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FAZER VER SEM MOSTRAR:1 

a presença do autor e abstração da imagem em Close-up de Abbas Kiarostami 
 

Daniela de Paula Gomes2 
 
RESUMO 
 
Para os limites desse trabalho, temos a intenção de tensionar o fazer cinematográfico do 
cineasta iraniano Abbas Kiarostami colocando em perspectiva a presença do autor no filme 
e a potência de abstração das imagens que colocam o espectador como ponto ativo na 
produção da história contada. Para tal, escolhemos como corpus de análise o filme Close-up 
(Close-Up – namay-e nazdik, 1990), que parece desenhar os percursos de Kiarostami frente 
ao cinema contemporâneo em contexto mundial. Nossa proposta se ancora nas discussões 
sobre opacidade e transparência da imagem cinematográfica (Ismail Xavier), nas 
proposições sobre a presença do real e a potência das imagens pontuadas (Youssef 
Ishaghpour) e também nas discussões sobre o “risco do real” nas produções 
contemporâneas (Comolli). As discussões sobre abstração das imagens pelo espectador 
como parte integrante da construção do filme são pensadas em consonância com as 
discussões de autoria e estrito controle do dispositivo cinematográfico pelo cineasta. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Abbas Kiarostami, cinema, espectador, abstração, cinema 
narrativo. 
 

MAKE SEE WITHOUT SHOW:  
the presence of the author and abstraction of the close-up image of Abbas Kiarostami 
 
ABSTRACT 
For the limits of this work, we intend to emphasize the cinematographic making of the 
Iranian filmmaker Abbas Kiarostami putting in perspective the presence of the author in the 
film and the power of abstraction of the images that put the viewer as an active point in the 
production of the story told. To this end, we chose as corpus of analysis the film Close-up 
(namay-e nazdik, 1990), which seems to draw Kiarostami's paths towards contemporary 
cinema in a global context. Our proposal is anchored in the discussions about the opacity 
and transparency of the cinematographic image (Ismail Xavier), the propositions about the 
presence of the real and the power of the punctuated images (Youssef Ishaghpour) and also 
the discussions about the "risk of the real" in contemporary productions (Comolli). The 
discussions about abstraction of images by the viewer as an integral part of the film's 
construction are thought in line with the discussions of authorship and strict control of the 
cinematographic device by the filmmaker. 
 
Key words: Abbas Kiarostami, cinema, spectator, abstraction, narrative cinema. 

                                                             
1 Trabalho apresentado no GT [Estéticas e estudos da imagem]. 
2 Universidade Federal de Ouro Preto. Programa de Pós-graduação em Comunicação; 
danielapaulagomes@gmail.com. Bolsista FAEMIG. 
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Abbas Kiarostami foi um dos cineastas iranianos de maior proeminência no 

contexto cinematográfico mundial contemporâneo. Seus filmes se colocam como 

inquietação dentro de um contexto cinematográfico mundial bombardeado de produtos 

hiper narrativos e de intenções comerciais escancaradas. Como o próprio cineasta declarou 

ao longo de sua carreira, ele não tinha uma definição clara sobre cinema, mas sabia 

exatamente o que não gostava nele: “não gosto quando se limita a contar uma história” 

(KIAROSTAMI, 2003, p. 180); “não suporto o cinema narrativo. Abandono a sala. Quanto 

mais se esforça por contar, e quanto mais sucesso tem nisso, maior é a minha resistência” 

(IDEM, p. 181). O cineasta se posiciona a favor de um cinema que não subestime a 

capacidade do espectador e, nesse sentido, deposite certa ênfase no papel que ele 

desempenha na história que é colocada em cena. Tensionando, ao mesmo tempo, a posição 

que o autor e o dispositivo cinematográfico, aqui inicialmente percebido enquanto aparato 

de produção3, ocupam nesse processo. 

