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Resumo: As fronteiras, a periferia, as margens ou, ainda, o entre-lugar são temas muito presentes na 

filosofia atual. Este trabalho procura entender como se desenrolam esses operadores no campo das artes e 

que tipo de obra, caracterizada pela contaminação e hibridismo, eles engendram. Para isto, esse artigo 

analisa o filme brasileiro Branco Sai Preto Fica (2015) de Adirley Queirós, um filme de borderland 

science-fiction, híbrido de documentário e ficção, assim como investiga o tipo de indeterminação, 

inquietude e perturbação das definições que marcam o caráter do que pode ser entendido por “fronteira”, 

servindo-se de teóricos como Jacques Rancière e Silviano Santiago. 
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Abstract: The frontiers, the periphery, the margins – the in-between – are themes we find in many works 

of philosophy nowadays. This paper is an attempt to understand how such operators are deployed in the 

field of art and the kinds of work marked by contamination and hybridism they produce. To do this, we 

will proceed to an analysis of the Brazilian movie Branco Sai Preto Fica (2015), directed by Adirley 

Queirós, a borderland science-fiction film which is a hybrid of documentary and fiction; and to an 

enquiry on the modes of indetermination, restlessness and disturbance of definitions that characterize 

what we can call “frontier”, using the theoretical works of Jacques Rancière and Silviano Santiago.  
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Branco Sai Preto Fica (2015) é um filme de Adirley Queirós que serve de figura 

privilegiada de uma corrente do cinema atual que convencionou-se chamar de borderland 

science-fiction (SUPPIA, 2017). Um movimento global de narrativas fronteiriças, periféricas, 

instaladas na fronteira incerta entre temas e representações. Deste modo, podemos dizer que 

BSPF habita simultaneamente alguns temas relativos à estética e às artes em geral, assim como 

temas caros à filosofia decolonial e “terceiro-mundista” contemporânea. Temas que reúnem-se 

através da sua estrutura de hibridismo: A fronteira [borderland]. 

 A questão central deste artigo é a do primeiro tipo, que interpela o filme enquanto obra 

de arte e possui cunho estético (mas que não se deixa afastar nunca da filosofia), e é sobre os 

limites da arte. Questão levantada por se tratar de uma obra marcada pela impossibilidade de 

tradução em um gênero, uma impropriedade, que se furta a ter um gênero próprio e ao esperado 

e adequado a um tema, existindo, ao mesmo tempo, entre o documentário e a ficção. Não se 

sabe quando um gênero está genuinamente presente ou ausente. O filme, assim, utiliza vários 

estilos cinematográficos sem comprometer-se com eles, aderindo e se distanciando, criticando, 
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subvertendo etc. Uma obra degeneradora que se afasta da originalidade de gênero, documental 

ou de ficção, por contágio, por utilizar a ambos. Tal qualidade fílmica será tratada sob as teorias 

do filósofo francês Jaques Rancière e seu pensamento desenvolvido no que tange ao cinema 

documental e de ficção (da ficção-documental), à questão da memória (da ficção de memória) e 

à questão do Regime Estético das Artes (regime que torna esse tipo de filme hibrido possível); 

juntamente com pinceladas de Silviano Santiago e suas teorias sobre a produção artística na 

Latino-América. 

É importante salientar que, simultaneamente, o filme levanta outro tipo de tema, dessa 

vez com o aporte da filosofia descolonial (mas que não deixa nunca, realmente, se afastar da 

estética), a questão da margem [borderlands], seus artefatos culturais e seus habitantes. Esse 

tema aparece sob diversos nomes em múltiplos autores: a questão da margem (DERRIDA, 

1991), da periferia (DUSSEL, 1977), do “pensamento de fronteira” (GROSFOGUEL, 2008), da 

fronteira (ANZALDÚA, 1987), do entre-lugar (SANTIAGO, 1978) ou dos intersítios 

(BHABHA, 1998), assim como os vários nomes de seus habitantes, a mestiza, o ciborgue, os 

híbridos etc. Mas, por mais que ele tangencie toda a discussão e percorra paralelamente (às 

vezes implicitamente) este artigo, ele não será central. Devido a isso, esses autores e suas teorias 

serão abordados como que sob uma sensibilidade comum, como pontes e como se se tratasse de 

um mesmo esforço de descentramento cultural decolonial (e etnográfico) e abertura à 

differance. Respondendo finamente a questão de o que entendemos por “fronteira”, não no 

sentido de “esclarecê-la” e apaziguar seu significado (o que talvez fosse uma contracorrente 

com essa própria proposta), mas para fazer jus ao seu caráter de crítica, de perturbadora e, 

portanto, inconclusiva e aberta a diferença.  

