimento e consagração incluem-se dentre os fatores 

contextuais de afirmação ou reiteração da posição dos realizadores considerados como autores 

com participação diferenciada e relevante na produção do formato. Essa condição é o 

                                                 
204 Justify My Love foi incluído em 43º lugar na lista da The 100 Top Music Videos da revista Rolling Stone 
(1993), galgando a 7º posição na lista 100 Greatest Videos do canal televisivo VH1 (1999). Além disso, o clipe é 
analisado largamente em trabalhos acadêmicos sobre a censura, construção do estrelato (SHUKER, 2001: 172-
174) e estudos de gênero e representação feminina nos videoclipes (ROBERTS, 1996: 59-80). 
205 Em um caso de reconhecimento precoce, a estréia videoclípica da dupla foi saudada com seis indicações nas 
categorias “melhor vídeo feminino”, “melhor artista estreante”, “clipe revolucionário”, “melhores efeitos 
especiais”, “melhor direção de arte” e “melhor edição” no Video Music Awards de 1994 
(http://www.mtv.com/ontv/vma/1994/). Human Nature foi também indicado ao Grammy 1994 como “melhor 
vídeo musical – formato curto” e adicionado, na 96ª posição, à lista The 100 Top Music Videos da revista Rolling 
Stone (http://www.rockonthenet.com/archive/1993/rsvideo.htm).  
206 Em 1995, Army of Me foi indicado ao Video Music Awards pelos seus efeitos especiais 
(http://www.mtv.com/ontv/vma/1995/). Já em 1998, Bachelorette ganhou o prêmio de “melhor direção de arte” 
do VMA (http://www.mtv.com/ontv/vma/1998/), prêmios de direção e direção de arte no MVPA Awards 
(http://www.mvpa.com/mvpa_awards_winners/mvpa_awards_1998.htm) e teve uma indicação ao Grammy de 
“melhor vídeo musical – formato curto” (http://www.rockonthenet.com/grammy/videos.htm). 
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resultado das trajetórias de parcerias, durante as quais categorias de percepção, de seleção e 

decisões dos criadores são testadas em sua viabilidade, postas em cheque por concorrentes, 

pressionadas por constrangimentos econômicos ou de outra ordem e, finalmente, consagradas 

pela realização de produtos com organização interna e estilos considerados representativos no 

momento histórico do campo produtivo em questão. Os diretores e artistas musicais esforçam-

se para fazer valer determinadas idéias ou visões e – tendo alcançado diversos níveis de êxito 

(comercial, simbólico, popular etc.) – alcançam a possibilidade de controlar e interceder 

ativamente em sua criação, minimizando a necessidade de se dobrar a pressões extra-

artísticas. 

 Ainda no âmbito artístico-expressivo, as distintas categorias das premiações 

citadas fazem lembrar a questão da contribuição de outros profissionais envolvidos com a 

produção de videoclipes além dos artistas musicais e dos diretores. Durante o trabalho 

analítico aqui realizado, a atenção às condições adjacentes da produção dos clipes individuais 

permitiu identificar uma série de nomes, que, de modo recorrente, estavam associados à 

concretização – em diferentes funções e etapas – dos propósitos das instâncias diretivas e 

performáticas selecionadas. Mesmo membros da equipe sem a dominância do diretor na 

coordenação geral da obra ou a visibilidade e poder decisório dos artistas musicais podem ver 

seu aporte criativo crescer tanto por conta da confiança no seu trabalho dentro da equipe 

quanto pelo recebimento de distinções externas. Tal combinação de capitais 

culturais/técnicos, sociais e simbólico permite que eles possam inclusive galgar novas 

posições privilegiadas no campo do videoclipe. 

Quatro dos clipes analisados de Gondry e Björk – Isobel, Hyper-Ballad, Jòga, 

Bachelorette – tiveram o mesmo assistente de direção, François Nemeta, que, sendo hoje um 

diretor de seus próprios clipes, assumiu ter se beneficiado com a experimentação de 

numerosas técnicas durante o trabalho com Gondry207. Jamie King, cuja participação como 

coreógrafo foi determinante para o êxito de Human Nature  e Don’t Tell Me, também passou à 

direção, tendo estreado com um trabalho para Madonna, Sorry (2006). A relação próxima 

com Mondino e Madonna também foi relevante para a trajetória de Dustin Robertson, que 

começou como editor-assistente em Human Nature e trabalhou como editor de Hollywood. 