Em ocasião da Mostra Kiarostami realizada em São Paulo, em janeiro de 1998, 

Inácio Araújo, crítico da folha, escreve um comparativo entre as cinematografias de 

Kiarostami e Hitchcock e procura definir as questões que se apresentam no cinema de 

Kiarostami. Para o crítico, as perguntas básicas colocadas pelo cineasta seriam "onde se 

forma o filme? Ele existe na cabeça que o concebe? Na realidade que a câmera apreende? 

Ou no olhar do espectador?"4. Em nossa perspectiva, todas essas questões parecem se 

alinhar em um jogo de forças que se constituem enquanto potência do fazer 

cinematográfico de Kiarostami. O fazer cinematográfico, que identificamos como particular 

do cineasta, se coloca enquanto uma construção coletiva. Que ainda que almeje apagar 

traços de intervenção autoral, no sentido de um cinema naturalista nos termos colocados 

                                                             
3 Em estudo anterior explorei a noção de dispositivo no cinema de Abbas Kiarostami partindo do conceito de 
Michel Foucault tal como foi explorado por Gilles Deleuze e Giorgio Agamben. Dispositivo não como 
aparato cinematográfico, mas percebido como as redes de força que cercam a produção cinematográfica. Cf. 
GOMES, Daniela de Paula. O conceito de dispositivo e análise fílmica: reflexões sobre a quebra da “ilusão de 
realidade” em Cópia Fiel de Abbas Kiarostami. Temática (João Pessoa. Online), v. 12, p. 156-167, 2016. 
4Cf. ARAÚJO, Inácio. O Suspense e a Suspensão. Folha de São Paulo, 11 de janeiro de 1998. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs110110.htm. Visto por último em 4 de Outubro de 2016. 
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por André Bazin5, aparece como um campo de forças entre intenções de realização, 

potência do material captado e abstração do espectador diante das imagens apreendidas. 

Esse desejo “naturalista”, de uma imagem elementar, despida de certa função que 

cria significados, de produção de imaginários, de exprimir algo, que retorna à reprodução 

primária daquilo que se encontra diante da câmera, encontra-se sob a superfície de um 

profundo controle das técnicas e do aparato cinematográfico e de uma exposição de todos 

esses mecanismos na construção discursiva. Característica de um cinema reflexivo que ao 

mesmo tempo que se distancia das desconstruções das vanguardas cinematográficas 

modernas6, mantém em si a intenção de desvelar os discursos, de ressignificar narrativas 

com o objetivo de ressaltar as potências de “real” que a imagem de cinema carrega. 

A partir daqui, se escolhemos pensar o cinema de Kiarostami como algo de 

dissidente, como voz que almeja tons distintos do cinema mainstream, devemos pensá-lo 

sob a ótica da produção nacional iraniana, mas, sobretudo, ressaltando aspectos de sua 

cinematografia que possam explicar sua projeção mundial e o pioneirismo que representa 

diante de um interesse cada vez maior sobre os cinemas do Irã. 

Antes da Revolução Islâmica (1979), o cinema no Irã repetia, ainda que 

timidamente, os moldes ocidentais. Não sob uma ótica de cinemas colonizados (posto que o 

Irã nunca foi), mas como uma apropriação, um simples eco de produções presentes no 

universo cultural marcado pela presença de cinemas estrangeiros. O que acaba por limitar 

intenções marcadas de uma alteridade mais radical frente a produtos de outras 

nacionalidades (ISHAGHPOUR, 2004, p. 120).  

O incentivo à produção nacional que segue parece resolver a intenção de um cinema 

mais independente dos padrões comerciais ocidentais e marcados por vozes autorais que 

ressaltam o lugar do cinema iraniano em relação ao mundo (alteridade). Ainda que a 

censura do novo regime tenha sido incisiva, a existência do setor cinematográfico no 

Instituto para o Desenvolvimento Intelectual das Crianças e Adolescentes (o centro de 

cinema criado em 1970) permitiu que ela interferisse de modo mais brando nos filmes 

                                                             
5 André Bazin era adepto de uma estética transparente que buscava uma imagem naturalista. Um apagamento 
de intervenção do autor no filme. 
6 Existe na cinematografia de Kiarostami um interesse pelo minimalismo e por desfechos otimistas que o 
distanciam das vanguardas modernas carregas de intenções críticas, niilistas e com certa obsessão pelo 
fracasso (ISHAGHPOUR, 2004). 