Branco Sai, Preto Fica é um filme em que toda a racionalidade do imaginário social é 

explodido. As imagens oficiais são ressignificadas, a polícia, a capital-metrópole de Brasília, as 

expectativas quanto aos personagens. O filme é abertamente inspirado em Blade Runner (1982) 

de Ridley Scott: Ciborgues que planejam um atentado terrorista (misto de luta pela 

sobrevivência) e um herói “caçador de androides”. 

Na sua versão brasileira o clássico da ficção-científica não conta com replicantes 

produzidos eugenicamente com tecnologia de ponta em laboratórios assépticos – os cyborgs 

brasileiros foram produzidos pela intervenção da tecnologia de controle social do Estado e num 

cenário caracterizado pela decadência e cheio de lixo. Uma estética denominada basura-punk 

[lixo-punk] (SUPPIA, 2017) onde não há alternativa além do uso de lixo como tecnologia num 

contexto colonial onde não produzimos nossa própria; antropofágico. 

Marquim da Tropa e Sartana são os ciborgues, meio humanos meio máquinas, um deles 

anda em uma comum cadeira de rodas e o outro tem uma prótese no lugar da perna. Ambos tem 
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seus órgãos locomotores artificiais e ambos os têm em decorrência de uma batida policial onde 

é proferida, pela polícia, a frase que dá nome ao filme. Meio “naturais” (a trajetória naturalizada 

periférica) meio que artificialmente produzidos (em linha de série, pode-se dizer também) no 

momento em que suas vidas são interrompidas pelo Estado-policial. O “Herói” do filme, o 

Caçador de Androides, que, na versão de Ridley Scott, é o galã Harrison Ford, na versão 

nacional é Dimas Cravalanças, funcionário terceirizado e em situação precária, louco e que, no 

final, não consegue completar sua missão de impedir o atentado dos ciborgues, invertendo a 

expectativa quanto ao “herói”.  

Feito com verba federal para documentários, sem a contratação de atores profissionais, 

sem a elaboração de um roteiro, como explicado pelo próprio Adirley e expondo a história real 

dos acontecimentos e da vida dos personagens (a invasão do baile do “quarentão”), BSPF é, 

definitivamente, um filme documentário. Ao mesmo tempo ele conta com todos os elementos 

básicos da ficção-cientifica: Ciborgues, viagem no tempo, uma distopia autoritária etc. O ponto 

onde pretendemos chegar é aquele sob o Regime Estético das Artes, um regime onde já não é 

possível saber se, em BSPF, os elementos documentais são elementos do drama em uma fábula 

ou se a fabulação e imaginação dão liga aos testemunhos e fotos do documentário, ligando 

imagens, formando arranjos como uma montagem e, portanto, construindo um real. 

Uma primeira característica que podemos pincelar de BSPF, avançando sobre seu 

caráter fronteiriço, é o borramento que sua indeterminação causa. Os marcadores da unidade, 

enquanto princípio de não-contradição e de rigidez que expulsa a diferença, e a pureza, 

enquanto marcador que rastreia a genuinidade, a originalidade ou quando algo está 

autenticamente presente, são formas desprivilegiadas em favor de uma contaminação e 

suplementação. Sua forma de pastiche das formas hegemônicas que nos são aculturadas pelo 

colonialismo (ele imita os blockbusters de ficção-científica norte-americanos) ganha uma 

estrutura de suplemento, de texto sobre outro texto, de desvio da norma e de entre-lugar, dentro 

(interna) e fora (externa) das narrativas constituintes mas que é, nessa dobra, politicamente 

orientado e carrega uma crítica colonial. Assim nos fala Silviano Santiago sobre a arte na 

América-Latina: 

A maior contribuição da América Latina para a cultura ocidental vem da destruição sistemática dos 

conceitos de unidade e pureza: esses dois conceitos perdem o contorno exato do seu significado, perdem 

seu peso esmagador, seu sinal de superioridade cultural, à medida que o trabalho de contaminação dos 

latino-americanos se afirma, se mostra mais e mais eficaz. (SANTIAGO, 1978, p. 16) 