Em dois clipes de Madonna não dirigidos por Mondino – The Power of Goodbye (Matthew 

Rolston/ Madonna, 1998) e Me Against The Music (Paul Hunter/Britney & Madonna, 2003) –, 

Robertson descreveu inclusive desavenças com os diretores – tanto da parte da cantora quanto 

                                                 
207 Informação presente no site oficial do diretor [http://www.francoisnemeta.com/nemeta/bio.html]. 
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de sua parte – para garantir que opiniões dela (e não do agente da instância diretiva) 

prevalecessem no corte final das obras208. Outra parceria recorrente no conjunto de clipes 

analisados envolve não uma pessoa específica, mas sim a empresa de pós-produção BUF, com 

a qual Gondry trabalha de perto na concepção de efeitos digitais pioneiros em diversos clipes, 

inclusive Army of Me, Hyper-Ballad e Jòga. Exemplos como esses demonstram a 

possibilidade de se investigar diferentes combinações colaborativas no contexto produtivo de 

videoclipes. 

Como elemento intermediário entre a configuração de possibilidades e limites no 

campo de produção e as obras expressivas propriamente ditas, a atuação dos realizadores no 

formato videoclipe deve ser considerada a espinha dorsal da argumentação aqui desenvolvida. 

A proposta de associar a retomada da trajetória de realizadores ou de suas parcerias no campo 

com a elucidação da ordenação interna, dos efeitos e dos estilos autorais dos videoclipes 

mostra-se, desse modo, aplicável tanto para o estudo da produção industrial audiovisual 

quanto para o estudo da condição artística das obras analisadas. Ao contemplar mais 

detidamente a segunda vertente, o viés autoral adotado teve o propósito de ampliar a 

argumentação a respeito dos vídeos musicais para além da visão restrita deles como simples 

anúncios da indústria musical. Restou demonstrada a existência de um campo do videoclipe 

com suficiente autonomia desde pelo menos a metade da década de 1980, justamente quando 

a confluência de interesses entre as instâncias diretivas e performáticas colocou tais obras 

como mais um desdobramento, uma etapa adicional, de seus investimentos criativos e não 

apenas como um instrumento de vendas. No afã de descrever os videoclipes como “imagens 

para vender álbuns” (LAING, 1985: 81) ou “como um meio de mercantilizar mais 

eficientemente o negócio da promoção” (GOODWIN, 1992: 27), perde-se de vista não apenas 

o próprio caráter artístico-expressivo dos produtos – canções, álbuns e filmes – por eles 

divulgados, mas também a constituição histórica de estilos audiovisuais especificamente 

videoclípicos que são a razão para a longevidade e a ubiqüidade da influência cultural do 

formato.  

 

 

 

                                                 
208 Informação presente em entrevista com o editor Dustin Robertson, que está disponível no site 
http://www.madonnatribe.com/idol/aviddiva.htm 
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ANEXO 

Screens dos videoclipes e imagens relativas a citações intertextuais 

   

   

   

O peep-show, seus clientes e a redenção final em Open Your Heart. 
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Andromeda, 1929  

  

Bela Rafaela, 1927 

 

Marquis D’Afflitto, s/d 

Pinturas de Tamara de Lempicka citadas no videoclipe Open your Heart.  
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O sexo liberta em Justify My Love e, abaixo, cena de Porteiro da Noite, referência do clipe. 
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Reafirmação libertária e paródia da imposição de limitações artísticas em Human 

Nature. 
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A aproximação gradativa e o momento de virada – o olhar de Madonna – em Love Don’t 

Live Here Anymore. 
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Nessa página, a estilização do cowboy e a ênfase coreográfica em Don’t Tell Me. Na 

página seguinte, a comparação da investida surrealista na série de pinturas A Condição 

Humana (René Magritte, década de 1930) com trechos do mesmo clipe. 
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A comparação entre as imagens do videoclipe Hollywood e sua principal fonte de 

inspiração, as fotografias de moda de Guy Bourdin. 
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A ambiência, situações e personagens fantasiosos de Human Behaviour. 
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Jogo de proporções, surrealismo e o atentado contra a arte institucionalizada em Army of Me. 
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  Sonho expressionista, cultivo de idéias e a integração com a natureza em Isobel. 
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Sobreposição de imagens e Björk desdobrada em Hyper-Ballad. 
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Exterioridade e interioridade islandesas em Jòga. 
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Vida e arte entremeadas em Bachelorette. 
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A possibilidade libertária da arte representada na instalação de Declare Independence  

 

 

 