 

IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

iniciais de Kiarostami, em especial porque estes lidavam com questões da infância (longes 

dos imperativos do mundo adulto). Outra consequência da criação desse setor foi a criação 

de filmes mais independentes dos padrões comercias e interesses de público e produtores – 

o que criava um ambiente de maior liberdade artística. 

A formação de Kiarostami como cineasta deve muito a estas experiências iniciais no 

instituto. Diferente de outros cineastas, expoentes modernos, Kiarostami não teve sua 

formação em cinema marcada por uma cinefilia e interesses por grandes filmes de grandes 

épocas. O diretor enfatiza que seu interesse pelo cinema veio de suas experiências com 

filmes de seu país. Diretor publicitário entre 1960 e 1969, Kiarostami teve sua estreia como 

cineasta na direção do primeiro filme do Instituto e seu primeiro curta, O pão e o beco (Nan 

Va Koutcheh, 1970). O seu olhar para o cinema vem de uma relação menos compulsória (já 

que assume que não assiste um filme mais de duas vezes) e muito bem delimitada, posto 

que intenta se distanciar de produções de certo “cinema narrativo” que valoriza o contar em 

detrimento das potências do trabalho cinematográfico. 

Tal declaração nos chama a atenção para sua posição de contraste diante de um tipo 

de cinema que se esforça por mostrar todos os detalhes necessários ao desenvolvimento da 

história. Um impulso negado por Kiarostami que reafirma sua ambição constante em fazer 

que o espectador veja sem que seja preciso mostrar excessivamente todos os detalhes da 

história. Ato que reafirma sua posição enquanto realizador presente, mas que ambiciona a 

participação de seu público através da abstração das imagens enquadradas. O diretor chega 

a se posicionar diante dessa questão afirmando que a sua “maneira de enquadrar a ação 

obriga os espectadores a manterem-se mais diretos e a esticar o pescoço para tentar 

enxergar aquilo que eu não mostro!” (KIAROSTAMI, 2004, p. 183). 

Nesse sentido, sobressai em sua cinematografia uma relação com a potência do real 

que a imagem cinematográfica assume distante de uma intenção da imagem transparente, 

que possibilite uma crença e imersão do espectador de cinema sem consciência do logro 

que marca a experiência cinematográfica. As intenções e, essencialmente, a presença do 

diretor na condução do discurso fílmico vão além de ambições naturalistas (retomando o 

explicitado acima) e, sobretudo, não necessariamente atreladas a um interesse em desvelar 

o aparato cinematográfico. As palavras chave para pensarmos o cinema de Kiarostami em 
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termos de uma presença autoral e de potência da imagem em se abstrair de ilusões realistas 

são coletividade, afeto, construção. 

O coletivo se faz presente na experiência que não se efetiva com o material final, 

mas somente com a experiência da projeção. Lugar que Kiarostami reserva para a 

finalização da narrativa fílmica que só se efetiva com as lacunas que são preenchidas pelo 

espectador. Afeto que se manifesta no acolhimento das paisagens e na relação próxima do 

cineasta com os temas que escolhe explorar (o grau de aproximação quase autobiográfico 

que mantém em algumas de suas produções) e, especialmente, na relação de proximidade 

que mantém com atores/personagens de sua história7. E construção aqui reconhecida como 

presença do autor, ora física e participativa (Close-up), ora encenada (E a vida continua) ou 

como força de um cinema enquanto dispositivo que se configura como campo de forças na 

produção do discurso, em sua reflexividade (Cópia Fiel). Chaves de discussão que devem 

ser vistas de modo indissociável porque dialogam entre si e dizem sobre a existência de 

todas elas em conjunto. 