Entre o sacrifício e o jogo, entre a prisão e a transgressão, entre a submissão ao código e a agressão, entre a 

obediência e a rebelião, entre a assimilação e a expressão – ali, nesse lugar aparentemente vazio, seu templo 

e seu lugar de clandestinidade, ali, se realiza o ritual antropófago da literatura latino-americana 

(SANTIAGO, 1978, p. 26) 
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BSPF não obedece as regras do que seria apropriado nem a um filme de documentário, 

nem a um filme de “ficção” conforme estabelecidas sob o que Rancière chama de Regime 

Representativo. Nesse regime um determinado tipo de organização das imagens e do dizível 

ganha, então, privilégio. Essa organização é sistematizada no séc. XVIII, encarnada nas “belas-

artes” e no domínio das três grandes atividades organizadoras da obra de arte: “a inventio, que 

determinava os assuntos, a dispositivo, que organizava as partes do poema ou do discurso, a 

elocutio, que dava aos caracteres e aos episódios o tom e os complementos que convinham à 

dignidade do gênero” (RANCIÈRE, 1995, p.25). Deste modo a arte submetia-se 

hierarquicamente a um “princípio de conveniência” que dava liga à verossimilhança. De acordo 

com esse “princípio de conformidade” as ações e discursos atribuídos ao personagens devem 

estar adequados à sua natureza – a natureza humana em geral – e a particularidade do gênero em 

questão – um grupo particular. As ações e discursos dos personagens devem ser apropriadas 

para o senso da época, obedecendo sua lógica de ação: 

[...] um princípio de conveniência: os reis devem falar a língua dos reis, enquanto o povo deve falar a língua 

do povo. Esse conjunto de normas definia muito mais que uma corrente acadêmica. Ele ligava a 

racionalidade da ficção poética a uma certa forma de inteligibilidade das ações humanas, a um certo tipo de 

adequação entre as formas de ser, as formas de fazer e as formas de dizer. (RANCIÈRE, 2016, p. 6) 

Ora, o problema instaura-se no momento então em que a arte torna-se um reflexo das 

expectativas da racionalidade social, como veremos. 

Verossimilhança não é somente sobre que efeito pode ser esperado de uma causa; ela também diz respeito 

ao que pode ser esperado de um indivíduo vivendo nesta ou naquela situação, que tipo de percepção, 

sentimento e comportamento pode ser atribuído a ele ou ela. (RANCIÈRE, 2010b, p. 79) 

BSPF subverte a hierarquia de temas recomendados para se tratar de um determinado 

tópico, mobilizando assim, outras maneiras de fazer, outras formas de organizar e de tratar. Isso 

tem como consequência que outros produtores dessa forma não oficial e invisibilizada sejam 

temas, sujeitos, e mobilizem uma determinada sensibilidade sobre o fato.  

Trata como grande e historicamente importante um elemento esquecido: a invasão da 

polícia ao “baile do quarentão”; tem como tema a vida de sujeitos invisíveis. O filme implode o 

drama, ao tratar de “qualquer um”, da vida banal cotidiana – não podemos nos esquecer que 

ataques violentos da polícia são comuns e, mesmo tão comuns, são invisibilizados, excluídos 

das histórias oficiais; não importam – para depois reacendê-lo, dar dignidade, exibir a nobreza 

das vidas comuns.  

Não se trata de “reabilitação social”, de dar dignidade ao invisível dentro do paradigma 

que produz sua exclusão, não é desta nobreza que se fala. No final do filme nem Marquim nem 

Sartana (dois dos personagens principais) recuperam seus movimentos de dança “black”, nem 
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são aceitos em Brasília, eles recusam a inserção confrontando-a. “Trata-se de confrontar uma 

história a outra, um espaço a outro, uma palavra a outra.” (RANCIÈRE, 2010c, p.103). A 

política que é mobilizada deste modo joga mais com o dissenso do que com o consenso. 