Para os limites desse trabalho, escolhemos como corpus de análise o filme Close-up 

porque percebemos que o filme consegue representar nossa ênfase na análise da produção 

de Kiarostami com foco na presença do autor e na potência das imagens em seu caráter 

incompleto, abstrato, e que só se efetiva através da experiência do cinema. Nesse sentido, 

partimos de uma discussão sobre o real no cinema (a intenção de, o efeito de), a ilusão de 

realidade e, sobretudo, a construção de uma verdade (de cinema) que nos termos do cinema 

de Kiarostami implica registro e encenação. 

O filme se constrói sob a tensão entre encenação de um fato verídico e o registro 

cinematográfico, deixando em primeiro plano uma falsa ênfase no conflito entre real e 

ficcional no cinema para adentrar em questões plásticas sobre as complexidades do material 

fílmico. Kiarostami se coloca em presença física no filme e questiona sua intervenção no 

material final que apresenta. O percurso narrativo que o diretor escolhe deixa a cargo do 

espectador a percepção do registro que parece misturar material de arquivo e encenação, 

valorizando a abstração do espectador que desenha os percursos da história através, 

sobretudo, dos silêncios que tomam conta da projeção. 
                                                             
7 “Se há atuações sensíveis em meus filmes, isso se deve a essa relação afetiva que existe entre mim e esses 
atores” (KIAROSTAMI apud ISHAGHPOUR, p. 130) 
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Nossa proposta se ancora nas discussões sobre opacidade e transparência da 

imagem cinematográfica, de Ismail Xavier em “O Discurso Cinematográfico”, nas 

proposições sobre a presença do real e a potência da imagem pontuadas por Youssef 

Ishaghpour em seu ensaio “O real, cara e coroa – o cinema de Abbas Kiarostami” e também 

nas discussões sobre o “risco do real” e o “anti-espectador” nas produções contemporâneas 

buscando amparo em textos de Jean Comolli. As discussões sobre abstração do espectador 

como parte integrante da construção do filme aparecem através do ensaios publicados pelo 

próprio Abbas Kiarostami e em entrevistas concedidas ao longo dos anos. 

Risco do real e imagens abstratas: espectador de cinema, ativo do processo narrativo 

 

 Falar hoje sobre as distinções entre cinema e documentário nos parece retornar a 

questões sobre quem detém o domínio sobre o real em suas narrativas. É esquecer, como 

nos lembra Comolli, que o “cinema nasceu documentário” (2001, p. 3) e retirou desde 

último toda a sua potência enquanto narrativa. Talvez o caminho mais acertado para 

entender filmes que insistem em expor as fronteiras entre documentário e ficção seja a de 

tensionar a maneira como observamos o trato como o real, o risco de realidade, a que cada 

um se expõe. 

 É comumente aceito que o real é a matéria prima do documentário. Mas quando nos 

deparamos com filmes como Close-up, que não só alimentam sua narrativa com fatos reais, 

mas que permitem serem habitados de real, legando uma representação de mundo que não 

se pretende acabada e resolvida, precisamos aceitar que a ficção pode também ser 

perpassada pelo risco do real a todo instante. E o cinema, enquanto narrativa, não nega essa 

especificidade de seu material. Não possui intenções de registro objetivo. Reconhece-se 

como reconstituição, visão subjetiva, olhar que transforma. Ainda que habitado pelo que 

lhe provoca de fora, da realidade que tem como seu material artístico. 

 Entretanto, o que posiciona determinadas cinematografias como mais “aptas” a 

expor as relações do cinema com a representação do real está na forma que o cineasta, que 

sua equipe, escolhe expor os mecanismos de sua representação. Nesse sentido, quando 

Comolli fala sobre os roteiros que se configuram autoritários, e que encerram em si 

discursos fechados de realidade, ele fala de uma vertente cada vez mais usual de cinema 

que não lhe deixa escapar nenhum possível sentido sobre o material em cena. Falamos, 
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portanto, de certo cinema narrativo que não se deixa afetar pelo extra-campo, pela extra-

cena. Que lida com o “espectador” como sujeito programado (distinção pontuada por 

Comolli), alheio ao material que apenas consome; não mais como um sujeito ativo no 

processo de produção midiática. 

 Abbas Kiarostami não só se posiciona radicalmente contra essa vertente ficcional 

como se posiciona em seus filmes, com grande domínio sobre a produção é preciso 

ressaltar, a favor de um tipo de narrativa que não se encerre em si mesma. Mas que busque, 

essencialmente, a participação ativa do espectador na montagem (na junção dos fragmentos 

que ele espalha) daquilo que está representado na tela de cinema. O que o diretor vai 

chamar de “abstração das imagens”, em termos da relação do material filmado e a 

experiência do público tido como heterogêneo e ativo.  Fator que tomamos aqui como 

indissociável de uma postural autoral de Kiarostami frente a sua produção. 

 Nesse sentido, quando lemos os relatos de Kiarostami sobre as filmagens do 

julgamento de Sabzian, os quais ele revela que repetiu as falas deste último, mesmo já sem 

a presença do juiz na sala, porque queria dar chances ao acusado de expressar sua 

subjetividade (e sua verdade, essencialmente), percebemos que a força do seu cinema está, 

como demarca Comolli, em assumir o seu caráter fragmentário, frágil, o seu gesto 

reconstrutor. Nas palavras de Comolli, demarcando a oposição do cinema com o 

jornalismo, temos que o cinema 

 
se separa do jornalismo na medida em que não dissimula estas narrativas, não as 

nega, mas, ao contrário, afirma seu gesto, que é o de rescrever os acontecimentos, 

as situações, os fatos, as relações em forma de narrativas, consequentemente, de 

rescrever o mundo, mas do ponto de vista de um sujeito, escrita aqui e agora, 

narrativa precária e fragmentária, narrativa declarada e que faz dessa confissão 

seu próprio princípio. (COMOLLI, 2001, p. 3) 

 

 E nesse processo, a fragilidade do material reconstruído, ainda que carregue em si a 

força do ato construtor do cineasta - sujeito ativo, autor – expõe as vicissitudes do material 

cinematográfico que para se completar em experiência imagética necessita que seus 

fragmentos sejam captados e ressignificados pelo espectador que não pode mais ser visto 

como receptor passivo. A este propósito, do lugar que o público ocupa na produção fílmica, 
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Kiarostami enfatiza sua posição contrária a filmes que se esforçam em “mostrar de mais”, 

que esgotam a narrativa em detalhamento exaustivo sem considerar as possibilidades que a 

linguagem cinematográfica disponibiliza. Em suas palavras, 

 
por isso, estou meditando a respeito de um cinema que não faça ver. Creio que 

muitos filmes mostram demais, e, dessa maneira, perdem o efeito. Estou tentando 

entender o quanto se pode fazer ver sem mostrar. Nesse tipo de filme, o 

espectador pode criar as coisas de acordo com a sua própria experiência, coisas 

que não vemos, que não são visíveis (KIAROSTAMI, 2004, P. 182) 

 

Temos, portanto, uma noção latente em sua fala de que o espectador é algo além de um 

sujeito que receba passivamente a programação exibida. Existe um esforço, de produção, 

sobretudo, que favorece a abstração do espectador como força narrativa do dispositivo 

cinematográfico. O que exige, por consequência, um controle da linguagem 

cinematográfica que permite ressaltar suas potências. Como exemplo, o cineasta cita o uso 

do som em referência a um extra-campo que, sugerido, suscita reações diferentes no 

espectador que recria, em experiência individual, uma narrativa própria. 