A tragédia de “qualquer um” e sua grandeza é significada no esforço  

para extrair o potencial poético do cenário sórdido e da palavra sufocada de vidas atrofiadas, para fazer 

coincidir, para além de toda estetização da miséria, as potencialidades artísticas de um espaço e as 

capacidades dos indivíduos mais desclassificados de retomarem seu próprio destino. (RANCIÈRE, 2010c, 

p. 102)  

É a vida dos habitantes em situação de sufocamento que ganha grandeza poética e, ao 

inverter o “tema” e o sujeito, dando-o visibilidade por ele mesmo, também este ganha 

visibilidade e participação política na definição do que serão as coisas, na partilha do sensível, 

uma voz na construção da sensibilidade comum e partilhada. “A diferença de poética é também 

uma diferença de política. Para afirmarem uma dignidade política dos homens do povo idêntica 

à sua dignidade estética” (RANCIÈRE, 2010c, p. 105). 

A abertura do filme é um dos personagens, Marquim da Tropa, em sua cadeira de rodas, 

subindo o elevador que o ajuda na locomoção dentro de sua casa em Ceilândia – periferia de 

Brasília –; ainda não é possível dizer se se trata de um personagem de ficção ou de um 

documentário. O ruído do elevador é tão real que serve como sonoplastia da ficção-científica, 

gênero normalmente ambientado num universo de máquinas. “O essencial, porém, não está ali, 

e sim no espaço construído por essa abertura, na tonalidade que ela empresta à história” 

(RANCIÈRE, 2010c, p.101). 

Após sua entrada, ele desce até uma rádio pirata no seu porão e dá o testemunho do dia 

em que ficou paraplégico, em decorrência da invasão da polícia ao baile do quarentão, seu 

testemunho, porém, não é uma “entrevista”, modelo institucionalizado para cinema documental. 

Vitor Guimarães, sobre esse assunto comenta que (2016, p. 67):  

fosse um sem-teto ou um sociólogo o entrevistado, o dispositivo espacial – um sujeito que fala diante de um 

entrevistador que ouve – não se alterava. Entre as consequências negativas desse procedimento quase 

exclusivo, o autor apontava não apenas a centralidade narcísica do cineasta-entrevistador, mas também a 

predominância da dimensão verbal – que reduz o campo de observação do documentarista – e a passagem 

para o segundo plano das relações entre as pessoas de que trata o filme (dificilmente se documentava as 

interações entre os diferentes sujeitos filmados). 

O personagem fala com uma dicção lírica e teatral, ao mesmo tempo uma voz 

melancólica, nostálgica, alegre e triste – tentando expressar a alegria que era para ele o baile 

black e os passos de dança que fazia, ao mesmo tempo relembrando o evento traumático. O 

filme organiza outro dispositivo temporal e espacial, onde o testemunho não é uma voz off do 

entrevistado ou do diretor que, pedagogicamente, explica o que significam as imagens (Ao 



 
REVISTA A! | N. 7, 2017/01               50 

ARTIGO | PEDRO PAULO GUIMARÃES DE MENEZES   

 

mesmo tempo, como veremos, o filme tem uma face em que constrói uma memória, partilha 

uma sensibilidade e positivamente diz o que são as coisas). Não há a preocupação com o “efeito 

de realidade”, o testemunho trágico de Marquim não serve ao propósito de imprimir “realismo”, 

nem de “realismo fantástico”[1], ele serve mais à ficção-cientifica. “A tragédia invadiu, assim, o 

terreno da crônica” (RANCIÈRE, 2010c, p.102). 

A polinização cruzada entre o cinema “ficcional” da fábula e o cinema documental não 

é exatamente novo. A câmera na mão e tremida, o ato de filmar fora de estúdios, o drama 

biográfico; tudo isso são estratégias que foram extraídas do documentário para dar um efeito de 

realismo à ficção, como em Rosselini e no cinema “neorrealista” italiano. De outro lado a 

fabulação invade os documentários, “personagens burlescos que irrompem em meio ao relato 

documental, performances que desafiam os limites entre vida e atuação, arquivos do passado 

que se ficcionalizam no presente (...) trajetórias cotidianas que se tornam romanescas” 

(GUIMARÃES, 2016, p. 62). Esse movimento é encontrado em sua forma máxima quando 

Godard diz, por exemplo, que “todo grande filme de ficção tende ao documentário, como todo 

grande documentário tende à ficção” (GODARD apud GUIMARÃES, 2016, p. 65). 