 Em Close-up o esse cuidado se intensifica. Desde o tema escolhido, fato real, até à 

forma escolhida de representação. Kiarostami escolhe acompanhar os eventos que se 

seguem à prisão de Sabzian por assumir a identidade do cineasta Makhmalbaf. Mas lida 

com o real latente da narrativa de maneira a subverter uma linguagem documental inserindo 

a encenação dos fatos pelos próprios indivíduos ativos dos acontecimentos que passam a 

interpretar a si mesmos. 

 Assim, quando acompanhamos a longa cena do depoimento de Sabzian no tribunal, 

com enquadramento fechado nele que olha para o fora de quadro sugerido em 

enquadramentos anteriores como local em que o juiz se encontra, preenchemos a lacuna da 

encenação que continua já sem a presença das autoridades por pedido do diretor 8. 

                                                             
8 Kiarostami (2004) relata que a intenção original era manter três câmeras posicionadas no tribunal. Seu 
argumento se estruturava na intenção de demonstrar, em enquadramentos de plano e contraplano do juiz e de 
Sabzian, a presença de dois dispositivos. O legal, demarcado na figura do juiz, e o da arte, que se aproxima do 
humano, presente nos closes fechados em Sabzian. Contudo, uma das câmeras estragou e a outra, por barulho 
excessivo, foi desligada. Por este motivo, com uma câmera à disposição, a argumentação seria prejudicada. 
Entra em jogo, portanto, a encenação do fato. E fica mais evidente, nesse sentido, a opacidade do discurso de 
Kiarostami.  
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 Durante toda a projeção, a dúvida sobre o aspecto ficcional e o registro documental 

dos fatos permanece. Em determinados momentos, a escolha do enquadramento alude a um 

registro distante e improvisado, sugerindo uma captação que aconteceu seguindo o 

imprevisto, o acontecimento captado no instante que ocorrera. Uma pretensa objetividade 

da imagem que se pretende natural, sem manipulação posterior, mas que jamais esconde a 

opacidade do discurso do cineasta. Kiarostami aparece em cena conversando sobre Sabzian 

sobre as acusações que este recebeu. Explica o seu interesse em registrar sua história e 

inicia uma conversa que expõe, em absoluto, as possíveis intenções do diretor com o 

registro daquele instante: “Agora você chegou ao seu próprio papel, não é?” diz 

Kiarostami. Ao que escuta em resposta “que a realidade chegue a desempenhar seu próprio 

papel”. 

 Encenação ou instante único, a fala de Sabzian explicita uma intenção de cinema 

que se efetiva pelo risco do real nos termos colocados por Comolli. Não tão próximo de 

uma objetividade próxima do documental, mas uma estrutura que se abre às fragilidades 

que a acomete por estar constantemente exposta ao real que rompe sua lógica e pauta sua 

representação. 

 Falando sobre o cinema documentário, mas que nesse ponto de nossa exposição se 

alinha ao cinema de Kiarostami que se constrói na fronteira entre estes dois gêneros, 

Comolli completa que, o cinema (falando sobre documentário, mas aqui nos apropriamos 

em perspectiva mais ampla), 

 
ao ceder espaço ao real, que o provoca e habita, só pode se construir em fricção 

com o mundo, isto é, ele precisa reconhecer o inevitável dos constrangimentos e 

das ordens, levar em consideração (ainda que para os combater) os poderes e as 

mentiras, aceitar enfim, ser parte interessada nas regras do jogo social. Servidão, 

privilégios. Um cinema engajado, diria eu, engajado com o mundo (COMOLLI, 

2001, p. 2). 

  

No filme aqui exposto, outro fator se sobressai e o coloca em “fricção com o 

mundo” se posicionando no jogo de regras que rege o dispositivo cinematográfico, 

sobretudo: a presença do diretor em cena. Próximo de um gesto documental, a presença do 

cineasta em cena se aproxima de uma auto-referência a um ponto que o filme não pode ser 
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lido sem considerar a figura autoral registrada em filme (COMOLLI, 2004). Para 

Kiarostami, o interesse pela história de Sabzian e sua inquietação com sua própria 

identidade e a busca em transformar-se em outro pode se aproximar de uma representação 

autobiográfica do próprio cineasta que, por identificação, se envolve com a história a ponto 

de se tornar ator (de si mesmo) de sua própria ficção 9. 

Neste ponto talvez possamos compreender o interesse de Kiarostami pela abstração 

da imagem cinematográfica em termos próximos aos de outras artes. Sua aproximação com 

o episódio narrado, o seu interesse pessoal em acompanhar a trajetória dos envolvidos no 

caso de falsa identidade vai além de apenas registrar objetivamente os fatos (fidelidade ao 

real). O que ele procura, em termos estéticos e narrativos, sobretudo, é ver além do que este 

exposto em superfície. E, em consequência, reafirma os propósitos de seu cinema como 

distante do descritivo, do “hiper exposto”. Dentro da sala escura, as experiências pessoais 

do autor e espectador se entrecruzam no sentido de gerarem imagens de percepções sobre o 

filme que são únicas na medida que dependem de um certo grau de cumplicidade com o 

narrado. 

Nas palavras de Kiarostami,  

 
O espectador sempre tem a curiosidade de imaginar o que existe para além de seu 

campo de visão: está acostumado a fazer isso continuamente na vida quotidiana. 

Mas quando as pessoas entram num cinema, por hábito deixam de ser curiosas e 

imaginativas e simplesmente recebem o que lhes é oferecido. É isso o que 

procuro mudar. Suponho que o sonoro pode assumir o papel do que não é visível. 

Não é preciso dizer tudo ao espectador. As pessoas têm ideias diversas umas das 

outras, e eu não quero que todos os espectadores completem o filme em sua 

imaginação da mesma maneira, como se fossem palavras cruzadas idênticas, 

independentemente de quem as estiver resolvendo. Não deixo espações em 

branco apenas para que as pessoas tenham algo para completar. Deixo-os em 

branco para que as pessoas possam preenchê-los de acordo com o que pensam e 

querem. Em minha perspectiva, a abstração que aceitamos nas outras formas 

artísticas – pintura, escultura, música, poesia – também pode entrar no cinema 

(KIAROSTAMI, 2004, p. 183). 

                                                             
9 É interessante ressaltar que, nos créditos finais, Sabzian é identificado como “ator”. Quase como uma 
ratificação do ato de representar o outro, pelo qual foi perdoado. 
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A narrativa fílmica que opta pela exposição detalhada, que escolhe explicar todas suas 

escolhas e ignora a construção coletiva que a arte cinematográfica impulsiona (ainda que 

sob controle restrito do cineasta, em nosso caso específico) se distancia de seu público que 

se apaga diante da experiência cinematográfica. 

 Pensando em Close-up, as cenas finais são manifestos explícitos a um tipo de 

cinema que despreza a narrativa que não se arrisca, que não se abre às possibilidades da 

linguagem que utiliza. Escolhendo filmar o encontro de Sabzian com o cineasta 

Makhmalbaf, Kiarostami intencionava registrar o acaso do encontro, preservando a 

eventualidade do acontecimento. Mas Makhmalbaf sabia previamente dessas intenções e a 

cena final, com o posicionamento da equipe de filmagem que registraria o encontro dos 

dois, o falso e o verdadeiro Makhmalbaf, acabou evidenciando a situação em diálogos 

excessivos, se aproximando de um desfecho melodramático. Não era essa a intenção de 

Kiarostami e ele então escolhe cortar a trilha do som de seu filme. O silencia deveria dizer 

tanto quanto as imagens finais. Talvez o exemplo maior do que ele aponta como 

necessidade de abstração, e que se encaixa no que procuramos demonstrar como postura 

autoral e domínio da narrativa fílmica.10 
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