Um filme documental está, desde sua gênese, com Vertov, até Chris Marker, 

comprometido a atender as expectativas de sua vocação para o “real” e deveria fazer coincidir a 

obra com o “mundo”, a imagem com seu sentido próprio, fazendo falar seu mutismo e calando 

sua tagarelice de significados variáveis. “Vertov adota: não ao cinema de atuação [...] Apenas 

um cinema do fato”[2] (RANCIÈRE, 2013, p. 228, tradução nossa).  

O problema é que as imagens sem roteiro, direção e corte, imagens documentais, 

evidências, recortes de jornais, testemunhos e fotos que BSPF mobiliza “que deveriam falar por 

si próprias” nada dizem, abertas que estão a muitas interpretações. O problema é, conforme 

pontua Rancière, que: 

o cinema “documental” sempre esteve preso entre as ambiguidades do “cinema-verdade”, as artimanhas 

dialéticas da montagem e o autoritarismo da voz do diretor – voz geralmente em off que duplica, em sua 

continuidade melódica, as sequências de imagens heterogêneas ou pontua, passo a passo, o sentido que é 

necessário dar à sua presença muda ou a seus arabescos elegantes. O pedagogo dialético Marker raramente 

se privou de nos sublinhar seja a evidência apresentada pela imagem “em si”, dessa que nossa memória 

tende a esquecer ou que nosso pensamento reluta em conceitualizar, seja, ao contrário, a insignificância ou 

a ambivalência da imagem solitária e a necessidade de esclarecer suas possíveis leituras. (RANCIÈRE, 

2010a, p. 187) 

Os dados documentais, a data, a informação; Como pode um fato, uma coisa que 

deveria ser auto evidente e falar por si necessitar de explicação? Não poder prescindir de edição 

– planejamento, recorte, seleção etc – de um texto? A imagem de um trabalhador é só a imagem 

de um trabalhador e não, como disse Vertov, um show do sucesso comunista quando não se 
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estabelece a conexão entre a imagem do trabalhador e a ação de edificar o comunismo. A 

imagem do trabalhador cairia na banalidade, na igualdade insignificante, sem a edição. 

“Infelizmente, nada distingue a imagem de máquinas capitalistas de máquinas soviéticas”[3] 

(RANCIERE, 2013, p. 231, tradução nossa). Por mais que Vertov tivesse desejo de realidade e 

de libertar a imagem do script (script que torna a câmera um mero instrumento à serviço de uma 

intenção externa ao invés de só captar a realidade), é impossível dizer que a montagem de shots 

e sequências não está subordinada a construir determinada sensibilidade. Não se trata de 

“retratar” a realidade pois os fatos são mudos sem edição e sem ficcionalização, mas de 

construí-la, propô-la. Aqui o cinema documentário tem seu grande momento, propõe uma 

sensibilidade do real. 

Informação pura é insignificante (não tem significado). Ela anula a conexão entre os 

fatos ao apresentá-los atomizados. Sob a efígie de “informação” os fatos não mais conectam-se 

em um “sentido” maior, capaz de derivar um significado. Há uma impossibilidade de concluir 

algo, de ler nos fatos o sentido de uma história, apagando a relação do passado com o futuro, 

com o que foi seguido ou a direção que seguirá (seu sentido-direção). 

Quanto mais os fatos abundam, mais se evidencia sua indiferente semelhança. Mais se desenvolve, também, 

a capacidade de fazer de sua interminável justaposição uma impossibilidade de concluir, uma 

impossibilidade de neles ler o sentido de uma história. (RANCIÈRE, 2010a, p. 180) 

 Para o autor, “Ficção” e “Documentário” não são excludentes. Ficção é a liga entres os 

dados, entre a evidência dos fatos e as ações humanas que ali se performam: A ficção liga os 

dados do visível (a informação, os fatos) e o dizível (o significado dessas imagens). Atua como 

uma racionalização dos fatos, sua organização, a coordenação entre atos, ordenação dos 

acontecimentos. Assim Rancière define ficção (2010a, p. 180): “A ficção é a prática dos meios 

de arte para construir um “sistema” de ações representadas, de formas agregadas, de signos que 

se respondem”. 

Ainda no Regime Representativo essa orientação tinha como objetivo garantir as 

expectativas sociais sob a máscara de verossimilhança; já no Regime Estético, a ficção se vê 

livre para organizar do jeito que quiser, ela deixa de ser o encadeamento causal aristotélico das 

ações ‘segundo a necessidade e a verossimilhança’ promovendo assim uma revolução nos 

modos de fazer, de sentir e de visibilidade (RANCIÈRE, 2009a, p. 55). 

 Sobre a impressão muda que fala da imagem – que trás vestígios e rastros de vários 

“reais”, de vários “o que se sucedeu”, de várias ações – do acontecimento ou do fato, a ficção 

organiza uma montagem que calcula as potências de significância e os valores de verdade. Eis 

porque o cinema documental não se difere do cinema de ficção. “O real precisa ser ficcionado 

para ser pensado” (RANCIÈRE, 2009a, p. 58). 
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O cinema é uma linguagem que inventa, que submete a impressão à montagem. Os 

enunciados cinematográficos não são reflexos do real, eles constroem o real através da atividade 

de organizar o sensível e o dizível. Chris Marker usa a voz off, Dziga Vertov usa a montagem 

para produzir o efeito de equivalência e igualdade entre os humanos e atividades: 

Cinema é uma linguagem no sentido em que põem elementos em comunicação. Mas esses elementos são 

fatos e ações [...] trabalhando com os fatos sensíveis da vida soviética, os tratando como materiais que 

organiza para construir formas de percepção para um novo mundo sensível[4]. (RANCIÈRE 2013 p. 227, 

tradução nossa) 

Branco Sai, Preto Fica localiza-se no paradoxo de criar uma memória, produzir no 

futuro o passado, criando um novo mundo sensível. Não se trata de conservar a memória do 

baile do quarentão, pois, como um evento minoritário, essa memória nunca existiu, foi invisível, 

ninguém soube; trata-se então de criá-la, criar um novo mundo sensível. Quando um filme tem 

o objetivo de ser espelho verossímil, quando tem o propósito de cinema-verdade-objetivo, 

cumpre o papel somente de reforçar o reconhecimento entre os espectadores, a imagem na tela e 

as figuras do imaginário social (dos estereótipos da sociedade). Por reconhecimento podemos 

ler uma re-apresentação assim como uma re-construção dessas figuras, um processo contínuo de 

construção e inscrição de um sentido a um sensível. Crítico e perturbador a tal tendência, BSPF 

é uma “ficção de uma memória”, que é assim definida por Rancière: 

Contrária a essa tendência a reduzir a invenção ficcional aos estereótipos do imaginário social, a ficção de 

uma memória se instala na distância que separa a construção do sentido, o real referencial e a 

heterogeneidade de seus “documentos”. (RANCIÈRE, 2010a, p. 180) 

A “ficção de memória” vem como um dissenso, ela questiona a história “oficial” e o 

sentido oficial de uma imagem. Em BSPF a imagem oficial de Brasília, como  cidade modelo, é 

revertida para a cidade excludente; a imagem oficial da polícia, como boa, promotora da justiça 

e protetora, é metamorfoseada como violenta e aterrorizadora – ironicamente chamada no filme 

de “Polícia Do Bem Estar Social”.  

“Da nossa memória fabulamos nóis mesmos”, diz o epitáfio que conclui o filme, 

mantendo-o assim, inconclusivo, aludindo a um trabalho, uma fabricação, não a uma presença 

ou história natural, mas a uma história a ser construída. Despertando a realidade de que 

autobiografias e identificações apaziguadas e apressadas estão colidindo em suas fundações, 

vendo que nunca foram tão puras assim, não se sabem ou se conhecem tão bem, suas fronteiras 

que demarcam a segurança do perigo de perecer jazem prontas para serem contestadas por 

formas clandestinas, hereges, ilegítimas, degeneradoras, utilizadas pelas minorias internas, pelos 

perversos, invisíveis no design da sociedade e da cultura. 
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NOTAS 

[1] Não é realismo fantástico porque não se mobilizam metáforas para multiplicar e reforçar o 

efeito de verossimilhança. Não há metaforização da invasão da polícia, esta não aparece 

figurada e, também, se trata menos de substituir uma memória por outra do que se criar uma 

memória que não existia. 

[2] No original: “Vertov adopts: no acted cinema [...] Only a cinema of the fact”. 

[3] No original: “Unfortunately, nothing distinguishes the image of capitalist machines from 

Soviet machines”. 

[4] No original: “Cinema is a language in the sense that it puts elements into communication. 

But these elements are facts and actions [...] working with the sensible facts of Soviet life, 

treating them like materials that organizes to construct forms of perception for a new sensible 

world”. 
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